
 

 (ร่าง)  
ประกาศกรมประมง 

เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด  
ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า ต้องปฏิบัติ 

พ.ศ. 2561 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม อธิบดีกรมประมงออกประกาศก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด 
ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศ
ก าหนดให้เป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ตามมาตรา 77 ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดที่เลี้ยง
อยู่ในเขตที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดพ้ืนที่ให้เป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ต้องแจ้ง
การประกอบกิจการดังกล่าว ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน เก้าสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประมงประจ า
จังหวัดประกาศก าหนดพ้ืนที่ให้เป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ตามค าขอแจ้งการประกอบกิจการ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และยื่นแผนการบริหารจัดการน้ าและน้ าทิ้ง เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามแนบท้ายประกาศนี ้ 

กรณีเป็นผู ้ประกอบกิจการการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที ่น้ าจ ืด 
ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ ารายใหม่ ในเขตที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนด
พ้ืนที่ให้เป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ต้องแจ้งการประกอบกิจการดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแนบท้ายประกาศนี้ ก่อนจะด าเนินกิจการ  

1.1 กรณีการประกอบกิจการโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งที่ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง 

1.2 กรณีการประกอบกิจการโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด 
เขตจังหวัดอ่ืน ให้แจ้งที่ส านักงานประมงจังหวัด หรือส านักงานประมงอ าเภอท้องที่ ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่  

การแจ้งการประกอบกิจการโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่ 
น้ าจืดตามข้อ 1 ให้แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา
บัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ถ้ามี)  

(2) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบ 
(ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู ้จัดการ ผู้มีอ านาจ 

ลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี 
(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

(3) กรณีผู้ประกอบกิจการโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่
น้ าจืดตาม (1) หรือ (2) มิได้เป็นผู้มาแจ้งการประกอบกิจการด้วยตนเอง ให้แนบหนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้ยื่น
ค าขอ และส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

 
ข้อ 2 เมื่อมี... 
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ข้อ 2 เมื่อมีผู้ยื่นค าขอจดแจ้งตามข้อ ๑ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
ที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อความและเอกสารหลักฐาน แล้วด าเนินการต่อไปนี้ 

๒.๑ หากพบว่าไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 
และแจ้งผู้ยื่นค าขอทราบภายในหนึ่งวันท าการ เพ่ือท าการแก้ไขให้ถูกต้องและยื่นใหม่ต่อไป 

2.2 กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อความและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขอแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด 
ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ าให้แก่ผู้ยื่นค าขอเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานภายในหนึ่งวันท าการ ตามแบบแนบ
ท้ายประกาศนี้ และพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของสถานประกอบกิจการ โดยนัดหมายผู้ยื่นค าขอ
และเข้าตรวจสถานประกอบกิจการตามที่ปรากฏในค าขอ เมื่อพบว่าข้อมูลถูกต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ออกหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟัก
และอนุบาลสัตว์น้ า ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ภายใน หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ  

หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องมิให้รับรองการแจ้ง 
การประกอบกิจการ และให้แจ้งการไม่รับรองการแจ้งประกอบกิจการให้ผู้ยื่นค าขอทราบพร้อมเหตุผล 

ข้อ 3 แหล่งที่มาของสัตว์น้ าที่ห้ามน ามาใช้ในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้
ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า 

3.1 ห้ามน าพ่อแม่พันธุ ์ส ัตว์น้ าจากแหล่งที ่เก ิดโรคระบาดตามที ่กรมประมง
ประกาศก าหนดมาเพาะเลี้ยง  

3.2 กรณีใช้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าน าเข้าจากต่างประเทศมาเพ่ือการเพาะพันธุ์ ห้ามใช้
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าที่ไม่ได้รับอนุญาตน าเข้าจากกรมประมง 

ข้อ 4 ห้ามใช้อาหารสัตว์น้ าควบคุมเฉพาะตามประเภทที่ปรากฏในบัญชีแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 
ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการมาใช้ในกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด เว้นแต่
อาหารสัตว์น้ าควบคุมเฉพาะที่ได้ผลิตเพ่ือใช้เอง 

ข้อ 5 ห้ามใช้ยาทุกชนิดในการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด เว้นแต่
ชนิดยาที่ระบุตามบัญชีแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 
  ข้อ 6 ห้ามใช้สารอันตรายหรือวัตถุอันตราย จ านวน 16 รายการ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานราชการในการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าในพ้ืนที่น้ าจืด ยกเว้นวัตถุอันตรายประเภทที่ 1 ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศหมายเลข 3 

ข้อ 7 การจัดการน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้ง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศหมายเลข 4  

ข้อ 8 กรณีโรงเพาะฟักและอนุบาลที่มีบ่อดิน  
       8.1 ห้ามทิ้งดินเลนลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือพ้ืนที่สาธารณะ ในกรณีที่น าดินเลนออก

นอกฟาร์ม เพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน ต้องใช้วัสดุคลุมไม่ให้มีการรั่วไหล ตกหล่น ระหว่างการขนย้าย 
         8.2 ต้องมีคูน้ าล้อมรอบ โดยพ้ืนคูน้ าต้องลึกกว่าพ้ืนบ่อดิน อย่างน้อย 60 เซนติเมตร และคู

น้ าต้องมีระดับน้ า สูงกว่าหรือเท่ากับระดับน้ าในบ่อดิน เพ่ือให้น้ าในคูน้ าสามารถป้องกันการแพร่กระจายของ 
ความเค็มสู่พื้นที่บริเวณโดยรอบฟาร์ม (อ้างอิง ตามมาตรฐาน มกษ 7401) 

 
ข้อ 9 การป้องกัน... 
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ข้อ 9 การป้องกันมิให้น้ าเค็มจากกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด
รั่วไหลออกจากที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ดังนี้ 

9.1 มีคู/ท่อระบายน้ า และบ่อรองรับน้ าเค็มที่ใช้แลว้ หรือ 
        9.2 เป็นโรงเรือนระบบปิด ใช้น้ าหมุนเวียนในโรงเพาะฟักและอนุบาล 
ข้อ 10 ต้องปรับความเค็มของน้ าในการขนย้ายลูกพันธุ์สัตว์น้ าไปยังแหล่งเลี้ยงในพ้ืนที่น้ าจืด  

ให้มคี่าความเค็มไม่เกิน 5 ส่วนในพันส่วน  

ข้อ 11 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้
ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเภทการประกอบกิจการ 
หรือประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า หรือ พ้ืนที่ประกอบกิจการ ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามแบบแจ้ง 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด  
ตามแนบท้ายประกาศนี้  

ข้อ 12 ความในข้อ 9 ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นระยะเวลา หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับตั้งแต่ 
วันประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 

 ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  

       ประกาศ ณ วันที่      
                            
 
                                                             

   อดิศร พร้อมเทพ 
                                                                            อธิบดีกรมประมง 
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ข้อก าหนดในการห้ามใช้อาหารสัตว์น้ าควบคุมเฉพาะ 
ส าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า 

 
ห้ามใช้อาหารสัตว์น้ าควบคุมเฉพาะตามประเภทดังต่อไปนี้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ  

ในกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า 

1. ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว ได้แก่ 
1.1 หัวอาหารสัตว์ 
1.2 อาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป 
1.3 สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) 
 

2. ประเภทอาหารเสริมส าหรับสัตว์น้ า 
2.1 อาหารเสริมโปรตีน 
2.2 อาหารเสริมแร่ธาตุ 
2.3 อาหารเสริมวิตามิน 
2.4 อาหารเสริมไขมัน 
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ข้อก าหนดการห้ามใช้ยา 
ส าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า 

 ห้ามใช้ยาทุกชนิดในกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและ
อนุบาลสัตว์น้ า ยกเว้น ยาที่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ า จ านวน 11 รายการ ดังนี้      

1. ออกซิเททระไซคลิน (Oxytetracycline) 
2. เททระไซคลิน (Tetracycline) 
3. คลอร์เททระไซคลิน (Chlortetracycline) 
4. ออกโซลินิก แอซิด (Oxolinic acid) 
5. ไตรเมโธพริม (Trimethoprim) 
6. ซัลฟาไดอะซีน (Sulfadiazine) 
7. ซัลฟาไดเมทโธซิน (Sulphadimethoxine) 
8. ซัลฟาไทอะโซล (Sulfathiazole) 
9. ซัลฟาโมโนเมททอกซิน (Sulfamonomethoxine) 
10.  ออร์เมทโธพริม (Ormetroprim) 
11.  เอ็นโรฟลอคซาชิน (Enrofloxacin) ใช้ได้เฉพาะปลาเท่านั้น 
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ข้อก าหนดในการห้ามใช้สารอันตรายหรือวัตถุอันตราย 
ส าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า 

 
 

1. ห้ามใช้สารอันตรายหรือวัตถุอันตราย ตามรายการ 16 รายการ ดังต่อไปนี้ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน 
    ราชการในกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า  

 

(1)  ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal) หรือ ฟอร์มาลิน 
(2)  ผลิตภัณฑ์จุลชีพส าหรับปรับสภาพน้ า หรือที่ท าขึ้นเพ่ือป้องกัน ก าจัด ท าลาย หรือควบคุมจุลชีพ 

ปรสิต พืช หรือสัตว์น้ าอื่นในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า ได้แก่ จุลินทรีย์ (microorganism) 
(3)  ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารส าคัญที่ท าขึ้นเพ่ือป้องกัน ก าจัด ท าลาย หรือควบคุมจุลชีพ ปรสิต พืช 

หรือสัตว์น้ าอื่นในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่งได้แก่ 
(ก) กากชา (tea seed meal) 
(ข) ไอโอดีน (iodine) หรือ โพวิโดน ไอโอดีน (povidone iodine) 
(ค) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) 
(ง) เมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) 
(จ) อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 
(ฉ) นิโคลซาไมด์ (niclosamide, niclosamide ethanolamine salt) 
(ช) ด่างทับทิม (potassium permanganate) 
(ซ) โพแทสเซียม โมโนเปอร์ซัลเฟต (potassium monopersulphate, potassium peroxymonosulphate) 
(ฌ) คอปเปอร์ ซัลเฟต เพนตะไฮเดรต (Copper sulfate pentahydrate) 

(4)  กลูตารัลดีไฮด์ (glutaraldehyde) 
(5)  ไตรคลอร์ฟอน (trichlorfon) 
(6)  เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ (benzalkonium chloride) 
(7)  มาลาไคต์ กรีน ออกซาเลต (malachite green oxalate) ยกเว้นในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม 
(8) โรติโนน (rotenone) 
(9) คลอรีน (chlorine) และสารที่ให้คลอรีน (chlorine releasing substances) 

(10)  ไตรฟลูราลิน (trifluralin) 
(11)  กรดอะซีติก (acetic acid) ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก (≤ 80%)   
(12)  กรดเปอร์อะซีติก (peracetic acid) 
(13)  กรดไฮ โดรคลอริ ก  (hydrochloric acid) หรื อ  ไฮ โดร เจนคลอไรด์  ( hydrogen chloride) 

           หรือกรดเกลือ ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก (≤15%) 
(14)  เฟนตินอะซีเตต (fentin acetate) 
(15)  กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริคแอซิดและเกลือของกรดดังกล่าว (trichloroisocyanuric acid and its salts) 
(16)  มาลาไคต์ กรีน ไฮโดรคลอไรด์ (malachite green hydrochloride) ยกเว้นในผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ 

           ในการเพาะเลี้ยง  สัตว์น้ าสวยงาม 
 

2. วัตถุอันตรายประเภทที่ 1 ตามรายการดังต่อไปนี้ อนุญาตให้ใช้ในกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม 
     ในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ 

(1) แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ (calcium hypochlorite) 
(2) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก (≤ 20%) 

           โซเดยีมไฮโปคลอไรท์ (sodium hypochlorite) 
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มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง 
ส าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า 

 
น้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรง

เพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า ต้องมีมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย 
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ดังต่อไปนี้ 
 

1. บ่อเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืดที่มีพื้นที่บ่อต่ ากว่า 10 ไร่ 
 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย ค่ามาตรฐานน้ าทิ้ง 
1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ๖.๕ - ๘.๕ 
2. ความเค็ม (Salinity) - จะมีค่าสูงกว่าความเค็มของ

แหล่งรองรับน้ าทิ้งในขณะนั้น
ได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ 

 
2. บ่อเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืดที่มีพื้นที่บ่อตั้งแต่ 10 ไร่ ขึ้นไป 

 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย ค่ามาตรฐานน้ าทิ้ง 
1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ๖.๕ - ๘.๕ 
2. ความเค็ม (Salinity) - จะมีค่าสูงกว่าความเค็มของ

แหล่งรองรับน้ าทิ้งในขณะนั้น 
ได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ 

3. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๐ 
4. สารแขวนลอย (Suspended Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๗๐ 
5. แอมโมเนีย (NH3 - N) มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไม่เกิน ๑.๑ 
6. ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๔ 
7. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ 
8. ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไม่เกิน ๔.๐ 

 
 
 
 
 

 
 



 
เลขที่ค าขอ   

วันที่   

ลงชื่อ  ผู้รับค าขอ 

( ) 

 
 
 

 

 

ค าขอแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใชค้วามเค็มในพืน้ที่น้ าจืด  
ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า 

เขียนที่   

วันที่   เดือน  พ.ศ.   

1. ข้อมูลผู้ยื่นค าขอแจ้งการประกอบกิจการ 

1.1 ผู้ประกอบกิจการ รายใหม่ ผู้ประกอบกิจการ รายเก่า 

1.2 บุคคลธรรมดา  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ) ............................................................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน  อายุ  .ปี เชื้อชาติ                  . 

สัญชาติ   อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่ ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน                                               . 

ถนน   ตรอก/ซอย  ต าบล                 อ าเภอ                   จังหวัด                        .    

รหัสไปรษณีย์                           หมายเลขโทรศัพท ์                              โทรสาร                                       . 

โทรศัพท์เคลื่อนที ่                                                 E-mail                                                                . 
1.3 นิติบุคคลประเภท บจก. บมจ. หจก. อ่ืน ๆ (ระบุ) 

  
ชื่อนิติบุคคล   ทะเบียนนิติบุคคล 

ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี   หมู่ที ่  ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน                                               . 

ถนน   ตรอก/ซอย  ต าบล                 อ าเภอ                   จังหวัด                        .    

รหัสไปรษณีย์                           หมายเลขโทรศัพท ์                              โทรสาร                                       . 

โทรศัพท์เคลื่อนที่                                                  E-mail                                                                . 
               1.4 เลขทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (เลข 10 หลัก) (ถ้ามี)  

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด  
ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า ตามมาตรา 78 (1) ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

2.1 สถานที่ประกอบกิจการ ตั้งอยู่เลขที่  หมู่ที ่  ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน                       . 

ถนน   ตรอก/ซอย  ต าบล                 อ าเภอ                   จังหวัด                        .    

รหัสไปรษณีย์                           หมายเลขโทรศัพท ์                              โทรสาร                                       . 
โทรศัพท์เคลื่อนที่                                                  E-mail                                                                 

2.2 กรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดิน ประเภทเอกสารสิทธิ์ (ระบุ)                                        . 

                           เกษตรกรเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทเอกสารสิทธิ์ (ระบุ)                                            
.                          เกษตรกรเป็นผู้เช่า ประเภทเอกสารสิทธิ์ (ระบุ)                                        
.ระยะเวลาการเช่า           ป ี เริ่ม........../........../............... ครบก าหนดเช่า ........../........../............... 



 

- 2 - 
 

รายละเอียดเอกสารแสดงสิทธิ์ใช้ที่ดิน 
กรณีผู้ประกอบกิจการเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิ์ใช้ทีด่ิน 

- ส าเนาโฉนด  
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 
กรณีเกษตรกรเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดนิ/ แบบยนิยอมให้ใช้ที่ดิน 

- ส าเนา น.ส.3 
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 

- ส าเนา น.ส.3 ก 
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 

- ส าเนา สปก. 4-01 
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 

- ส าเนา ส.ค.1 
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 

- ส าเนา กสน.3 
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 

- ส าเนา กสน.5 (กรณีอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์) 
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 

- ส าเนา พ.ส.23 (กรณีอยู่ในพื้นที่ปา่สงวน) 
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 

- ส าเนา ส.ท.ก. (กรณีอยู่ในเขตป่าสงวน) 
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 
กรณีผู้ประกอบกิจการเป็นผู้เชา่/แบบยนิยอมให้ใช้ที่ดิน 

- ส าเนาโฉนด  
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 

- ส าเนา น.ส.3 
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 

- ส าเนา น.ส.3 ก 
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 

- ส าเนา สปก. 4-01 
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 

- ส าเนา ส.ค.1 
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 

- ส าเนา กสน.3 
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 

- ส าเนา กสน.5 (กรณีอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์) 
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 

- ส าเนา พ.ส.23 (กรณีอยู่ในพื้นที่ปา่สงวน) 
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 

- ส าเนา ส.ท.ก. (กรณีอยู่ในเขตป่าสงวน) 
เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  เนื้อที่       ไร ่     งาน 

 
 

2.3 ประเภท... 
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2.3 ประเภทและพ้ืนที่ประกอบกิจการ 

พ้ืนที่ฟาร์มรวม  ไร่ งาน ตารางวา 
โดยเป็น พ้ืนที่บ่อพักน้ า  ไร่ งาน ตารางวา 
 พ้ืนที่เลี้ยง   ไร่ งาน ตารางวา 

3. รายละเอียดการประกอบกิจการ 
3.1 ประเภทสัตว์น้ า 

กุ้งขาว กุ้งกุลาด า อ่ืน ๆ (ระบุ) 
  

3.2 ประเภทการประกอบกิจการ 
เพาะอนุบาลสัตว์น้ า เพาะฟักอย่างเดียว อนุบาลอย่างเดียว 
อ่ืน ๆ (ระบุ)   

3.3 รายละเอียดพื้นที่ประกอบกิจการ 
 

หมายเลขบ่อเพาะและอนุบาลสัตว์
น้ า 

ขนาดพ้ืนที่บ่อ 
หมายเหตุ 

ไร่ งาน ตารางวา 
 
  

        

 
  

        

 
  

        

 
  

        

 
  

        

 
  

        

 
  

        

รวมพ้ืนที่ประกอบกิจการเพาะฟัก
และอนุบาลสัตว์น้ า 

       

 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เจ้าของกิจการ 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ส าเนาบัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ถ้ามี) 
ส าเนาใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ถ้ามี) 
หนังสือมอบอ านาจและบัตรประชาชนผู้รับมองอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
แผนที่ตั้งฟาร์ม แผนผังโครงสร้างฟาร์ม แผนการบริหารจัดการน้ าและน้ าทิ้ง 

 
กรณี... 
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กรณีเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเช่าที่ดิน) 

 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าที่ตั้งฟาร์มอยู่ในเขตที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดพ้ืนที่  
ให้เป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดและขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงครบถ้วนและ
ทราบดีว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
 

                                                                   (ลงชื่อ)…………......................………………………………….ผู้ยื่นค าขอแจ้ง 

                                                                   (……………….....................…………………………..)  



 

แผนที่ที่ตั้งโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด (Location map) 

แผนที่ระบุถนนสายหลักและสายรองเพ่ือสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ฟาร์ม รวมทั้งจุดสังเกตหรือสถานที่ที่ใช้เป็นจุด
สังเกตได้ โปรดระบุ พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด                                         . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

แผนผังโครงสร้างโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด 
 โปรดระบุเลขที่บ่อลงในแผนผัง รวมถึง การป้องกันน้ าที่มีความเค็มจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารั่วไหลออกจาก 

โรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า และแสดงกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบฟาร์ม 

 
ตามแผนผังแสดงโครงสร้างโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประกอบด้วย  
( ในช่องที่แสดงรายละเอียดในแผนผังฟาร์ม) 
 แหล่งน้ าใกล้เคียง บ่ออนุบาลสัตว์น้ า  บ่อบ าบัดน้ า/บ่อพักน้ า คูน้ าท้ิง 
 สถานท่ีเก็บอุปกรณ์ โรงไฟฟ้า ถนน คันบ่อ อาคาร บ้านพัก 
 สถานท่ีเก็บอาหาร/ปัจจัยการผลิต สถานท่ีเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 อื่น ๆ ระบุ ................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

แผนการบริหารจัดการน้ าและน้ าทิ้งโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ าสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด 
ค าชี้แจง ให้ผู้ประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเมินแผนการบริหารจัดการน้ า 

และน้ าทิ้ง ตามความเป็นจริง โดยท าเครื่องหมาย   ในช่อง  และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

ข้อมูลผู้ย่ืนแผนการบริหารจัดการน้ าและน้ าทิ้งระหว่างการเพาะฟักและอนุบาล 

1. ชื่อผู้ประกอบกิจการ          

2. ชื่อสถานประกอบกิจการ         

3. ที่ตั้งสถานประกอบกิจการเลขที ่   หมู่ที ่     

ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน                                 ถนน         ตรอก/ซอย           
ต าบล                            อ าเภอ   จังหวัด      
รหัสไปรษณีย์                   หมายเลขโทรศัพท์   โทรสาร      
โทรศัพท์เคลื่อนที่                                      E-mail:      
 

การบริหารจัดการน้ าและน้ าทิ้งภายในฟาร์ม 
 1. โครงสร้างบ่อและการบ ารุงรักษา 
  

รายการควบคุม การบริหารจัดการ แนวทางการแก้ไข 

(1.1) โครงสร้างบ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
     
  

 โครงสร้างบ่อสามารถป้องกันการ
รั่วไหลและแพร่กระจายความเค็มระหว่าง
การเพาะและอนุบาล ได้แก่  
      บ่อพลาสติก 
                 บ่อเพาะ 
                 บ่ออนุบาล 
                 บ่อเก็บน้ าจืด 
                 บ่อเก็บน้ าเค็ม 
                 บ่อรองรับน้ าทิ้ง 
 

      บ่อคอนกรีต 
                 บ่อเพาะ 
                 บ่ออนุบาล 
                 บ่อเก็บน้ าจืด 
                 บ่อเก็บน้ าเค็ม 
                 บ่อรองรับน้ าทิ้ง 
 

      บ่อดิน 
                 บ่อเพาะ 
                          มีคูน้ าล้อมรอบ 
                          ไม่มีคูน้ าล้อมรอบ 
 
 

 โครงสร้างบ่อไม่สามารถ
ป้องกันการรั่วไหลและการ
แพร่กระจายความเค็มระหว่าง
การเพาะและอนุบาลได้    
      ระบุแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข.............................. 
.....................................................
..................................................... 
.....................................................
..................................................... 
.....................................................
.....................................................
..................................................... 
.....................................................
..................................................... 
.....................................................
..................................................... 
.....................................................
..................................................... 
       ระบรุะยะเวลาที่ใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข........................ 
..................................................... 



 

          รายการควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1.2) การบ ารุงรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              การบริหารจัดการ 
                 บ่ออนุบาล 
                          มีคูน้ าล้อมรอบ 
                          ไม่มีคูน้ าล้อมรอบ 
                 บ่อเก็บน้ าจืด 
                          มีคูน้ าล้อมรอบ 
                          ไม่มีคูน้ าล้อมรอบ 
                 บ่อเก็บน้ าเค็ม 
                          มีคูน้ าล้อมรอบ 
                          ไม่มีคูน้ าล้อมรอบ 
                 บ่อรองรับน้ าทิ้ง 
                          มีคูน้ าล้อมรอบ 
                          ไม่มีคูน้ าล้อมรอบ 
      คูน้ าจืดที่ล้อมรอบ มีพ้ืนคูน้ าลึกกว่า
พ้ืนบ่อดิน...........................เซนติเมตร                
      อ่ืนๆ (ระบุ)...................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
 บ่อพลาสติก  
     มีการตรวจสอบสภาพพลาสติก 
และปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ในสภาพ
ดี ไม่มีการรั่ว ครั้งสุดท้าย 
เมื่อวันที่.......................................................  
     
 
 
 
 
 
 บ่อคอนกรีต 
      มีการตรวจสอบสภาพพ้ืนบ่อ ขอบ
บ่อ และปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ใน
สภาพดี ไม่มีการรั่วไหล หรือแตกร้าว 
 ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่.................................... 
..................................................................... 
 
 
 

         แนวทางการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บ่อพลาสติก  
      ไม่มีการตรวจเช็คสภาพ
บ่อ  
           ระบุแนวทางการ
แก้ไข............................................ 
.....................................................
.....................................................  
..................................................... 
           ระบรุะยะเวลาที่ใช้
ในการปรับปรุงแก้ไข.................... 
.................................................... 
 บ่อคอนกรีต 
       ไม่มีการตรวจเช็คสภาพ
บ่อ (ระบุแนวทางการแก้ไข)........ 
.....................................................
..................................................... 
.....................................................       
        ระบรุะยะเวลาที่ใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข........................ 
..................................................... 



 

          รายการควบคุม              การบริหารจัดการ 
 

 บ่อดิน 
     มีการตรวจสอบสภาพพื้นบ่อ ขอบ
บ่อ และปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ใน
สภาพดี ไม่มีการรั่วไหล หรือแตกร้าว  
ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่...................................... 
..................................................................... 
     การตรวจสอบสภาพพื้นบ่อคูน้ าจืด
ที่ล้อมรอบ มีพื้นคูน้ าลึกกว่าพื้นบ่อดิน
อย่างน้อย 60 เซนติเมตรครั้งสุดท้ายเมื่อ
วันที่............................................................. 
..................................................................... 

        แนวทางการแก้ไข 
 

 บ่อดิน 
      ไม่มีการตรวจเช็คสภาพ
บ่อ  
            ระบุแนวทางการ
แก้ไข.......................................... 
.....................................................
..................................................... 
.....................................................
..................................................... 
       ระบรุะยะเวลาที่ใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข........................ 
..................................................... 

(1.3) โรงเรือนเก็บเกลือโซเดียม
คลอไรด์ 

 มีโรงเรือนและมีการปูพื้นด้วยวัสดุกัน
การรั่วไหล/แพร่กระจายสู่ดินหรือพื้นที่
ข้างเคียง 
      แผ่นพลาสติก/ผ้าใบ 
      พ้ืนคอนกรีต 
      อ่ืน ๆ(ระบุ)..................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
 
 

 ไม่มีโรงเรือน 
 มีโรงเรือนแต่ไม่มีการปูพื้น
ด้วยวัสดุกันการรั่วไหล/
แพร่กระจายสู่ดินหรือพื้นที่
ข้างเคียง 
      ระบุแนวทางการแก้ไข.... 
.....................................................
..................................................... 
.....................................................
..................................................... 
       ระบรุะยะเวลาที่ใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข........................ 
..................................................... 

 
2. การจัดการน้ า ระหว่างการเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด 
          รายการควบคุม               การบริหารจัดการ         แนวทางการแก้ไข 
(2.1) ระบบการจัดการน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีระบบการจัดการน้ า 
       ระบบปิด หรือใช้น้ าหมุนเวียน 
(ไม่มีการปล่อยน้ าที่ใช้ในระหว่างการเลี้ยง
ออกสู่ภายนอกฟาร์ม)      
       ระบบเปิด หรือมีการถ่าย/ทิ้งน้ า
ออกนอกฟาร์ม (หากระหว่างการเลี้ยงมีการ
ปล่อยน้ าออกสู่ภายนอกฟาร์ม โปรดระบุ
แนวทางการแก้ไข)........................................ 
.....................................................................
..................................................................... 

 ไม่มีระบบการจัดการน้ า 
        ระบรุะยะเวลาที่ใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข............... 
..................................................... 
        ระบวุิธีการปรับปรุง
แก้ไข............................................ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 



 

          รายการควบคุม              การบริหารจัดการ 
 
        อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
................................................................ .... 
..................................................................... 
................................................................ .... 
..................................................................... 
................................................................ .... 
..................................................................... 

        แนวทางการแก้ไข 

(2.2) ระบบน้ า 
       
 
 
 
 
 
            
          

    

 ระบบน้ ามีการป้องกันการรั่วไหล 
 
 ระบบท่อส่งน้ า 
       มีการตรวจสอบท่อส่งน้ าเป็น
ประจ า เพ่ือมิให้เกิดการรั่วไหลไปยังพื้นที่อ่ืน 
โดยตรวจสอบครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่................ 
..................................................................... 
      
 
 ระบบเติมน้ าเค็มเข้าสู่บ่อเลี้ยง 
        
        มีการใช้สายยางหรือท่อส่งที่ไม่
รั่วไหล   
        มีการตรวจสอบการใช้งานอย่าง
สม่ าเสมอ โดยตรวจสอบครั้งสุดท้ายเมื่อ
วันที่............................................................. 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
................................................................ .... 
..................................................................... 
................................................................ .... 
..................................................................... 
.................................................................... 
..................................................................... 

 

 ระบบน้ าไม่มีการป้องกันการ
รั่วไหล 
          ระบรุะยะเวลาที่ใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข........................ 
..................................................... 
          ระบวุิธีการปรับปรุง
แก้ไข............................................ 
.....................................................
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 3 . การจัดการน้ าทิ้งจากโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด 
หัวข้อ การบริหารจัดการ แนวทางการแก้ไข 

(3.1) น้ าทิ้ง 
           
 
 
 
 
 
      
 
 
    
       
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
  

 บ่อพลาสติก 
 สูบเข้าบ่อรองรับน้ าทิ้ง 
       มีการบ าบัดน้ าให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งก่อนปล่อยสู่
สาธารณะ 
       น าน้ าหลังการบ าบัดกลับมาใช้ใหม่ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)........................................... 
..................................................................... 
 
 
 
 
 บ่อคอนกรีต 
 สูบเข้าบ่อรองรับน้ าทิ้ง 
       มีการบ าบัดน้ าให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งก่อนปล่อยสู่
สาธารณะ 
       น าน้ าหลังการบ าบัดกลับมาใช้ใหม่ 
 อ่ืนๆ (ระบุ).............................................. 
........................................................................ 
                
 
 
 บ่อดิน 
 สูบเข้าบ่อรองรับน้ าทิ้ง 
       มีการบ าบัดน้ าให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งก่อนปล่อยสู่
สาธารณะ 
       น าน้ าหลังการบ าบัดกลับมาใช้ใหม่ 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
 
 
 
 

 บ่อพลาสติก 
 ปล่อยสู่สาธารณะโดยตรง 
        ระบุแนวทางการแก้ไข
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
        ระบุระยะเวลาที่ใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข........................ 
..................................................... 
 
 บ่อคอนกรีต 
 ปล่อยสู่สาธารณะโดยตรง 
       ระบุแนวทางการแก้ไข
...................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
       ระบุระยะเวลาที่ใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข........................ 
..................................................... 
 
 บ่อดิน 
 ปล่อยสู่สาธารณะโดยตรง 
        ระบุแนวทางการแก้ไข
.................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
.....................................................           
          ระบุระยะเวลาที่ใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข........................ 
..................................................... 
...................................................... 
 
 



 

                หัวข้อ                การบริหารจัดการ         แนวทางการแก้ไข 
(3.2) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 
 
 
 
 
 

 มีการส่งตรวจตัวอย่างน้ าใน
ห้องปฏิบัติการก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 
โดยส่งตรวจที่... 
         หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน 
         ห้องปฏิบัติการของตัวเอง 
         อ่ืน ๆ (ระบุ)................................... 

 ไม่มีการตรวจคุณภาพน้ า
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 
         ระบุแนวทางการแก้ไข
.................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
          ระบุระยะเวลาที่ใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข........................ 
..................................................... 
 

   
 4 . การจัดการดินเลนจากโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด 

หัวข้อ การบริหารจัดการ แนวทางการแก้ไข 

4.1 ดินเลนจากบ่อเพาะฟักและ
อนุบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าออกนอกฟาร์ม  
         มีวัสดุคลุมไม่ให้เกิดการรั่วไหล 
ตกหล่น ระหว่างการขนย้าย 
         อ่ืน ๆ (ระบุ)................................... 
........................................................................ 
........................................................................ 
 
 
 
 
 ไม่น าออกนอกฟาร์ม 
         น าไปถมที่ 
         ใช้เสริมพ้ืนบริเวณที่ถูกกัดเซาะ 
         อ่ืน ๆ (ระบุ)................................... 
........................................................................ 
........................................................................ 
 
 
               

 น าออกนอกฟาร์ม  
         ไม่มีวัสดุปกคลุม
ระหว่างการขนย้าย 
         ระบรุะยะเวลาที่ใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข........................ 
..................................................... 
         ระบุแนวทางการแก้ไข
.....................................................  
..................................................... 
..................................................... 
 ไม่น าออกนอกฟาร์ม  
    น าเลนไปท าคันบ่อที่ติดกับ
พ้ืนที่สาธารณะหรือพ้ืนที่ข้างเคียง 
         ระบรุะยะเวลาที่ใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข........................       
           ระบวุิธีการหรือแนว
ทางการแก้ไข.............................. 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
 

                                                                  (ลงชื่อ)………………...........…………………………….ผู้ยื่นค าขอแจ้ง 

            (………………............…………………………..) 



 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
ใบรับค าขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

โดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า 
 

เลขที่....................... 

วันที่........................ 

หน่วยงานผู้รับค าขอ.......................................................................................... ......... 
ชื่อผู้ยื่นค าขอ....................................................................................................... ....... 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................................................  
เลขทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (10 หลัก) 
 ได้ยื่นค าขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม 
 ในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า 
สถานที่ประกอบกิจการตั้งอยู่เลขท่ี............................................หมู่ที่............ ............ 
ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน................................................................................ .......................... 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ................................................... .. 
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์................................. ... 
หมายเลขโทรศัพท์.....................................โทรสาร.................................................. .. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่...............................E-mail:……….………….…….……………….………… 
 

                         ลงชื่อ................................... ...........................เจ้าหน้าทีผู่้รับค าขอ 

                              (..............................................................)  

                    ต าแหน่ง..................................................................... 

(ส าหรับผู้ยื่นค าขอ) 
ใบรับค าขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

โดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า 
 

เลขที่....................... 

วันที่........................ 

หน่วยงานผู้รับค าขอ............................................................................. ...................... 
ชื่อผู้ยื่นค าขอ....................................................................................................... ....... 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................................................... .. 
เลขทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (10 หลัก) 
ได้ยื่นค าขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม 
ในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า 
สถานที่ประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่............................................หมู่ที่....... ................. 
ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน....................................................................................................... ... 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ................................................... .. 
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์................................. ... 
หมายเลขโทรศัพท์.....................................โทรสาร.................................................. .. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่.........................................E-mail:……….…………..……………………… 
 

                         ลงชื่อ...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 

                              (...............................................................)  

                    ต าแหน่ง........................................ ................................. 



 
 

 
          เลขที่...........................  

หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด  
ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า 

 
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคลชื่อ  

  

เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

บ้านเลขท่ี/ส านักงานเลขที่ หมู่ที ่ ถนน  

แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด  

ได้มาแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า 

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อสถานประกอบกิจการ  

เลขทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (10 หลัก)  

ที่ตั้งสถานประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า 

เลขที่ หมู่ที ่ แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ  

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

 
 
 

 ลงชื่อ.........................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่  

  (...................................................................)  

  ต าแหน่ง.....................................................  

           วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ...........  

 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดการประกอบกิจการ 
1 ประเภทสัตว์น้ า 

กุ้งขาว กุ้งกุลาด า อ่ืน ๆ (ระบุ)   

2 ประเภทการประกอบกิจการ 
เพาะอนุบาลสัตว์น้ า เพาะฟักอย่างเดียว อนุบาลอย่างเดียว 
อ่ืน ๆ (ระบุ)   

3 รายละเอียดพื้นที่ประกอบกิจการ 
 

หมายเลขบ่อเพาะและ
อนุบาลสัตว์น้ า 

ขนาดพ้ืนที่บ่อ 
หมายเหตุ 

ไร่ งาน ตารางวา 
  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

รวมพ้ืนที่ประกอบกิจการ
เพาะและอนุบาลสัตว์น้ า 

       

 
 
 

     ลงชื่อ.........................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่  

  (...................................................................)  

 ต าแหน่ง...................................................................... 

           วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ...........  

 


