
 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุม   

(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  Procambarus  clarkii  หรือ  Cherax  spp.)  ต้องปฏิบัติ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๘  (๑)  และ  (๗)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  
(Procambarus  clarkii  หรือ  Cherax  spp.)  ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่คณะกรรมการประมง
ประจําจังหวัดประกาศกําหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  ตามมาตรา  ๗๗  ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ประกอบกิจการเพาะเ ล้ียงสัตว์น้ํ าควบคุม   ( กุ้ ง ก้ามแดงหรือ กุ้ง เครย์ฟิช  
Procambarus  clarkii  หรือ  Cherax  spp.)  ต้องแจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําดังกล่าว  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ตามแบบแจ้งข้อมูลแนบท้าย
ประกาศนี้  ดังต่อไปนี้ 

  ๑.๑ กรณีการประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุม  (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  
Procambarus  clarkii  หรือ  Cherax  spp.)  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้แจ้งที่สํานักงานประมง 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร  กรมประมง 

  ๑.๒ กรณีการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  
Procambarus  clarkii  หรือ  Cherax  spp.)  เขตจังหวัดอื่น  ให้แจ้งที่สํานักงานประมงจังหวัด 
หรือที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานประมงอําเภอแห่งท้องที่ที่สถานประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําตั้งอยู่  
โดยให้แนบเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

   (๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้าน 

   (๒) กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบ   
          (ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและ   
        (ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของ

กรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้แทนอื่นใดของ 
นิติบุคคลนั้น  แล้วแต่กรณี 

   (๓) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าควบคุมตาม  (๑ )   
หรือ  (๒)  มิได้เป็นผู้มาแจ้งการประกอบกิจการด้วยตนเอง  ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
ของผู้ย่ืนคําขอและหนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้แจ้งด้วย 
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ข้อ ๒ เม่ือได้รับแจ้งตามข้อ  ๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบ
หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  
Procambarus  clarkii  หรือ  Cherax  spp.)  ให้กับผู้แจ้ง 

ข้อ ๓ ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม  (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  Procambarus  
clarkii  หรือ  Cherax  spp.)  ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดอื่น ๆ  เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 

(๑) กรณีการเลี้ยงในบ่อดิน  บ่อปูแผ่นพลาสติก  หรือนาข้าว  ต้องดําเนินการจัดทําที่ก้ัน
บริเวณขอบบ่อโดยรอบ  ความสูงไม่น้อยกว่า  ๓๐  เซนติเมตร  เพื่อป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดง
หรือกุ้งเครย์ฟิชออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

(๒) กรณีการเลี้ยงในบ่อคอนกรีต  ต้องมีผนังบ่อสูงเหนือระดับเก็บกักน้ําไม่น้อยกว่า  ๓๐  เซนติเมตร  
เพื่อป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

(๓) กรณีการเลี้ยงในภาชนะที่ใช้เลี้ยงอื่น ๆ  ได้แก่  กระชัง  ตู้กระจก  กล่อง  ลังพลาสติก  กาละมัง  
ถัง  เป็นต้น  ต้องมีที่ปิดมิดชิดสามารถป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชออกไปสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอก 

(๔) ทางระบายน้ําออกจากที่เพาะเลี้ยงต้องมีระบบป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช
ไม่ให้ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

(๕) ห้ามนํากุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชไปเลี้ยงหรือปล่อยในแหล่งน้ําสาธารณะ 
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



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

แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลีย้งสตัว์น้าํควบคุม 
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครยฟ์ิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) 

 

เขียนที่.................................................. 

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

1.ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ) .................................................................................................... 

         1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจําตัวประชาชน        

อายุ............ปีเช้ือชาติ....................สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขที่.....................................หมู่ที่....................
ช่ือบ้าน..............................................ถนน..........................................ตรอก/ซอย.................................................
ตําบล.......................................อําเภอ .............................................จังหวัด ......................................................... 
รหัสไปรษณีย์........................หมายเลขโทรศัพท์....................................... E-mail :………………..………..............…
เลขทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ( เลข 10 หลกั) (ถ้าม)ี  

 

   1.2 นิติบุคคลประเภท..................................................................... 
ทะเบียนเลขท่ี                                                          สัดส่วนร้อยละจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มี
สัญชาติไทย...................สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่........................ตรอก/ซอย...................................................... 
ถนน.......................................หมู่ที่....................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต................................. 
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..........................หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 
E-mail :………………..………............................. 

 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือ 
กุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ดังน้ี 
 1. ประเภทการเลี้ยง  O บ่อดิน   O กระชัง   O บ่อซีเมนต์   O อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................... 
 2. จํานวนหน่วยที่เลี้ยงรวม.......................บ่อ/กระชัง/แปลง 
 - บ่อดินจํานวน……………….……………….. บ่อ - บ่อซีเมนต์จํานวน…………………………… บ่อ 
 - กระชังจํานวน………………………………….กระชัง - นาข้าวจํานวน………………………………….แปลง 
 - อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………….จํานวน ………………….. 
 3. พ้ืนที่เลี้ยงรวม.................ไร่/ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร 
 4. ชนิดกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงรวม.......................... จํานวนรวมท้ังสิ้น .....................ตัว ดังน้ี 

 - ชนิด ...........................................จํานวน ...........................ตัว 
 - ชนิด ...........................................จํานวน ...........................ตัว 
 - ชนิด ...........................................จํานวน ...........................ตัว 
 - ชนิด ...........................................จํานวน ...........................ตัว 
5. วันที่ปล่อยพันธ์ุกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช  

 วันที่.......................เดือน...........................พ.ศ. ................. 
 6. ระยะเวลาที่เลี้ยงเวลา..............................เดือน......................วัน 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงช่ือ) ............................................................. ผู้แจ้ง  
     (........................................................) 

 

    (ลงช่ือ) ............................................................ ผู้รับแจ้ง 

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

                                                 ตําแหน่ง.................................................. 

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

 

 

หมายเหต ุ: ทําแบบแจ้งข้อมลู  แยกตามประเภทการเลี้ยงในข้อ ๑ ประเภทละ ๑ ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

         

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

หนังสือรบัรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสตัว์น้ําควบคมุ  
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครยฟ์ิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) 

 

หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า.................................................................................. 

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

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

เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล  

ได้มาแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus 
clarkii หรือ Cherax spp.) 

เมื่อวันที่  ...................เดือน..............................พ.ศ..................... 

 

  ลงช่ือ.........................................................................ผู้รับแจ้ง 
   (...................................................................) 
   ตําแหน่ง..................................................... 

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

 
 


