
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าควบคุม (สัตวนํ้าชายฝง) 
ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 

สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎรธานี 





แนวทางการด้าเนินงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม 
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  



มาตรา ๗๖ 

ก้าหนดชนดิกิจการ
การเพาะเลี้ยงสตัว์น้้า
ควบคุม 

ประกาศเมื่อ  
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

มาตรา ๗๗ 

ก้าหนดเขตเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้้า 

ประกาศแล้ว  

มาตรา ๗๘ 

ก้าหนดวิธีการปฏิบตัิ
ในการเพาะเลี้ยงสตัว์
น้้าควบคุม 

ประกาศเม ื�อ
๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เฉพาะ ผปก. ที่เพาะเลี้ยงในเขตตามมาตรา ๗๗ 

แจ้งประกอบกิจการ 
๗๘ (๑) 

ผปก.การเพาะ เลี้ยง 
๗๘ (๔)-(๖) 

พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๕ เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม 
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 



ประกาศกรมประมง  
เรื่อง ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็น 
กิจการการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าควบคุมภายในเขตเพาะเล้ียงสัตวน์้้า 

ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ต้องแจ้งการประกอบกิจการ 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๗๘ (๑) 



“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเล โดยมีวัตถุประสงค์ในทางการค้าเพื่อแสวงหาก้าไร 

“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ซึง่ใช้ประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีพื้นที่ติดต่อกันและมีการด้าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กัน รวมถึงพื้นที่ที่ไม่ติดต่อกันแต่มีการดา้เนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกัน 

นิยาม 



แจ้งประกอบกิจการ ตาม ๗๘ (๑) 

 แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.๑)
 แจ้งเปลี่ยนแปลง (จสค.๒)
 แจ้งยกเลิก (จสค.๓)

ระบบการออกเลข จสค 

ข้อมูลทีต่้องแจ้ง 

 ข้อมูลผู้ประกอบกิจการ : บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล
 ข้อมูลฟาร์ม : รูปแบบ / ทบ.๑ (ถ้ามี) / แผนผังฟาร์ม

เลขที่ใบรับแจ้งฯ 

พ.ศ. จังหวัด อ้าเภอ ล้าดบัการแจ้งฯ ประเภทกิจการ 

รหัสประเภทกิจการกุ้งทะเล 
 ๕๑ - การเพาะฟกั 
 ๕๒ - การอนุบาล 
 ๕๓ - การเลี้ยง 
 ๕๔ - การเพาะฟัก และการอนุบาล 
 ๕๕ - การอนุบาล และการเลี้ยง 
 ๕๖ - การเพาะฟัก การอนุบาล และการเลี้ยง 

การแจ้งประกอบกิจการ 

กรณีท่ีต้องเปลี่ยนแปลง 

 เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
 เปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่
 เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้ประกอบกิจการเดิมถึงแก่ความตาย
 เปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการกรณีมีการขายหรือโอน

  “ผูป้ระกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
กุ้งทะเล โดยมีวัตถุประสงค์ในทางการค้าเพื่อแสวงหาก าไร 



ขั้นตอนการแจ้งประกอบกิจการ 

ผู้ประกอบกิจการฯ แจ้งฯ ตามแบบ จสค.๑ 

พนักงานเจ้าหน้าที ่

แบบ จสค.๑/เอกสาร 
ไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง 

แบบ จสค.๑/เอกสาร 
ครบถ้วน/ถูกต้อง 

ออกหนังสือ
รับรองการแจ้งฯ 

แก้ไขภายใน  
๑๕ วันท้าการ 

ไม่แก้ไขภายใน  
๑๕ วันท้าการ 

ยกเลิกการแจ้ง 

ระบบการออกเลข จสค 

การตรวจสอบควบคุมให้เปน็ไปตาม พรก. 

ตรวจสอบหนงัสือรบัรองการแจ้งการประกอบกิจการ 
  - เขตการประกอบกิจการ 
  - ตรวจสอบข้อมูลการแจ้ง  
  - ระบุพิกัดสถานประกอบกิจการ 

ระบบบันทึกการตรวจสอบสถานประกอบการ 

ไม่มีใบแจ้งฯ 
ส่งเรื่องตอ่พนักงานสอบสวน 

ข้อมูลไม่ตรง 

๑๔๙ 

แจ้งข้อมูลเท็จ 

ปรับ ๑๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐
+ วันละ ๑๐,๐๐๐ + ฟื้นฟู สวล.

ไม่มีใบแจ้งฯ 

ข้อมูลไม่ตรง 

บทก้าหนดโทษ 

ออกใบรับ
การแจ้งฯ 



เรื่อง ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเล้ียงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตวน์้้า ตามมาตรา ๗๗ 

แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องปฏิบัติ 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๗๘ (๔) (๕) และ (๖) 

ประกาศกรมประมง 



(๔) ก้าหนดชนิดยา เคมีภัณฑ์ หรือ สารอันตรายที่ห้ามใช ้
ตรวจสอบชนิดยา และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ 

 - เก็บตัวอย่างกุ้ง 
 - เก็บตัวอย่างยา 
 - เก็บตัวอย่างอาหารและปัจจัยการผลิต 

Lab ที่ได้รับมาตรฐาน 

การตรวจสอบควบคุมให้เปน็ไปตาม พรก. 

ใช้ชนิดที่ห้ามหรอื 
ไม่มีทะเบียน ส่งเรื่องตอ่พนักงานสอบสวน ๑๕๐ 

ปรับ ๓๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐พบสารตกค้าง 

รายชื่อยาที่ห้ามใช้ 

๑. คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol)
๒. ไนโทรฟิวราโซน (Nitrofurazone)
๓. ไนโทรฟิวแรนโทอิน (Nitrofurantoin)
๔. ฟิวราโซลโิดน (Furazolidone)
๕. ฟิวแรลทาโดน (Furaltadone)
๖. เอนโรฟลอคซาซนิ (Enrofloxacin)
๗. กลุม่เซฟาโลสปอริน (Cephalosporins)

รายชื่อเคมีภัณฑ์ห้ามใช้ 

- มาลาไคตก์รีน (malachite green) 

บทก้าหนดโทษ 

ข้อก้าหนดตามมาตรา ๗๘ 
ให้ผู้ประกอบกิจการ ต้องปฏิบัติ 



ข้อก้าหนดตามมาตรา ๗๘ 
ให้ผู้ประกอบกิจการ ต้องปฏิบัติ 

(๕) ต้องจัดการน้้าทิ้งหรือของเสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
     ดังต่อไปนี้ 

ห้ามทิ้งน้้าทิ้งและของเสียออกสู่แหล่งน้้าสาธารณะ พื้นที่
สาธารณะโดยตรง 

ต้องบ้าบัดน้้าเสียให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานก่อนปล่อยออกจาก
สถานประกอบกิจการ 

การตรวจสอบควบคุมให้เปน็ไปตาม พรก. 

ตรวจสอบการจัดการดินเลน 
กรณีบ่อดิน ห้ามทิ้งหรือปล่อยให้ดินเลนไหลลงสู่แหล่งน้า้
สาธารณะ พ้ืนที่สาธารณะ หรือพื้นที่ของบคุคลอืน่โดยไม่ได้
รับความยินยอมจากบุคคลนัน้ 

เก็บตัวอย่างน้้าเสีย 

เก็บตัวอย่างน้้าทิ้ง 

Lab ที่ได้รับมาตรฐาน 

ส่งเรื่องต่อพนกังานสอบสวน 

ทิ้งหรือปล่อยดนิเลน 

๑๔๙
ปรับ ๑๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐

+ วันละ ๑๐,๐๐๐ + ฟื้นฟู สวล.

ทิ้งน้้าหรือของเสียโดยตรง 

น้้าที่ปล่อยเกินมาตรฐาน 

บทก้าหนดโทษ 



(๖) ก้าหนดหลักและวิธีการป้องกันมิให้น้้ารั่วไหล 

ข้อก้าหนดตามมาตรา ๗๘ 
ให้ผู้ประกอบกิจการ ต้องปฏิบัติ การตรวจสอบควบคุมให้เปน็ไปตาม พรก. 

ต้องป้องกนัไม่ให้น้้าจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลรั่วไหล 

ต้องตรวจสอบไม่ให้มีการรั่วไหล 

จัดท้าบันทึกการตรวจสอบ 

หากตรวจพบมีการรั่วไหลให้ด้าเนินการแก้ไขภายใน 
 ๔๘ ชั่วโมง 

ตรวจสอบวิธีการป้องกันการรั่วไหล 

ส่งเรื่องต่อพนกังานสอบสวน 

ไม่แก้ไขภายใน ๔๘ ชม. 

น้้าจากการเพาะเลี้ยงรั่วไหล 

ไมต่รวจสอบและไม่ท้าบนัทึก 

บทก้าหนดโทษ 

ตรวจสอบการรั่วไหล  
พร้อมกับตรวจสอบบันทึก 

พนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกค้าสั่ง 
ให้ด้าเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จ 

ค้าสั่งพนกังานเจ้าหน้าที ่

๑๔๙
ปรับ ๑๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐

+ วันละ ๑๐,๐๐๐ + ฟื้นฟู สวล.




