การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

บทกาหนดโทษ
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558

“ประมงจังหวัดประกาศกาหนดห้วงเวลา”

มาตรา 149 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 77 หรือมาตรา
79 หรือ ไม่ ปฏิบัติตามมาตรา 78 (1) (5) (6) หรือ
(7) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาท และปรั บ วั น ละหนึ่ ง หมื่ น บาทตลอด
ระยะเวลาที่ มี ก ารฝ่ า ฝื น รวมทั้ ง ต้ อ งด าเนิ น การ
ฟื้นฟู หรือ ชาระค่ าใช้จ่ายในการฟื้น ฟูที่ จับสั ตว์ น้ า
หรื อ สภาพสิ่ งแวดล้ อ มที่ ได้ รับ ผลกระทบจากการ
ดาเนินการให้กลับสู่สภาพตามธรรมชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่
รับคาขอและตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอฯ และเอกสาร
หรือหลักฐาน

ผู้ประสงค์จะทาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าฯ
ยื่นคาขอรับใบอนุญาตฯ

ไม่ครบถ้วน

แจ้งขอเอกสาร
เพิ่มเติม

ใบคาขอฯ ให้ใช้แทนใบอนุญาต
ได้ระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาอนุญาต

รบถ้ววนน
ไม่ไม่คครบถ้
ครบถ้
ครบถ้
ครบถ้
วนวน วน

ออกใบรับคาขอฯ นัดวันและเวลา
เพื่อทาการตรวจสอบแหล่งทาการ
เพาะเลี้ยงที่ขออนุญาต

การพิจารณาอนุญาต พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาห้าปีนับถึงวัน
ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(๓) พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องยังไม่เกินศักยภาพการรองรับของที่จับสัตว์น้าในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(๔) พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องอยู่ห่างจากเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้า หรือโรงสูบจ่ายน้า
เพื่อการบริโภคหรือสถานีสูบน้าดิบของระบบประปาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
(๕) พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนทั่วไปที่ใช้
แหล่งน้า และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อระบบการระบายน้าหรือการชลประทาน การ
สัญจรทางน้า หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้า
(๖) วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้า
(๗) ในกรณีการขอรับใบอนุญาตเป็นการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ตามมาตรา ๗๖ พื้นที่ขออนุญาตทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าต้องอยู่ในเขตพื้นที่ที่
คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดประกาศกาหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตาม
มาตรา ๗๗
ผู้รับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนด แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกใบอนุญาต
และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่กฎหมาย
กาหนด (ใบอนุญาต มีอายุสองปี)

ส่งหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาอนุญาต

มาตรา 150 ผู้ ใดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา 78 (2)
(3) หรื อ (4) ต้ อ งระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต่ ส ามหมื่ น
บาทถึงสามแสนบาท

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล
ณ กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
กองวิ จั ยและพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าจื ด กรม
ประมง
อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 4 เกษตรกลาง
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2562 0600 – 15 ต่อ 14407
โทรสาร 0 2579 6687

กฎกระทรวง
กาหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็น
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม พ.ศ. 2559
กาหนดให้กิจ การการเพาะเลี้ย งสัต ว์น้ าดัง ต่อ ไปนี้
เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
(1) การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
(2) การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช
อเมริกัน (Procambarus clarkii)
(3) การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช
ทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.)
(4) การเพาะเลี้ยงจระเข้
(5) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง
(6) การเพาะเลี้ยงหอยทะเล

เผยแพร่ : 16 พฤศจิกายน 2561

หลักฐานการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าควบคุม

ขั้นตอนการแจ้งการประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม

ผู้ประกอบกิจการ

พนักงานเจ้าหน้าที่

ยืน่ คาขอแจ้งการประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ควบคุม พร้อมแสดงหลักฐาน

รับคาขอและตรวจสอบ
หลักฐานในการแจ้งการ
ประกอบกิจการฯ

ไม่ครบถ้วน

แจ้งขอเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม

ครบถ้วน

ลงรับ และ
ดาเนินการออก
ใบรับคาขอแจ้งฯ

ดาเนินการตรวจสอบ
สถานประกอบกิจการฯ

รับหนังสือรับรองการแจ้ง
การประกอบกิจการฯ

ออกหนังสือรับรองการ
แจ้งการประกอบกิจการฯ
เสนอผู้มีอานาจลงนาม

กรณีบุคคลธรรมดา
➢ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน
กรณีนิติบุคคล
➢ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
➢ แสดงบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ผู้ มี อ านาจลง
นามผู ก พั น บริ ษั ท หรื อ ของหุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ
หรือผู้แทนอื่นใดของ นิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี
กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่น
➢ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
และหนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้แจ้งด้วย
สถานที่การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าควบคุม
กรณีในเขตกรุงเทพมหานคร
❖ แจ้งที่สานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กรณีในเขตจังหวัดอื่น
❖ แจ้ ง ที่ ส านั ก งานประมงจั งหวั ด หรือที่ ว่า การ
อาเภอหรือ ส านั ก งานประมงอาเภอแห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ส ถาน
ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตั้งอยู่

แนวทางการปฏิบัติสาหรับผูป้ ระกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1. แจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
2. กรณีการเลี้ยงในบ่อดิน บ่อปูแผ่นพลาสติก หรือ
นาข้าว ต้องดาเนินการจัดทาที่กั้น บริเวณขอบบ่ อ
โดยรอบโดยจัด วางเป็ นแนวเอียงเข้ าหาบ่ อ และมี
ความสูงตามแนวดิ่ง ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร
3. กรณี ก ารเลี้ ย งในบ่ อคอนกรีต ต้ องมี ผ นั ง บ่ อสู ง
เหนือระดับเก็บกักน้าไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
4. กรณี ก ารเลี้ ย งในภาชนะที่ ใช้ เลี้ ย งอื่น ๆ เช่ น ตู้
กระจก กล่อง ลังพลาสติก กาละมัง ถัง เป็นต้น ต้อง
มี ที่ ปิ ด มิ ด ชิ ด สามารถป้ อ งกั น การหลุ ด รอดของกุ้ ง
ก้ า มแดงหรื อ กุ้ ง เครย์ ฟิ ช ออกไปสู่ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ภายนอก
5. ทางระบายน้าออกจากที่ เพาะเลี้ ยงต้ องมี ระบบ
ป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช
ไม่ให้ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
6. ห้ ามน ากุ้ งก้ ามแดงหรือกุ้ งเครย์ฟิช ไปเลี้ ยงหรื อ
ปล่อยในแหล่งน้าสาธารณะ

