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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
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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

