
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
 
 

ชี้แจงเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกกฎกระทรวง 
ก้าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนท่ีน้้าจืด 

เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 
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ระเบียบวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ 

   2.1 เหตุผลในการออกกฎกระทรวง  ก าหนดให้กิ จการการ เพาะเลี้ ย งสั ตว์น้ า 
                                      โดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

   2.2 (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดให้กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม 
                                      ในพ้ืนที่น้ าจืดเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ตามมาตรา 76 

   2.3  (ร่าง) แนวทางในการก าหนดเขตการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
                                      ในพ้ืนที่น้ าจืด ตามมาตรา 77 

            2.4  (ร่าง) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง  
                                      สัตว์น้ า โดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 78 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- เตรียมความพร้อมในการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการออก   
            กฎกระทรวงก าหนดกิจการการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า โดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด  
            เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ ถ้ามี 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ 

   2.1 เหตุผลในการออกกฎกระทรวง  ก าหนดให้กิ จการการ เพาะเลี้ ย งสั ตว์น้ า 
                                      โดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
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   2.2 (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดให้กิจการการเพาะเลี้ย งสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม 
                                      ในพ้ืนที่น้ าจืดเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ตามมาตรา 76 
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(ร่าง) กฎกระทรวง 

กําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่นํ้าจืดเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม 
พ.ศ. 2561 

------------------------------------- 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 วรรคหน่ึง และมาตรา 76 แห่งพระราชกําหนดการประมง  

พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 
ข้อ 1 ในประกาศน้ี 
“การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าโดยใช้ความเค็ม” หมายความว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิด

ความเค็ม เช่น เกลือ นํ้าทะเล หรือสารอ่ืนใดที่ใส่ลงไปในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าไม่ว่าจะเป็นช่วงหน่ึงช่วงใดของ
อายุสัตว์นํ้า 

 “พ้ืนที่นํ้าจืด” หมายความว่า พ้ืนที่ที่อยู่นอกเหนือจากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ตามแผนที่ท้ายประกาศกระ
ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่
จะต้องถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 28 กันยายน 2548 

ข้อ ๒ ให้กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าดังต่อไปน้ี เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม 
 (1) การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่นํ้าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์นํ้า  
 (2) การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่นํ้าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์นํ้า 
           ทั้งน้ี ไม่ให้หมายความรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในสถานที่ราชการ และสถานแสดงพันธ์ุ

สัตว์นํ้า 
 

      ให้ไว้ ณ วันที่     
 
                  นายกฤษฎา บุญราช 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หลักการและเหตุผล:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่มาตรา 6 วรรคหน่ึง และมาตรา 
76 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์นํ้า หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์
ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์ฯให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้มีคุณภาพป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของ
บุคคลอ่ืน และเป็นไปตามมติครม. 6/2553 เรื่อง... วันที่.... และ 7/2559 เรื่อง... วันที่....  ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงกําหนดให้การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่นํ้าจืดเป็นกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม  



   2.3  (ร่าง) แนวทางในการก าหนดเขตการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
                                      ในพ้ืนที่น้ าจืด ตามมาตรา 77 
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แนวทางการพิจารณาก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ตามมาตรา 77 แห่ง 
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ส าหรับคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด มีดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด อาศัยอ านาจตามมาตรา 28 
(3) และมาตรา 77 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกาศก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
โดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด 

2. คณะท างานแก้ไขปัญหาการระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่น้ าจืด 
ได้จัดท าแนวทางการพิจารณาก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ตามมาตรา 77 
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณาให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ดังนี้ 

  2.1 พ้ืนที่ดังต่อไปนี้ ห้ามประกาศเป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ห้ามตามกฎหมาย (ให้คกก.นโยบายการประมงแห่งชาติก าหนด) 

    - พ้ืนที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  
    - พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
    - พ้ืนที่อุทยาน ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
    - พ้ืนที่ชุ่มน้ า ตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรือนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
    - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
    - พ้ืนที่ห้ามเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไข 
                          เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535  

  - พ้ืนที่อนุรักษ์น้ าดิบเพ่ือการประปา ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 เมษายน 2522  
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มกราคม 2531 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2535 

    - พ้ืนที่ห้ามตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2.2 พ้ืนที่ตามตารางดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดใช้ เป็นแนวทาง

ประกอบการพิจารณาประกาศก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด  
 

ลักษณะของพื้นที่ เหตุผล/ ข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ หน่วยงานผู้เสนอ 
(1) ควรเป็น/ เป็นพ้ืนที่ที่มี 
ชั้นตะกอนทะเลตื้นกว่า 
1.5 เมตร 

เหตุผล: ดินที่มีชั้นตะกอนทะเลลึกกว่า 1.5 เมตร เป็นดินที่
ปัจจุบันดินบนจะเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูง 
เพราะอิทธิพลจากชั้นตะกอนทะเลอยู่พ้นความลึกของรากพืช 
จึงสมควรอนุรักษ์พ้ืนที่เหล่านี้ไว้ส าหรับการใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและไม่ก่อปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากร 
(ชั้นตะกอนทะเล (marine sediments) หมายถึงตะกอน
อนุภาคดินเหนียว เกิดจากการทับถมตกตะกอนในพ้ืนที่ที่เป็น
ทะเลเก่ าหรื อบริ เวณ พ้ื นที่ ชายฝั่ ง ดิ นมี ความเค็ มห รื อ 
มี ส ารป ระกอบก ามะถันที่ อยู่ ในสภาพลดออกซิ เจน 
(reduction) เป็นองค์ประกอบส าคัญ) 

กรมพัฒนาที่ดิน 
(ข้อแนะน า)/ 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

(ขอให้เป็นข้อบังคับ) 

 

 

(ร่าง) แนวทางการพิจารณาก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด  



- 2 - 

ลักษณะของพ้ืนที่ เหตุผล/ ข้อมูลสนับสนนุทางวิชาการ หน่วยงานผู้เสนอ 
(2) ไม่ ควรเป็ น/ ไม่ เป็ น  
เข ต เห ม าะส ม ส าห รั บ 
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ชั้ นที่ มี ความเหมาะสมสู ง 
(S1) ที่ใช้ท าการเพาะปลูก
อยู่แล้ว 

เหตุผล : พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมด้านการเกษตรมีจ ากัด 
จึงจ าเป็นต้องอนุรักษ์ไว้เพ่ือความมั่นคงทางด้านการผลิตอาหาร 
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนวัฒนธรรมในการประกอบ
อาชีพและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของสังคมชนบท 

กรมพัฒนาที่ดิน 

(3) ไม่ควรเป็น/ ไม่เป็นเขต
พ้ืนทีท่ี่อยู่ในเขตชลประทาน 

เหตุผล: เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูงทางการเกษตรและรัฐ
ได้ลงทุนไปแล้วจึงสมควรที่จะใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรม
ที่มีความยั่งยืน 
(เขตพ้ืนที่ชลประทาน หมายถึงพ้ืนที่ โครงการชลประทาน 
ที่กรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นพ้ืนที่ที่รัฐได้ลงทุน
เพ่ือการชลประทานส าหรับการเกษตรกรรม) 

กระทรวงทรัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

(4) ไม่ ควรเป็ น / ไม่ เป็ น 
พ้ื นที่ ดิ นเค็มระดับน้ อยถึ ง 
ปานกลางที่สามารถใช้ประโยชน์
ในการปลูกพืชได ้ 

เหตุผล: เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวยังสามารถพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์
ทางด้านการเพาะปลูกพืชได ้
(พ้ืนที่ดินเค็มระดับน้อยถึงปานกลางที่สามารถใช้ประโยชน์ 
ในการปลูกพืชได้ไม่มีแผนที่ประกอบ) 

กรมพัฒนาที่ดิน 

(5) พ้ืนที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการ 
ประมงจังหวัดเห็นควรให้เป็น
พ้ืนที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
โดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด 
เช่น 

เหตุผล: เนื่องจากอาจมีพ้ืนที่ อ่ืนนอกเหนือจากพ้ืนที่ข้างต้น 
ที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเห็นว่ามีความเหมาะสม 
ให้สามารถเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มได้ 

กระทรวงทรัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

- พ้ืนที่ที่ได้รับอิทธิพล
ของน้ าทะเลท่วมถึง 

เหตุผล: เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากความเค็ม
ของน้ าทะเลขึ้นลงตามฤดูกาลและเกษตรกรได้ใช้น้ าในพ้ืนที่
เหล่านี้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

- ทส. ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม 
ในพ้ืนที่ดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลได้มีมาตรการการผลักดันน้ า
เพ่ือลดผลกระทบจากอิทธิพลของน้ าทะเลท่วมถึงเกษตรกร
จึงไม่ควรน าน้ าขึ้นมากักขังไว้เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
โดยใช้ความเค็ม 

กรมประมง 

- พ้ืนที่น้ าจืดที่อยู่ติด
เขตพ้ืนที่ชายฝั่งซึ่งมีเกษตรกร
เลี้ยงอยู่ในปัจจุบัน 

เหตุผล: เดิมพ้ืนที่เหล่านี้ตามประกาศมาตรา 9 ของจังหวัดได้มี
การยกเว้นให้สามารถท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มได้ 
อีกทั้ง การจัดการและควบคุมเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่เหล่านี้สามารถท าได้ง่ายกว่าในพ้ืนที่น้ าจืดอ่ืน  

- ทส ให้กรมประมงจัดท า Zoning และซ้อนทับข้อมูล
เกษตรกรที่มีอยู่ให้ชัดเจน และเสนอคณะกรรมการนโยบาย 
การประมงแห่งชาติเพ่ือพิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติมต่อไป 

กรมประมง 

 

 ทั้ งนี้  คณะกรรมการประมงประจ าจั งหวัดแต่ละจังหวัดต้องพิจารณาก าหนดเขต 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดอย่างระมัดระวัง เพ่ือลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ให้การประกอบอาชีพเป็นไปอย่างยั่งยืน  
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  3. แนวทางตามข้อ 2.2 ไม่น ามาพิจารณาในการก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม
ในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ า เนื่องจากเป็นกิจการขนาดเล็ก การใช้น้ ามีปริมาณน้อยซึ่ง
สามารถควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการการใช้น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย 
 

แนวทางในการออกประกาศเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด 
1. กรณีผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืดประกอบกิจการ 

อยู่นอกเขตพ้ืนที่ที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดพ้ืนที่ให้เป็นเขตการเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
และก าลังอยู่ในระหว่างช่วงของการเลี้ยงสัตว์น้ า ให้ด าเนินการได้ในแต่ละช่วงและจับสัตว์น้ าให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดพ้ืนที่ให้เป็นเขตการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุม 

2. กรณีการออกประกาศเขตฯ ในพ้ืนที่ที่ได้รับอิทธิพลของน้ าทะเลท่วมถึงหรือพ้ืนที่น้ าจืด  
ที่อยู่ติดเขตพ้ืนที่ชายฝั่งซึ่งมีเกษตรกรเลี้ยงอยู่ในปัจจุบันให้ประกาศก าหนดพ้ืนที่ให้มีความชัดเจนแตกต่างจาก
เขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืดโดยทั่วไป เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมาตรการควบคุม
ต่อไป 

 
ข้อจ ากัดในการบังคับใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

1. การประกาศก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม เป็นอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดตามมาตรา 77 
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ดังนั้น จึงไม่มีหน่วยงานใดมีอ านาจสั่งการให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดต้อง
ประกาศหรือไม่ประกาศให้พื้นท่ีนั้นๆ เป็นหรือไม่เป็นพื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมได้ ดังนั้น กรมประมงสามารถท าได้เพียงจัดท า 
แนวทางการพิจารณาก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืดเพื่อให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดใช้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเท่านั้น 

2. การประกาศเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมเป็นการประกาศในลักษณะเขตพื้นที่ซึ่งต้องมี ขอบเขตชัดเจน อีกทั้ง
รัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิ เสรีภาพในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนชาวไทย การจ ากัดสิทธิต้องมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ดังนั้น การ
ที่คณะท างานฯ มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดออกประกาศเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่
น้ าจืดเฉพาะบนพื้นท่ีของเกษตรกรรายเดิมเป็นรายๆ จึงไม่สามารถกระท าได้ และถือเป็นการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
ในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญอีกด้วย ซึ่งจะท าให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องในภายหลัง 
เนื่องจากไม่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนในการออกประกาศเขตฯ ในลักษณะดังกล่าว 

 
 

ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. ทส. เห็นว่าในข้อ 2.2 ควรใช้ค าว่า “เป็นพื้นที่ หรือ ไม่เป็นพื้นที่” แทนค าว่า “ควรเป็นพื้นที่/ ไม่ควรเป็นพื้นที่”  ส าหรับเป็น

เกณฑ์บังคับกลางที่ทุกจังหวัดต้องก าหนดให้พื้นที่ตามข้อ 2.2 เป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพืน้ที่น้ าจืด ประเภท
การเลี้ยงสัตว์น้ า แทนการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด โดยใช้อ านาจคณะกรรมการนโยบายการ
ประมงแห่งชาติในการสั่งการให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดต้องประกาศเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มใน
พื้นที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า ตามที่คณะท างานฯ ก าหนด 

2. สภาหอการค้า เห็นว่าควรให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการประกาศเขต
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืดฯ ในระดับพื้นที่ โดยใช้แนวทางตามข้อ 2.2 ประกอบการพิจารณาและให้
โอกาสราษฎร์ในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่กรมประมงได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการฯ ต้องปฏิบัติก็มี
ความเข้มงวดและสามารถควบคุมได้ ส าหรับพื้นที่ท่ีได้รับอิทธิพลของน้ าทะเลท่วมถึงหากไม่ถูกก าหนดอยู่ในเกณฑ์ข้างต้นและ
จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก และขอให้กรมประมงจัดท าข้อมูลวิเคราะห์ว่าหากก าหนดพื้นที่ตามข้อ 2.2 เป็น
เกณฑ์บังคับจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรกี่ราย 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นว่าการก าหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืดฯ ตามที่ ทส. เสนอจะท า
ให้เกิดลักษณะของการก าหนดเขตแบบ Zoning ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ ควรพิจารณาผลกระทบต่อเกษตรกรในการ
ก าหนดเขตฯ ลักษณะดังกล่าวและสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นทีป่ระกอบด้วยเช่นกัน 
  



            2.4  (ร่าง) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง  
                                      สัตว์น้ า โดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 78 
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 (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) ยกเว้นในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

           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 ........../........../............... 
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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 ................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

(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. ...........  

 



 

 

(ร่าง)  
ประกาศกรมประมง 

เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด  
ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า ต้องปฏิบัติ 

พ.ศ. 2561 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๘ แห่ งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ .  ๒๕๕๘ 
อธิบดีกรมประมงออกประกาศก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด 
ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า ภายในเขตการเลี้ยงสัตว์น้ าที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดให้เป็นเขต
การเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ตามมาตรา 77 ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า  
ที่เลี้ยงอยู่ในเขตที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดพ้ืนที่ให้เป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม  
ต้องแจ้งการประกอบกิจการดังกล่าว ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน เก้าสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประมงประจ า
จังหวัดประกาศก าหนดพ้ืนที่ให้เป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ตามค าขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและ 
ยื่นแผนการบริหารจัดการน้ าและน้ าทิ้ง เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แนบท้ายประกาศนี้  

กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภท 
การเลี้ยงสัตว์น้ ารายใหม่ ในเขตที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดพื้นที่ให้เป็นเขตการเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม ต้องแจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและยื่นแผนการ
บริหารจัดการน้ าและน้ าทิ้ง เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนจะด าเนินกิจการ  

1.1 กรณีการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภท 
การเลี้ยงสัตว์น้ า ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งที่ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง 

1.2 กรณีการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภท 
การเลี้ยงสัตว์น้ า เขตจังหวัดอ่ืน ให้แจ้งที่ส านักงานประมงจังหวัด หรือส านักงานประมงอ าเภอท้องที่ที่สถานประกอบ
กิจการตั้งอยู่  

การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ตามข้อ 1 ให้
แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาบัตร
ประจ าตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ า (ถ้ามี)  

(2) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบ 
(ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและ 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี 
(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ า 

(3) กรณีผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภท
การเลี้ยงสัตว์น้ า ตาม (1) หรือ (2) มิได้เป็นผู้มาแจ้งการประกอบกิจการด้วยตนเอง ให้แนบหนังสือมอบอ านาจให้เป็น 
ผู้ยื่นค าขอ และส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

 
ข้อ 2 เมื่อมี... 
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ข้อ 2 เมื่อมีผู้ ยื่นค าขอจดแจ้งตามข้อ 1 ให้ เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ รับค าขอ 
ที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อความและเอกสารหลักฐาน แล้วด าเนินการต่อไปนี้ 

2.1 หากพบว่าไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานและ
แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบภายในหนึ่งวันท าการ เพ่ือท าการแก้ไขให้ถูกต้องและยื่นใหม่ต่อไป 

2.2 กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อความและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขอแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยง
สัตว์น้ า ให้แก่ผู้ยื่นค าขอเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน ภายในวันที่ยื่นค าขอ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของสถานประกอบกิจการ โดยนัดหมายผู้ยื่นค าขอและเข้าตรวจสถานประกอบกิจการตามที่ปรากฏในค าขอ 
เมื่อพบว่าข้อมูลถูกต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความ
เค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า ตามแบบหนังสือรับรองแนบท้ายประกาศนี้ ภายใน หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับ
แต่วันที่ได้รับค าขอ  

หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องมิให้รับรองการแจ้งการประกอบ
กิจการ และให้แจ้งการไม่รับรองการแจ้งประกอบกิจการให้ผู้ยื่นค าขอทราบพร้อมเหตุผล 

ข้อ 3 แหล่งที่มาของสัตว์น้ าที่ห้ามน ามาใช้ในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม
ในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า 

3.1 ห้ามน าพันธุ์สัตว์น้ าจากแหล่งที่เกิดโรคระบาดตามที่กรมประมงประกาศก าหนด  
มาเพาะเลี้ยง  

3.2 กรณีใช้พันธุ์สัตว์น้ าน าเข้าจากต่างประเทศมาเพ่ือการเพาะเลี้ยง ห้ามใช้พันธุ์สัตว์น้ าที่ไม่ได้
รับอนุญาตน าเข้าจากกรมประมง 

ข้อ 4 ห้ามใช้อาหารสัตว์น้ าควบคุมเฉพาะตามประเภทที่ปรากฏในบัญชีแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 ที่ไม่ได้
ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการมาใช้ในกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด เว้นแต่อาหารสัตว์น้ า
ควบคุมเฉพาะที่ได้ผลิตเพ่ือใช้เอง 

ข้อ 5 ห้ามใช้ยาทุกชนิดในการเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด เว้นแต่ชนิดยาที่ระบุตาม
บัญชีแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 
  ข้อ 6 ห้ามใช้สารอันตรายหรือวัตถุอันตราย จ านวน 16 ชนิด ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ
ในการเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่น้ าจืด ยกเว้นวัตถุอันตรายประเภทที่ 1 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศหมายเลข 3 

ข้อ 7 การจัดการน้ าทิ้งหรือของเสียจากการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด  
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติดังนี้  

7.1 การจัดการน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้ง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศหมายเลข 4 

7.2 ห้ามทิ้งดินเลนจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือพ้ืนที่สาธารณะ ในกรณี 
ที่น าดินเลนออกนอกฟาร์ม เพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน ต้องใช้วัสดุคลุมไม่ให้มีการรั่วไหล ตกหล่น ระหว่างการขนย้าย 

7.3 กรณีคันบ่ออยู่ติดกับพ้ืนที่สาธารณะหรือพ้ืนที่ข้างเคียง ห้ามมิให้น าดินเลนขึ้นคันบ่อ 
ข้อ 8 การป้องกันมิให้น้ าเค็มจากกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืดรั่วไหล

ออกจากที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ดังนี้  
8.1 ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วไหลของน้ าหรือดินเหนียวที่มีการบดอัด โดยดินเหนียวต้องมี

ความหนา 60 เซนติเมตร และให้มีการตรวจสอบมิให้มีการรั่วไหลของน้ าอย่างสม่ าเสมอ หรือ 
 

8.2 มีคูน้ า... 
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๘.๒ มีคูน้ าจืดล้อมรอบฟาร์ม โดยพ้ืนคูน้ าต้องลึกกว่าพ้ืนบ่อเลี้ยง อย่างน้อย 60 เซนติเมตร และ 
คูน้ าต้องมีระดับน้ า สูงกว่าหรือเท่ากับระดับน้ าในบ่อเลี้ยง เพ่ือให้น้ าในคูน้ าสามารถป้องกันการแพร่กระจายของความเค็ม 
สู่พื้นที่บริเวณโดยรอบฟาร์ม (อ้างอิง ตามมาตรฐาน มกษ 7401) และมีการบดอัดพ้ืนบ่อ ขอบบ่อ และคันบ่อเพ่ือป้องกัน
น้ าเค็มรั่วไหลออกได้  

ข้อ 9 ในกรณีที่ต้องอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ าก่อนปล่อยลงเลี้ยง ลูกพันธุ์สัตว์น้ าที่ต้องใช้ความเค็ม 
เมื่อน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงในพ้ืนที่น้ าจืด ต้องปรับความเค็มและอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ าภายในคอกที่น้ ามีค่าความเค็มไม่เกิน  
5 ส่วนในพันส่วน หรือไม่เกินความเค็มตามธรรมชาติของพ้ืนที่ ขนาดของคอกควรมีสัดส่วนไม่เกิน 12 ตารางเมตรต่อไร่  
โดยตลอดระยะเวลาการเลี้ยงต้องไม่มีการเติมเกลือหรือน้ าทะเลหรือสูบน้ าใต้ดินมาใช้ เพ่ือเพ่ิมความเค็มน้ า 

ข้อ 10 ต้องด าเนินการจัดการน้ าและน้ าทิ้งให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ าและน้ าทิ้ง 
ที่ได้เสนอไว้ 

ข้อ 11 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม 
ในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเภทการประกอบกิจการ หรือประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า 
หรือ พ้ืนที่ประกอบกิจการ ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดแจ้งประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ตามแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 12 ความในข้อ 8 และ 9 ไม่น ามาบังคับใช้กับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม
ในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า ที่มีท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ าทะเลและพ้ืนที่น้ าจืดที่อยู่
ติดเขตพ้ืนที่ชายฝั่ง 

ข้อ 13 ความในข้อ 8 ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับตั้งแต่วันประกาศนี ้
มีผลบังคับใช้ 

ข้อ 14 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

       ประกาศ ณ วันที่      

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

 
ห้ามใช้อาหารสัตว์น้ าควบคุมเฉพาะตามประเภทดังต่อไปนี้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการในกิจการ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ 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 ประเภทฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า 

ห้ามใช้ยาทุกชนิดในกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า 
ยกเว้น ยาที่อนุญาตให้ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 11 รายการ โดยปริมาณยาตกค้างในเนื้อสัตว์น้ าหลังการจับ  
ต้องไปเป็นตามที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

 

อันดับ ชื่อกลุม่ยาและสารเคม ี

ปริมาณตกค้างสูงสุด 

Maximum Residue limit, MRL) 

(ไมโครกรัมของสารต่อ 1 กิโลกรมั
ของเน้ือกุ้ง) 

วิธีการตรวจ 

1 ออกซิเททระไซคลิน (Oxytetracycline) 100 HPLC1 

2 เททระไซคลิน (Tetracycline) 100 HPLC 

3 คลอร์เททระไซคลิน (Chlortetracycline) 100 HPLC 

4 ออกโซลินิก แอซิด (Oxolinic acid) 200 HPLC 

5 ไตรเมโธพริม (Trimethoprim) 500 LC/MS/MS2 

6 ซัลฟาไดอะซีน (Sulfadiazine) 100 LC/MS/MS 

7 
ซัลฟาไดเมทโธซิน 
(Sulphadimethoxine) 

100 LC/MS/MS 

8 ซัลฟาไทอะโซล (Sulfathiazole) 100 LC/MS/MS 

9 
ซัลฟาโมโนเมททอกซิน 
(Sulfamonomethoxine) 

100 LC/MS/MS 

10 ออร์เมทโธพริม (Ormetroprim) 200 LC/MS/MS 

11 
เอ็นโรฟลอคซาชิน (Enrofloxacin)  
ใช้ได้เฉพาะปลาเท่านั้น 

15 LC/MS/MS 

 

HPLC1 คือ High Performance Liquid Chromatography (เครื่องมือที่ใช้เทคนิคในการแยกและวิเคราะห์สาร) 
LC/MS/MS2 คือ Liquid Chromatograph Mass Spectrometer (เครื่องมือส าหรับแยกวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสาร) 
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ข้อก าหนดในการห้ามใช้สารอันตรายหรือวัตถุอันตราย 
ส าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ประเภทฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
 

1. ห้ามใช้สารอันตรายหรือวัตถุอันตราย ตามรายการ 16 รายการ ดังต่อไปนี้ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ 
    ในกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ 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) กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) หรือ ไฮโดรเจนคลอไรด์ (hydrogen chloride) หรือ 

กรดเกลือ 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 าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด  
    ประเภทฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ 

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



 

 

บัญชีแนบท้ายประกาศหมายเลข 4 

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง 
ส าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ประเภทฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
น้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทฟาร์มเลี้ยง

สัตว์น้ า ต้องมีมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 

 
 
 
 

  



 

 

เลขท่ีค าขอ                            

วันท่ี                                     

ลงช่ือ                                           ผู้รับค าขอ 

         (                                                  ) 

 

 
 
 

 

 

ค าขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจดื ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ 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                                       . 

โทรศัพท์เคลื่อนที่                                                  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  
ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า ตามมาตรา 78 (1) ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 ........../........../............... 

รายละเอียด... 
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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 
 
  

        

 
  

        

 
  

        

 
  

        

 
  

        

 
  

        

 
  

        

รวมพ้ืนที่ประกอบกิจการการเลี้ยง
สัตว์น้ 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 

กรณ.ี.. 
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กรณีเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากับกรมประมงให้แนบเอกสารต่อไปนี้
เพ่ิมเติม 

ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิ์การใช้ที่ดิน  
ส าเนาแบบหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน 
ส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเช่า) 

 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าที่ตั้งฟาร์มอยู่ในเขตที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดพ้ืนที่ให้
เป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด และขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงครบถ้วนและทราบดี
ว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

 
 

 (ลงช่ือ)……………………...................……………………….ผู้ยื่นค าขอแจ้ง 

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

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

  



 

 

แบบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพืน้ที่น้ าจืด 
ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
เขียนที่  

วันที่  เดือน  พ.ศ.   
1. ข้าพเจ้า (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กรอกเฉพาะ★) 

1.1 บุคคลธรรมดา  ข้าพเจ้า★ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)                                                        . 

เลขประจ าตัวประชาชน★ อายุ  .ปี เชื้อชาติ                   . 

สัญชาติ   อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที่  ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน                                                 . 

ถนน   ตรอก/ซอย  ต าบล                                                 .  

อ าเภอ  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   หมายเลขโทรศัพท์                               . 

โทรสาร  โทรศัพท์เคลื่อนที่  E-mail                                                  . 

 
1.2 นิติบุคคลประเภท★ บจก. บมจ. หจก. อ่ืน ๆ (ระบุ)                                 . 

ชื่อนิติบุคคล★  ทะเบียนนิติบุคคล★ 

ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่   หมู่ที่   ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน                    .ถนน                                . 

ตรอก/ซอย                                            ต าบล                         .อ าเภอ                             . 

จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  หมายเลขโทรศัพท์                                 . 

โทรสาร  โทรศัพท์เคลื่อนที่  E-mail                                                  . 

 
1.3 เลขทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า★ (เลข 10 หลัก) (ถ้ามี)  

2. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประกอบกิจการ★ จากเดิมแจ้งไว้เมื่อ                                         .
หนังสือรับรองเลขท่ี                                         .  

2.1 ประเภทการประกอบกิจการ 

เลี้ยงแบบยังชีพ เลี้ยงแบบพาณิชย์ 

2.2 ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า 

เลี้ยงสัตว์น้ าชนิดเดียว (ระบุ)                                                                                  . 

เลี้ยงสัตว์น้ ารวมกันมากกว่า 1 ชนิด 

ชนิดหลัก (ระบุ)    ชนิดรอง                                                    . 

 

 

2.3 รายละเอียด... 
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2.3 รายละเอียดพื้นที่ประกอบกิจการ 
 

หมายเลขบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 
ขนาดพ้ืนที่บ่อ 

หมายเหตุ 
ไร่ งาน ตารางวา 

 
  

        

 
  

        

 
  

        

 
  

        

 
  

        

รวมพ้ืนที่ประกอบกิจการการเลี้ยง
สัตว์น้ า 

       
 

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

แผนผังโครงสร้างฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในพ้ืนที่ชายฝั่ง (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดพ้ืนที่ประกอบกิจการ) 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าที่ตั้งฟาร์มอยู่ในเขตที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดพ้ืนที่ให้เป็น
เขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด และขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงครบถ้วนและทราบดีว่า
การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

 

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

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

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

  



 

 

แผนที่ที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด (Location map) 
แผนที่ระบุถนนสายหลักและสายรองเพ่ือสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ฟาร์ม รวมทั้งจุดสังเกตหรือสถานที่ที่ใช้เป็นจุด
สังเกตได้ โปรดระบุ พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด                                    . ลองจิจูด                                     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

แผนผังโครงสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด 
 โปรดระบุเลขที่บ่อลงในแผนผัง รวมถึง การป้องกันน้ าที่มีความเค็มจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารั่วไหล 

จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า และแสดงกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบฟาร์ม 
 
ตามแผนผังแสดงโครงสร้างของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ าจืด ประกอบด้วย( ในช่องที่แสดงรายละเอียดในแผนผังฟาร์ม) 
 แหล่งน้ าใกล้เคียง บ่อเลี้ยงสัตว์น้ า  บ่อบ าบัดน้ า/บ่อพักน้ า คูน้ าท้ิง 
 สถานท่ีเก็บอุปกรณ์ โรงไฟฟ้า ถนน คันบ่อ อาคาร บ้านพัก 
 สถานท่ีเก็บอาหาร/ปัจจัยการผลิต สถานท่ีเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 อื่น ๆ ระบุ ..................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



 

 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
 

ใบรับค าขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
โดยใชค้วามเค็มในพืน้ที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า 

     

เลขที่............................. 

วันที่.............................. 

หน่วยงานผู้รับค าขอ.................................................................................................  
 
ชื่อผู้ยื่นค าขอ............................................................................................................  
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................................................  
เลขทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (10 หลัก) 
ได้ยื่นค าขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม 
ในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ 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 
โดยใชค้วามเค็มในพืน้ที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า 

 

เลขที่............................. 

วันที่.............................. 

หน่วยงานผู้รับค าขอ.................................................................................................  
 
ชื่อผู้ยื่นค าขอ............................................................................................................  
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................................................  
เลขทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (10 หลัก) 
ได้ยื่นค าขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม 
ในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า 
สถานที่ประกอบกิจการตั้งอยู่เลขท่ี............................................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  
ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า 

 

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคลชื่อ  

  

เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

บ้านเลขท่ี/ส านักงานเลขที่ หมู่ที ่ ถนน  

แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด  

ได้มาแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า 

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.  

ชื่อสถานประกอบกิจการ  

เลขทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (10 หลัก)  
 

ที่ตั้งสถานประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า 

เลขที่ หมู่ที่ ถนน  

แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด  

มีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 

 

 ลงชื่อ................................ ..................................................พนกังานเจา้หน้าท่ี 

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

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

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

  
 
 
 
 

รายละเอียด... 
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รายละเอียดการประกอบกิจการ 

1 ประเภทการประกอบกิจการ 

เลี้ยงแบบยังชีพ เลี้ยงแบบพาณิชย์ 

2 ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า 

เลี้ยงสัตว์น้ าชนิดเดียว (ระบุ)  

เลี้ยงสัตว์น้ ารวมกันมากกว่า 1 ชนิด 

ชนิดหลัก (ระบุ)    ชนิดรอง  

3 รายละเอียดพื้นที่ประกอบกิจการ 
 

หมายเลขบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 
ขนาดพ้ืนที่บ่อ 

หมายเหตุ 
ไร่ งาน ตารางวา 

  
 
 

        

 
  
 

        

  
 

        

  
 
 

        

  
 
 

        

  
 
 

        

รวมพ้ืนที่ประกอบกิจการ 
การเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

       

 ลงชื่อ................................................................................พนกังานเจา้หน้าท่ี 

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

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

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



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- เตรียมความพร้อมในการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการออก   
            กฎกระทรวงก าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด  
            เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ ................... 

........................................................................................................................................................ ................... 

........................................................................................................................................................ ................... 

........................................................................................................................................................ ................... 

................................................................................................................................................................................ 
 
มติที่ประชุม   ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... ....... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ ................. 

.................................................................................................................. ............................................ 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
มติที่ประชุม    ........................................................................ .............................................. .............. 
................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................  


