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ประกาศสานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ขยายกาหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าในที่จบั สัตว์นา้
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคาขอรับใบอนุญาต
พ.ศ. 2562
ตามที่ได้มีกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้า
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยกาหนดให้ประมง
จังหวัด ประกาศกาหนดห้ว งเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์จะทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคาขอรับใบอนุญาต ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคาขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอใบอนุญาต คาขอโอนใบอนุญาต และคาขอรับใบแทน ใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
ในที่ จั บ สั ต ว์น้ าซึ่งเป็ น สาธารณสมบัติของแผ่น ดิน พ.ศ. 2560 ลงวั นที่ 15 สิ ง หาคม 2560
และประกาศคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าสาหรับ
กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง พ.ศ. 2560 ลงวันที่
15 มิ ถุ น ายน 2560 โดยที่ ส านั ก งานประมงจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ออกประกาศก าหนดห้ ว งเวลา
ให้ผู้ประสงค์ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้า ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินมายื่นคาขอรับ
ใบอนุญาต พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 และปิดรับคาขอ วันที่ 21 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 นั้น
เนื่ อ งจากการยื่น คาขอรั บใบอนุญ าตให้ท าการเพาะเลี้ย งสัต ว์น้าในกระชัง ต้ อ งมี เอกสาร
หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการขออนุญาต
ของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง และในห้วงเวลาที่ประกาศกาหนดในช่วงที่ผ่านมามีผู้ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตจานวนมาก สานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกพิจารณาแล้วเห็นควรขยายกาหนดห้วงเวลา
ให้ผู้ประสงค์ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้า ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคาขอรับ
ใบอนุญาต พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ย งสัต ว์ น้ า
ในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ประมงจังหวัดพิ ษณุโลก ออกประกาศ
กาหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
มายื่นคาขอรับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เมื่อพ้นวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้ผู้ประสงค์ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคาขอรับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 90 วัน
ข้อ 2 สถานที่ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
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การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในจังหวัดพิษณุโลก ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอาเภอ หรือสานักงานประมงอาเภอ
แห่งท้องที่ที่ประสงค์จะทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง
ข้อ 3 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคาขอ
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหลักฐาน
แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(3) เอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี)
(4) เอกสารหรื อ หลั ก ฐานการได้ รั บ อนุ ญ าตของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (เฉพาะกรณี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง)
(5) หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์)
(6) สาเนาหนั งสือเดิน ทางหรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว (เฉพาะกรณี คนต่างด้าว
ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542)
(7) หลั ก ฐานการได้รับ อนุ ญาตให้เ ข้ามาในราชอาณาจัก รเป็นการชั่ว คราว (เฉพาะกรณี
คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542)
(8) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 (เฉพาะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)
(9) หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีมอบอานาจ)
(10) แผนผังหรือแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
สรสิทธิ์ สังขะพงษ์
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทน
ประมงจังหวัดพิษณุโลก

