
ประกาศกรมประมง 
เรื่อง  แบบค าขอรับใบอนญุาต  ใบรับค าขอ  ใบอนุญาต  ค าขอรับโอนใบอนญุาต  และค าขอรับใบแทนใบอนญุาต 

ให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสตัวน์้ าซึง่เปน็สาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ 
พ.ศ.  2563 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  12  ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   พ.ศ.  2559  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ า 
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563  ซึ่งออกตามความในมาตรา  6  วรรคหนึง่   
และมาตรา  7  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  อธิบดีกรมประมงประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง  เรื่อง  แบบค าขอรับใบอนุญาต  ใบรับค าขอ  ใบอนุญาต  
ค าขอรับโอนใบอนุญาต  และค าขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ า 
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  พ.ศ.  2560  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2560 

ข้อ 2 ค าขอรับใบอนุญาต  ใบรับค าขอ  ใบอนุญาต  ค าขอรับโอนใบอนุญาต  และค าขอรับ  
ใบแทนใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดนิ  ให้เป็นไปตามแบบ
ที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
มีศักดิ์  ภักดีคง 

อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๓



 
 
 

ค าขอรับใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

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

 
 1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ).......................................................................................................... ........ 
       1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจ าตัวประชาชน                                                     
อายุ.................ปี สัญชาติ........................ที่อยู่เลขที.่.........................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.....................ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย์.................  
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
เป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ชื่อ)...................................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด................................  
  
 
                 1.2 นิติบุคคลประเภท............................................................................................................................ 
ทะเบียนเลขที่                                                    สัดส่วนร้อยละจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย.............. 
ส านักงานใหญต่ั้งอยู่เลขที่.......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหสัไปรษณยี์....................... 
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
 
 
                1.3 คณะบุคคล/กลุ่มบุคคล..................................................................................................................... 
ทะเบียนเลขที่............................................................หน่วยงานจดทะเบียน........................................................................ 
ตั้งอยู่เลขที่.............................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน........................................... 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหสัไปรษณยี์....................... 
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ีค าขอ.................................. 
วันท่ี............................................ 
ลงช่ือ..........................ผู้รับค าขอ 

เลขท่ีรับ...................................... 
วันท่ี............................................ 
ลงช่ือ..........................ผู้รับ 
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      1.4 กรณีคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (เฉพาะการเพาะเลี้ยงปลาทูน่าในกระชังน้ าลึกและกุ้งมังกร 6 สายพันธุ์ ตามท่ีกรมประมง
ก าหนด) เลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขประจ าตัวคนต่างด้าว...............................................................อายุ.......................ปี   
สัญชาติ............................ ที่ตดิต่อเลขที่..............................หมู่ที่............................ตรอก/ซอย...........................................
ถนน................... ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย์.................  
โทรศัพท์มือถือ.................................................................E - mail: ................................................................................... 

 นิติบุคคลประเภท.................................................................................................................................................. 
ทะเบียนเลขที่                                                    สัดส่วนร้อยละจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย.............. 
ส านักงานใหญต่ั้งอยู่เลขที่.......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหสัไปรษณยี์....................... 
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
 
 2. มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

      การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม  

        การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง  

1. ชนิดสัตว์น้ า......................... ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
 2. ชนิดสัตว์น้ า......................... ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...... .....พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
3. ชนิดสัตว์น้ า......................... ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง... ........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร    
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 

      รวมพื้นที่...................................................ตารางเมตร 

 
บริเวณพ้ืนที่ (ชื่อที่จับสัตว์น้ า).............................................................เขตท้องที่หมู่ที่................... ......................... 

ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด................................................
ซึ่งเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด...................................................................
ลงวันที่.................................................... 
 
 
 
 
 



- 3 - 
   การเพาะเลี้ยงหอยทะเล  

1. ชนิดสัตว์น้ า......................... รูปแบบการเลี้ยง*....................................พ้ืนที่รวม.......................ไร่/ตารางเมตร 
 2. ชนิดสัตว์น้ า......................... รูปแบบการเลี้ยง*....................................พ้ืนที่รวม.......................ไร่/ตารางเมตร 
3. ชนิดสัตว์น้ า......................... รูปแบบการเลี้ยง*....................................พ้ืนที่รวม.......................ไร่/ตารางเมตร 

      รวมพื้นที่...................................................ไร่/ตารางเมตร 
 

* รูปแบบการเลี้ยง เลือกกรอกข้อมูล ดังนี้ ปักหลัก,แบบแพ,แบบแขวนบนราวเชือก,แบบตาข่ายเชือก,อื่น ๆ (ระบุ)......... 

บริเวณพ้ืนที่ (ชื่อที่จับสัตว์น้ า).............................................................เขตท้องที่หมู่ที่............. ............................... 
ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด................................ซึ่งเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด........................................................ลงวนัที่............................................ 

 

      อ่ืน ๆ (ระบุ).....................        

1. ชนิดสัตว์น้ า...............................................   พ้ืนที่รวม........................................ไร่/ตารางเมตร 
 2. ชนิดสัตว์น้ า...............................................   พ้ืนที่รวม........................................ไร่/ตารางเมตร 
3. ชนิดสัตว์น้ า...............................................   พ้ืนที่รวม........................................ไร่/ตารางเมตร 

      รวมพื้นที่...................................................ไร่/ตารางเมตร 

 
บริเวณพ้ืนที ่(ชื่อที่จับสัตว์น้ า).............................................................เขตท้องที่หมู่ที่............................................ 

ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด................................ซึ่งเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด........................................................ลงวนัที่......................... ................... 
 

      การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั่วไป   

1. ชนิดสัตว์น้ า...............................................   พ้ืนที่รวม........................................ไร่/ตารางเมตร 
 2. ชนิดสัตว์น้ า...............................................   พ้ืนที่รวม........................................ไร่/ตารางเมตร 
3. ชนิดสัตว์น้ า...............................................   พ้ืนที่รวม........................................ไร่/ตารางเมตร 

      รวมพื้นที่...................................................ไร่/ตารางเมตร 

 
บริเวณพ้ืนที่ (ชื่อที่จับสัตว์น้ า).............................................................เขตท้องที่หมู่ที่............. ............................... 

ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด....................................................... 
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 3. ข้าพเจ้าได้แนบหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาต ดังนี้ 

     แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ยื่นค าขอที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง หรือส าเนาภาพถ่าย 
         แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ 

          ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน หรอืส าเนาภาพถ่าย (กรณเีป็นนิติบุคคล) 
     แนบเอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี) 
     แนบเอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง (เฉพาะกรณี การเพาะเลี้ยง 

 สัตว์น้ าในกระชัง)  
     แนบหนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์) 
     แนบหนังสือเดินทางหรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว (เฉพาะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้น 

ตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542) 
     แนบหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (เฉพาะกรณี คนต่างด้าวที่ 

 ได้รับการยกเวน้ตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542) 
     แนบใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 (เฉพาะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบ 
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542) 

     แนบหนงัสือมอบอ านาจ พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและแสดงบัตรประจ าตวั 
 ประชาชนผู้รับมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

     แนบแผนผังหรือแผนทีโ่ดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

 ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     
ในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอย่างเคร่งครัด และขอรับรองว่าข้อมูลในค าขอตลอดจนเอกสาร 
และหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และทราบดีว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการ
มีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

 
 
 

  
(ลายมือชื่อ).........................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ

(...........................................................) 
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บันทึกการตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาต 
 ส านักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 ส านักงานประมงอ าเภอ.......................... 

       จังหวัด.................................................... 

วันท่ี.............................................................. 
 

วันน้ี (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ).................................................................................... ............อายุ.....................................ปี  
เลขประจ าตัวประชาชน........................................................เป็นผู้รับมอบอ านาจจาก...............................................................................
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล...................................................ได้มายื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้ 
 

เอกสารหรือหลักฐาน ผลการตรวจสอบ 

(1)  แบบค าขอรับใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในท่ีจับสตัวน์้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดิน  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
(2)  แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ยื่นค าขอที่ยังไมห่มดอายุ ฉบับจริง หรือส าเนาภาพถ่าย  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
(3)  แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนติิบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ 
      ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน หรือส าเนาภาพถ่าย (กรณีเป็นนติิบุคคล) 

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

(4)  แนบเอกสารหรือหลักฐานการไดร้ับอนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี)  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
(5)  แนบเอกสารหรือหลักฐานการไดร้ับอนุญาตของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง (เฉพาะการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า       
      ในกระชัง) 

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

(6)  แนบหนงัสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีผูเ้ยาว์)  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
(7)  แนบส าเนาหนังสือเดินทางหรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว (กรณี*คนต่างด้าว ฯ )  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

(8)  แนบหลักฐานการไดร้ับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว (กรณี*คนต่างด้าว ฯ )  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

(9)  แนบใบอนุญาตประกอบธรุกจิตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญัติการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว           
      พ.ศ. 2542 (กรณี*คนต่างดา้ว ฯ ) 

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

(10) หนังสือมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอ านาจ)  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
        (10.๑)  แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้มอบอ านาจ  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
        (10.๒)  แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับมอบอ านาจ  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
(11)  แนบแผนผังหรือแผนท่ีโดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานท่ีที่จะขออนุญาตท าการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ..................................................ในฐานะเจ้าหน้าที่รับค าขอได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าขอรับ
ใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ปรากฏว่า 

 ถูกต้องและครบถ้วน   
 ข้อมูลในค าขอรับใบอนุญาตไม่ถูกต้องหรือไมค่รบถ้วน กล่าวคือ............................................................................. 
 เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ........................................................................................ 

โดยได้แจ้งให้ผูย้ื่นค าขอ ด าเนินการ  
 แก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับใบอนญุาต ภายในวันท่ี..................................................... 
 จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน.....................................................................................................................................    
      ภายในวันท่ี.......................................................... 
 

(ลายมือช่ือ).........................................เจ้าหนา้ทีร่ับค าขอ 
ต าแหน่ง.......................................................................... 
(ลายมือช่ือ)......................................................ผูย้ื่นค าขอ 
 

หมายเหตุ * คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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บันทึกการตรวจสอบแหล่งท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่จะขออนุญาต 

 

        เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบได้ท าการตรวจสอบแหล่งท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะขออนุญาต
ตามค าขอรับใบอนุญาต เลขที่.........................................แล้ว เมื่อวันที่..............เดือน... ..................พ.ศ..............ปรากฎวา่ 

 เป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
  อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง (3) ตามประกาศคณะกรรมการ

ประมงประจ าจังหวัด...............................................................................ลงวันที่.......................................... 
  ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ทีค่ณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั่วไป บริเวณพ้ืนที ่(ชื่อที่จับสัตว์น้ า)..................................เขตท้องที่หมู่ที่.............. 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................... 
 

หลักเกณฑ์ 
ผลการตรวจสอบ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. พ้ืนที่ที่จะอนุญาตยังไม่เกินศักยภาพการรองรับของที่จับสัตว์น้ าในการเพาะเลี้ยง 
    สัตว์น้ า 

  

2. พ้ืนที่ที่จะอนุญาตอยู่ห่างจากเขตพ้ืนที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า หรือโรงสูบจ่ายน้ า  
    เพ่ือการบริโภคหรือสถานีสูบน้ าดิบของระบบประปาไม่น้อยกว่า 200 เมตร 

  

3. พ้ืนที่ที่จะอนุญาตไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนทั่วไป 
    ที่ใช้แหล่งน้ า 

  

4. พ้ืนที่ที่จะอนุญาตไม่เป็นอุปสรรคต่อระบบการระบายน้ าหรือการชลประทาน 
    การสัญจรทางน้ า หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ า 

  

5. วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบ 
 ต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ า 

  

 
แหล่งท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่จะขออนุญาตตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ (ชื่อที่จับสัตว์น้ า)...................................................

เขตท้องที่หมู่ที่.............ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................
มีค่าพิกัด ดังนี้ 

 จุดที่ 1 : พิกัด ละติจูด..............................................ลองจิจดู................................................... 
 จุดที่ 2 : พิกัด ละติจูด..............................................ลองจิจดู................................................... 
 จุดที่ 3 : พิกัด ละติจูด..............................................ลองจิจดู................................................... 
 จุดที่ 4 : พิกัด ละติจูด..............................................ลองจิจดู................................................... 
 

การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตและข้อก าหนดอ่ืน ๆ 
  

หลักเกณฑ์ 
ผลการตรวจสอบ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต   
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลา  
    5 ปีนับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

  

3. พ้ืนที่ที่จะอนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเป็นไปตาม 
    หลักเกณฑ์การอนุญาต 
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ  
 เห็นควรอนุญาต 
 ไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก........................................................................................................................ 

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

                                        (...........................................................) 
                                 ต าแหน่ง............................................................. 

                                      วันที่..................................................... 
ค าสั่งผู้มีอ านาจอนุญาต 
      อนุญาต  
       โดยก าหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตตามกฎกระทรวง 
       โดยก าหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตเพ่ิมเติม ดังนี้................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. ................................................................ 
................................................................................................................................................................................... ..........
....................................................................................................................... ..................................................................... 
      ไม่อนุญาต เนื่องจาก.......................................................................................................... ................................... 
................................................................................................................................................. ............................................ 
.................................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................ 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
      ออกใบอนุญาตแล้ว เลขท่ี........................................................ลงวันที่...............................................................  
และเก็บเงินค่าธรรมเนียมแล้วตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่....................เลขที่...........................ลงวันที่ ............................... 
      มีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตแล้วตามหนังสือที่........................... 
ลงวันที่........................................................ 
 

                                  (ลายมอืชื่อ)............................................................. 
                                               (...........................................................) 

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

 



 
 
 

 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 

ใบรับค าขอใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

เลขท่ี……………………………………………………. 
วันท่ี………………………….……………….…………  

ช่ือผู้ยื่นค าขอ............................................................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิตบิุคคล..............................................      
ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าในท่ีจับสตัว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินบรเิวณพื้นที่................................................................................................................... 
เขตท้องทีห่มู่ที่..................................ต าบล/แขวง...................................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด.................................................................... 
ประเภทการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า........................................................................................ 
1.            (ชนิดสัตว์น้ า)             พ้ืนที่รวม                      ไร่/ตารางเมตร 

2.            (ชนิดสัตว์น้ า)             พ้ืนที่รวม                      ไร่/ตารางเมตร 

3.            (ชนิดสัตว์น้ า)             พ้ืนที่รวม                      ไร่/ตารางเมตร 

4.            (ชนิดสัตว์น้ า)             พ้ืนที่รวม                      ไร่/ตารางเมตร 
 
ออกให้โดย................................................................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อผู้ยื่นค าขอ.......................................................... 
 

                            ลายมือช่ือ.............................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รบัค าขอ 

                                          (............................................................) 
                                ต าแหน่ง................................................................ 
 
หมายเหตุ ใบรับค าขอนี้ใช้แทนใบอนุญาตได้ในระหว่างที่พนักงานเจา้หน้าท่ีพิจารณาอนุญาต 

 

 
(ส าหรับผูข้อรับใบอนุญาต) 

ใบรับค าขอใบอนุญาตใหท้ าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

เลขท่ี……………………………………………………. 
วันท่ี………………………….……………….…………  

ช่ือผู้ยื่นค าขอ............................................................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิตบิุคคล..............................................      
ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าในท่ีจับสตัว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินบรเิวณพื้นที่................................................................................................................... 
เขตท้องทีห่มู่ที่..................................ต าบล/แขวง...................................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด.................................................................... 
ประเภทการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า........................................................................................ 
1.            (ชนิดสัตว์น้ า)             พ้ืนที่รวม                      ไร่/ตารางเมตร 

2.            (ชนิดสัตว์น้ า)             พ้ืนที่รวม                      ไร่/ตารางเมตร 

3.            (ชนิดสัตว์น้ า)             พ้ืนที่รวม                      ไร่/ตารางเมตร 

4.            (ชนิดสัตว์น้ า)             พ้ืนที่รวม                      ไร่/ตารางเมตร 
 
ออกให้โดย................................................................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อผู้ยื่นค าขอ.......................................................... 
 

                            ลายมือช่ือ.............................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รบัค าขอ 

                                          (............................................................) 
                                ต าแหน่ง................................................................ 
 
หมายเหตุ ใบรับค าขอนี้ใช้แทนใบอนุญาตได้ในระหว่างที่พนักงานเจา้หน้าท่ีพิจารณาอนุญาต 

 



 

ใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าในที่จับสัตว์น้้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
เลขที่.............................................. 

อนุญาตให้............................................................................................................... ............................................
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................................................                                     
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่เลขที่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน.......................................
หมู่ที่...................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด .................................... 
ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประเภท......................................................................... 

1. ชนิดสัตว์น้ า........................................... พื้นที่รวม................................ไร่/ตารางเมตร 
2. ชนิดสัตว์น้ า........................................... พื้นที่รวม................................ ไร่/ตารางเมตร 
3. ชนิดสัตว์น้ า........................................... พื้นที่รวม................................ ไร่/ตารางเมตร 
    รวมพ้ืนที่.........................................................ไร่/ตารางเมตร 

ในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน บริเวณพ้ืนที่ (ชื่อที่จับสัตว์น้ า)............................................................. 
เขตท้องที่หมู่ที่...........ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..................................... 
ซึ่งเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด....................(กรณีสัตว์น้้าควบคุม)....... 
ลงวันที่..............................................................เรื่อง........................................................................................................ 
ค่าพิกัด  1. ละติจูด...........................................ลองจิจูด......................................................... ......... 
 2. ละติจูด...........................................ลองจิจูด.................................................................. 
 3. ละติจูด...........................................ลองจิจูด.................................................................. 
 4. ละติจูด...........................................ลองจิจูด.................................................................. 

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่....................................... ถึงวันที่ ................................................. 

                                                             ลายมือชื่อ...................................................ผู้มีอ านาจอนุญาต 
                 (....................................................) 
               ต าแหน่ง........................................................ 
    
 เง่ือนไขตามกฎกระทรวง 
 1. ต้องติดตั้งโคมไฟหรือเครื่องหมายบรเิวณที่เพาะเลีย้งสัตว์น้ าใหชั้ดเจน 
 2. ไมส่ร้างที่พักอาศัยเป็นการถาวรในท่ีจับสัตว์น้ าหรือบริเวณสถานท่ีท าการเพาะลี้ยงสัตว์น้ า เว้นแต่ไดร้ับอนุญาตตามกฎหมาย               
     จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
 3. ไม่ใช้สารเคมี ยา หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งทางราชการมีประกาศห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 4. กรณสีัตว์น้ าท่ีเพาะเลี้ยงป่วยตอ้งท าการรักษาตามหลักวิชาการ หรือจัดการด้วยวิธีการทีเ่หมาะสม 
 5. กรณสีัตว์น้ าท่ีเพาะเลี้ยงตายตอ้งน าซากของสัตว์น้ าขึ้นมาก าจัดบนบกอย่างถูกสุขลักษณะ 
 6. กรณเีป็นกิจการการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าควบคมุตามมาตรา 76 ต้องป้องกันมิให้สัตว์น้ าท่ีเพาะเลี้ยงหลุดออกนอกท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 
     ลงสู่ที่จับสัตว์น้ า  
 7. ผู้รับอนญุาตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องด้วย 
 เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
 1. ............................................................................................................................................................................................................. 
 2. ............................................................................................................................................................................................................. 
 



 
 
 

ค าขอรับโอนใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

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

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ).................................................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง.......................................................อายุ....................ปี สัญชาติ................ 
ที่อยู่เลขที่........................หมูท่ี่....................ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................................ 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์.................  
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
เป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ชื่อ)...................................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด................................  
 
 2. มีความประสงค์ขอรับโอนใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน เลขที่.....................................................................ใบอนญุาตจะหมดอายใุนวนัท่ี................................................
ของ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ).............................................................................................. ............................................. 
เลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง.......................................................อายุ....................ปี สัญชาติ................ 
ที่อยู่เลขที่........................หมูท่ี่....................ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................................ 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์.................  
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
เป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ชื่อ)....................................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด...............................  
 
 3. ข้าพเจ้าได้แนบหรือแสดงเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับโอนใบอนุญาต ดังนี้ 

     แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขอรับโอนที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง หรือส าเนาภาพถ่าย 
         แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ 

          ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน หรอืส าเนาภาพถ่าย (กรณเีป็นนิติบุคคล) 
     แนบใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
     แนบหนังสือยินยอมของผู้ปกครองของผู้รับโอน (กรณเีป็นผู้เยาว์) 

          แนบหนังสือมอบอ านาจ พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและแสดงบัตร 
 ประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอ านาจ) 
 
 
 
 
 

 

 เลขท่ีค าขอ.................................. 
 วันท่ี............................................ 
 ลงช่ือ..........................ผู้รับค าขอ 

 เลขท่ีรับ...................................... 
 วันท่ี............................................ 
 ลงช่ือ..........................ผู้รับ 
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 ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอย่างเคร่งครัด และขอรับรองว่าข้อมูลในค าขอตลอดจนเอกสารและ
หลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และทราบดีว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการ
มีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

 
  

(ลายมือชื่อ)..................................ผู้โอน/ผู้รับมอบอ านาจ   (ลายมือชื่อ).....................................ผู้รับโอน/ผู้รับมอบอ านาจ 
             (...................................)              (.....................................) 
 

 
(ลายมือชื่อ)................................พยาน   (ลายมอืชื่อ)...................................พยาน 
             (.................................)        (.................................) 
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เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

การตรวจสอบความถูกต้องค าขอรับโอนใบอนุญาต ฯ 
     ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับโอนใบอนุญาตแล้ว ถูกต้องและครบถ้วน 
         -  ออกใบรับค าขอรับโอนเลขที่.............................................ลงวันที่......................................................... 
     ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับโอนใบอนุญาตแล้ว ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสาร........... 

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

......................................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่.................................................................. 
 
. 

(ลายมือชื่อ).................................................................. เจ้าหน้าทีผู่้รับค าขอ 
                                               (...........................................................) 

                                         ต าแหน่ง............................................................. 
ความเห็นเจ้าหน้าที่  
 เห็นควรอนุญาต 
 ไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก............................................................................................................................... 

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

                                               (...........................................................) 
                                         ต าแหน่ง............................................................. 
                                          วันที่.................................................................. 

ค าสั่งผู้มีอ านาจอนุญาต 
      อนุญาต  
      ไม่อนุญาต เนื่องจาก..................................................................... ........................................................................ 
.................................................................................................................................. ........................................................... 
....................................................................... ......................................................................................................................  
........................................................... .............................................................................. .................................................... 
 

                                      (ลายมือชื่อ).................................................................. 
                                                  (...........................................................) 
                                         ต าแหน่ง............................................................. 
                                          วันที่.................................................................. 

 

 
 

หมายเหตุ 
      ด าเนินการโอนใบอนุญาตแล้วเมื่อวันที่..................................................................................................................  
และเก็บเงินค่าธรรมเนียมแล้วตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่....................เลขที่...........................ลงวันที่................................... 
      มีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์แก่ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตแล้วตามหนังสือที่.........................
ลงวันที่........................................ 
 

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

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

 



 
 
 

 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตใหท้ าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
         เขียนที่................................................................ 
วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ. .................... 

 1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ).......................................................................................................... ........ 
       1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจ าตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง............................................................    
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่เลขที่.....................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.....................ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย์.................  
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั............................................... 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
เป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ชื่อ)...................................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด................................  
  
                 1.2 นิติบุคคลประเภท............................................................................................................................  
ทะเบียนเลขที่                                                    สัดส่วนร้อยละจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย.............. 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหสัไปรษณยี์....................... 
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
 
               1.3 คณะบุคคล/กลุ่มบุคคล....................................................................................................................... 
ทะเบียนเลขที่............................................................หน่วยงานจดทะเบียน........................................................................ 
ตั้งอยู่เลขที่.............................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน........................................... 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหสัไปรษณยี์....................... 
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
 

2. มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดินเลขท่ี............................................................................ลงวันที่......................................................................... 
เนื่องจาก............................................................................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................ 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ีค าขอ.................................. 
วันท่ี............................................ 
ลงช่ือ..........................ผู้รับค าขอ 

เลขท่ีรับ...................................... 
วันท่ี............................................ 
ลงช่ือ..........................ผู้รับ 
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 3. ข้าพเจ้าได้แนบหรือแสดงเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ดังนี้ 
     แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ยื่นค าขอที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง หรือส าเนาภาพถ่าย 

         แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ 
          ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน หรอืส าเนาภาพถ่าย (กรณเีป็นนิติบุคคล) 
 แนบใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (กรณี 

 ใบอนุญาตเดิมช ารุดเสียหาย) 
     แนบบันทึกประจ าวันแจ้งความเอกสารหาย (กรณีใบอนุญาตเดิมสูญหายหรือถูกท าลาย) 

               แนบหนังสือมอบอ านาจ พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและแสดงบัตร 
 ประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอ านาจ) 

 
 ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
ในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอย่างเคร่งครัด และขอรับรองว่าข้อมูลในค าขอ ตลอดจนเอกสารและ
หลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และทราบดีว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการ
มีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
 

  
 

  
(ลายมือชื่อ).........................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ

(...........................................................) 
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เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
การตรวจสอบความถูกต้องค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ฯ 

     ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตแล้ว ถูกต้องและครบถ้วน 
     ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตแล้ว ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสาร
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................. .................................................................................
...................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่...................................................................... 

 
 

                                                   (ลายมือชื่อ)......................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
                                           (...........................................................) 
                                  ต าแหน่ง............................................................. 

ความเห็นเจ้าหน้าที่  
 เห็นควรอนุญาต 
 ไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก......................................................................... ...................................................... 

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

                                               (...........................................................) 
                                         ต าแหน่ง............................................................. 
                                          วันที่.................................................................. 

ค าสั่งผู้มีอ านาจอนุญาต 
      อนุญาต  
      ไม่อนุญาต เนื่องจาก................................................................................................................................ ............. 
................................................................. ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
 

                                      (ลายมือชื่อ).................................................................. 
                                                  (...........................................................) 
                                         ต าแหน่ง............................................................. 
                                          วันที่.................................................................. 

 
 
หมายเหตุ 
      ด าเนินการออกใบแทนใบอนุญาตแล้วเมื่อวันที่......................................................................................................  
และเก็บเงินค่าธรรมเนียมแล้วตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่....................เลขที่...........................ลงวันที่............ ....................... 
      มีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์แก่ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตแล้วตามหนังสือที่.................... 
ลงวันที่........................................ 
 

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

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


