การขึนทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลียงสั ตว์นํา
“การเพาะเลียงสั ตว์ นํา” หมายถึงว่า การเลียงสัตว์นาํ
หรื อการเพาะเลียงสัตว์นาํ ทังโดยวิธีธรรมชาติ หรื อ วิธีการผสม
เทียม หรื อวิธีอื"นใด ทังนีไม่วา่ จะเป็ นการกระทําในช่ วงหนึ"งช่วง
ใดของวงจรชีวติ สัตว์นาํ นัน และให้หมายความรวมถึงการจัดทํา
บ่อเพาะเลียงสัตว์นาด้
ํ วย

ประเภทของผู้ประกอบการเพาะเลียงสัตว์ นํา
. ผู้เพาะเลียงสัตว์ นํา (ทบ .)
1.1 ประเภท โรงเพาะฟัก และอนุบาล
การเพาะเลี ยงสั ต ว์น ํา ตังแต่ วยั อ่ อ นจนถึ ง ขนาดที"
ต้องการใน บริ เวณพืนดิน หรื อแหล่งนํา โดยมีการควบคุมดูแล
ซึ" งจะมี ก ารให้ อ าหารหรื อไม่ ก็ ไ ด้ โดยหลัก การแล้ว การ
เพาะเลียงสัตว์นาจะต้
ํ องครอบครองพืนที"จาํ นวนหนึ" ง โดยไม่
คํานึงถึงกรรมสิ ทธิ1ใน การครอบครองแต่อย่างใด
.( ประเภท ฟาร์ มเลียงสั ตว์ นํา
การเลี ยงสั ต ว์นํา หมายถึ ง การทํา ให้สั ต ว์น ํามี ก าร
เจริ ญเติบโต เพิ"มขนาดนําหนักให้ได้ตามเป้ าหมาย การเพาะพันธุ์
สั ต ว์ น ํา หมายถึ ง การขยายพัน ธุ์ เ พิ" ม จํา นวนสั ต ว์ น ํ าตาม
วัต ถุป ระสงค์ เป็ นอาหาร เป็ นสิ น ค้า เป็ นสัตว์เลียงช่ ว ยกํา จัด
แมลง และวัชพืช ช่วยกําจัดของเสี ยและสิ" งปฏิกูล เป็ นเกมกี ฬา
เป็ นวัสดุตวั อย่างในการศึกษา ตัวอย่างเช่น
1. เลียงสัตว์นาในบ่
ํ อดิน
2. เลียงสัตว์นาในบ่
ํ อซีเมนต์
3. เลียงสัตว์นาในกระชั
ํ
ง/ในคอก
4. เลียงสัตว์นาแบบอื
ํ
"นๆ เช่น แปลงหอย ตูก้ ระจก ฯลฯ

(. ผู้ประกอบการธุรกิจที-เกีย- วข้ องกับการประมง (ทบ.()
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประเภทโรงผลิตอาหารสัตว์นาํ
ประเภทผูค้ า้ ปัจจัยการผลิตสัตว์นาํ
ประเภท แพ พ่อค้าคนกลาง ผูร้ วบรวมสัตว์นาํ
ประเภทสถานประกอบการแปรรู ปเบืองต้น
ประเภทสถานประกอบการห้องเย็น
ประเภทสถานประกอบการแปรรู ปพืนเมือง
ประเภทสถานประกอบการแปรสัตว์นาและผลิ
ํ
ตภัณฑ์
ประเภทผูน้ าํ เข้า – ส่งออก
ผูป้ ระกอบการเกี"ยวกับสัตว์นาอื
ํ "น ๆ
เกษตรกรผู้เพาะเลียงสัตว์ นําที-มีความประสงค์จะ
ขึนทะเบียนเกษตรกรตามคําขอ แบบ ทบ.1และทบ (
ขอแบบ และยื-นคําขอได้ ทไี- ด้ ที-

1. สํานักงานประมงจังหวัดในเขตพืนที"
2. สํานักงานประมงอําเภอในเขตพืนที"
3. จุดรับขึนทะเบียนเกษตรกรตามกรมประมงกําหนด
(กรณี สถานที" ที" ท าํ การเพาะเลี ยงสัต ว์นําคาบเกี" ย ว
พืนที"รับผิดชอบ ตังแต่สองเขตพืนที"ขึนไป สามารถขึนพืนที"ใด
พืนทีห" นึ"งเพียงก็ได้เพียงหนึ"งท้องที")

ผู้ที-สามารถขอขึนทะเบียนเกษตรกรได้
1. ในกรณี เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องมี สัญชาติไทย
2. ในกรณี ที"เป็ นนิ ติบุคคล (เช่น หจก. บริ ษทั ) ต้องเป็ น
นิติบุคคลที"จดทะเบียนในประเทศไทย

เกษตรกรผู้เพาะเลียงสั ตว์ นํายื-นคําขอ แบบ ทบ.
และเอกสารหลักฐานประกอบการยืน" ขอดังนี
J. กรณี เป็ น บุคคลธรรมดา ให้แนบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
K. กรณี เป็ นนิติบุคคลให้แนบ
K.J สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
K.K สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ หรื อผูแ้ ทนอื"นใดของนิติ
บุคคล นัน
L. กรณี มอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ ผูย้ นื" คํา
ขอและหนังสื อมอบอํานาจให้ผูย้ ื"นคําขอ ในกรณี ที"เกษตรกรผู้
เพาะเลียงสัตว์นามิ
ํ ได้เป็ นผูม้ ายืน" คําขอด้วยตนเอง
M. สําเนาเอกสารสิทธิในทีด" ิน
M.J ในกรณีเกษตรกรเป็ นเจ้าของที"ดิน ได้แก่
* โฉนดที"ดิน * น.ส. L หรื อ น.ส.L ก * สปก.-M-QJ* สคJ
* กสน.R ( กรณี ที"อยู่ในเขตอุตสาหกรรม )
* พ.ส. KL ( กรณี อยูใ่ นพืนที"ป่าสงวน )
* ส.ท.ก. ( กรณี สิทธิทาํ กินอยูใ่ นเขตพืนที"ป่าสงวน )
* เอกสารอื"น ๆ ที"แสดงการมีสิทธิในที"ดิน เช่น สัญญาเช่า
* กระชัง หนั ง สื อ รั บ รองจาก ส่ ว นปกครองส่ ว น
ท้องถิ"น (อบต.เทศบาล)
* กรณี ที"เกษตรกรยื"น คําขอแบบ ทบ.K ใบอนุ ญาต
ผูป้ ระกอบการ (ถ้ามี)

อายุ และการต่ออายุทะเบียนเกษตรกร
•
•

บัตรประจําตัวเกษตรกรผูเ้ พาะเลียงสัตว์นาํ จะมีอายุ 2 ปี
นับจากวันที"ออกให้
ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผูเ้ พาะเลียงสัตว์นาํ ภายใน 30
วันก่อนหมดอายุ โดยต้องแนบบัตรใบเดิม และหลักฐานที"
แสดงว่า มีการประกอบการเพาะเลียงสัตว์นาอย่
ํ างต่อเนื"อง
(ยังทํากิจการอยู)่ เช่น ใบเสร็จ รูปถ่าย ใบเคลื"อนย้ายสัตว์นาํ

การสิ นสภาพของผู้ประกอบการด้ านการประมง
•
•
•

2. ลักษณะของกระชัง
K.J ตัว กระชัง ต้อ งทํา ด้ว ยอวนหรื อ วัส ดุ อื" น ใดที" มี
ลักษณะ และคุณสมบัติเช่ นเดียวกับอวนและเมื"อนําลงตํ"าสุ ดก้น
กระชังต้องลอยสูงกว่าพืนนํา
2.2 การปักเสายึดตัวกระชัง ต้องปักห่างกันไม่นอ้ ยกว่า
L.QQ เมตร และห้ามผูกยึดกระชังกับขอบฝั"ง
2.3 ห้ามสร้างที"พกั อาศัยหรื อพืนแผ่นทึบบนกระชัง
2.4 ต้องติดตังธงสี แดงและไฟสัญญาณเป็ นระยะ
โดยรอบ

การสิ นสภาพโดยหมดอายุของทะเบียนฟาร์ม
เกษตรกรผูเ้ พาะเลียงสัตว์นาแจ้
ํ งข้อมูลหรื อหลักฐานเป็ น
เท็จโดยเจตนา
เมื"อปรากฏว่าเกษตรกรผูเ้ พาะเลียงสัตว์นาไม่
ํ ยนิ ยอมโดย
ไม่ มี เ หตุ อนั สมควรให้เ จ้า หน้า ที"ข องกรมประมงเข้า ไป
ตรวจฟาร์มเพาะเลียงสัตว์นาในระหว่
ํ
างเวลาราชการ

ข้ อกําหนดในการพิจารณาอนุญาตเลียงปลาในกระชัง
. สถานที-ตังกระชังปลา
J.L ผูป้ ระกอบการต้องจัดตังกระชังปลาระหว่างกลุ่ม
กระชังแต่ละรายมีระยะห่างไม่นอ้ ยกว่า L.QQ เมตร
J.M กระชัง
ปลามี ร ะยะห่ า งจาก
ขอบฝั" ง ตลิ" ง ไม่ เ กิ น J
ใน L ส่ ว นของความ
กว้างลํานํา
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