
 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  แบบคําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบางชนิด   

ตามความในมาตรา  65  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑9  ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้นําเข้า  
ส่งออก  นําผ่าน  เพาะเลี้ยง  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําบางชนิด  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งออกตามความใน 
มาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
อธิบดีกรมประมงประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําบางชนิด  ตามความในมาตรา  65  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



 
 
 
 

ค ำขอรบัใบอนญุำตใหท้ ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำบำงชนดิ  
ตำมควำมในมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

 
เขียนที.่............................................................... 

วันที.่...........เดือน...............................พ.ศ. .................... 
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)................................................................................................................... 

1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจ าตัวประชาชน  
อายุ.............ปี สัญชาต.ิ......................... ที่อยู่เลขที่.................... หมู่ที่.................... ตรอก/ซอย............................ 
ถนน.................. ต าบล/แขวง....................... อ าเภอ/เขต...................... จังหวัด..................รหัสไปรษณีย.์........... 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่................ หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย.................... ถนน...........................
ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน.................................. ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์........................... หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
โทรสาร........................... โทรศัพทม์ือถือ.............................. E-mail................................................................... 

1.2 นิติบุคคลประเภท..................................................................................... ......................... 
ทะเบียนเลขที่   
สัดส่วนร้อยละจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย..................................... 

ส านักงานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขที่................ หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย...................... ถนน............................... 
ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต............................... จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย.์............
หมายเลขโทรศัพท์.............................. โทรสาร................................ E-mail........................................................ 

1.3 ส่วนราชการ/สถาบันการศึกษา/อื่นๆ......................................................................................... 
ตั้งอยูเ่ลขที่................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................................ 

ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต............................... จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย.์............
หมายเลขโทรศัพท์.............................. โทรสาร................................ E-mail........................................................ 

2. กรณีมอบอ านาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) ............................................................................ในฐานะผู้รับมอบ
อ านาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจ าตัวประชาชน  

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่................ หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย.................... ถนน...........................
ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน..................................... ต าบล/แขวง...................................... อ าเภอ/เขต.................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์........................... หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
โทรสาร........................... โทรศัพทม์ือถือ.............................. E-mail................................................................... 

 
  

เลขที่รับ ..................................... 
วันที่ .......................................... 
ลงชื่อ................................. ผู้รับ 

เลขที่ค าขอ .................................. 
วันที่ .......................................... 
ลงชื่อ..........................ผู้รับค าขอ 
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3. สถานที่เลี้ยง ตั้งอยู่เลขที.่...............หมู่ที่.................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................................
ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน..................................... ต าบล/แขวง...................................... อ าเภอ/เขต.................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์........................... หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
โทรสาร........................... โทรศัพทม์ือถือ.............................. E-mail................................................................... 
พิกัดสถานที่เลีย้ง (องศาทศนิยม)...................................... ...................................... ...................................... 

4. มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบางชนิด ตามความในมาตรา 65 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ชนิดสัตว์น้ ำ ชื่อวิทยำศำสตร์ ประเภทกำร
เลี้ยง* 

 

จ ำนวน 
(บ่อ/ตู/้ 
อื่น ๆ) 

พื้นที่ 
(ไร่/ตรม./
ลบ.ม.) 

จ ำนวน 
(ตัว)* 

หมำยเหตุ 

       

       

       

       

       

*ประเภทกำรเลี้ยง ระบุ บ่อดิน บ่อคอนกรีต บ่อพลำสติก ตู้กระจก เป็นต้น 
*จ ำนวนตัว กรณีที่เลี้ยงในบ่อดินให้ระบุเป็นกำรประมำณกำร 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  ศึกษาวิจัย 
  จัดแสดงพันธุส์ัตว์น้ าดังกล่าวในสถานที่........................................................................................... 
 โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่......................................................... ถึงวันที่.............................................................. 
  กรณีจ าเป็นอื่นๆ............................................................................................................................... 

5. ข้าพเจา้ได้แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาต ดังนี ้
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหลักฐานแสดง 

วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป ์๑๐ บาท (กรณีมอบอ านาจ) 
 แผนผังหรือแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 เอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี) 
ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าบางชนิด ตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
อย่างเคร่งครัด และขอรับรองว่าข้อมูลในค าขอตลอดจนเอกสารหรือหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงทุกประการ 

(ลายมือช่ือ).........................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
(...........................................................)  
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บนัทึกกำรตรวจสอบค ำขอรับใบอนุญำต 
  ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 ส านักงานประมงจังหวัด.................................... 
วันที.่...........เดือน...............................พ.ศ. .................... 

วันนี้ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).................................................................................................อาย.ุ....................................ป ี
เลขประจ าตัวประชาชน......................................................เป็นผู้รับมอบอ านาจจาก.................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล.............................................ได้มายื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าบางชนิด ตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้ 
 

เอกสำรหรือหลักฐำน ผลกำรตรวจสอบ 
(1) แบบค าขอรับใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าฯ  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและหลักฐานแสดง
วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
 

(3) แผนผังหรือแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
(4) หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอ านาจ)  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
(5) เอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี)  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

  
นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....................................................ในฐานะเจ้าหน้าที่รับค าขอได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ปรากฏว่า 

 ถูกต้องและครบถ้วน 
 ข้อมูลในค าขอรับใบอนุญาตไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ............................................................................. 
 เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ........................................................................................ 

โดยได้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ ด าเนินการ 
 แก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับใบอนุญาต ภายในวันที.่.......................................................... 
 จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน..................................................................................................................................... 
ภายในวันที.่.............................................................. 

 
(ลายมือชื่อ).........................................เจา้หน้าที่รับค าขอ 
ต าแหน่ง.......................................................................... 
(ลายมือชื่อ)......................................................ผู้ยื่นค าขอ 

  



 
 
 

 
 

ใบอนญุำตให้ท ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำบำงชนดิ  
ตำมควำมในมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

 
ฉบับที ่..................../.................... 

 อนุญาตให้................................................................................................................................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล..................................................................................................... 
อายุ...............ปี สัญชาต.ิ..................... ที่อยู่เลขที่..........ตรอก/ซอย.........................ถนน...................................... 
หมู่ที่................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด.................................... 

1. ชนิดสัตว์น้ า........................................... ชื่อวิทยาศาสตร์.................................................................. 
 จ านวน............................ตัว พืน้ที่รวม................................ตารางเมตร 

2. ชนิดสัตว์น้ า........................................... ชื่อวิทยาศาสตร์.................................................................. 
 จ านวน............................ตัว พื้นที่รวม................................ตารางเมตร 

3. ชนิดสัตว์น้ า........................................... ชื่อวิทยาศาสตร์.................................................................. 
 จ านวน............................ตัว พื้นที่รวม................................ตารางเมตร 

   รวมพื้นที.่........................................................ตารางเมตร 

ที่ตั้งสถานที่เลี้ยง หมู่ที่...............ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................ 
พิกัดสถานที่เลีย้ง (องศาทศนิยม)...................................... ...................................... ...................................... 

ใบอนุญาตน้ีให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่....................................... ถึงวันที ่ ................................................. 
 

ลายมือช่ือ...................................................ผู้มีอ านาจอนุญาต 
(....................................................) 

ต าแหน่ง........................................................ 

เงื่อนไข 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  



 

 
 
 
 
 

ค ำขอรบัใบแทนใบอนุญำตใหท้ ำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์้ ำบำงชนดิ  
ตำมควำมในมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

 
เขียนที.่............................................................... 

วันที.่...........เดือน...............................พ.ศ. .................... 
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)................................................................................................................... 

1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจ าตัวประชาชน  
อายุ.............ปี สัญชาต.ิ......................... ที่อยู่เลขที่.................... หมู่ที่.................... ตรอก/ซอย............................ 
ถนน.................. ต าบล/แขวง....................... อ าเภอ/เขต...................... จังหวัด..................รหัสไปรษณีย.์........... 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่................ หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย.................... ถนน...........................
ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน.................................. ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต......................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์........................... หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
โทรสาร........................... โทรศัพทม์ือถือ.............................. E-mail................................................................... 

1.2 นิติบุคคลประเภท..................................................................................... ......................... 
ทะเบียนเลขที่   
สัดส่วนร้อยละจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย..................................... 

ส านักงานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขที่................ หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย...................... ถนน............................... 
ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต............................... จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย.์............
หมายเลขโทรศัพท์.............................. โทรสาร................................ E-mail........................................................ 

1.3 ส่วนราชการ/สถาบันการศึกษา/อ่ืนๆ......................................................................................... 
ตั้งอยูเ่ลขที่................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................................ 

ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต............................... จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย.์............
หมายเลขโทรศัพท์.............................. โทรสาร................................ E-mail........................................................ 

2. กรณีมอบอ านาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) ............................................................................ในฐานะผู้รับมอบ
อ านาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจ าตัวประชาชน  

ที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อได้ เลขที่................ หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย.................... ถนน...........................
ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน..................................... ต าบล/แขวง...................................... อ าเภอ/เขต.................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณยี์........................... หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
โทรสาร........................... โทรศัพทม์ือถือ.............................. E-mail................................................................... 
  

เลขที่รับ ..................................... 
วันที ่.......................................... 
ลงชื่อ................................. ผู้รับ 

เลขที่ค าขอ ..................................... 
วันที่ .......................................... 
ลงชื่อ................................. ผู้รับค า
ขอ 
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 3. มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบางชนิด ตามความในมาตรา 65 
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเลขที่................................ลงวันที่................................
เนื่องจาก................................................................................................................................................................ 

4. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ดังนี ้
ใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบางชนิด ตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชก าหนด 

การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีใบอนุญำตเดิมช ำรุดเสียหำย) 
บันทึกประจ าวันแจ้งความเอกสารหาย (กรณีใบอนุญำตเดิมสูญหำย หรือถูกท ำลำย) 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 

(กรณีเป็นนิติบุคคล) 
หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเคร่งครัดและขอ
รับรองว่าข้อมูลในค าขอตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 
 
 

(ลายมือช่ือ).........................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
(...........................................................) 
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เฉพำะเจ้ำหน้ำที ่
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องค ำขอใบแทนใบอนุญำตฯ 

ไดต้รวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอใบแทนใบอนุญาตแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอใบแทนใบอนุญาตแล้ว ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสาร

.........................................................................................................................................................................
โดยให้แก้ไขภายในวันที.่................................................................. 
 

(ลายมือช่ือ)......................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
(......................................................................) 

ต าแหน่ง............................................................. 
 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ 
เห็นควรอนุญาต 
ไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก............................................................................................................. 

 
         (ลายมือช่ือ)..................................................................เจ้าหน้าที่
            (...................................................................) 

ต าแหน่ง............................................................. 
วันที.่................................................................. 

ค ำสั่งผู้มีอ ำนำจอนุญำต 
อนุญาต 
ไม่อนุญาต เนื่องจาก......................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

(ลายมือชื่อ).................................................................. 
 (...................................................................) 

ต าแหน่ง.......................................................... 
วันที่................................................................ 

หมำยเหตุ 
ด าเนินการออกใบแทนใบอนุญาตแล้วเมื่อวันที.่................................................................................ 
มีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์แก่ผู้ขอใบแทนใบอนุญาตแล้วตามหนังสือ

ที่.................................... ลงวันที่........................................ 
 

(ลายมือช่ือ)..................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(...........................................................) 

ต าแหน่ง............................................................. 
วันที.่................................................................... 


