
แนวทางการด าเนนิงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 79 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558



การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าในกระชัง

การเพาะเลี้ยงหอยทะเล



พระราชก าหนดการประมง 
พ.ศ. 2558

ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ในที่จับสัตว์น้ า

ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน



เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีคุณภาพ ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น ให้ออกกฎกระทรวงก าหนดชนิด หรือลักษณะ
ของสัตว์น้ า หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ให้เป็น
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมได้

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังและ           
การเพาะเลี้ยงหอยทะเล

ถูกก าหนดให้เป็น 
“กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม”

กฎกระทรวง ก าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559





ภายใต้บังคับมาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม นอกเขตพื้นท่ี
ท่ีคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังและการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ต้องประกอบกิจการ ภายในพื้นที่
ที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดให้เป็น “เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ส าหรับกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังและการเพาะเลี้ยงหอยทะเล”

ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศก าหนดพื้นท่ีเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภทท่ีประกอบกิจการ
ในท่ีจับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มกราคม 2561)
• การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง จ านวน 26 จังหวัด
• การเพาะเลี้ยงหอยทะเล จ านวน 10 จังหวัด



สัตว์น้ าในกระชัง หอยทะเล
สระแก้ว ระยอง * อุตรดิตถ์ เลย นราธิวาส * สุราษฎร์ธานี *

ปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ พิษณุโลก สตูล * ระยอง * สตูล *

ชัยภูมิ ก าแพงเพชร สมุทรสาคร * สระบุรี เพชรบุรี * ชุมพร *

นราธิวาส * นครสวรรค์ กระบ่ี * มหาสารคาม ชลบุรี

ตราด หนองคาย ลพบุรี ยโสธร สมุทรสาคร *

อ่างทอง เพชรบุรี * แพร่ ชุมพร * สมุทรปราการ

นครนายก พะเยา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธาน*ี กระบ่ี *

เพชรบูรณ์

จังหวัดทีป่ระกาศก าหนดเขตเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าควบคมุ 
ประเภทที่ประกอบกิจการในทีจ่ับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(สัตว์น้ าในกระชังและหอยทะเล)

ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มกราคม 2561



(๑)  ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต้องแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวิธีการที่ก าหนด 

(๒)  ก าหนดแหล่งท่ีมาของสัตว์น้ าที่ห้ามน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(๓)  ก าหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของสัตว์น้ าที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(๔)  ก าหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดท่ีห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(๕)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ าทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
(๖)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันมิให้น้ าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารั่วไหลออกจาก

ท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(๗)  ก าหนดเรื่องอื่นใดท่ีจ าเป็นในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือ

ต่อกิจการของบุคคลอื่น

ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม
ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรา ๗๗ ต้องปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปน้ี

อยู่ระหว่างด าเนินการ



ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับกับ
การโอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงด้วยโดยอนุโลม

“พนักงานเจ้าหน้าที”่ ตามมาตรา 79 คือ “นายอ าเภอ”

กฎกระทรวง ฯ และประกาศ ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
1)  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
2)  ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบค าขอรับใบอนุญาต ใบรับค าขอใบอนุญาต ค าขอโอนใบอนุญาต และค าขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 
2560



สรุปภาพรวม
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

มาตราที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน



รมต.กษ. คณะกรรมการ
ประมงประจ าจังหวัด

อธป. รมต.กษ. อธป.

กฎกระทรวงฯ ประกาศ
คณะกรรมการ

ประมงประจ าจังหวัด

ประกาศ
กรมประมงฯ

กฎกระทรวงฯ ประกาศ
กรมประมงฯ

ก าหนดกิจการ
การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุม

ก าหนดพื้นที่
เขตเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุม

ก าหนดให้ผู้ประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุมภายใน
เขต 77 ต้องปฏิบัติ

การขอ
อนุญาตและ
การอนุญาตฯ

แบบค าขอฯ

√ ระหว่างด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ √ √

มาตรา

76
มาตรา

77
มาตรา

78
มาตรา

79



เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามมาตรา 77

ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 78

บทก าหนดโทษ
มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดฝ่าฝนืมาตรา ๗๗ 
หรือมาตรา ๗๙ หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๗๘ (๑) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้อง
ระวางโทษปรับต้ังแต่หน่ึงหม่ืนบาท
ถึงหน่ึงแสนบาท และปรับวันละหนึ่ง
หมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่มกีารฝา่ฝนื 
รวมทั้งต้องดําเนินการฟืน้ฟูหรอืชําระ
ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูท่ีจับสตัว์น้าํ หรือ
สภาพสิ่งแวดลอ้มที่ไดร้ับผลกระทบ
จากการดาํเนนิการให้กลบัสู่สภาพ
ตามธรรมชาติ
มาตรา ๑๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๗๘ (๒) (๓) หรือ (๔) ต้อง
ระวางโทษปรับต้ังแต่สามหม่ืนบาท
ถึงสามแสนบาท

ขออนุญาตท าการเพาะเลี้ยงฯ ตามมาตรา 79



ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ให้เป็นไปตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558



“คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด” ประกาศก าหนดพ้ืนที่ “เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ส าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง
และการเพาะเลี้ยงหอยทะเล” ตามมาตรา 77

“ประมงจังหวัด” ประกาศก าหนด “ห้วงเวลา” ให้ผู้ประสงค์จะท าการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นค าขอรับใบอนุญาต 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
(* ตัวอย่างประกาศห้วงเวลาดูในคู่มือฯ)

ขั้นตอนที่ 1 : ประกาศเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

ขั้นตอนที่ 2 : ประกาศห้วงเวลายื่นค าขอ



ขั้นตอนที่ 3 : สถานที่ยื่นค าขอ

สถานท่ีในการยื่นค าขอรับใบอนุญาต เป็นไปตามท่ีระบุในกฎกระทรวงฯ
(1) กรุงเทพมหานคร : ให้ยื่น ณ ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ
(๒) จังหวัดอื่น : ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอ าเภอ หรือส านักงานประมงอ าเภอ แห่งท้องที่

ที่ประสงค์จะท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(3) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขั้นตอนที่ 4 : ยื่นค าขอ

ผู้ประสงค์จะท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
มายื่นค าขอรับใบอนุญาตในห้วงเวลาที่ประกาศก าหนด ให้กรอกแบบฟอร์มในส่วนของ 
“ค าขอรับใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน”



ขั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ “ค าขอรับใบอนุญาต
และเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ”
แล้วกรอกผลการตรวจสอบลงใน “บันทึกการตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาต”

ค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
• เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอฯ ให้แก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด 
• หากไม่แก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ถือว่า คําขอฯ นั้น เป็นอัน “ยกเลิก” 
นับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไข/เพิ่มเติม
• ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 



ขั้นตอนที่ 5 (ต่อ)

ค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐาน ถูกต้องและครบถ้วน 
• เจ้าหน้าที่ออก “ใบรับคําขอฯ” ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
• และให้เจ้าหน้าที่ออก “ใบนัดวันและเวลาเพื่อทําการตรวจสอบแหล่งทําการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําที่จะขออนุญาต” โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 
• ใบรับคําขอใบอนุญาตฯ ให้ใช้แทนใบอนุญาตได้ในระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาต



ขั้นตอนที่ 6 : การพิจารณาอนุญาต

ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในกฎกระทรวงการขออนุญาตฯ 

๑. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต 
๒. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาห้าปีนับถึงวันยื่นค าขอ

รับใบอนุญาต 
๓. พ้ืนที่ที่จะอนุญาตต้องยังไม่เกินศักยภาพการรองรับของที่จับสัตว์น้ าในการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า 
๔. พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องอยู่ห่างจากเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า หรือโรงสูบจ่ายน้ าเพ่ือการ

บริโภค หรือสถานีสูบน้ าดิบของระบบประปา ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร 
๕. พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนทั่วไปที่ใช้แหล่งน้ า

และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อระบบการระบายน้ าหรือการชลประทาน การสัญจรทางน้ า 
หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ า



ขั้นตอนที่ 7 : การแจ้งผลการพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่มี หนังสือแจ้งผลการพิจารณา ซึ่งลงนามโดย นายอ าเภอ
(พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 79) ไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันพ้นจากห้วงเวลาที่ประมงจังหวัดประกาศให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ

กรณีมีค าสั่งไม่อนุญาต 
ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

ใบอนุญาต มีอายุสองปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 



ขั้นตอนที่ 8 : การออกใบอนุญาตฯ

เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดแล้ว 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
(ให้ใช้แบบใบเสร็จรับเงิน ปม.43 และน าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน) 

พนักงานเจ้าหน้าที่อาจก าหนดรายละเอียดของ เงื่อนไขที่จ าเป็น นอกจากที่ระบุไว้แล้ว
ในข้อ ๙ ของกฎกระทรวงการขออนุญาตฯ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมงไว้ในใบอนุญาตเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้



ขั้นตอนที่ 9 : ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ

เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประมง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งได้มีการก าหนด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการประมงในส่วนของใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไว้ดังนี้

(ก)  ท าการเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง กบ  ตารางเมตรละ 2.00  บาท
(ข)  ท าการเพาะเลี้ยงหอย ตารางเมตรละ 0.50  บาท
(ค)  ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอื่น ตารางเมตรละ 1.00  บาท



1) การแจ้งผลการพิจารณา : 
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา
ภายใน 30 วันนับจากวันพ้นกําหนด
ห้วงเวลายื่นคําขอ ฯ และเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน 

2)  ใบรับค าขอฯ : ใช้แทนใบอนุญาตได้
ในระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาต 

3)  ใบอนุญาตฯ :  มีอายุ 2 ปี



ขั้นตอนการปฏิบัติ 
กรณีเกษตรกรท าการจดแจ้งไว้ตามมาตรา 175







ประกาศกรมประมง
เรื่อง แบบค าขอรับใบอนุญาต ใบรับค าขอ ใบอนุญาต 
ค าขอโอนใบอนุญาต และค าขอรับใบแทน ใบอนุญาต

ใหท้ าการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเปน็
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐



ข้อ ๑๒ : คําขอรับใบอนุญาต ใบรับคําขอ ใบอนุญาต คําขอโอนใบอนุญาต และคําขอรับ
ใบแทน ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา



1. แบบค าขอรับใบอนุญาต
- บันทึกการตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาต

2. ใบรับค าขอ
3. ใบอนุญาต
4. ค าขอโอนใบอนุญาต
5. ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต











ข้อ ๔ : เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ครบถ้วนของคําขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ 

กรณีที่คําขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้
แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอรับ ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน ระยะเวลาที่กําหนด

กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐาน ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าคําขอรับ
ใบอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่ วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ



ข้อ ๕ : ในกรณีทีค่ําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้
พนักงาน เจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และให้นัดวันและเวลาโดย
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ ใบอนุญาตทราบ เพื่อทําการตรวจสอบแหล่งทําการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่จะขออนุญาต ใบรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แทนใบอนุญาตได้ใน
ระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต





ข้อ ๗ : ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาต
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาที่ประกาศกําหนดตามข้อ ๓ และคํา
ขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วน กรณีมีคําสั่งไม่อนุญาต 
ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย ใบอนุญาตให้
มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต









โอนแล้ว
............................... ผู้รับโอน
............................... วันที่อนุญาต
............................... ลงนามผู้อนุญาต

ข้อ ๑๐ : ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่บุพการี คู่สมรส หรือ
ผู้สืบสันดาน ของตน ให้ยื่นคําขอโอนใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่
กําหนดตามข้อ ๒ พร้อมด้วยเอกสาร หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลกัฐานถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาต ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ไดร้ับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน กรณีคําสั่ง
ไม่อนุญาตให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

ใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้โอนแล้ว ให้เขียนหรือประทับตราคําว่า 
“โอนแล้ว” ด้วยอักษรสีแดง ไว้ด้านบนของใบอนุญาต และให้ระบุช่ือผู้รับโอน วัน 
เดือน ปีที่อนุญาตให้โอนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ผู้อนุญาตกํากับไว้ด้วย 

ให้นําความในข้อ ๔ ข้อ ๖ (๑) หรือ (๒) ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับ
กับการโอนใบอนุญาต และผู้รับโอนใบอนุญาตโดยอนุโลม









ใบแทน

ข้อ ๑๑ : ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายใน
สาระสําคัญ ให้ผู้รับ ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กําหนดตามข้อ ๒ พร้อมด้วย เอกสารหรือหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ขอรับใบแทน
ใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและ ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
เสียหายในสาระสําคัญจริง ให้ออกใบแทนใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นคําขอ 

การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม และระบุคํา
ว่า “ใบแทน” หรือใช้ข้อความอื่นใด ทํานองเดียวกันไว้ที่กึ่งกลางส่วนบน
ด้านหน้าของใบอนุญาต

ใหน้ําความในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการออกใบแทน
ใบอนุญาตโดยอนุโลม



กลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 
กองบริหารจัดการทรพัยากรและก าหนดมาตรการ

โทร. (02) 561-2011 
หรือ (02) 562-0600-15 ต่อ 2126 , 2110

E-mail : aquareg.dof@gmail.com

ข้อมูลการติดต่อ



ขอบคุณค่ะ


