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บทนำ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังจัดว่าเป็นอาชีพเกษตรกรรมที่มีความส้าคัญ เป็นแหล่ง
สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ตลอดจนเป็นรูปแบบการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าที่ให้ผลผลิตและผลตอบแทนต่อพื้นที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปล่อยสัตว์น้าในอัตรา
ที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้สัตว์น้ามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีและลดระยะเวลาการเลี้ยงให้สั้นลง นอกจากนี้
ยังช่วยให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินท้ากินสามารถหันมาเลี้ยงปลาและประกอบอาชีพได้ อย่างไรก็ดี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในกระชังอาจท้าให้ระบบนิเวศของแหล่งน้้าเปลี่ยนแปลงไปหากไม่มีการค้านึงถึงปริมาณ ที่ตั้งของกระชัง
และความเหมาะสมของล้าน้้า และอาจท้าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
กับผู้ใช้ประโยชน์น้าในด้านอื่น ๆ เช่น กีดขวางเส้นทางเดินเรือ การตกตะกอนของดินและอินทรีย์สาร ซึ่งท้าให้
แหล่งน้้าตื้นเขิน ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้้าและการด้ารงชีวิตของสัตว์น้าในธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังท้าให้
เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของแหล่งน้้า การเกิดของเสีย
ที่ก้าจัดได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีและยาที่จ้าเป็นต้องใช้เมื่อเกิดโรคกับสัตว์น้าขณะท้าการเพาะเลี้ยง
การบังคับใช้พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ส่งผลให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังมีข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจ้านวนมาก
โดยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังถูกประกาศก้าหนดให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมตามความ
ในมาตรา 76 ท้าให้ต้องประกอบกิจการในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรา 77 ซึ่งประกาศก้าหนดโดย
คณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดตามอ้านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในมาตรา 28 (3) นอกจากนี้ การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าในกระชังส่วนใหญ่ยังท้าการเพาะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งต้องด้าเนินการ
ขออนุญาตตามความในมาตรา 79 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายของหน่วยงานอื่นที่ก้ากับดูแลที่สาธารณสมบัติในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้้าไทย ในประเด็นของสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า อีกด้วย
จะเห็นได้ว่า การที่เกษตรกรจะประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังในที่จับสัตว์น้า
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินบริเวณใดบริเวณหนึ่งนั้น มีกระบวนการ ขั้นตอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายหน่วยงาน กองบริหารจัดการทรัพยากรและก้าหนดมาตรการจึงจัดท้า “คู่มือการปฏิบัติงาน (Work
Manual) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในกระชัง” ขึ้น โดยมุ่งหวังในการรวบรวมข้อมูลและข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน พ.ศ. 2559 เพื่อให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน และ
มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชกำหนดกำรประมง
พ.ศ. 2558 กรณีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

สิ่งที่ต้องด้าเนินการตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เมื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในกระชังถูกก้าหนดให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม และท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้า
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสามารถสรุปเป็นประเด็นส้าคัญได้ดังนี้
1) ต้องประกอบกิจการในพื้นที่ “เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าส้าหรับกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง ” ตามความในมาตรา 77 ซึ่งประกาศก้าหนดโดย
คณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัด ตามอ้านาจหน้าที่ตามมาตรา 28 (3)
2) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่อธิบดีประกาศก้าหนด ตามความในมาตรา 78
3) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังส่วนใหญ่มัก ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้า
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงต้องท้าการขออนุญาตท้าการเพาะเลี้ยงสั ตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามความในมาตรา 79
4) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
 กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า เช่น พระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้้าไทย กฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า
 กรมชลประทาน กรณีเกษตรกรท้าการเพาะเลี้ยงในพื้นที่ที่อยู่ในการก้ากับดูแล
ของกรมชลประทาน เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้้า คลองชลประทาน เป็นต้น
มำตรำ 76
มาตรา 76 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 กล่าวไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ก้ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้มีคุณภาพ ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อผู้บริโภค
หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น ให้ออกกฎกระทรวงก้าหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้า หรือประเภท รูปแบบ
ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมได้ ”
“กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง” ถูกก้าหนดให้เป็น “กิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม”
ตามความในมาตรา 76 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงก้าหนดกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
สิ่งที่ ต้ อ งด ำเนิ น กำรเมื่อกำรเพำะเลี้ย งสัต ว์น้ ำในกระชั งถูก กำหนดให้ เ ป็น กิจ กำร
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
1) ต้องประกอบกิจการ ภายในพื้นทีเ่ ขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ส้าหรับกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง ตามความในมาตรา 77 ซึ่งคณะกรรมการประมง
ประจ้าจังหวัดอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 28 (3) ในการประกาศก้าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าดังกล่าว
2) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่อธิบดีประกาศก้าหนดตามความในมาตรา 78
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มำตรำ 77
มาตรา 77 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 กล่าวไว้ว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๗๙
ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม นอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัด
ประกาศก้าหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การประกาศก้าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรา 77 ส้าหรับประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าควบคุมแต่ละประเภท ด้าเนินการประกาศก้าหนดโดยคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัด โดยอาศัย
อ้านาจตามมาตรา 28 (3)
การประกาศก้าหนด “เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าส้าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง” มีข้อควรพิจารณาดังที่ได้รวบรวมและแสดงไว้ในบทที่ 5
รูปแบบกำรประกำศกำหนด “เขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ควบคุม ประเภทกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง”
1) ประกาศก้าหนดเป็นรูปแบบขอบเขตการปกครอง ต้าบล...... อ้าเภอ....... จังหวัด......
2) ประกาศก้าหนดเป็นรูปแบบที่มีแผนที่แนบท้าย และการระบุค่าพิกัดภูมิศาสตร์แสดง
ต้าแหน่งที่ตั้งและขอบเขตของพื้นที่เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ผลกระทบหำกคณะกรรมกำรประมงประจำจังหวัด ยังไม่ประกำศเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สำหรับกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ตำมมำตรำ 77
ตามที่ได้มีประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นค้าขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2559 ภายหลังจากการบังคับใช้พระราชก้าหนด
การประมงเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยได้ก้าหนดระยะเวลาในการยื่นค้าขอรับใบอนุญาตฯ ไว้
ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้มายื่นค้าขอฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะสามารถท้าการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งค้าสั่งไม่อนุญาต ตามความในมาตรา 175
ในการนี้ เนื่องด้วยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส่วนใหญ่เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังและการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ซึ่งถูกประกาศก้าหนดให้เป็นกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ตามมาตรา 76 จึงต้องประกอบกิจการภายในพื้นที่ “เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ส้าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง” หรือ “เขตเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าส้าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล” ซึ่งประกาศก้าหนด
โดยคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัด
ดังนั้น หากคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัด ยังไม่ประกาศก้าหนด “เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ส้าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง” หรือ “เขตเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าส้าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล” จะส่งผลกระทบดังนี้
1) เกษตรกรรายใหม่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการขออนุญาตเพื่อท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในกระชังได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) ไม่สามารถท้าการโอนสิทธิ์ได้ เนื่องจากการจดแจ้งตามมาตรา 175 ยังไม่ถือว่าได้รับ
ใบอนุญาต จึงท้าการโอนใบอนุญาตไม่ได้
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3) เกษตรกรไม่สามารถท้าการขออนุญาตตามกระบวนการและขั้นตอนของพระราชก้าหนด
การประมง พ.ศ. 2558 ท้าให้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ส่งผลให้เกิดการสูญเสียรายได้ของแผ่นดิน
4) เกษตรกรที่มีการจดแจ้งไว้ตามมาตรา 175 ในช่วงที่มีการประกาศใช้พระราชก้าหนด
การประมง พ.ศ. 2558 แต่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) มาก่อน จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกร
(ทบ.1) ได้ ท้าให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ตามที่มี
การก้าหนดคุณสมบัติว่าต้องเป็นผู้ทขี่ ึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) ไว้กับกรมประมง
มำตรำ 78
มาตรา 78 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 กล่าวไว้ว่า ให้อธิบดีมีอ้านาจ
ประกาศก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรา ๗๗
ต้องปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ก้าหนดให้ผู้ ป ระกอบกิจการการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้าต้องแจ้งการประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวิธีการที่ก้าหนด
(๒) ก้าหนดแหล่งที่มาของสัตว์น้าที่ห้ามน้ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(๓) ก้าหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของสัตว์น้าที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
(๔) ก้าหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่ห้ามใช้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(๕) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้้าทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
(๖) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันมิให้น้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
รั่วไหลออกจากที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(๗) ก้าหนดเรื่องอื่นใดที่จ้าเป็นในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตราย
ต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น
ส้าหรับการด้าเนินการจัดท้า (ร่าง) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง) ต้องปฏิบัติ กรมประมง โดยคณะกรรมการ
ก้ากับดุแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ได้ท้าการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด้าเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ และครอบคลุมประเด็นที่ส้าคัญเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมดูแลกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการ
ก้าหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของสัตว์น้าที่ห้ ามใช้ในการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้า และการ
ก้าหนดชนิ ด และปริ มาณของยา เคมีภั ณฑ์ หรือสารอั นตรายอื่ น ใดที่ห้ ามใช้ ในการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า
ตลอดจนด้านการป้องกันตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของ
บุคคลอื่น ซึ่งหากแล้วเสร็จก็จะด้าเนินการประกาศใช้ต่อไป
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ภำพที่ 1 ภาพรวมการด้าเนินการตามมาตรา 77

ภำพที่ 2 ภาพรวมการด้าเนินการตามมาตรา 78
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มำตรำ 79
มาตรา 79 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 กล่าวไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดท้าการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยให้น้าบทบัญญัติในมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
การแต่งตั้ง “พนักงานเจ้าหน้าที”่ ให้มีอ้านาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา 79 แห่งพระราชก้าหนด
การประมง พ.ศ. 2558 ให้เป็นไปตามค้าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓ (๒) นายอ้าเภอ ให้มีอ้านาจหน้าที่
ปฏิบัติการตามมาตรา ๗๙ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
ในการนี้ ได้มีการออกกฎกระทรวงฯ และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามความในมาตรา 79 ไว้ดังต่อไปนี้
1) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้า
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
2) ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบค้าขอรับใบอนุญาต ใบรับค้าขอ ใบอนุญาต ค้าขอโอน
ใบอนุญาต และค้าขอรับใบแทน ใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ภำพที่ 3 ภาพรวมการด้าเนินการตามมาตรา 79
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำนของสำนักงำนประมงจังหวัด
ในกำรอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ
ซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน ตำมมำตรำ 79

ตามที่ได้มี (๑) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และ (๒) ประกาศ
กรมประมง เรื่อง แบบค้าขอรับใบอนุญาต ใบรับค้าขอ ใบอนุญาต ค้าขอโอนใบอนุญาต และค้าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่
15 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ผู้ประสงค์ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ด้าเนินการขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถใช้พื้นที่
ที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้ ทั้งนี้ ขั้นตอนและกระบวนการ
มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
จัดท้าประกาศ “ก้าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าส้าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง” โดยคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัด
กรณีที่คณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัด ยังไม่ประกาศก้าหนด “เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ส้าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง” ต้องท้าการประกาศก้าหนด
เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าฯ ดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถด้าเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาต ตามมาตรา 79
ในขั้นตอนต่อไปได้
ขั้นตอนที่ 2
ประมงจังหวัดประกาศ “ก้าหนดห้วงเวลา” ให้ผู้ประสงค์จะท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นค้าขอรับใบอนุญาต โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ตัวอย่างประกาศก้าหนดห้วงเวลาแสดงในภาพที่ 4
ขั้นตอนที่ 3
สถานที่ในการยื่นค้าขอรับใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ระบุในกฎกระทรวงฯ ดังนี้
(1) กรณีท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส้านักงานประมงพื้นที่
กรุงเทพมหานคร กรมประมง
(๒) กรณีท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอ้าเภอ หรือส้านักงาน
ประมงอ้าเภอแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(3) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีก้าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
รายละเอียดแสดงในภาพที่ 5
ขั้นตอนที่ 4
เมื่อผู้ประสงค์จะท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
มายื่นค้าขอรับใบอนุญาต ให้กรอกแบบฟอร์มในส่วนของ “ค้าขอรับใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน”
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ขั้นตอนที่ 5
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ “ค้าขอรับใบอนุญาตฯ” จากผู้ยื่นค้าขอฯ แล้ว ให้ท้าการตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของค้าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ แล้วกรอกรายละเอียด
ผลการตรวจสอบใน “บันทึกการตรวจสอบค้าขอรับใบอนุญาต”
1) กรณีที่คำขอรับใบอนุญำต เอกสำรหรือหลักฐำน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
 ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมค้าขอรับใบอนุญาต
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
 หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมค้าขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้ถือว่าค้าขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอัน “ยกเลิก”
นับแต่วันที่พ้นก้าหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
2) กรณีที่คำขอรับใบอนุญำต และเอกสำรหรือหลักฐำน ถูกต้องและครบถ้วน
 ให้เจ้าหน้าที่ออก “ใบรับค้าขอใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้า
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน” ตามที่ระบุในประกาศกรมประมงฯ ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
 และให้เจ้าหน้าที่ออก “ใบนัดวันและเวลาเพื่อท้าการตรวจสอบแหล่งท้าการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่จะขออนุญาต” โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ทั้งนี้ ใบรับค้าขอใบอนุญาตฯ ดังกล่าว ให้ใช้แทนใบอนุญาตได้ในระหว่างที่พนักงาน
เจ้าหน้าทีพ่ ิจารณาอนุญาต
หมำยเหตุ: เอกสารแบบฟอร์ม “ค้าขอรับใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับ
สัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน” และ “บันทึกการตรวจสอบค้าขอรับใบอนุญาต” และ “ใบรับ
ค้าขอใบอนุญาตฯ” ในขั้นตอนที่ 4 และ 5 ปรากฏอยู่ในประกาศกรมประมง เรื่อง แบบค้าขอรับใบอนุญาต
ใบรับค้าขอ ใบอนุญาต ค้าขอโอนใบอนุญาต และค้าขอรับใบแทน ใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
ขั้นตอนที่ 6
การพิจารณาอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในกฎกระทรวงการขออนุญาตฯ ดังนี้
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาห้าปีนับถึงวันยื่นค้าขอ
รับใบอนุญาต
(๓) พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องยังไม่เกินศักยภาพการรองรับของที่จับสัตว์น้าในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
(๔) พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องอยู่ห่างจากเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้า หรือโรงสูบจ่ายน้้าเพื่อการ
บริโภค หรือสถานีสูบน้้าดิบของระบบประปาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
(๕) พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญแก่ประชาชนทั่วไปที่ใช้
แหล่งน้้า และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อระบบการระบายน้้าหรือการชลประทาน การสัญจรทางน้้า หรือส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้้า
หน้า 8 |

(๖) วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าต้องไม่ก่ อให้เกิดอันตรายหรือส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้้า
(๗) ในกรณีการขอรับใบอนุญาตเป็นการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมตาม
มาตรา ๗๖ พื้นที่ขออนุญาตท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าต้องอยู่ในเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจ้า
จังหวัดประกาศก้าหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรา ๗๗
ขั้นตอนที่ 7
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี หนังสือแจ้งผลการพิจารณา ซึ่งลงนามโดยนายอ้าเภอ (พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 79) ไปยังผู้ขอรับใบอนุญาต ภายในสามสิบวัน นับแต่วันพ้นจากห้วงเวลาที่ประมงจังหวัด
ประกาศให้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาต และค้าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
กรณีมีค้าสั่งไม่อนุญาต ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย
ใบอนุญาต มีอายุสองปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ขั้นตอนที่ 8
เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่ก้าหนดแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจก้าหนดรายละเอียดของเงื่อนไข
ที่จ้ าเป็ น นอกจากที่ ร ะบุ ไว้แล้ ว ในข้อ ๙ ของกฎกระทรวงการขออนุญาตฯ เพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงไว้ในใบอนุญาตเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้
อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
การจ่ ายค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตให้ ท้ าการเพาะเลี้ ย งสั ตว์ น้ า ในที่ จั บ สั ต ว์ น้ าซึ่ ง เป็ น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้เป็นไปตามอัตราที่ก้าหนดในกฎกระทรวงก้าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประมง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งได้มีการก้าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เกี่ยวกับการประมงในส่วนของใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินไว้ดังนี้
(ก) ท้าการเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง กบ ตารางเมตรละ 2.00 บาท
(ข) ท้าการเพาะเลี้ยงหอย
ตารางเมตรละ 0.50 บาท
(ค) ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอื่น ตารางเมตรละ 1.00 บาท
ทั้งนี้ ให้ใช้แบบใบเสร็จรับเงิน ปม.43 และน้าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ซึง่ การรับค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวจะกระท้าได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า “อนุญาต”
เรียบร้อยแล้ว และเมื่อรับเงินค่าธรรมเนียมจากผู้ขอรับใบอนุญาตแล้วจึงออก “ใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน” ให้กับผู้ยื่นค้าขอต่อไป
ขั้นตอนที่ 9
ผู้รับใบอนุญาตต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในกฎกระทรวงการขออนุญาตฯ ดังนี้
(๑) ต้องติดตั้งโคมไฟหรือเครื่องหมายบริเวณที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้ชัดเจน
(๒) ไม่สร้างที่พักอาศัยเป็นการถาวรในที่จับสัตว์น้าหรือบริเวณสถานที่ท้าการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
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(๓) ไม่ใช้สารเคมี ยา หรือสิ่งอื่นใดซึ่งทางราชการมีประกาศห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(๔) กรณีสัตว์น้าที่เพาะเลี้ยงป่วยหรือตายต้องน้าสัตว์น้าหรือซากของสัตว์น้าขึ้นมาก้าจัด
บนบก อย่างถูกสุขลักษณะ
(๕) กรณีเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมตามมาตรา ๗๖ ต้องป้องกันมิให้สัตว์น้า
ที่เพาะเลี้ยงหลุดออกนอกที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าลงสู่ที่จับสัตว์น้า
(๖) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาต
กำรโอนใบอนุญำต
ตามกฎกระทรวงการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้ ท้ าการเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้าในที่จั บ
สัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ข้อ ๑๐ ได้ระบุไว้ว่า
ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่บุพการี คู่สมรส หรือผู้สืบสันดาน ของตน
ให้ยื่น “ค้าขอโอนใบอนุญาตให้ท้าการเพะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ”
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นค้าขอรับใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบค้าขอ
ในกรณีที่ค้าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่
ออกใบรั บค้าขอให้แก่ผู้ ขอรับ ใบอนุ ญาต และให้ พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ ขอรับ
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค้าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
กรณีค้าสั่งไม่อนุญาตให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย
ใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้โอนแล้ว ให้เขียนหรือประทับตราค้าว่า “ โอนแล้ว ” ด้วยอักษร
สีแดง ไว้ด้านบนของใบอนุญาต และให้ระบุชื่อผู้รับโอน วัน เดือน ปีที่อนุญาตให้โอน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
ผู้อนุญาตก้ากับไว้ด้วย โดยให้น้าความในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ ข้อ ๖ (๑) หรือ (๒) ข้อ ๘
และข้อ ๙ มาใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาต และผู้รับโอนใบอนุญาตโดยอนุโลม
คำขอรับใบแทนใบอนุญำต
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ ท้าการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้าในที่จับ
สัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ข้อ ๑๑ ได้ระบุไว้ว่า
กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท้าลาย หรือช้ารุดเสียหายในสาระส้าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นค้าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ยื่นค้าขอรับใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสาร
หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค้าขอ
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
และใบอนุญาตสูญหาย ถูกท้าลาย หรือช้ารุดเสียหายในสาระส้าคัญจริง ให้ออกใบแทนใบอนุญาตให้กับ
ผู้ยื่นค้าขอ
การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม และระบุค้าว่า “ใบแทน” หรือใช้
ข้อความอื่นใดท้านองเดียวกันไว้ที่กึ่งกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต
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ตัวอย่ำงหนังสือประกำศ
กำหนดห้วงเวลำ
ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญำตฯ
ประกำศสำนักงำนประมงจังหวัด..................................
เรื่อง ก้าหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จบั สัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
มายื่นค้าขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕60
ตามที่ได้มีกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยก้าหนดให้ประมงจังหวัดประกาศก้าหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์
จะท้าการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นค้าขอรับใบอนุญาต ประกาศกรมประมง เรื่อง
แบบค้าขอรับใบอนุญาต ใบรับค้าขอ ใบอนุญาต ค้าขอโอนใบอนุญาต และค้าขอรับใบแทน ใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการประมง
ประจ้าจังหวัด............................................... เรือ่ ง ก้าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าส้าหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภท
.................................................1 ลงวันที่..................................................... นั้น
อาศัยอ้านาจตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประมงจังหวัด.................................ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เมื่อพ้นก้าหนด.....................2 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้ผู้ประสงค์ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นค้าขอรับใบอนุญาต เป็นระยะเวลา..........................วัน
ข้อ 2 สถานทีย่ ื่นค้าขอรับใบอนุญาต
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในจังหวัด................................................. ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอ้าเภอ หรือส้านักงาน
ประมงอ้าเภอ................................................
ข้อ 3 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นค้าขอ
(1) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ยื่นค้าขอ
(2) ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์
ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(3) เอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี)
(4) เอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะกรณี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในกระชัง)
(5) หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์)
(6) ส้าเนาหนังสือเดินทางหรือใบส้าคัญประจ้าตัวคนต่างด้าว (เฉพาะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้น
ตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)
(7) หลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (เฉพาะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับ
การยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)
(8) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
2542 (เฉพาะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542)
(9) หนังสือมอบอ้านาจ พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ ปิดอากรแสตมป์
๑๐ บาท (กรณีมอบอ้านาจ)
(10) แผนผังหรือแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. .................
.......................................................
(.....................................................)
ประมงจังหวัด ..............................

ภำพที่ 4 ตัวอย่างประกาศส้านักงานประมงจังหวัด เรื่อง ก้าหนดห้วงเวลาให้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตฯ
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หมำยเหตุ : 1) กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ : พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับจาก
วันพ้นก้าหนดห้วงเวลายื่นค้าขอฯ และเอกสารถูกต้องครบถ้วน
2) ใบรับคำขอฯ : ใช้แทนใบอนุญาตได้ในระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต
3) ใบอนุญำตฯ : มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตฯ

ภำพที่ 5 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
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ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีเกษตรกรทาการจดแจ้งไว้ตามมาตรา 175

ตามที่ได้มีการบังคับใช้พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2558 และได้มบี ทเฉพาะกาลตามมาตรา ๑๗๕ ซึ่งกล่าวไว้ว่า ผู้ใดทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้า
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บังคับ ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ตามพระราชกาหนดนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคาขอ
แล้วให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งคาสั่งไม่อนุญาต
จากการประกาศใช้พระราชกาหนดดังกล่าว กรมประมงได้ออกประกาศกรมประมง เรื่อง
กาหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคาขอรับใบอนุญาต พ.ศ.
2559 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้เกษตรกรที่ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ก่อนวันที่พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ให้มายื่น
แบบแสดงความประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน (เบื้องต้น) ตามมาตรา 175 เพื่อให้สามารถดาเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าต่อไปได้ จนกว่าจะ
ได้รับ แจ้ งคาสั่งไม่อนุ ญาต โดยแบบแสดงความประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ ดังกล่ าวเป็นเพียงเอกสาร
ที่กรมประมงออกให้เป็นการชั่วคราว และมิได้หมายความว่า ผู้ที่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้รับการ
อนุญาตตามกฎหมายแต่อย่างใด เนื่องจากต้องมีการพิจารณากาหนดพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตตามขั้นตอนการปฏิบัติตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต่อไป

ภาพที่ 6 ภาพรวมการดาเนินการจดแจ้งตามมาตรา 175 ภายหลังการประกาศใช้พระราชกาหนด
การประมง พ.ศ. 2558
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ปัจจุบัน คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดบางจังหวัดได้ออกประกาศกาหนดเขตพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภทที่ดาเนินการเพาะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการปฏิบัติกรณี
เกษตรกรท าการจดแจ้ งไว้ ต ามมาตรา 175 เมื่ อคณะกรรมการประมงประจาจั งหวั ดประกาศก าหนด
“เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง”
และประกาศห้วงเวลาในการยื่นคาขอรับใบอนุญาต เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1
แจ้งให้เกษตรกรที่ทาการจดแจ้งไว้ตามมาตรา 175 ทุกราย ที่มีความประสงค์ทาการ
เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าในที่จั บสั ตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่ นดินมาทาการยื่นคาขอรับใบอนุญาตฯ
ภายในห้วงเวลาที่ประมงจังหวัดประกาศกาหนด เช่นเดียวกับเกษตรกรรายอื่น
ขั้นตอนที่ 2
เมื่อพ้นกาหนดห้วงเวลายื่นคาขอรับใบอนุญาตฯ สานักงานประมงจังหวัด ต้องทาการ
พิจารณาและวิเคราะห์ว่า พื้นที่ที่เกษตรกรทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่มีการจดแจ้งไว้ตามมาตรา 175 ตั้งอยู่ ภายใน หรือ ภายนอก เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับ
ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ตามที่คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดแต่ละจังหวัด
ประกาศกาหนดไว้ตามมาตรา 77 (กรณีการเพาะเลี้ยงหอยทะเลก็ดาเนินการเช่นเดียวกัน)
ขั้นตอนที่ 3
กรณีตาแหน่งพื้นที่ที่เกษตรกรทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและได้จดแจ้งไว้ตามมาตรา 175
“ตั้งอยู่ ภายใน เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าฯ ที่คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดประกาศกาหนด” ให้เกษตรกร
ดาเนินการยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไว้ตามมาตรา 79
ขั้นตอนที่ 4
กรณีตาแหน่งพื้นที่ที่เกษตรกรทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและได้จดแจ้งไว้ตามมาตรา 175
“ตั้ ง อยู่ ภายนอก เขตเพาะเลี้ ย งสั ตว์ น้ าฯ ที่ ค ณะกรรมการประมงประจ าจั ง หวัด ประกาศกาหนด”
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๗๙ (นายอาเภอ) ต้องแจ้ง “คาสั่งไม่อนุญาต”
ให้กับเกษตรกรเพื่อทราบ เป็นรายบุคคล ตัวอย่างคาสั่งไม่อนุญาตแสดงในภาพที่ 8
ขั้นตอนที่ 5
การดาเนินการกับเกษตรกรหรือผู้ประกอบกิจการที่ได้รับแจ้ง “คาสั่งไม่อนุญาต”
1) ให้ดาเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังในรอบการผลิตปัจจุบันให้แล้วเสร็จ และ
เก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว์น้าเพื่อจาหน่ายหรือบริโภคจนเสร็จสิ้น จากนั้นจึงดาเนินการรื้อถอนกระชังและ
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ออกให้เรียบร้อย และต้องรักษาความสะอาดพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและบริเวณโดยรอบ
ไม่ทิ้งวัสดุหรืออุปกรณ์หรือสิ่งใด ๆ ลงในแหล่งน้า และผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าต้องรื้อถอนกระชังหรือคอก และ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าออกจากแหล่งน้าให้หมด
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2) แจ้งผู้ประกอบกิจการให้รับทราบถึงข้อกฎหมายและบทกาหนดโทษว่า หากมีการฝ่าฝืน
และลักลอบทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังต่อไปจะมีความผิดตามกฎหมายและมีบทลงโทษตามความ
ในมาตรา 149 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่น บาท
ถึงหนึ่งแสนบาท และปรับวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน รวมทั้งต้องดาเนินการฟื้นฟู
หรือชาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่จับสั ตว์ น้า หรือสภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการ
ให้กลับสู่สภาพตามธรรมชาติ

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการปฏิบัติในการขออนุญาต กรณีเกษตรกรทาการจดแจ้งไว้ตามมาตรา 175
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ตัวอย่าง หนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาต
ให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ที่ว่าการอาเภอ.....................................
จังหวัด.................................................

ที่..........................................

(วันที่).....................................................
เรื่อง แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
เรียน................................................................
อ้างถึง คาขอรับใบอนุญาตทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
เลขที่............................ลงวันที่..........................................
ตามคาขอที่อ้างถึง ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินตามประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่น
คาขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 นั้น
ในการนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาคาขอรับใบอนุญาตทาการเพาะเลี้ยงสัตว์นาในที
้ ่จับสัตว์นาซึ
้ ่งเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินของท่านแล้ว มีคาสั่งไม่อนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์นาซึ
้ ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินตามที่ขอได้ เนื่องจากพื้นที่ที่ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์นาตามที
้
่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตอยู่นอกเขตที่คณะกรรมการ
ประมงประจาจังหวัดประกาศกาหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามประกาศคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด .....................
เรื่อง กาหนดเขตเพาะเลีย้ งสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภท…………..…………….....................................
พ.ศ...................ลงวันที่...........................................จึงไม่สามารถพิจารณาอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์นาในที
้ ่จับสัตว์น้าซึ่งเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 79 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้
อนึ่ง หากท่านไม่เห็นด้วยกับคาสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่วา่ การอาเภอ
............................................................................................................................ หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่ว่าการอาเภอ
.............................................................................................ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือนี้ โดยให้ระบุ
ข้อโต้แย้งว่าไม่ เห็นด้วยกับคาสั่งอย่างไร รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายให้ชัดเจนว่าคาสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยเหตุผล
ประการใดพร้อมลงชื่อและระบุภูมิลาเนาของผู้อุทธรณ์ในหนังสืออุทธรณ์ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(หน่วยงาน).................................................
โทรศัพท์.....................................................
โทรสาร.......................................................

ภาพที่ 8 ตัวอย่างหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตตามมาตรา 175

(หน่วยงาน).................................................
โทรศัพท์.....................................................
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกาศกาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ตามมาตรา 77 สาหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ประเภทการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าในกระชัง และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังจัดว่าเป็นอาชีพที่มีความสาคัญด้านการประมง และมี
แนวโน้มการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 จึงได้ประกาศกาหนดให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังเป็นกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ตามความในมาตรา 76 โดยต้องประกอบกิจการภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ตามความในมาตรา 77 ซึ่งประกาศกาหนดโดยคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดแต่ละจังหวัด
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการได้ทาการรวบรวมข้อมูลและประกาศ
กรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าประเภทที่สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2554
และประกาศกรมประมง เรื่องหลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าประเภทที่สาธารณประโยชน์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 รวมถึงข้อมูลจากการประชุมหารือแนวทางการกากับดู แลกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าในกระชัง โดยมีผู้แทนจากสานักงานประมงจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาประกาศกาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ตามมาตรา 77 สาหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง รายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาประกาศกาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรา 77
ข้อ 1 ต้องเป็นพื้นที่เหมาะสมมีระบบสาธารณูปโภคที่จาเป็นสาหรับใช้ในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าอย่างเพียงพอ
ข้อ 2 ต้องอยู่ห่างจากโรงสูบจ่ายน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค หรือสถานีสูบน้าดิบของ
ระบบประปาไม่น้อยกว่า 200 เมตร
ข้อ 3 ต้ อ งเป็ น แหล่ งน้ าที่มี คุณ ภาพน้าดีเ หมาะสมต่อ การเพาะเลี้ ย งสั ตว์ น้ า และมี
ปริมาณน้าเพียงพอตลอดช่วงระยะเวลาของการเลี้ยงสัตว์น้า
ข้อ 4 ต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรือการสัญจรทางน้า และในกรณี
เป็นแม่น้าหรือลาน้าต้องมีความกว้างเพียงพอและต้องมีพื้นที่สาหรับใช้สัญจรทางน้าได้ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ส่วนของความกว้างแม่น้าหรือลาน้าหลังจากวางกระชังหรือคอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแล้ว
ข้อ 5 ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนทั่วไปที่ใช้แหล่งน้า
ข้อ 6 ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อระบบบการระบายน้าหรือการชลประทาน
ข้อ 7 ต้องอยู่ห่างจากเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้าไม่น้อยกว่า 200 เมตร
ข้อ 8 ต้องไม่เป็นพื้นที่หวงห้าม
ข้อ 9 กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในแม่น้าหรือลาน้า พื้นที่ที่จะประกาศเขตฯ ต้องไม่วาง
กระชังหรือคอกห่างจากขอบน้าตามแนวชายฝั่งแม่น้าหรือลาน้าเกินกว่าระยะ 1 ใน 3 ของความกว้างของ
แม่น้าหรือลาน้านั้น
ข้อ 10 ควรเป็นบริเวณที่มีการไหลเวียนหรือถ่ายเทของน้าได้ดี
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ข้อ 11 ควรเป็นบริเวณที่อยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งชุมชน และไม่อยู่
ใกล้แนวรับน้าทิ้งจากโรงงาน ชุมชน หรือที่เลี้ยงสัตว์
ข้อ 12 ควรหลีกเลี่ยงบริเวณซึ่งเคยมีการเน่าเสียของน้าหรือการรั่วไหลของสารเคมี
ข้อ 13 ควรเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งพันธุ์สัตว์น้าและมีแหล่งอาหารสัตว์น้าเพียงพอ
ข้อ 14 กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังในแหล่งน้าจืด
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในแหล่งน้าเปิดหรือน้าไหล ให้มีพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
รวมกันได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 2 ของพื้นที่แหล่งน้าบริเวณนั้น
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในแหล่งน้าปิดหรือน้านิ่ง ให้มีพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
รวมกันได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.25 ของพื้นที่ทั้งหมดของแหล่งน้านั้น
ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดแต่ละจังหวัดในการพิจารณา
และประกาศกาหนดเขตฯ
ข้อ 15 กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังในทะเลชายฝั่ง
 ควรเป็นบริเวณที่น้ามีระดับความเค็มเหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้าที่จะเลี้ยง
 มีคุณภาพน้าเหมาะสม
 ควรเป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบ ระดับน้าเมื่อน้าลงต่าสุดควรมีความลึกไม่น้อยกว่า
1.50 เมตร น้าไหลถ่ายเทดี
 ไม่ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในบริเวณที่เคยมีปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬหรือน้าแดง
ข้อแนะนาเพิ่มเติมในการพิจารณาประกาศกาหนดพื้นที่เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าฯ
(1) ข้อมูลพื้นที่ที่ประกาศเป็นที่อนุญาตอยู่เดิม
(2) ข้อมูลผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตอยู่เดิม
(3) ข้อมูลการจดแจ้งตามมาตรา 175 ว่ามีการเพาะเลี้ยงอยู่จริงหรือไม่
(4) การกาหนดพื้นที่ใหม่ต้องสอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการ และผ่านการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
(5) กรณีเขตที่จะประกาศอยู่ในเขตการควบคุมตามกฎหมายฉบับอื่น เช่น เขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ
ต้องดาเนินการตามกฎหมายนั้นอย่างครบถ้วน
(6) พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องยังไม่เกินศักยภาพการรองรับของที่จับสัตว์น้าในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า (ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ)
(7) พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องอยู่ห่างจากเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้า หรือโรงสูบจ่ายน้าเพื่อการ
บริโภค หรือสถานีสูบน้าดิบของระบบประปาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร (ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ)
(8) พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนทั่วไปที่ใช้แหล่งน้า
และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อระบบการระบายน้าหรือการชลประทาน การสัญจรทางน้า หรือส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้า (ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ)
ในการนี้ คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดอาจมีการพิจารณาและกาหนดหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้ใช้เฉพาะภายในเขตท้องที่
จังหวัดของตน
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ข้อพึงปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ภายหลังจากได้รับใบอนุญาตฯ แล้ว
(1) กระชังสาหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ต้องมีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกของ
คลื่ น และลม ส่ ว นล่ า งสุ ด ของกระชั ง เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าต้ อ งลอยอยู่ เ หนื อ พื้ น ท้ อ งน้ าไม่ น้ อ ยกว่ า 50
เซนติเมตร ตลอดระยะเวลาของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า หรือเมื่อน้าลงต่าสุด
(2) วัสดุที่ใช้ทากระชังหรือคอกสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอาจทาจากอวนหรือวัสดุ
อื่นใดที่มีลักษณะและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอวน และไม่เป็นวัสดุที่อาจก่อให้เกิดเป็นอันตรายหรือส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้า ทั้งนี้รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับประกอบกระชังหรือคอกด้วย
(3) ทุ่นหรื อวัสดุส าหรับพยุงกระชังหรือคอกเลี้ยงสัตว์น้าต้องลอยพ้นเหนือระดับน้า
สามารถพยุงให้ก้นกระชังหรือคอกให้ลอยสูงกว่าพื้นท้องน้าได้ตลอดเวลาที่ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และ
ไม่เป็นวัสดุที่อาจก่อให้เกิดเป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้า
(4) ต้องติดตั้งโคมไฟ หรือธงสีแดง หรือแสดงเครื่องหมายให้เห็นชัดเจนโดยรอบพื้นที่
ตั้งกระชังหรือคอกหรือบริเวณที่เลี้ยงสัตว์น้าเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้าและการเดินเรือ
(5) การวางกระชังหรือคอกเลี้ยงสัตว์น้าควรจัดวางให้เป็นระเบียบ โดยมีความยาวแถวละ
ไม่เกิน 60 เมตร ช่องต่อแถวแต่ละแถวต้องเว้นระยะให้ห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เมตร และกรณีจัดวางเรียง
ซ้อนแถวให้วางซ้อนแถวกันได้ไม่เกินจานวน 2 แถว หรือจัดวางตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการประมงประจา
จังหวัดกาหนด
(6) กรณีที่มีการปักเสายึดกระชังหรือคอกต้องปักห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เมตร และห้ามปัก
ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อการสัญจรทางน้าหรือการเดินเรือ
(7) ต้องไม่สร้างที่พักอาศัยที่เป็นการถาวร ในบริเวณสถานที่ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(8) ควรจัดหาและเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เช่น เครื่องให้
อากาศหรือเครื่องเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้าที่เพียงพอ เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือคุณภาพน้าเสื่อมโทรมลงอย่างกะทันหัน
(9) ต้องระมัดระวังในการใช้สารเคมี ยา หรือสิ่งอื่นใดในการป้องกันหรือควบคุมและ
รักษาโรคสั ตว์น้ ามิให้ส่ งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และควรขอคาปรึกษาในการใช้ส ารเคมีหรือยาจาก
เจ้าหน้าที่กรมประมง
(10) ควรให้อาหารสัตว์น้าในปริมาณที่พอดี และให้เก็บอาหารที่เหลือออกและนาไป
กาจัดอย่างเหมาะสม ไม่ทิ้งลงแหล่งน้า
(11) ปริมาณสัตว์น้าต่อกระชังหรือคอกควรปล่อยเลี้ยงในอัตราที่เหมาะสม ไม่หนาแน่น
จนเกินไป โดยปฏิบัติตามคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้าแต่ละชนิดของกรมประมง
(12) มีการกาจัดมูลสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า รวมถึงซากสัตว์น้าที่ตาย
อย่างเหมาะสม โดยนาไปกาจัดบนบกอย่างถูกสุขลักษณะ และรวมทั้งไม่ทิ้งสัตว์น้าที่ไม่ประสงค์ สัตว์น้า
เป็นโรค และสัตว์น้าอ่อนแอหรือไม่ได้ขนาด ลงในแหล่งน้า
(13) เพื่อป้องกันโรคระบาด รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ต้องไม่นาสัตว์น้าที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งมีการควบคุมหรือห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้า และสัตว์น้า
ชนิดพันธุ์ใหม่ที่ได้จากการทดลองมาทาการเลี้ยงในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
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(14) ควรทาความสะอาดกระชังหรือคอกเลี้ยงสัตว์น้าอย่างสม่าเสมอ และควรมีการพัก
หรือตากกระชังหรือที่เลี้ยงสัตว์น้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนทาการเลี้ยงสัตว์น้ารุ่นต่อไป
(15) ต้องรักษาความสะอาดที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและบริเวณโดยรอบ ไม่ทิ้งวัสดุหรือ
อุปกรณ์หรือสิ่งใด ๆ ลงในแหล่งน้า และเมื่อเลิกเลี้ยงสัตว์น้า ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าต้องรื้อถอนกระชังหรือ
คอก และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าออกจากแหล่งน้าให้หมด
(16) ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าไปตรวจดูสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ตามสมควร ในระหว่างช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก
(17) ต้องรายงานข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับแจ้ง
จากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ
(18) ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งหรือเงื่อนไขของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
(19) ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและผู้ประกอบการด้านการประมง
(20) ต้องไม่สร้างที่พักอาศัยที่เป็นการถาวร ในบริเวณสถานที่ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(21) ต้องระมัดระวังในการใช้สารเคมี ยา หรือสิ่งอื่นใดในการป้องกันหรือควบคุมและ
รักษาโรคสั ตว์น้ ามิให้ส่ งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และควรขอคาปรึกษาในการใช้ส ารเคมีหรือยาจาก
เจ้าหน้าที่กรมประมง
(22) ควรให้อาหารสัตว์น้าในปริมาณที่พอดี และให้เก็บอาหารที่เหลือออกและนาไป
กาจัดอย่างเหมาะสม ไม่ทิ้งลงแหล่งน้า
(23) ปริมาณสัตว์น้าต่อกระชังหรือคอกควรปล่อยเลี้ยงในอัตราที่เหมาะสม ไม่หนาแน่น
จนเกินไป โดยปฏิบัติตามคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้าแต่ละชนิดของกรมประมง
(24) มีการกาจัดมูลสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า รวมถึงซากสัตว์น้าที่ตาย
อย่างเหมาะสม โดยนาไปกาจัดบนบกอย่างถูกสุขลักษณะ และรวมทั้งไม่ทิ้งสัตว์น้าที่ไม่ประสงค์ สัตว์น้า
เป็นโรค และสัตว์น้าอ่อนแอหรือไม่ได้ขนาด ลงในแหล่งน้า
(25) เพื่อป้องกันโรคระบาด รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ต้องไม่นาสัตว์น้าที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งมีการควบคุมหรือห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้า และสัตว์น้า
ชนิดพันธุ์ใหม่ที่ได้จากการทดลองมาทาการเลี้ยงในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(26) ควรทาความสะอาดกระชังหรือคอกเลี้ยงสัตว์น้าอย่างสม่าเสมอ และควรมีการพัก
หรือตากกระชังหรือที่เลี้ยงสัตว์น้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนทาการเลี้ยงสัตว์น้ารุ่นต่อไป
(27) ต้องรั กษาความสะอาดที่เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าและบริเวณโดยรอบ ไม่ทิ้งวัสดุหรือ
อุปกรณ์หรือสิ่งใด ๆ ลงในแหล่งน้า และเมื่อเลิกเลี้ยงสัตว์น้า ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าต้องรื้อถอนกระชังหรือคอก
และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ บรรดาที่เป็นของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าออกจากแหล่งน้าให้หมด
(28) ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าไปตรวจดูสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ตามสมควร ในระหว่างช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก
(29) ต้องรายงานข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับแจ้ง
จากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ
(30) ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งหรือเงื่อนไขของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
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(31) ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและผู้ประกอบการด้านการประมง
เงื่อนไขที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มี ระบุไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตฯ มีดังนี้
(๑) ต้องติดตั้งโคมไฟหรือเครื่องหมายบริเวณที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้ชัดเจน
(๒) ไม่สร้างที่พักอาศัยเป็นการถาวรในที่จับสัตว์น้าหรือบริเวณสถานที่ทาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
(๓) ไม่ใช้สารเคมี ยา หรือสิ่งอื่นใดซึ่งทางราชการมีประกาศห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(๔) กรณีสัตว์น้าที่เพาะเลี้ยงป่วยหรือตายต้องนาสัตว์น้าหรือซากของสัตว์น้าขึ้ นมากาจัด
บนบก อย่างถูกสุขลักษณะ
(๕) กรณีเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมตามมาตรา ๗๖ ต้องป้องกันมิให้สัตว์น้า
ที่เพาะเลี้ยงหลุดออกนอกที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าลงสู่ที่จับสัตว์น้า
(๖) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต

.
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แนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาจัดสรรใบอนุญาต
การพิจารณาจัดสรรใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินมิได้มีการกาหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดสามารถ
พิจารณาความเหมาะสมและกาหนดหลักเกณฑ์ เพิ่มเติมที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงหรือระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และใช้เฉพาะภายในเขตท้องที่จังหวัดของตนได้ เช่น การกาหนดขนาดพื้นที่ที่จะอนุญาตต่อ
ผู้ขออนุญาตหนึ่งราย หรือการจัดลาดับความสาคัญของกลุ่มผู้ยื่นคาขอใบอนุญาต เป็นต้น ทั้งนี้อาจพิจารณา
ในประเด็นดังนี้
(1) เป็นผู้ที่ได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตภายในห้วงระยะเวลาที่กาหนด
(2) เป็นผู้ทเี่ คยได้รับใบอนุญาตอยู่เดิม
(3) เป็นผู้ที่ได้จดแจ้งไว้ตามมาตรา 175 และมีการเพาะเลี้ยงอยู่
(4) ลาดับในการพิจารณาจัดสรรใบอนุญาต ควรให้ความสาคัญกับเกษตรกรรายย่อย
ในลาดับแรก ส่วนเกษตรกรรายใหญ่จัดสรรตามขนาดและความเหมาะสมสาหรับการส่งเสริมการลงทุน
(5) การพิจารณาจัดสรรขนาดพื้นที่ที่จะอนุญาตกับพื้นที่ที่มีการยื่นคาขอรับใบอนุญาตฯ
อาจมีการจัดสรรตามขนาดพื้นที่ที่เคยได้รับอนุญาต หรือ กาหนดขนาดพื้นที่ในการจัดสรรให้เกษตรกร
แต่ละราย โดยพิจารณาตามข้อมูลวิชาการ ผลตอบแทนที่ควรได้รับ และความเสมอภาค
5.1) กรณีพื้นที่ที่จะอนุญาต มากกว่า ขนาดหรือจานวนพื้นที่ที่มายื่นคาขอรับใบอนุญาตฯ
สามารถจัดสรรใบอนุญาตได้ทุกรายตามความเหมาะสมของตาแหน่งที่ตั้งของพื้นที่เลี้ยงว่าต้องอยู่ในเขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ตามที่คณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
ประกาศกาหนดไว้ตามมาตรา 77
5.2) กรณีพื้นที่ที่จะอนุญาต น้อยกว่า ขนาดหรือจานวนพื้นที่ที่มายื่นคาขอรับใบอนุญาตฯ
เห็นควรพิจารณาจัดสรรตามลาดับ ดังนี้
 ผู้ที่มีการได้รับอนุญาตเดิม และได้จดแจ้งไว้ตามมาตรา 175
 ผู้ที่เลี้ยงอยู่เดิม และได้แจ้งตามมาตรา 175
 ผู้ประสงค์ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ารายใหม่
 การพิจารณาตามข้อมูลทางวิชาการผลตอบแทนที่ควรได้รับและความเสมอภาค
 กาหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาตว่า หากไม่ดาเนินการภายในกาหนด โดยไม่
มีเหตุผลชี้แจงตามความเหมาะสม จะเพิกถอนการอนุญาต เพื่อนามาจัดสรรแก่รายอื่น หรือนามาใช้ในการ
พิจารณาอนุญาตในครั้งถัดไป
นอกจากนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ให้ความสาคัญกับการ
รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การดาเนินการ
ในการประกาศกาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม รวมถึงการจัดสรร
ใบอนุญาตต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัด จึงควรให้ความสาคัญและดาเนินการโดยมีขั้นตอนในการทาประชาคม
การประชาพิจารณ์ หรือวิธีการอื่นใดที่เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อป้องกันปัญหาและ
ข้อขัดแย้ง ตลอดจนการร้องเรียนในภายหลัง
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พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
มาตราที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2558 ส่งผลให้เกษตรกรผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมประมง
ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวจาเป็นต้องรับทราบข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้การ
ดาเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมาย โดยในส่วนของพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังดังต่อไปนี้
มาตรา ๕ คานิยาม
“สัตว์น้า” หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้าเป็นปกติ สัตว์จาพวกสะเทินน้าสะเทินบก
สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้าท่วมถึง สัตว์ที่มีการดารงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้า สัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงหนึ่ง ที่อาศัย
อยู่ในน้าเฉพาะช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้า รวมทั้งไข่และน้าเชื้อของสัตว์น้า และสาหร่ายทะเล ซาก หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์น้าเหล่านั้น และให้หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้น้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด และซาก
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้น้านั้นด้วย
“การประมง” หมายความว่า การทาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การดูแลรักษา
สัตว์น้า การแปรรูปสัตว์น้า และหมายความรวมถึงการกระทาใด ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการทาการประมง
“ทาการประมง” หมายความว่า ค้นหา ล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้าหรือการกระทาใด ๆ
ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้า
“ที่จับสัตว์น้า” หมายความว่า ที่ที่มีน้าขังหรือไหล และหาดทั้งปวงที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน รวมทั้งป่าไม้และพื้นดินที่มีน้าท่วมตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือ
ที่ดินของเอกชน รวมทั้งทะเล
“ทะเล” หมายความว่า ทะเลชายฝั่ง ทะเลนอกชายฝั่ง ทะเลนอกน่านน้าไทย และทะเล
ที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่งอื่น
“น่านน้าไทย” หมายความว่า น่านน้าภายใน ทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง
“น่านน้าภายใน” หมายความว่า ที่จับสัตว์น้าภายในราชอาณาจักรที่มิใช่ทะเล
“ทะเลชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไป
สามไมล์ทะเล เว้นแต่ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า จะออก
กฎกระทรวง กาหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่า
สามไมล์ทะเลก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล โดยให้มีแผนที่แสดง
แนวเขตบริเวณที่กาหนดแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
“แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง ชายเกาะ
ตามที่ระบุในแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์ว่ามีความลึกน้าศูนย์เมตร หรือแนวขอบนอกของพื้นที่ที่มี
การถมทะเล
“ทะเลนอกชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรที่อยู่พ้นจากทะเลชายฝั่ง
จนสุดเขตเศรษฐกิจจาเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจาเพาะของราชอาณาจักรไทยหรือสุดเขตไหล่ทวีป
ที่เป็นสิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศสุดแต่เขตใดจะไกลกว่า
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“ประมงน้าจืด” หมายความว่า การทาการประมงในที่จับสัตว์น้าที่อยู่ในน่านน้าภายใน
“การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์น้าหรือการเพาะพันธุ์สัตว์น้าทั้งโดย
วิธีธรรมชาติ วิธีผสมเทียม หรือวิธีอื่นใดในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทาในช่วงใดของวงจร
ชีวิตสัตว์น้านั้น
“ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า” หมายความว่า บ่อ คอก กระชัง หรือที่ที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าลักษณะ
อื่นใด ไม่ว่าจะอยู่ในที่ดินของเอกชน หรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือในที่จับสัตว์น้าใด ๆ ที่ผู้ขุด
ผู้สร้าง ผู้จัดทา เจ้าของ หรือผู้ครอบครองมีความมุ่งหมายโดยตรงที่จะใช้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตให้กระทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามพระราชกาหนดนี้
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกาหนดนี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมประมง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกาหนดนี้
มาตรา ๗ การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การอนุญาต การรับจดทะเบียน การออก
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตตามพระราชกาหนดนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงจะกาหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียม และ
ค่าอากรตามอัตราที่กาหนดไม่เกินอัตราท้ายพระราชกาหนดนี้ด้วยก็ได้
การออกกฎกระทรวงกาหนดค่าอากรหรือค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง จะกาหนดอัตรา
ค่าอากร หรือค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยคานึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือจานวนของเรือประมง หรือ
เครื่องมือทาการประมง หรือประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ หรือรูปแบบของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
หรือการทาการประมงก็ได้
หมวด ๒
การบริหารจัดการด้านการประมง
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด ในจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนกรมเจ้าท่า อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทาการอัยการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด นายอาเภอในเขตท้องที่
ที่มีการประมง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจานวนไม่เกินสิบสามคน เป็นกรรมการ ให้ประมงจังหวัดเป็น
กรรมการและเลขานุการ ในจังหวัดใดมีอาณาเขตติดต่อกับชายฝั่งทะเลหรือแม่น้าโขง ให้มีผู้แทนกองทัพเรือ
เป็นกรรมการ โดยตาแหน่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
มาตรา ๒๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๖ ให้แต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ด้านการประมงทะเล
นอกชายฝั่ง ด้านการประมงน้าจืด ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า หรือด้านการแปรรูปสัตว์น้า ที่ได้ขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา ๒๕ (๒) ตามที่เห็นสมควรโดยคานึงถึงความทั่วถึงของผู้มีส่วนได้เสีย
(๒) ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์การดาเนินงานในด้านการประมงหรือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ไม่เกินสามคน
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มาตรา ๒๘ คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมข้อเสนอแนะและเสนอแนวทางในการส่งเสริมอาชีพการประมง การจัดการ
การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ น้าขององค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาจัดทานโยบายตามมาตรา ๑๙ (๑)
(๒) พิจารณาและเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการประมง หรือการจัดการ
การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ในที่จับสัตว์น้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเสนอต่อ
รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรืออธิบดี
(๓) ออกประกาศตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๗ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
(๔) ดาเนินการอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
หรือมีความจาเป็นเร่งด่วนในการออกประกาศตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๗๑ ให้คณะกรรมการประมง
ประจาจังหวัดมีอานาจออกประกาศบังคับใช้เป็นการชั่วคราวมีกาหนดระยะเวลาไม่เกินหกสิบวัน และให้
รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหกสิบวันนับจากวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ในกรณี
ที่รัฐมนตรีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคสอง ให้ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
ต่อไปจนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุมัติจากรัฐมนตรี จังหวัดใดไม่มีคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด ให้อานาจ
หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการประมงประจ าจั ง หวั ด เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องประมงจั ง หวั ด หรื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี
มอบหมาย แต่ในการใช้อานาจหน้าที่ให้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
หมวด ๓
การทาการประมงในน่านน้าไทย
มาตรา ๔๔ ใบอนุญาตทาการประมงจะโอนกันมิได้ เว้นแต่เป็นการโอนให้บุพการี คู่สมรส
หรือผู้สืบสันดาน
หมวด ๖
การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
มาตรา ๗๖ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าให้มีคุณภาพป้องกัน
ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น ให้ออกกฎกระทรวง
กาหนดชนิด หรือลักษณะของสัตว์น้า หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า ให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมได้
มาตรา ๗๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ควบคุม นอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดประกาศกาหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
มาตรา ๗๘ ให้อธิบดีมีอานาจประกาศกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรา ๗๗ ต้องปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าต้องแจ้งการประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวิธีการที่กาหนด
(๒) กาหนดแหล่งที่มาของสัตว์น้าที่ห้ามนามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
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(๓) กาหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของสัตว์น้าที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(๔) กาหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่ห้ามใช้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(๕) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การน้ าทิ้ ง หรื อ ของเสี ย จากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(๖) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันมิให้น้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
รั่วไหล ออกจากที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(๗) กาหนดเรื่องอื่นใดที่จาเป็นในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อ
ผู้บริโภค หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น
มาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วยโดย
อนุโลม
หมวด ๗
การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ
ส่วนที่ ๒ หลักฐานเพื่อการสืบค้น
มาตรา ๙๑ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นแหล่งที่มาของสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้า อธิบดีมีอานาจกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าควบคุมตาม
มาตรา ๗๖ ต้องจัดทาหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์ น้าให้แก่ผู้ซื้อ ตามแบบและรายการที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
หมวด ๑๑
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๙ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ (๑)
(๕) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และปรับวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน รวมทั้งต้องดาเนินการฟื้นฟูหรือชาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่จับสัตว์น้า หรือ
สภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการให้กลับสู่สภาพตามธรรมชาติ
มาตรา ๑๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
สามหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๗๕ ผู้ใดทาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าในที่จับสัตว์ น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่น ดิน อยู่ ในวัน ก่อนวัน ที่พระราชกาหนดนี้ใช้บังคับให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามพระราชกาหนดนี้
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคาขอแล้วให้ทาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งคาสั่งไม่อนุญาต
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กฎหมายลาดับรอง กฎกระทรวง และประกาศกรมประมง
ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ตามมาตรา 79 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ํา
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกําหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง และกําหนดให้มีอํานาจ
ปฏิบัติการตามมาตรา ๗๙
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ตามมาตรา ๗๙ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบคําขอ
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กรมประมง
(๒) กรณีทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือสํานักงานประมง
อําเภอแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๓) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ให้ประมงจังหวัดประกาศกําหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์จะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคําขอรับใบอนุญาต โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๔ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของคําขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ
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กรณีที่คําขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าคําขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่
วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ข้อ ๕ ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และให้นัดวันและเวลาโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบ เพื่อทําการตรวจสอบแหล่งทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่จะขออนุญาต
ใบรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แทนใบอนุญาตได้ในระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต
ข้อ ๖ การพิจารณาอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาห้าปีนับถึงวันยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาต
(๓) พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องยังไม่เกินศักยภาพการรองรับของที่จับสัตว์น้ําในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๔) พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องอยู่ห่างจากเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ํา หรือโรงสูบจ่ายน้ําเพื่อการบริโภค
หรือสถานีสูบน้ําดิบของระบบประปาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
(๕) พื้นที่ที่จะอนุญาตต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนทั่วไปที่ใช้แหล่งน้ํา และ
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อระบบการระบายน้ําหรือการชลประทาน การสัญจรทางน้ํา หรือส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ํา
(๖) วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ํา
(๗) ในกรณีการขอรับใบอนุญาตเป็นการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมตามมาตรา ๗๖
พื้นที่ขออนุญาตทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต้องอยู่ในเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศ
กําหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรา ๗๗
ข้อ ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาที่ประกาศกําหนดตามข้อ ๓ และคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน กรณีมีคําสั่งไม่อนุญาต ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย
ใบอนุญาตให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
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ข้อ ๘ เมื่ อ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตได้ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่ กํ าหนดแล้ ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจกําหนดรายละเอียด
ของเงื่อนไขที่จําเป็นนอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๙ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
ไว้ในใบอนุญาตเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้
ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องติดตั้งโคมไฟหรือเครื่องหมายบริเวณที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้ชัดเจน
(๒) ไม่สร้างที่พักอาศัยเป็นการถาวรในที่จับสัตว์น้ําหรือบริเวณสถานที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๓) ไม่ใช้สารเคมี ยา หรือสิ่งอื่นใดซึ่งทางราชการมีประกาศห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๔) กรณีสัตว์น้ําที่เพาะเลี้ยงป่วยหรือตายต้องนําสัตว์น้ําหรือซากของสัตว์น้ําขึ้นมากําจัดบนบก
อย่างถูกสุขลักษณะ
(๕) กรณี เป็ นกิ จการการเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ํ าควบคุ มตามมาตรา ๗๖ ต้ องป้ องกั นมิ ให้ สั ตว์ น้ํ า
ที่เพาะเลี้ยงหลุดออกนอกที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําลงสู่ที่จับสัตว์น้ํา
(๖) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต
ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่บุพการี คู่สมรส หรือผู้สืบสันดาน
ของตน ให้ยื่นคําขอโอนใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กําหนดตามข้อ ๒ พร้อมด้วยเอกสาร
หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ
ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน กรณีคําสั่ง
ไม่อนุญาตให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย
ใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้โอนแล้ว ให้เขียนหรือประทับตราคําว่า “โอนแล้ว” ด้วยอักษรสีแดง
ไว้ด้านบนของใบอนุญาต และให้ระบุชื่อผู้รับโอน วัน เดือน ปีที่อนุญาตให้โอนพร้อมทั้งลงลายมือชื่ อ
ผู้อนุญาตกํากับไว้ด้วย
ให้นําความในข้อ ๔ ข้อ ๖ (๑) หรือ (๒) ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาต
และผู้รับโอนใบอนุญาตโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ในกรณี ที่ ใบอนุ ญาตสู ญหาย ถู กทํ าลาย หรื อชํารุ ดเสี ยหายในสาระสํ าคั ญ ให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กําหนดตามข้อ ๒ พร้อมด้วย
เอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและ
ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญจริง ให้ออกใบแทนใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นคําขอ
การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม และระบุคําว่า “ใบแทน” หรือใช้ข้อความอื่นใด
ทํานองเดียวกันไว้ที่กึ่งกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต
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ให้นําความในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการออกใบแทนใบอนุญาตโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ คําขอรับใบอนุญาต ใบรับคําขอ ใบอนุญาต คําขอโอนใบอนุญาต และคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง
แห่ งพระราชกํ าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ บั ญญั ติ ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี อํ านาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต และการโอน
ใบอนุญาต ประกอบกับมาตรา ๗๙ แห่งพระราชกําหนดดังกล่าว บัญญัติให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศกรมประมง
เรื่อง แบบคําขอรับใบอนุญาต ใบรับคําขอ ใบอนุญาต คําขอโอนใบอนุญาต และคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าในที่ จับ สัตว์น้ํ าซึ่งเป็ น สาธารณสมบั ติ ของแผ่น ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกตามความ
ในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คําขอรับใบอนุญาต ใบรับคําขอ ใบอนุญาต คําขอโอนใบอนุญาต และคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้เป็นไปตามแบบ
ที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

เลขที่รับ......................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับ
เลขที่คาขอ..................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคาขอ

คำขอรับใบอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน
เขียนที่................................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ....................
1.ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)....................................................................................................................
1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่เลขที.่ ...................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน................... ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย์.................
ที่ติดต่อเลขที่....................หมูท่ ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: ..................................................
เป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น(ชื่อ)....................................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด................................
1.2 นิติบุคคลประเภท.............................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
สัดส่วนร้อยละจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย..............
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.......................
ที่ติดต่อเลขที่....................หมูท่ ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: ..................................................
1.3 คณะบุคคล/กลุ่มบุคคล.......................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่............................................................หน่วยงานจดทะเบียน........................................................................
ตั้งอยู่เลขที่.............................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน...........................................
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.......................
ที่ติดต่อเลขที่....................หมูท่ ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: ..................................................

-21.4 กรณีคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (เฉพาะการเพาะเลี้ยงปลาทูน่าในกระชังน้าลึกและกุ้งมังกร 6 สายพันธุ์ตามที่กรมประมง
กาหนด) เลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขประจาตัวคนต่างด้าว...............................................................อายุ.......................ปี
สัญชาติ............................ ที่ตดิ ต่อเลขที่..............................หมู่ที่............................ตรอก/ซอย...........................................
ถนน................... ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย์.................
โทรศัพท์มือถือ.................................................................E - mail: ...................................................................................
นิติบุคคลประเภท..................................................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
สัดส่วนร้อยละจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย..............
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.......................
ที่ติดต่อเลขที่....................หมูท่ ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: ..................................................
2. มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง
1. ชนิดสัตว์น้า......................... ขนาดกระชัง.........................จานวนกระชัง...........พื้ นที่รวม.............ตารางเมตร
ขนาดกระชัง.........................จานวนกระชัง...........พื้นที่รวม.............ตารางเมตร
ขนาดกระชัง.........................จานวนกระชัง...........พื้ นที่รวม.............ตารางเมตร
ขนาดกระชัง.........................จานวนกระชัง...........พื้นที่รวม.............ตารางเมตร
2. ชนิดสัตว์น้า......................... ขนาดกระชัง.........................จานวนกระชัง...........พื้นที่รวม.............ตารางเมตร
ขนาดกระชัง.........................จานวนกระชัง...........พื้นที่รวม.............ตารางเมตร
ขนาดกระชัง.........................จานวนกระชัง...........พื้นที่รวม.............ตารางเมตร
ขนาดกระชัง.........................จานวนกระชัง...........พื้นที่รวม.............ตารางเมตร
3. ชนิดสัตว์น้า......................... ขนาดกระชัง.........................จานวนกระชัง...........พื้นที่รวม.............ตารางเมตร
ขนาดกระชัง.........................จานวนกระชัง...........พื้นที่รวม.............ตารางเมตร
ขนาดกระชัง.........................จานวนกระชัง...........พื้นที่รวม.............ตารางเมตร
ขนาดกระชัง.........................จานวนกระชัง...........พื้นที่รวม.............ตารางเมตร
รวมพื้นที่...................................................ตำรำงเมตร
บริเวณพื้นที่ (ชื่อที่จับสัตว์น้า).............................................................เขตท้องที่หมู่ที่............................................
ตาบล..............................อาเภอ...............................จังหวัด................................ซึ่งเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามประกาศ
คณะกรรมการประมงประจาจังหวัด...........................................................................ลงวันที่............................................

-3การเพาะเลี้ยงหอยทะเล
1. ชนิดสัตว์น้า......................... รูปแบบการเลี้ยง*........................................พื้นที่รวม.......................ตารางเมตร
2. ชนิดสัตว์น้า......................... รูปแบบการเลี้ยง *........................................พื้นที่รวม.......................ตารางเมตร
3. ชนิดสัตว์น้า......................... รูปแบบการเลี้ยง*.........................................พื้นที่รวม.......................ตารางเมตร
รวมพื้นที่...................................................ตำรำงเมตร
* รูปแบบการเลี้ยง เลือกกรอกข้อมูล ดังนี้ ปักหลัก,แบบแพ,แบบแขวนบนราวเชือก,แบบตาข่ายเชือก,อื่นๆ (ระบุ).........
บริเวณพื้นที่ (ชื่อที่จับสัตว์น้า).............................................................เขตท้องที่หมู่ที่............................................
ตาบล..............................อาเภอ...............................จังหวัด................................ซึ่งเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามประกาศ
คณะกรรมการประมงประจาจังหวัด...........................................................................ลงวันที่............................................
อื่นๆ (ระบุ).....................
1. ชนิดสัตว์น้า...............................................
พื้นที่รวม.........................................ตารางเมตร
2. ชนิดสัตว์น้า...............................................
พืน้ ที่รวม.........................................ตารางเมตร
3. ชนิดสัตว์น้า...............................................
พื้นที่รวม.........................................ตารางเมตร
รวมพื้นที่...................................................ตำรำงเมตร
บริเวณพื้นที่ (ชื่อที่จับสัตว์น้า).............................................................เขตท้องที่หมู่ที่............................................
ตาบล..............................อาเภอ...............................จังหวัด................................ซึ่งเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามประกาศ
คณะกรรมการประมงประจาจังหวัด...........................................................................ลงวันที่............................................
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป
1. ชนิดสัตว์น้า...............................................
พื้นที่รวม.........................................ตารางเมตร
2. ชนิดสัตว์น้า...............................................
พื้นที่รวม.........................................ตารางเมตร
3. ชนิดสัตว์น้า...............................................
พื้นที่รวม.........................................ตารางเมตร
รวมพื้นที่...................................................ตำรำงเมตร
บริเวณพื้นที่ (ชื่อที่จับสัตว์น้า).............................................................เขตท้องที่หมู่ที่............................................
ตาบล.......................................อาเภอ......................................................จังหวัด.................................................................

-43. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคาขอรับใบอนุญาต ดังนี้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์
ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
เอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี)
เอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (เฉพำะกรณี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในกระชัง)
หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์)
สาเนาหนังสือเดินทางหรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว (เฉพำะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตาม
มาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)
หลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (เฉพำะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับ
การยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
(เฉพำะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542)
หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ปิดอากร
แสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอานาจ)
แผนผังหรือแผนทีโ่ ดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในที่จั บสั ตว์น้ าซึ่งเป็ น สาธารณสมบั ติแผ่ นดินอย่างเคร่งครัด และขอรับรองว่าข้อมูล ในคาขอตลอดจนเอกสารหรือ
หลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ).........................................................ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(...........................................................)
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บันทึกกำรตรวจสอบคำขอรับใบอนุญำต
 สานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 สานักงานประมงอาเภอ...........................

จังหวัด.....................................................
วันที่..............................................................
วันนี้ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).................................................................................................อายุ.....................................ปี
เลขประจาตัวประชาชน........................................................เป็นผู้รับมอบอานาจจาก...............................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล...................................................ได้มายื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ทาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้
เอกสำรหรือหลักฐำน
(1) แบบคาขอรับใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอที่ยังไม่หมดอายุ
(3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์
ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(4) เอกสารหรือหลักฐานการได้รบั อนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี)
(5) เอกสารหรือหลักฐานการได้รบั อนุญาตของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในกระชัง
(6) หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีผู้เยาว์)
(7) สาเนาหนังสือเดินทางหรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว (กรณี*คนต่างด้าว ฯ )
(8) หลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (กรณี*คนต่างด้าว ฯ )
(9) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ.2542 (กรณี*คนต่างด้าว ฯ )
(10) หนังสือมอบอานาจปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอานาจ)
(10.๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ผู้มอบอานาจ
(10.๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ผู้รับมอบอานาจ
(11) แผนผังหรือแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

ผลกำรตรวจสอบ
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ..................................................ในฐานะเจ้าหน้าที่รับคาขอได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคาขอรับ
ใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ปรากฏว่า
 ถูกต้องและครบถ้วน
 ข้อมูลในคาขอรับใบอนุญาตไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.............................................................................
 เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ........................................................................................
โดยได้แจ้งให้ผยู้ ื่นคาขอ ดาเนินการ
 แก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับใบอนุญาต ภายในวันที่........................................
 จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน.....................................................................................................................................
ภายในวันที่..........................................................
(ลายมือชื่อ).........................................เจ้าหน้าทีร่ ับคาขอ
ตาแหน่ง..........................................................................
(ลายมือชื่อ)......................................................ผูย้ ื่นคาขอ

-6หมายเหตุ * คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

บันทึกกำรตรวจสอบแหล่งทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จะขออนุญำต
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ตรวจสอบได้ทาการตรวจสอบแหล่งทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะขออนุญาต
ตามคาขอรับใบอนุญาต เลขที่.........................................แล้ว เมื่อวันที่..............เดือน.....................พ.ศ..............ปรากฎว่า
เป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
 อยู่ในเขตพื้นที่ที่เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง (3) ตามประกาศ
คณะกรรมการประมงประจาจังหวัด...............................................................................ลงวันที่..........................................
 ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ทคี่ ณะกรรมการประมงประจาจังหวัดประกาศกาหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทั่วไป บริเวณพื้นที่ (ชื่อที่จับสัตว์น้า)..................................เขตท้องที่หมู่ที่..............
ตาบล......................................อาเภอ..........................................................จังหวัด..............................................................
ผลกำรตรวจสอบ
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

หลักเกณฑ์
1. พื้นที่ที่จะอนุญาตยังไม่เกินศักยภาพการรองรับของที่จับสัตว์น้าในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
2. พื้นที่ที่จะอนุญาตอยู่ห่างจากเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้า หรือโรงสูบจ่ายน้า
เพื่อการบริโภคหรือสถานีสูบน้าดิบของระบบประปาไม่น้อยกว่า 200 เมตร
3. พื้นที่ที่จะอนุญาตไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนทั่วไปที่ใช้
แหล่งน้า
4. พื้นที่ที่จะอนุญาตไม่เป็นอุปสรรคต่อระบบการระบายน้าหรือการชลประทาน
และการสัญจรทางน้า
5.พื้นที่ที่จะอนุญาตหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าไม่ก่อให้เกิด
อันตรายหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้า

แหล่งทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่จะขออนุญาตตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ (ชื่อที่จับสัตว์น้า).................................................
เขตท้องที่หมู่ที่.............ตาบล................................อาเภอ....................................จังหวัด.............................มีค่าพิกัด ดังนี้
จุดที่ 1 พิกัด ละติจูด..............................................ลองจิจูด...................................................
จุดที่ 2 พิกัด ละติจูด..............................................ลองจิจูด...................................................
จุดที่ 3 พิกัด ละติจูด..............................................ลองจิจูด...................................................
จุดที่ 4 พิกัด ละติจูด..............................................ลองจิจูด...................................................
กำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตและข้อกำหนดอื่นๆ
หลักเกณฑ์
1.ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
2.ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลา 5 ปี
นับถึงวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
3.พื้นที่ที่จะอนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การอนุญาต

ผลกำรตรวจสอบ
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

-7ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบ
 เห็นควรอนุญาต
 ไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก........................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)..................................................................เจ้าหน้าทีผ่ ู้ตรวจสอบ
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่..................................................................
คำสั่งผู้มีอำนำจอนุญำต
 อนุญาต
 โดยกาหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตตามกฎกระทรวง
 โดยกาหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตเพิ่มเติม ดังนี้...............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. ...............
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ...................................................
.............................................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ).............................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่..................................................................

หมำยเหตุ
 ออกใบอนุญาตแล้ว เลขที่.......................................................ลงวันที่...............................................................
และเก็บเงินค่าธรรมเนียมแล้วตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่....................เลขที่...........................ลงวันที่...............................
 มีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตแล้วตามหนังสือที่.....................
ลงวันที่........................................
(ลายมือชื่อ)..................................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่..................................................................

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

(สำหรับผูข้ อรับใบอนุญำต)

ใบรับคำขอใบอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ใบรับคำขอใบอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน

ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน

เลขที่……………………………………….
วันที่………………………….……………….…………

เลขที่……………………………………….
วันที่………………………….……………….…………

ชื่อผู้ยื่นคำขอ.............................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง/เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล..............................................
ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของ
แผ่นดินบริเวณพื้นที.่ ..................................................................................................................
เขตท้องทีห่ มู่ที่...............................ตำบล.....................................................................
อำเภอ............................................จังหวัด...................................................................
ประเภทกำรเพำะเลีย้ งสัตว์น้ำ......................................................................................
1. (ชนิดสัตว์น้ำ)
พืน้ ที่รวม
ตำรำงเมตร
2. (ชนิดสัตว์น้ำ)
พื้นที่รวม
ตำรำงเมตร
3. (ชนิดสัตว์น้ำ)
พื้นที่รวม
ตำรำงเมตร
4. (ชนิดสัตว์น้ำ)
พื้นที่รวม
ตำรำงเมตร

ชื่อผู้ยื่นคำขอ......................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง/เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล..............................................
ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของ
แผ่นดินบริเวณพื้นที่...................................................................................................................
เขตท้องทีห่ มู่ที่...............................ตำบล.....................................................................
อำเภอ............................................จังหวัด...................................................
ประเภทกำรเพำะเลีย้ งสัตว์น้ำ......................................................................
1. (ชนิดสัตว์น้ำ)
พื้นที่รวม
ตำรำงเมตร
2. (ชนิดสัตว์น้ำ)
พื้นที่รวม
ตำรำงเมตร
3. (ชนิดสัตว์น้ำ)
พื้นที่รวม
ตำรำงเมตร
4. (ชนิดสัตว์น้ำ)
พื้นที่รวม
ตำรำงเมตร

ออกให้โดย................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อผู้ยื่นคำขอ..........................................................

ออกให้โดย................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อผู้ยื่นคำขอ..........................................................

ลำยมือชื่อ................................................เจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ ับคำขอ
(...............................................)
ตำแหน่ง.........................................................
หมำยเหตุ ใบรับคำขอนี้ใช้แทนใบอนุญำตได้ในระหว่ำงที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำอนุญำต

ลำยมือชื่อ................................................เจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ ับคำขอ
(...............................................)
ตำแหน่ง.........................................................
หมำยเหตุ ใบรับคำขอนี้ใช้แทนใบอนุญำตได้ในระหว่ำงที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำอนุญำต

ใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
เลขที่..............................................
อนุญาตให้...........................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................................................
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่เลขที่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน.......................................
หมู่ที่...................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด ....................................
ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประเภท.........................................................................
1. ชนิดสัตว์น้า........................................... พื้นที่รวม................................ตารางเมตร
2. ชนิดสัตว์น้า........................................... พื้นที่รวม................................ตารางเมตร
3. ชนิดสัตว์น้า........................................... พื้นที่รวม................................ตารางเมตร
รวมพื้นที่.........................................................ตารางเมตร
ในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน บริเวณพื้นที่ (ชื่อที่จับสัตว์น้า).............................................................
เขตท้องที่หมู่ที่.....................ตาบล.........................................อาเภอ..............................จังหวัด.......................................
ซึ่งเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามประกาศคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด....................(กรณีสัตว์น้าควบคุม).......
ลงวันที่..............................................................เรื่อง........................................................................................................
ค่าพิกัด
1. ละติจูด...........................................ลองจิจูด..................................................................
2. ละติจูด...........................................ลองจิจูด..................................................................
3. ละติจูด...........................................ลองจิจูด..................................................................
4. ละติจูด...........................................ลองจิจูด..................................................................
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่....................................... ถึงวันที่ .................................................
ลายมือชื่อ...................................................ผู้มีอานาจอนุญาต
(....................................................)
ตาแหน่ง........................................................
เงื่อนไขตามกฎกระทรวง
1. ต้องติดตั้งโคมไฟหรือเครื่องหมายบริเวณที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้ชัดเจน
2. ไม่สร้างที่พักอาศัยเป็นการถาวรในที่จับสัตว์น้าหรือบริเวณสถานที่ทาการเพาะลี้ยงสัตว์น้า
3. ไม่ใช้สารเคมี ยา หรือสิ่งอื่นใดซึ่งทางราชการมีประกาศห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4. กรณีสัตว์น้าที่เพาะเลี้ยงป่วยหรือตายต้องนาสัตว์น้าหรือซากของสัตว์น้าขึ้นมากาจัดบนบกอย่างถูกสุขลักษณะ
5. กรณีเป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมตามมาตรา 76 ต้องป้องกันมิให้สัตว์น้าที่เพาะเลี้ยงหลุดออกนอกที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าลงสู่ที่จับสัตว์น้า
6. ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องด้วย
เงื่อนไขเพิ่มเติม
1............................................................................................................................................................ .......................
2...................................................................................................................................................................................

เลขที่รับ......................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับ
เลขที่คาขอ..................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคาขอ

คำขอโอนใบอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน
เขียนที่................................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ....................
1.ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)....................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง.......................................................อายุ....................ปี สัญชาติ................
ที่อยู่เลขที่........................หมูท่ ี่....................ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์.................
ที่ติดต่อเลขที่....................หมูท่ ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: ..................................................
เป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น(ชื่อ)....................................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด................................
2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
เลขที่....................................ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่................................ ...มีความประสงค์จะขอโอนใบอนุญาต
ดังกล่าวให้แก่ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).............................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง.......................................................อายุ....................ปี สัญชาติ................
ที่อยู่เลขที่........................หมูท่ ี่....................ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์.................
ที่ติดต่อเลขที่....................หมูท่ ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: ..................................................
เป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น(ชื่อ)....................................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด................................
3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอโอนใบอนุญาต ดังนี้
ใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้โอน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้รับโอน
หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์)
หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจปิดอากร
แสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอานาจ)
ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่
จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินอย่างเคร่งครัด และขอรับรองว่าข้อมูลในคาขอตลอดจนเอกสารหลักฐานทุก
ฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)................................ผู้โอน/ผู้รับมอบอานาจ
(.................................)

(ลายมือชื่อ)...............................ผู้รับโอน/ผู้รับมอบอานาจ
(.................................)

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

(ลายมือชื่อ)...............................พยาน
(.................................)
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กำรตรวจสอบควำมถูกต้องคำขอโอนใบอนุญำตฯ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอโอนใบอนุญาตฯแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน
- ออกใบรับคาขอโอนเลขที่.............................................ลงวันที่.........................................................
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอโอนใบอนุญาตฯแล้ว ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสาร...............
.............................................................................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่..........................
(ลายมือชื่อ)..................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
 เห็นควรอนุญาต
 ไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก...............................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)..................................................................เจ้าหน้าที่
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่..................................................................
คำสั่งผู้มีอำนำจอนุญำต
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)..................................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่..................................................................

หมำยเหตุ
 ดาเนินการโอนใบอนุญาตแล้วเมื่อวันที่..............................................................................................................
และเก็บเงินค่าธรรมเนียมแล้วตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่....................เลขที่...........................ลงวันที่...............................
 มีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์แก่ผู้ขอโอนใบอนุญาตแล้วตามหนังสือที่....................
ลงวันที่........................................
(ลายมือชื่อ)..................................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่..................................................................

เลขที่รับ......................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับ
เลขที่คาขอ..................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคาขอ

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

1.ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)....................................................................................................................
1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง............................................................
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่เลขที่....................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน................... ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย์.................
ที่ติดต่อเลขที่....................หมูท่ ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: ..................................................
เป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น(ชื่อ)....................................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด................................
1.2 นิติบุคคลประเภท.............................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
สัดส่วนร้อยละจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย..............
สานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่.......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.......................
ที่ติดต่อเลขที่....................หมูท่ ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: ..................................................
1.3 คณะบุคคล/กลุ่มบุคคล.......................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่............................................................หน่วยงานจดทะเบียน........................................................................
ตั้งอยู่เลขที่.............................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน...........................................
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.......................
ที่ติดต่อเลขที่....................หมูท่ ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: ..................................................
2. มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินเลขที่...................................................ลงวันที่......................................................เนื่องจาก.....................................
.............................................................................................................................................................................................

-23. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอรับใบแทนใบอนุญาต ดังนี้
ใบอนุ ญ าตให้ ทาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้าในที่ จั บ สั ต ว์ น้าซึ่ ง เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น (กรณี
ใบอนุญำตเดิมชำรุดเสียหำย)
บันทึกประจาวันแจ้งความเอกสารหาย (กรณีใบอนุญำตเดิมสูญหำย หรือถูกทำลำย)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน
(กรณีเป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์)
หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ปิดอากร
แสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอานาจ)
ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินอย่างเคร่งครัดและขอรับรองว่าข้อมูลในคาขอตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ).........................................................ผู้ ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(...........................................................)

-3เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องคำขอใบแทนใบอนุญำตฯ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอใบแทนใบอนุญาตแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอใบแทนใบอนุญาตแล้ว ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสาร............
.............................................................................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่..........................
(ลายมือชื่อ)......................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
 เห็นควรอนุญาต
 ไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก...............................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)..................................................................เจ้าหน้าที่
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่..................................................................
คำสั่งผู้มีอำนำจอนุญำต
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ...................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)..................................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่..................................................................

หมำยเหตุ
 ดาเนินการออกใบแทนใบอนุญาตแล้วเมื่อวันที่......................................................................................................
และเก็บเงินค่าธรรมเนียมแล้วตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่....................เลขที่...........................ลงวันที่...................................
 มีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์แก่ผู้ขอใบแทนใบอนุญาตแล้วตามหนังสือที่..................
ลงวันที่........................................
(ลายมือชื่อ)..................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่..................................................................

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ ๙๐๗/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชกําหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกคําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๙๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ให้ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจํ า ในสั ง กั ด กรมประมงผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อํานวยการกอง
ผู้อํานวยการศูนย์เขต ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าหน่วย หัวหน้าด่านซึ่งสังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตลอดเขตท้องที่ทุกจังหวัด
(๒) นักวิชาการประมง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการสถิติ นักวิชาการเผยแพร่
นักเดินเรือ นิติกร เศรษฐกร นายช่างกลเรือ เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานสถิติ
เจ้าพนักงานสื่อสาร เจ้าพนักงานเดินเรือ นายช่างเครื่องกล และลูกจ้างประจํากองตรวจการประมง
ผู้ดํารงตําแหน่งนายท้ายเรือ นายท้ายเรือกลชายทะเล ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องเรือ ซึ่งสังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง กรมประมง ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๖๔
มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๙
มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ตลอดเขตท้องที่ทกุ จังหวัด
(๓) ประมงพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร หั ว หน้ า กลุ่ ม หั ว หน้ า ฝ่ า ย หั ว หน้ า ประมงเขตพื้ น ที่
นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง ซึ่งสังกัดสํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีอํานาจ
หน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕
มาตรา ๘๗ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕
มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
(๔) ประมงจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม ประมงอําเภอ นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง
ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค กรมประมง ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑
มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๙
มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
(๕) หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ และลูกจ้างประจําผู้ดํารงตําแหน่ง
นายท้ายเรือ นายท้ายเรือกลชายทะเล ช่างเครื่องเรือ ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค กรมประมง
ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗
มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐
ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ข้อ ๓ ให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓
มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
(๒) นายอําเภอ ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๓๑ มาตรา ๗๙
มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
ข้อ ๔ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
กําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ แห่งพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้กําหนดค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมงตามประเภทเครื่องมือ
ทําการประมง ดังต่อไปนี้
(๑) ประเภทเครื่องมืออวนลาก
(ก) อวนลากคู่
เมตรละ ๓๐๐.๐๐ บาท
(ข) อวนลากเดี่ยว
เมตรละ ๒๐๐.๐๐ บาท
(๒) ประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับ
เมตรละ
๑๐.๐๐ บาท
(๓) ประเภทเครื่องมืออวนช้อน
อวนยก หรืออวนครอบ
เมตรละ
๑๐.๐๐ บาท
(๔) ประเภทเครื่องมืออวนติดตาหรือข่าย
(ก) อวนติดตาหรือข่าย
ทําการประมงน้ําจืด
เมตรละ
๐.๕๐ บาท
(ข) อวนติดตา ทําการประมงพื้นบ้าน
เมตรละ
๐.๕๐ บาท
(ค) อวนติดตา ทําการประมงพาณิชย์
เมตรละ
๑.๐๐ บาท
(๕) ประเภทเครื่องมืออวนอื่น
เครื่องมืออวนรุนเคย
เมตรละ
๕.๐๐ บาท
(๖) ประเภทเครื่องมือคราด
(ก) คราดหอยลาย
อันละ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท
(ข) คราดหอยแครง
อันละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
(ค) คราดหอยอื่น
อันละ ๕๐๐.๐๐ บาท
(๗) ประเภทเครื่องมือโป๊ะ
ลูกละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

(๘) ประเภทเครื่องมือลอบ
(ก) ลอบปลา
ลูกละ
๕.๐๐
(ข) ลอบปู
ลูกละ
๑.๐๐
(ค) ลอบหมึก
ลูกละ
๕.๐๐
(ง) ลอบหมึกสาย
ลูกละ
๐.๕๐
(๙) ยอขันช่อ ช้อนขันช่อ ช้อนสนั่น
หรือช้อนหางเหยี่ยวมีเครื่องยก
ปากละ ๒๐๐.๐๐
ปากละ ๓๐๐.๐๐
(๑๐) ช้อนปีก ยอปีก หรือบาม
(๑๑) ช้อนอื่นนอกจาก (๙) และ (๑๐)
ที่มีปากกว้างตั้งแต่ ๓.๕ เมตรขึ้นไป
ปากละ
๕๐.๐๐
(๑๒) เบ็ดราวยาวตั้งแต่ ๑๐๐ เมตรขึ้นไป
(ก) ทําการประมงน้ําจืด
และทําการประมงพื้นบ้าน
สายละ
๒๐.๐๐
(ข) ทําการประมงพาณิชย์
สายละ
๕๐.๐๐
(๑๓) แหยาวตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไป
(ยังไม่ทบเพลา)
ปากละ
๑๐.๐๐
(๑๔) ประเภทเครื่องมืออื่น ๆ
หน่วยละ ๑๐๐.๐๐
ข้อ ๒ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการประมง ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตทําการประมง
(ก) ใบอนุญาตทําการประมงน้ําจืด
ฉบับละ ๑๐๐.๐๐
(ข) ใบอนุญาตทําการประมงพื้นบ้าน
ฉบับละ ๑๐๐.๐๐
(ค) ใบอนุญาตทําการประมงโดยไม่ใช้
เรือประมง
๑) ในเขตน่านน้ําภายใน
ฉบับละ ๒๐๐.๐๐
๒) ในเขตทะเลชายฝั่ง
ฉบับละ ๕๐๐.๐๐
๓) ในเขตทะเลนอกชายฝั่ง
ฉบับละ ๑,๐๐๐.๐๐
(ง) ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์
๑) โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่
๑๐ ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง
๒๐ ตันกรอส
ฉบับละ ๕๐๐.๐๐
๒) โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่
๒๐ ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง
๖๐ ตันกรอส
ฉบับละ ๒,๐๐๐.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๕ ก

(๒)

(๓)
(๔)

(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓) โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่
๖๐ ตันกรอสขึ้นไป
(จ) ใบอนุญาตทําการประมง
นอกน่านน้ําไทย
๑) ในเขตของรัฐชายฝั่ง
๒) ในเขตทะเลหลวง
ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน
(ก) ทําการเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง กบ
(ข) ทําการเพาะเลี้ยงหอย
(ค) ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอื่น
ใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือ
นําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
การจดทะเบียนเรือเป็นเรือขนถ่าย
สัตว์น้ําหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
(ก) เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษา
สัตว์น้ําในเขตทะเลนอกชายฝั่ง
(ขนาด ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง
๖๐ ตันกรอส)
(ข) เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษา
สัตว์น้ําในเขตทะเลนอกชายฝั่ง
(ขนาด ๖๐ ตันกรอสขึ้นไป)
(ค) เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษา
สัตว์น้ําในเขตทะเลนอกน่านน้ําไทย
ใบอนุญาตให้ทํางานในเรือประมง
ใบแทนใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาต

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ฉบับละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท
ฉบับละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ฉบับละ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ตารางเมตรละ
ตารางเมตรละ
ตารางเมตรละ

๒.๐๐ บาท
๐.๕๐ บาท
๑.๐๐ บาท

ฉบับละ

๒๐๐.๐๐ บาท

ฉบับละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ฉบับละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ฉบับละ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐.๐๐ บาท
ฉบับละ
๕๐.๐๐ บาท
ฉบับละ
๕๐.๐๐ บาท
ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗
แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชกําหนด และจะกําหนดอัตรา
ค่าอากรหรือค่ าธรรมเนี ยมให้ แตกต่างกันโดยคํ านึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือจํ านวนของเรื อประมง
หรือเครื่องมือทําการประมง หรือประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ หรือรูปแบบของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
หรือการทําการประมงก็ได้ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศสานักงานประมงจังหวัด.....................
เรื่อง กําหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
มายื่นคําขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕60
..............................................................................................
ตามที่ได้มีกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ําในที่จับสัตว์น้ํา
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยกําหนดให้ประมงจังหวัด
ประกาศกําหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์จะทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินมายื่นคําขอรับใบอนุญาต ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคําขอรับใบอนุญาต ใบรับคําขอ ใบอนุญาต
คําขอโอนใบอนุญาต และคําขอรับใบแทน ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด
........................................ เรื่ อง กําหนดเขตเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ําสํ าหรับกิจการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ําควบคุม
ประเภท .........................................1 ลงวันที่...................................นั้น
อาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ําในที่จับ
สัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประมงจังหวัด........................ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เมื่อพ้นกําหนด .....................2 วัน นับแต่วันทีป่ ระกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้ผู้ประสงค์ทําการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคําขอรับใบอนุญาต เป็นระยะเวลา
..........................วัน
ข้อ 2 สถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในจังหวัด............................................... ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือ
สํานักงานประมงอําเภอ................................................
ข้อ 3 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคําขอ
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหลักฐาน
แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(3) เอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี)
(4) เอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะกรณี การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชัง)
(5) หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์)
(6) สําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว (เฉพาะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับ
การยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)
(7) หลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (เฉพาะกรณี
คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542)
/ (8) ใบอนุญาต ...

-2(8) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (เฉพาะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)
(9) หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ ปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอํานาจ)
(10) แผนผังหรือแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตทําการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ................ พ.ศ. ..........
.......................................................
(.....................................................)
ประมงจังหวัด ..............................

หมายเหตุ

1. หากมีการประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
สําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทที่ทําการเพาะเลี้ยงในที่สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน มากกว่า 1 ประเภท ทางสํานักงานประมงจังหวัดสามารถใส่เพิ่มเติมได้ (เช่น
การเพาะเลี้ยงหอยทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชัง)
2. ต้องใส่จํานวนวันไม่น้อยกว่า 15 วัน (ตามกฎกระทรวงฯ การขออนุญาตฯ ข้อ 3 กําหนดให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน)

(ตัวอย่าง หนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน)
ครุฑ
ที.่ ..............................

ที่ว่ำกำรอ้ำเภอ......................................
..............................................................
(วันที่)..........................................

เรื่อง แจ้งค้ำสั่งไม่อนุญำตให้ท้ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน
เรียน................................................................
อ้ำงถึง ค้ำขอรับใบอนุญำตท้ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน
เลขที.่ ...........................ลงวันที่..........................................
ตำมค้ำขอที่อ้ำงถึง ท่ำนได้ยื่นค้ำขอรับใบอนุญำตท้ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ
ซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินตำมประกำศกรมประมง เรื่อง ก้ำหนดให้ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ
ซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินมำยื่นค้ำขอรับใบอนุญำต พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2559 นั้น
ในกำรนี้ พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ไ ด้ พิ จ ำรณำค้ ำ ขอรั บ ใบอนุ ญ ำตท้ ำ กำรเพำะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำ
ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็ นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินของท่ำนแล้ว มีค้ำสั่งไม่อนุญำตให้ท้ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินตำมที่ขอได้ เนื่องจำกพื้นที่ที่ท้ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำตำมที่
ท่ำนได้ยื่นค้ำขอรับใบอนุญำตอยู่ นอกเขตที่คณะกรรมกำรประมงประจ้ำจังหวัดประกำศก้ำหนดให้เป็นเขต
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำตำมประกำศคณะกรรมกำรประมงประจ้ำจังหวัด...........................................................เรื่อง
ก้ำหนดเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำส้ำหรับกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท....................................พ.ศ
............................ลงวันที่.....................................จึงไม่สำมำรถพิจำรณำอนุญำตให้ท้ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่
จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินตำมมำตรำ 79 แห่งพระรำชก้ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 ได้
อนึ่ง หำกท่ำนไม่เห็ นด้วยกับค้ำสั่งนี้ ท่ำนมีสิทธิ อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ณ ที่ว่ำกำรอ้ำเภอ..................................................................................................................................................
หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่ว่ำกำรอ้ำเภอ.................................................................................................
ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหรือถือว่ำได้รับหนังสือนี้ โดยให้ระบุข้อโต้แย้งว่ำไม่เห็นด้วยกับค้ำสั่งอย่ำงไร
รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยให้ชัดเจนว่ำค้ำสั่งดังกล่ำวไม่ชอบด้วยเหตุผลประกำรใดพร้อมลงชื่อและ
ระบุภูมิล้ำเนำของผู้อทุ ธรณ์ในหนังสืออุทธรณ์ด้วย
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(หน่วยงำน).................................................
โทรศัพท์.....................................................
โทรสำร.......................................................

กฎหมายอื่นที่เกีย่ วข้อง
กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๖ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง ยกเว้นค่าตอบแทนรายปีสําหรับสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําบางประเภท
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ํา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศกําหนดให้สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าตอบแทนรายปี ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวงกําหนดวิธีการและอัตราการเสียค่าตอบแทนซึ่งออกตามความใน มาตรา ๑๑๗ ทวิ วรรคหนึ่ง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ํ า ไทย พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๖ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
(๑) กระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๒) สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําสําหรับการประกอบอาชีพในภาคการเกษตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พิชิต อัคราทิตย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

