
ประกาศกรมประมง 
เรื่อง  ขอ้ก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเขซ้ึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน์้้าควบคุม 

ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  ตามมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ต้องปฏิบตั ิ
พ.ศ.  2563 

 
 

เพ่ือประโยชน์ในการก้ากับดูแลการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม
ให้มีคุณภาพป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  หรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอื่น  
อธิบดีกรมประมงจึงอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๗๘  (5)  และ  (7)  แห่งพระราชก้าหนด 
การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ออกประกาศให้การเพาะเลี้ยงจระเข้  ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
ที่คณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดประกาศก้าหนด  โดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชก้าหนด 
การประมง  พ.ศ.  2558  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“ผู้ประกอบกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ท้าการเพาะเลี้ยงจระเข้  ยกเว้นหน่วยงานในสังกัด 

ของกรมประมง 
“อาคารส้าหรับพักอาศัย”  หมายความว่า  อพาร์ทเม้นท์  แมนชั่น  หอพัก   
“อาคารชุดพักอาศัย”  หมายความว่า  แฟลต  คอนโดมิเนียม 
“บ้านพักอาศัย”  หมายความว่า  บ้านเดี่ยว  บ้านแฝด  ทาวน์เฮ้าส์  ทาวน์โฮม  ตึกแถว   
ข้อ 2 ข้อก้าหนดตามมาตรา  78  (5)  ก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้

จัดการน้้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงจระเข้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ห้ามมิให้ทิ้งหรือปล่อยน้้าเสียหรือของเสียจากบ่อเพาะเลี้ยงจระเข้ไหลออกจากพ้ืนที่   

สถานประกอบกิจการลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ  พ้ืนที่สาธารณะ  หรือพ้ืนที่ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับ  
ความยินยอมจากบุคคลนั้น 

(2) ต้องมีการจัดการน้้าทิ้งให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากกิจการ 
การเพาะเลี้ยงจระเข้แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 3 ข้อก้าหนดตามมาตรา  78  (7)  ก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  
ต้องปฏิบัติในเรื่อง  ดังต่อไปนี้   

  (3.1) ให้ผู้ประกอบกิจการต้องด้าเนินการเพาะเลี้ยงจระเข้ในสถานที่ที่มีรูปแบบ  
ดังต่อไปนี้ 

   (ก) บ่อดิน 
   (ข) บ่อคอนกรีต 
   (ค) ตู้กระจก  ถังไฟเบอร์หรือภาชนะอื่น 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



   เว้นแต่กรณีการเพาะเลี้ยงจระเข้ในสวนสัตว์  ให้รูปแบบของสถานที่เพาะเลี้ยง
เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าก้าหนด 

  (3.2) กรณีการเพาะเลี้ยงจระเข้ในบ่อดิน  ผู้ประกอบกิจการต้องจัดสถานที่เพาะเลี้ยง
ให้มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

   (ก) กรณีบ่อเพาะพันธุ์  ต้องจัดให้มีก้าแพงบ่อเป็นผนังคอนกรีต  หรือตะแกรงเหลก็   
หรือวัสดุที่แข็งแรงกั้นบริเวณขอบบ่อโดยรอบ  ความสูงจากพ้ืนภายในบ่อไม่น้อยกว่า  150  เซนติเมตร  
และมีส่วนที่ฝังใต้ดินลึกไม่น้อยกว่า  30  เซนติเมตร  และจัดท้าผนังคอนกรีตบริเวณพ้ืนที่ลาดเอียง
ระหว่างพื้นน้้ากับพ้ืนผิวดินขอบบ่อ  หรือกรณีที่ไม่จัดท้าผนังคอนกรตีในพ้ืนที่ลาดเอียง  บ่อน้้าต้องอยู่ห่าง
จากผนังก้าแพงบ่อไม่น้อยกว่า  5  เมตร 

   (ข) กรณีบ่อเลี้ยง  ต้องจัดให้มีก้าแพงบ่อเป็นผนังคอนกรีต  หรือตะแกรงเหล็ก   
หรือวัสดุที่แข็งแรงกั้นบริเวณขอบบ่อโดยรอบ  ความสูงจากพ้ืนภายในบ่อไม่น้อยกว่า  120  เซนติเมตร  
และมีส่วนที่ฝังใต้ดินลึกไม่น้อยกว่า  30  เซนติเมตร  และจัดท้าผนังคอนกรีตบริเวณพ้ืนที่ลาดเอียง
ระหว่างพื้นน้้ากับพ้ืนผิวดินขอบบ่อ 

   (ค) บ่อเพาะพันธุ์  หรือบ่อเลี้ยงที่มีประตูเปิดปิดต้องล็อกประตูทุกครั้งหลังใช้งาน 
   (ง) บ่อเลี้ยงที่อยู่นอกโรงเรือนและมีจระเข้แรกฟักจนถึงขนาด  45  เซนติเมตร  

ต้องมีอุปกรณ์ปิดปากบ่อ 
   (จ) ทางระบายน้้าออกจากบ่อเพาะพันธุ์  หรือบ่อเลี้ยงต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน

ไม่ให้จระเข้หลุดรอดออกมา  โดยที่ช่องทางระบายน้้าเล็กกว่าขนาดความกว้างของหัวจระเข้ในบ่อนั้น   
   (ฉ) ต้องจัดให้มีป้ายแสดงจ้านวนและขนาดจระเข้ไว้บริเวณบ่อเพาะพันธุ์  

หรือบ่อเลี้ยงให้เห็นได้ชัดเจน  หรือมีสมุดบันทึกประจ้าสถานประกอบกิจการ  หรือแผนผังแสดงจ้านวนจระเข้  
เพื่อจดบันทึกจ้านวนจระเข้ให้เป็นปัจจุบัน 

   กรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถจัดสถานที่เพาะเลี้ยงให้มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง   
(ก)  หรือ  (ข)  ได้  ให้ผู้ประกอบกิจการจัดให้มีก้าแพง  หรือรั้วตาข่ายเหล็ก  หรือวัสดุที่สามารถป้องกัน
จระเข้หลุดล้อมรอบสถานประกอบกิจการอีกชั้นหนึ่งโดยผนังรั้วรอบนอกต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า   
150  เซนติเมตร  และมีประตูเปิดปิด  โดยต้องปิดและล็อกประตูทุกครั้งหลังใช้งาน 

  (3.3) กรณีการเพาะเลี้ยงจระเข้ในบ่อคอนกรีต  ผู้ประกอบกิจการต้องจัดสถานที่
เพาะเลี้ยงให้มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

   (ก) กรณีบ่อเลี้ยงเดี่ยว  ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและผนังบ่อต้องมีความสูง
ตั้งแต่  100  เซนติเมตรขึ้นไป  เว้นแต่ผนังบ่อที่มีความสูงน้อยกว่า  100  เซนติเมตร  แต่ไม่น้อยกว่า  
80  เซนติเมตร  ต้องจัดให้มีตะแกรงเหล็กหรือตาข่ายเหล็กที่มั่นคงแข็งแรงครอบปากบ่อ  หรือจัดให้มี
การกั้นมุมขอบบ่อด้านบนด้วยแผ่นเหล็กทึบหรือตะแกรงเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรงทั้ง  4  มุมของบ่อ  

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



โดยด้านประกอบมุมฉากความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความกว้างบ่อ  หรือจัดให้มีการเสริมตะแกรงเหล็ก 
ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า  50  เซนติเมตร  ยื่นเข้าไปภายในบ่อท้ามุมไม่มากกว่า  ๖๐  องศาจากแนวระนาบ   

   (ข) กรณีบ่อเลี้ยงรวม  ต้องมีโครงสร้างที่แขง็แรงและผนงับอ่ที่มีความสงูตัง้แต่  
120  เซนติเมตรขึ้นไป  เว้นแต่ผนังบ่อที่มีความสูงน้อยกว่า  120  เซนติเมตร  แต่ไม่น้อยกว่า   
100  เซนติเมตร  ต้องจัดให้มีตะแกรงเหล็กหรือตาข่ายเหล็กที่มั่นคงแข็งแรงครอบปากบ่อ  หรือจัดให้มี
การกั้นมุมขอบบ่อด้านบนด้วยแผ่นเหล็กทึบหรือตะแกรงเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรงทั้ง  4  มุมของบ่อ  
โดยด้านประกอบมุมฉากความยาวไม่น้อยกว่าด้านละ  150  เซนติเมตร  หรือจัดให้มีการเสริมตะแกรงเหล็ก 
ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า  50  เซนติเมตร  ยื่นเข้าไปภายในบ่อท้ามุมไม่มากกว่า  ๖๐  องศาจากแนวระนาบ   

   (ค) บ่อเลี้ยงเดี่ยว  หรือบ่อเลี้ยงรวมที่มีประตูเปิดปิดต้องล็อกประตูทุกครั้ง
หลังใช้งาน 

   (ง) บ่อเลี้ยงเดี่ยว  หรือบ่อเลี้ยงรวมที่อยู่นอกโรงเรือนและมีจระเข้แรกฟัก
จนถึงขนาด  45  เซนติเมตร  ต้องมีอุปกรณ์ปิดปากบ่อ 

   (จ) ทางระบายน้้าออกจากบ่อเลี้ยงเดี่ยว  หรือบ่อเลี้ยงรวมต้องมีอุปกรณ์
ป้องกันไม่ให้จระเข้หลุดรอดออกมา  โดยที่ช่องทางระบายน้้าเล็กกว่าขนาดความกว้างของหัวจระเข้ในบ่อนั้น   

   (ฉ) ต้องจัดให้มีป้ายแสดงจ้านวนและขนาดจระเข้ไว้บริเวณบ่อเลี้ยงเดี่ยว  
หรือบ่อเลี้ยงรวม  ให้เห็นได้ชัดเจน  หรือมีสมุดบันทึกประจ้าสถานประกอบกิจการ  หรือแผนผังแสดง
จ้านวนจระเข้  เพ่ือจดบันทึกจ้านวนจระเข้ให้เป็นปัจจุบัน 

   กรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถจัดสถานที่เพาะเลี้ยงให้มีลักษณะตามวรรคหนึง่   
(ก)  หรือ  (ข)  ได้  ให้ผู้ประกอบกิจการจัดให้มีก้าแพง  หรือรั้วตาข่ายเหล็ก  หรือวัสดุที่สามารถป้องกัน
จระเข้หลุดล้อมรอบสถานประกอบกิจการอีกชั้นหนึ่งโดยผนังรั้วรอบนอกต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า   
150  เซนติเมตร  และมีประตูเปิดปิด  โดยต้องปิดและล็อกประตูทุกครั้งหลังใช้งาน 

  (3.4) กรณีการเพาะเลี้ยงจระเข้ในตู้กระจก  ถังไฟเบอร์หรือภาชนะอื่น  ให้ผู้ประกอบกิจการ 
ต้องจัดสถานที่เพาะเลี้ยงให้มีลักษณะที่มีความแข็งแรง  ไม่แตกหักง่ายและมีฝาปิดมิดชิด  และขนาด  
ของจระเข้ที่เลี้ยงไม่เกิน  1  เมตร   

  (3.5) ห้ามมิให้ท้าการเพาะเลี้ยงจระเข้ภายในอาคารส้าหรับใช้ เป็นโรงแรม   
บริเวณสถานพยาบาล  อาคารส้าหรับพักอาศัย  อาคารชุดพักอาศัย  ยกเว้นบ้านพักอาศัย   

  (3.6) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ้านวนจระเข้ที่มิใช่จระเข้ตามกฎหมายว่าด้วยสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงจ้านวนจระเข้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าส้านักงานประมงจังหวัด  
หรือสถานที่ที่ประมงจังหวัดประกาศก้าหนดในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงจ้านวนจระเข้แนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่จดบันทึกการเปลี่ยนแปลงจ้านวนจระเข้ที่ผู้ประกอบกิจการได้ยื่นแจ้งไว้ในแบบ  จสค.1   
ของประกาศกรมประมง  เรื่อง  ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการ  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชก้าหนด 
การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ต้องแจ้งการประกอบกิจการ  พ.ศ.  2563 

  (3.7) ห้ามมิให้ทิ้งหรือปล่อยจระเข้  หรือกระท้าการใด ๆ  ให้จระเข้หลุดจากสถานที่
เพาะเลี้ยง 

  (3.8) ห้ามเคลื่อนย้ายจระเข้มีชีวิตออกจากสถานประกอบกิจการ  เว้นแต่ 
   (ก) เพือ่เคลื่อนย้ายจระเข้ไปเพาะเลี้ยงในสถานประกอบกิจการอื่นของตนเอง 
   (ข) เพื่อการรักษาจระเข้  กรณีป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ 
   (ค) เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงสถานประกอบกิจการ 
   (ง) เพื่อน้าไปจัดการแสดงชั่วคราว   
   (จ) เพื่อทดลอง  ศึกษาหรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการ 
   (ฉ) เพื่อน้าไปแปรรูป 
   (ช) เพื่อการจ้าหน่าย  ส่งมอบจระเข้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการรายอื่น   
   (ฌ) มีเหตุฉุกเฉินจ้าเป็นเร่งด่วนเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตราย   

หรือเพื่อสงวนหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น 
   การเคลื่อนย้ายจระเข้ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งการเคลื่อนย้าย

จระเข้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ดังนี้ 
   (1) กรณีการแจ้งเคลื่อนย้ายจระเข้ตามวรรคหนึ่ง  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)   

หรือ  (ฉ)  ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ก่อนท้าการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบ 
กิจการ  ตามแบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการเพ่ือกิจการอื่นที่มิใช่  
การจ้าหน่ายแนบท้ายประกาศนี้  และเมื่อเคลื่อนย้ายจระเข้ไปถึงปลายทาง  ให้ผู้ประกอบกิจการ  
แจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ถึงพ้ืนที่ปลายทางต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ส้านักงานประมงอ้าเภอ  หรือส้านักงาน 
ประมงจังหวัด  หรือส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอันเป็นพ้ืนที่ปลายทาง  แล้วแต่กรณี   
ตามแบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้เข้าพ้ืนที่ปลายทางแนบท้ายประกาศนี้  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่  
จระเข้ไปถึง  เว้นแต่กรณีการเคลื่อนย้ายจระเข้ในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกัน  ผู้ประกอบกิจการไม่ต้องแจ้ง  
เข้าพื้นที่ปลายทาง    

   (2) กรณีการแจ้งเคลื่อนย้ายจระเข้ตามวรรคหนึ่ง  (ช)  ให้ผู้ประกอบกิจการ
ซึ่งเป็นผู้ส่งมอบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ก่อนท้าการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการ  
ตามแบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการเพ่ือการจ้าหน่าย/ส่งมอบ  แนบท้าย
ประกาศนี้   และเมื่อเคลื่อนย้ายจระเข้ไปถึงปลายทาง  ให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นผู้รับมอบ 
แจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ถึงพ้ืนที่ปลายทางต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ส้านักงานประมงอ้าเภอ  หรือส้านักงาน 
ประมงจังหวัด  หรือส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอันเป็นพ้ืนที่ปลายทาง  แล้วแต่กรณี   
ตามแบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้เข้าพ้ืนที่ปลายทางแนบท้ายประกาศนี้  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
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จระเข้ไปถึง  เว้นแต่กรณีการเคลื่อนย้ายจระเข้ในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกัน  ผู้ประกอบกิจการไม่ต้องแจ้ง 
เข้าพื้นที่ปลายทาง   

   (3) กรณีการแจ้งเคลื่อนย้ายจระเข้ตามวรรคหนึ่ง  (ฌ)  ให้ผู้ประกอบกิจการ
แจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต้นทางภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เคลื่อนย้ายแล้วเสร็จ  
ตามแบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน  แนบท้ายประกาศนี้  
และเมื่อเคลื่อนย้ายจระเข้ไปถึงปลายทาง  ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ถึงพ้ืนที่
ปลายทางต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   ณ  ส้านักงานประมงอ้าเภอ  หรือส้านักงานประมงจังหวัด   
หรือส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอันเป็นพ้ืนที่ปลายทาง  แล้วแต่กรณี  ตามแบบแจ้งการเคลื่อนย้าย 
จระเข้เข้าพ้ืนที่ปลายทางแนบท้ายประกาศนี้  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่จระเข้ไปถึง  เว้นแต่กรณี  
การเคลื่อนย้ายจระเข้ในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกัน  ผู้ประกอบกิจการไม่ต้องแจ้งเข้าพื้นที่ปลายทาง   

   การแจ้งเคลื่อนย้ายจระเข้ตามวรรคสอง  ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่    
ณ  สถานที่และโดยวิธีการ  ดังต่อไปนี้   

   (๑) กรณีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นแจ้ง  
ณ  ส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  กรมประมง  หรือส่งส้าเนาภาพถ่ายของแบบแจ้ง 
การเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการเพ่ือการจ้าหน่าย/ส่งมอบ  หรือแบบแจ้งการเคลื่อนย้าย 
จระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการเพ่ือกิจการอื่นที่มิใช่การจ้าหน่าย  หรือแบบแจ้งการเคลื่อนย้าย  
จระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน  แล้วแต่กรณี  ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
ทางโทรสาร  หรือทางเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม  LINE  ของส้านักงานประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร   

   (๒) กรณีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอื่น  ให้ยื่นแจ้ง   
ณ  ส้านักงานประมงอ้าเภอหรือส้านักงานประมงจังหวัด  หรือส่งส้าเนาภาพถ่ายของแบบแจ้ง 
การเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการเพ่ือการจ้าหน่าย/ส่งมอบ  หรือแบบแจ้ง 
การเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการเพ่ือกิจการอื่นที่มิใช่การจ้าหน่าย  หรือแบบแจ้ง  
การเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน  แล้วแต่กรณี  แจ้งผ่าน 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ทางโทรสาร  หรือทางเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม  LINE   
ของส้านักงานประมงอ้าเภอหรือส้านักงานประมงจังหวัด 

   เมื่อผู้ประกอบกิจการแจ้งเคลื่อนย้ายจระเข้แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาอนุญาตก่อนท้าการเคลื่อนย้าย  และให้ผู้ประกอบกิจการน้าแบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้  
ออกจากสถานประกอบกิจการเพ่ือการจ้าหน่าย/ส่งมอบ  หรือแบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจาก 
สถานประกอบกิจการเพ่ือกิจการอื่นที่มิใช่การจ้าหน่ายติดตัวทุกครั้งที่ท้าการเคลื่อนย้ายจระเข้   
เว้นแต่กรณีการเคลื่อนย้ายจระเข้ตาม  (ฌ)   
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   เมื่อผู้ประกอบกิจการแจ้งเคลื่อนย้ายจระเข้ตามวรรคสองและวรรคสามแล้ว  
ให้ส้านักงานประมงอ้าเภอ  หรือส้านักงานประมงจังหวัด  หรือส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบต้นทาง  แล้วแต่กรณี  แจ้งให้ส้านักงานประมงอ้าเภอ  หรือส้านักงานประมงจังหวัด  
หรือส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบพ้ืนที่ปลายทางทราบ  ภายในสามวันท้าการ 
แต่ไม่เกินวันที่มีการเคลื่อนย้ายจระเข้ไปถึงพ้ืนที่ปลายทาง   

   กรณีผู้ประกอบกิจการไม่ประสงค์จะเคลื่อนย้ายจระเข้ตามที่ ได้แจ้งไว้ 
ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งยกเลิกการเคลื่อนย้ายจระเข้ภายในสามวันท้าการ  ตามแบบแจ้งการยกเลิก  
การเคลื่อนย้ายจระเข้แนบท้ายประกาศนี้  และหากประสงค์จะเคลื่อนย้ายจระเข้อีกครั้งหนึ่ง  ให้แจ้ง  
การเคลื่อนย้ายจระเข้  โดยให้น้าบทบัญญัติในวรรคสองและวรรคสามมาใช้บัง คับกับการแจ้ง 
การเคลื่อนย้ายจระเข้โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีการเคลื่อนย้ายจระเข้เพ่ือน้าไปจัดการแสดงชั่วคราว  
ตาม  (3.8)  (ง)  หากผู้ประกอบกิจการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดแสดงตามที่ได้แจ้งไว้   
ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแสดงชั่วคราว  ตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
จัดการแสดงชั่วคราวแนบท้ายประกาศนี้  ต่อส้านักงานประมงอ้าเภอ  หรือส้านักงานประมงจังหวัด   
หรือส้านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ก่อนการเคลื่อนย้ายจระเข้  แล้วแต่กรณี   
หรือส่งส้าเนาภาพถ่ายของแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแสดงชั่วคราว  ผ่านทางจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์  ทางโทรสาร  หรือทางเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม  LINE  ของส้านักงาน 
ประมงอ้าเภอ  หรือส้านักงานประมงจังหวัด  หรือส้านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 
ก่อนการเคลื่อนย้ายจระเข้  แล้วแต่กรณี  ก่อนการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่จัดแสดงแห่งใหม่ 

  (3.9) กรณีจระเข้หลุดหายหรือสูญหายออกจากสถานประกอบกิจการ  หรือหลุดหาย 
หรือสูญหายในระหว่างเคลื่อนย้าย  ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทันทีที่ทราบเหตุ   
และให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ประจ้าส้านักงานประมงอ้าเภอ  หรือส้านักงานประมงจังหวัด  หรือส้านักงาน 
ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในท้องที่ที่ทราบ  ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ทราบ  ตามแบบแจ้งจระเข้หลุดหาย 
หรือสูญหายแนบท้ายประกาศนี้   

ข้อ 4 ผู้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ต้องปรับปรุงสถานที่ท้าการ
เพาะเลี้ยงจระเข้ให้เป็นไปตามประกาศนี้  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้หลังวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ต้องจัดท้า
สถานที่เพาะเลี้ยงให้มีรูปแบบและลักษณะตามข้อ  3  (3.1)  (3.2)  (3.3)  หรือ  (3.4)  และต้องแจ้ง
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ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าส้านักงานประมงจังหวัดหรือสถานที่ที่ประมงจังหวัดประกาศก้าหนด  
ในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เพ่ือตรวจสอบสถานประกอบกิจการ  ก่อนด้าเนินการเพาะเลี้ยงจระเข้ 

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

มีศักดิ์  ภักดีคง 
อธิบดีกรมประมง 
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บัญชีค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ 
      

 

1. การจัดการน้้าทิ้งของสถานประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
ที่ถูกก้าหนดให้เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
เรื่อง ก้าหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้า
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีพ้ืนที่บ่อตั้งแต่ 10 ไร่ 
ขึ้นไป ต้องจัดการน้้าทิ้งให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งตามตาราง ดังต่อไปนี้ ก่อนปล่อย
ออกจากพ้ืนทีส่ถานประกอบกิจการ 
 

ที ่ ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย ค่ามาตรฐานน้้าทิ้ง 
1 ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.5 – 9.0 

2 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 20 

3 สารแขวนลอย (Suspended Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 70 

4 แอมโมเนีย (NH3 – N) มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไม่เกิน 1.1 

5 ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร ไม่เกิน 0.4 

6 ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไม่เกิน 4.0 
 
 

2. การจัดการน้้าทิ้งของสถานประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้น้้าเค็ม ที่ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่
ที่ถูกก้าหนดให้เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง ก้าหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้า
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีพ้ืนที่บ่อต่้ากว่า 10 ไร่ 
ต้องจัดการน้้าทิ้งให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งตามตาราง ดังต่อไปนี้ ก่อนปล่อยออกจาก
พ้ืนทีส่ถานประกอบกิจการ 

 

ที ่ ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย ค่ามาตรฐานน้้าทิ้ง 

1 ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.5 – 8.5 

2 ความเค็ม (Salinity) - จะมีค่าสูงกว่าความเค็มของ
แหล่งรองรับน้้าทิ้ง 
ในขณะนั้นได้ไม่เกิน 

ร้อยละ ๕๐ 
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3. การจัดการน้้าทิ้งของสถานประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้น้้าเค็ม ที่ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่
ที่ถูกก้าหนดให้เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง ก้าหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้า
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมที่มีพ้ืนที่บ่อตั้งแต่ 10 ไร่ 
ขึ้นไป ต้องจัดการน้้าทิ้งให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งตามตาราง ดังต่อไปนี้ ก่อนปล่อยออก
จากพ้ืนทีส่ถานประกอบกิจการ 

 

ที ่ ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย ค่ามาตรฐานน้้าทิ้ง 
1 ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.5 – 8.5 

2 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 20 

3 สารแขวนลอย (Suspended Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 70 

4 แอมโมเนีย (NH3 – N) มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไม่เกิน 1.1 

5 ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร ไม่เกิน 0.4 

6 ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไม่เกิน 4.0 

7 ความเค็ม (Salinity) - จะมีค่าสูงกว่าความเค็มของ
แหล่งรองรับน้้าทิ้ง 
ในขณะนั้นได้ไม่เกิน 

ร้อยละ ๕๐ 
 

4. การจัดการน้้าทิ้งของสถานประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้น้้าจืด ที่ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่ 
ที่ถูกก้าหนดให้เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง ก้าหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้า
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมที่มีพ้ืนที่บ่อตั้งแต่ 10 ไร่ 
ขึ้นไป ต้องจัดการน้้าทิ้งให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งตามตาราง ดังต่อไปนี้ ก่อนปล่อยออก
จากพ้ืนทีส่ถานประกอบกิจการ 

 

ที ่ ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย ค่ามาตรฐานน้้าทิ้ง 
1 ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.5 – 8.5 

2 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 20 

3 สารแขวนลอย (Suspended Solids) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 80 

4 แอมโมเนีย (NH3 – N) มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไม่เกิน 1.1 

5 ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร ไม่เกิน 0.5 

6 ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไม่เกิน 4.0 

 
  



แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงจ้านวนจระเข้ 
 

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

1. ข้าพเจ้า 

1.1 บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................ 

เลขประจ้าตัวประชาชน  

เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  
 

1.2 นิติบุคคล 

1.2.1 นิติบุคคล ประเภท..............................................นิติบุคคล ชื่อ............................................... 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่

1.2.2 โดย นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................... เป็นกรรมการ
ผู้มีอ้านาจลงนามเลขประจ้าตัวประชาชน 

เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  
 

2. มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงจ้านวนจระเข้ จากเดิมที่เคยแจ้งไว้เป็นดังนี้ 
 

2.1รายละเอียดการประกอบกิจการ 

ประเภท 
ลักษณะบ่อ 

(บ่อดิน/คอนกรีต/อ่ืนๆ) 
จ้านวน 

(บ่อ/อ่ืนๆ) 
พ้ืนที่ 

(ไร่/ตร.ม.) 
ชนิดจระเข้ 

จ้านวน 
(ตัว) 

บ่อพ่อแม่พันธุ ์      

      

บ่ออนุบาล      

      

บ่อเลี้ยง      

      

อ่ืนๆ      
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2.2 รายละเอียดของจระเข้ที่เปลี่ยนแปลง 
 

ล ำดับที่ 
ชนิดจระเข้ จ ำนวนุ

(ตัว) 
ขนำด
(เมตร) 

หมำยเหต  
ชื่อไทย/สำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
(ลายมือชื่อ)..................................ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอ้านาจ   (ลายมือชื่อ)...................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 (.....................................)  (.........................................) 
วันที่ ........ เดือน.................. พ.ศ. ...........               ต้าแหน่ง..................................................... 
                                                                              วันที่ ........ เดือน.................. พ.ศ. .......... 

  



แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเขอ้อกจากสถานประกอบกิจการเพื่อการจ้าหน่าย/ส่งมอบ 
 

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

1. ข้าพเจ้า 

1.1 บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................ 

เลขประจ้าตัวประชาชน  
เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  

1.2 นิติบุคคล 

1.2.1 นิติบุคคล ประเภท.............................................นิติบุคคล ชื่อ............................................... 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่

1.2.2 โดย นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................. เป็นกรรมการ 
ผู้มีอ้านาจลงนามเลขประจ้าตัวประชาชน 

เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  

2. มีความประสงค์ขอเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการ เพ่ือการส่งมอบจระเข้ให้แก่ 
ผู้ประกอบกิจการรายอ่ืน  

  2.1 รายละเอียดการเคลื่อนย้ายจระเขอ้อกจากสถานประกอบกิจการ 
จาก ชื่อผู้ส่ง/ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................................................................. ...... 

. ที่อยู่...................................................................................................................... .................................. 
 ไปที ่ชื่อผู้รับ/ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................... ......................................... 
 ที่อยู่...................................................................................................................... .................................. 
 ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายตั้งแต่วันที่...........................................ถึงวันที่............................................ 
 ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย.........................................หมายเลขทะเบียน.................................... 
 ผู้ควบคุมการเคลื่อนย้าย.........................................................................................................................  
  

. 2.2 ชนิดพันธุ์และจ้านวนจระเข้ (จระเข้ตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า) 
(2.2.1) หนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ 

ที่ท้าจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง เลขท่ี ............................... ลงวันที่ .............................................. ....... 
(2.2.2) เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ .……………………………………….…………………………………..…………….. 

 

2.3 ชนิดพันธุ์และจ้านวนจระเข้ (จระเข้ท่ีมิใชจ่ระเข้ตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า) 
ชนิดพันธุ์จระเข้......................................................................................................... ........................ 

 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน....................................................................ตัว  
ชนิดพันธุ์จระเข้......................................................................................................... ......................... 

 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน....................................................................ตัว  
 
(ลายมือชื่อ)..................................ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอ้านาจ   (ลายมือชื่อ)...................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 (.....................................)  (.........................................) 
วันที่ ........ เดือน.................. พ.ศ. ...........               ต้าแหน่ง..................................................... 
                                                                              วันที่ ........ เดือน.................. พ.ศ. .......... 

 

หมายเหตุ  กรณจีระเข้ตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุม้ครองสตัว์ปา่ จ้านวนของจระเข้ท่ีเคลื่อนย้ายให้เป็นไปตามหนังสือก้ากับ
การจ้าหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภณัฑ์ที่ท้าจากซากของสัตว์ป่าคุม้ครอง  



 แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเขอ้อกจากสถานประกอบกิจการเพื่อกิจการอ่ืนที่มิใช่การจ้าหน่าย  
 

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

1. ข้าพเจ้า 

1.1 บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................ 

เลขประจ้าตัวประชาชน  
เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  

1.2 นิติบุคคล 

1.2.1 นิติบุคคล ประเภท.............................................นิติบุคคล ชื่อ............................................... 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่

1.2.2 โดย นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................. เป็นกรรมการ
ผู้มีอ้านาจลงนาม  เลขประจ้าตัวประชาชน 

เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  

 
2. มีความประสงค์ขอเคลื่อนย้ายจระเขอ้อกจากสถานประกอบกิจการดังนี้ 

2.1 วัตถุประสงค์ในการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการ 
 เพ่ือ........................................................................................................................ ......................................  
 

2.2 รายละเอียดการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการ 
 

จาก ชื่อผู้ส่ง/ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................................................................... 
. ที่อยู่.......................................................................... ...................................................................................... 
 ไปที ่ชื่อผู้รับ/ชื่อสถานประกอบกิจการ/ชื่อสถานที่จัดแสดงชั่วคราว (1) ..................................................... 
 ที่อยู่................................................................................................................................................................ 
 ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายตั้งแต่วันที่...........................................ถึงวันที่............ ........................................ 
 ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย.........................................หมายเลขทะเบียน........................................... 
 ผู้ควบคุมการเคลื่อนย้าย........................................................................... ..................................................... 
  

 ชนิดพันธุ์จระเข้...................................................................................................... .......................... 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน........................................................................ตัว  
  ชนิดพันธุ์จระเข้................................................................ ................................................................ 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน........................................................................ตัว  
  ชนิดพันธุ์จระเข้...................................................................................... .......................................... 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน........................................................................ตัว  
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ไปที ่ชื่อผู้รับ/ชื่อสถานประกอบกิจการ/ชื่อสถานที่จัดแสดงชั่วคราว (2)....................................................... 
 ที่อยู่...............................................................................................................................................................  
 ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายตั้งแต่วันที่...........................................ถึงวันที่.................................................... 
 ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย.........................................หมายเลขทะเบียน................ ........................... 
 ผู้ควบคุมการเคลื่อนย้าย................................................................................................................................ 
  

 ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................................. ............... 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน....................................................................ตัว  

 ชนิดพันธุ์จระเข้................................................................................................................................ 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน........................................................................ตัว  
  ชนิดพันธุ์จระเข้......................................................................................... ....................................... 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน........................................................................ตัว  
 

 ไปที ่ชื่อผู้รับ/ชื่อสถานประกอบกิจการ/ชื่อสถานที่จัดแสดงชั่วคราว(3)........................................................ 
 ที่อยู่.................................................................... ........................................................................................... 
 ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายตั้งแต่วันที่...........................................ถึงวันที่ ................................................... 
 ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย.........................................หมายเลขทะเบียน.......... ................................ 
 ผู้ควบคุมการเคลื่อนย้าย............................................................................................................................... 

 

  ชนิดพันธุ์จระเข้................................................................................. ............................................ 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน........................................................ ..............ตัว  

  ชนิดพันธุ์จระเข้...................................................................................................... ......................... 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน.......................................................................ตัว 

 ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................................. .................. 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน.......................................................................ตัว  

  
   
 
 
 

(ลายมือชื่อ)..................................ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอ้านาจ   (ลายมือชื่อ)...................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (.....................................)  (.........................................) 

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

  



แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเขอ้อกจากสถานประกอบกิจการกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน 
 

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

1. ข้าพเจ้า 

1.1 บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................ 

เลขประจ้าตัวประชาชน  
เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  

1.2 นิติบุคคล 

1.2.1 นิติบุคคล ประเภท.............................................นิติบุคคล ชื่อ............................................... 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่

1.2.2 โดย นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................... เป็นกรรมการ
ผู้มีอ้านาจลงนามเลขประจ้าตัวประชาชน 

เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  
 

2. มีความจ้าเป็นเร่งด่วนต้องเคลื่อนย้ายจระเขอ้อกจากสถานประกอบกิจการเนื่องจาก (ระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..………………. 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

ตั้งแต่วันที่............................................................................ถงึวันที่……………………………………………….……….. 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

 ชื่อ/ชื่อสถานประกอบกิจการ (ต้นทาง)………………………………………………………………………..……………...……. 
ที่อยู่....................................................………...........………………………….……………………………….….……..……….……. 

 ชื่อ/ชื่อสถานประกอบกิจการ (ปลายทาง)…..……...…….....………………………………….…………..……..……………. 
ที่อยู่....................................................………...........………………………….……………………………….….……..……….……. 

 ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย........................................หมายเลขทะเบียน........... .................................. 
 ผู้ควบคุมการเคลื่อนย้าย.................................................................................................. ............................... 
 ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................................. ................................. 

ขนาด.....................................................................เมตร จ้านวน........................................................................ตัว  
 ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................................. ................................. 

ขนาด.....................................................................เมตร จ้านวน........................................................................ตัว   
 ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................................. ................................. 

ขนาด.....................................................................เมตร จ้านวน.......................................... ..............................ตัว  
 ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................................. ................................. 

ขนาด.....................................................................เมตร จ้านวน.............. ..........................................................ตัว  
   

 

(ลายมือชื่อ)..................................ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอ้านาจ   (ลายมือชื่อ)...................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (............................................) (........................................) 
วันที่ ........ เดือน.................. พ.ศ. ...........              ต้าแหน่ง..................................................... 

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



แบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้เข้าพื้นที่ปลายทาง 
 

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

 

1. ข้าพเจ้า 

1.1 บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................ 

เลขประจ้าตัวประชาชน  

เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  

1.2 นิติบุคคล 

1.2.1 นิติบุคคล ประเภท..............................................นิติบุคคล ชื่อ............................................... 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่

1.2.2 โดย นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................... เป็นกรรมการ
ผู้มีอ้านาจลงนามเลขประจ้าตัวประชาชน 

เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  

2. ขอแจ้งเข้าการเคลื่อนย้ายจระเข้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเคลื่อนย้ายจระเข้เข้าสถานประกอบกิจการ 
เพ่ือ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………….……………… 

3. พร้อมแนบ  
      3.1 ส้าเนาแบบแจ้งเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการเพ่ือการจ้าหน่าย/ส่งมอบ 

       3.2 ส้าเนาแบบแจ้งเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการเพ่ือกิจการอ่ืนที่มิใช่การจ้าหน่าย 
       3.3 ส้าเนาแบบแจ้งเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการ กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
(ลายมือชื่อ)..................................ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอ้านาจ   (ลายมือชื่อ)...................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 (.....................................)  (.........................................) 
วันที่ ........ เดือน.................. พ.ศ. ...........               ต้าแหน่ง..................................................... 
                                                                              วันที่ ........ เดือน.................. พ.ศ. .......... 

 

  



แบบแจ้งยกเลิกการเคลื่อนย้ายจระเข้ 

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

 
1. ข้าพเจ้า 

1.1 บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………….. 
เลขประจ้าตัวประชาชน   
เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  

1.2 นิติบุคคล 
1.2.1 นิติบุคคล ประเภท.............................................นิติบุคคล ชื่อ ………………………………………… 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่
1.2.2 โดย นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................ เป็นกรรมการ

ผู้มีอ้านาจลงนามเลขประจ้าตัวประชาชน 
เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  
 

2. มีประสงค์แจ้งยกเลิกการเคลื่อนย้ายจระเข้ ดังนี้ 
 ุุุุุุ2.1. เพ่ือเคลื่อนย้ายจระเข้ไปเพาะเลี้ยงในสถานประกอบกิจการอ่ืนของตนเอง 
       2.2 เพ่ือการรักษาจระเข้ กรณีป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ 
       2.3 เพ่ือซ่อมแซมหรือปรับปรุงสถานประกอบกิจการ 
       2.4 เพ่ือน้าไปจัดการแสดงชั่วคราว 
       2.5 เพ่ือทดลอง ศึกษาหรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ 
       2.6 เพ่ือน้าไปแปรรูป 
       2.7 เพ่ือการส่งมอบจระเข้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการรายอ่ืน หรือหน่วยงานของรัฐ 
       2.8 มีเหตุฉุกเฉินจ้าเป็นเร่งด่วนเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตราย หรือเพ่ือสงวนหรือรักษาไว้ 

ซึ่งทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น 
3. พร้อมแนบ  

      3.1 ส้าเนาแบบแจ้งเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการเพ่ือการจ้าหน่าย/ส่งมอบ 
       3.2 ส้าเนาแบบแจ้งเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการเพ่ือกิจการอ่ืนที่มิใช่การจ้าหน่าย 
       3.3 ส้าเนาแบบแจ้งเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน 
 
 
 

(ลายมือชื่อ)..................................ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอ้านาจ   (ลายมือชื่อ)...................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (.....................................)  (.........................................) 

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

  



แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแสดงช่ัวคราว 

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

 

1. ข้าพเจ้า 
1.1 บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) 

เลขประจ้าตัวประชาชน   
เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  

1.2 นิติบุคคล 
1.2.1 นิติบุคคล ประเภท.............................................นิติบุคคล ชื่อ 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่
1.2.2 โดย นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................ เป็นกรรมการ

ผู้มีอ้านาจลงนามเลขประจ้าตัวประชาชน 
เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  

 
2. มีประสงค์การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแสดงช่ัวคราว ดังนี้ 

จาก ชื่อผู้ส่ง/ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................................................................. ...... 
. ที่อยู่............................................................................................................................. ........................... 
 ไปที ่ชื่อผู้รับ/สถานที่จัดการแสดงชั่วคราว (1)......................................................................................  
 ที่อยู่...................................................................................................................... .................................. 
 ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายตั้งแต่วันที่...........................................ถึงวันที่........................................ .... 
 ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย.........................................หมายเลขทะเบียน....................................  
 ผู้ควบคุมการเคลื่อนย้าย...................................................................................................... ................... 

ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................... ............................. 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน....................................................................ตัว  

 ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................ ................................................................ 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน....................................................................ตัว  

  ชนิดพันธุ์จระเข้...........................................................................................................................  
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน....................................................................ตัว  
  

. ไปที ่ชื่อผู้รับ/สถานที่จัดการแสดงชั่วคราว (2).............................................................................................  
 ที่อยู่............................................................................................................ ............................................ 
 ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายตั้งแต่วันที่...........................................ถึงวันที่.................................... ........ 
 ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย.........................................หมายเลขทะเบียน.................................... 
 ผู้ควบคุมการเคลื่อนย้าย...................................................................................................... ................... 

 ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................................................ 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน....................................................................ตัว  

 ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................................. ............... 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน....................................................................ตัว  

  ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................................. .............. 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน....................................................................ตัว  
 
 



- 2 - 
  

. ไปที่ชื่อผู้รับ/สถานที่จัดการแสดงชั่วคราว (3).............................................................................................  
 ที่อยู่...................................................................................................................... .................................. 
 ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายตั้งแต่วันที่...........................................ถึงวันที่...... ...................................... 
 ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย.........................................หมายเลขทะเบียน....................................  
 ผู้ควบคุมการเคลื่อนย้าย...................................................................................................... ................... 

 ชนิดพันธุ์จระเข้.............................................................................................. .............................. 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน....................................................................ตัว  

 ชนิดพันธุ์จระเข้........................................................... ................................................................. 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน....................................................................ตัว  
  ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................................................  
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน....................................................................ตัว  
 
. ไปที่ชื่อผู้รับ/สถานที่จัดการแสดงชั่วคราว (3).............................................................................................  
 ที่อยู่............................................................................................................. ........................................... 
 ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายตั้งแต่วันที่...........................................ถึงวันที่.................................... ........ 
 ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย.........................................หมายเลขทะเบียน.................................... 
 ผู้ควบคุมการเคลื่อนย้าย...................................................................................................... ................... 

 ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................................................ 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน....................................................................ตัว  

  ชนิดพันธุ์จระเข้...........................................................................................................................  
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน................................................................... .ตัว 

 ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................................. ............... 
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน....................................................................ตัว  

  
    
  
3. พร้อมแนบ 

   ส้าเนาแบบแจ้งการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประกอบกิจการเพ่ือกิจการอ่ืนที่มิใช่การจ้าหน่าย  
 
 
 
 

(ลายมือชื่อ)..................................ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอ้านาจ   (ลายมือชื่อ)...................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (.....................................)  (.........................................) 

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

 
  



แบบแจ้งจระเข้หลุดหายหรือสูญหาย 
 

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

1. ข้าพเจ้า 
1.1 บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) 

เลขประจ้าตัวประชาชน   
เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  

1.2 นิติบุคคล 
1.2.1 นิติบุคคล ประเภท.............................................นิติบุคคล ชื่อ 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่
1.2.2 โดย นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................ เป็นกรรมการ

ผู้มีอ้านาจลงนามเลขประจ้าตัวประชาชน 
เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  
 

2. มีประสงค์แจ้งจระเข้หลุด ดังนี้ 
       2.1 จระเข้หลุดจากสถานประกอบกิจการ 
  เมื่อวันที่……………………………ชื่อ/ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................................... 
  ที่อยู่....................................................................................................... .................................................. 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
  ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................................. ............  
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน.................................................................ตัว  
  ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................................. ............  
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน.................................................................ตัว  
   

        2.2 จระเข้หลุดระหว่างการเคลื่อนย้ายจากสถานประกอบกิจการ 
  เมื่อวันที่...............................ชื่อ/ชื่อสถานประกอบกิจการ (ต้นทาง)....................................................... 
  ที่อยู่............................................................................................. ............................................................  
 ชื่อ/ชื่อสถานประกอบกิจการ(ปลายทาง)......................................................................................................... 
  ที่อยู่............................………........…………………….…………………….…………………………………...……………… 
  ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย....................................หมายเลขทะเบียน................... ....................... 
 ผู้ควบคุมการเคลื่อนย้าย.............................................................................................. ............................. 
  โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
  ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................................. ............  
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน.................................................................ตัว  
  ชนิดพันธุ์จระเข้............................................................................................................. ............  
 ขนาด............................................................ เมตร จ้านวน.................................................................ตัว  
 
 
(ลายมือชื่อ)..................................ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอ้านาจ   (ลายมือชื่อ)...................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 (.....................................)  (.........................................) 
วันที่ ........ เดือน.................. พ.ศ. ...........               ต้าแหน่ง..................................................... 
                                                                              วันที่ ........ เดือน.................. พ.ศ. .......... 

 


