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กฎกระทรวง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให�นําเข�า ส�งออก นําผ�าน 

เพาะเลี้ยง หรือมีไว�ในครอบครองซึ่งสัตว*นํ้าบางชนิด 
พ.ศ. ๒๕๕๙๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห�ง
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ*ออก
กฎกระทรวงไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ในกฎกระทรวงน้ี 
“ใบอนุญาต” หมายความว�า ใบอนุญาตให�นําเข�าสัตว*นํ้า ใบอนุญาตให�ส�งออก

สัตว*นํ้า ใบอนุญาตให�นําผ�านสัตว*นํ้า ใบอนุญาตให�ทําการเพาะเลี้ยงสัตว*นํ้า หรือใบอนุญาตให�มีสัตว*นํ้า
ไว�ในครอบครอง แล�วแต�กรณี 

 
หมวด ๑ 

การขออนุญาตและการอนุญาต 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

การนําเข�าสัตว*นํ้า การส�งออกสัตว*นํ้า หรือการนําผ�านสัตว*นํ้า 
   

 
ข�อ ๒  ผู�ใดประสงค*จะนําเข�า ส�งออก หรือนําผ�านซึ่งสัตว*นํ้าท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดห�ามการนําเข�า ส�งออก หรือนําผ�านตามมาตรา ๖๕ ให�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต�ออธิบดีหรือ
ผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร�อมด�วยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว�ในแบบคําขอ 

การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให�ย่ืน ณ สถานท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) กรุงเทพมหานคร ให�ย่ืน ณ กองบริหารจัดการด�านการประมง กรมประมง 
(๒) จังหวัดอ่ืน ให�ย่ืน ณ ด�านตรวจสัตว*นํ้าในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ หรือสํานักงาน

ประมงจังหวัดในกรณีไม�อยู�ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของด�านตรวจสัตว*นํ้า 
(๓) สถานท่ีและวิธีการอ่ืนตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ข�อ ๓  เม่ือได�รับคําขอรับใบอนุญาตให�นําเข�า ส�งออก หรือนําผ�านสัตว*นํ้าแล�ว ให�

พนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบความถูกต�องและครบถ�วนของคําขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือ
หลักฐานต�าง ๆ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๔๓ ก/หน�า ๑/๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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กรณีที่คําขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วน ให�แจ�งให�
ผู�ขอรับใบอนุญาตแก�ไขเพ่ิมเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือจัดส�งเอกสารหรือหลักฐานให�ถูกต�องและ
ครบถ�วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

กรณีท่ีผู�ขอรับใบอนุญาตไม�แก�ไขเพ่ิมเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือไม�จัดส�งเอกสาร
หรือหลักฐานให�ถูกต�องและครบถ�วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให�ถือว�าคําขอรับใบอนุญาตน้ัน
เปHนอันยกเลิกนับแต�วันท่ีพ�นกําหนดระยะเวลาดังกล�าว และให�พนักงานเจ�าหน�าที่แจ�งเปHนหนังสือให�
ผู�ขอรับใบอนุญาตทราบ 

 
ข�อ ๔  ในกรณีท่ีคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต�องและครบถ�วน 

ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีออกใบรับคําขอให�แก�ผู�ขอรับใบอนุญาต 
 
ข�อ ๕  การพิจารณาอนุญาตให�นําเข�าสัตว*นํ้าท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดห�ามการ

นําเข�าตามมาตรา ๖๕ ให�พิจารณาตามหลักเกณฑ* ดังต�อไปน้ี 
(๑) จํานวนสัตว*นํ้าท่ีมีอยู�ในประเทศ เพ่ือตรวจสอบการแพร�พันธุ*ภายในประเทศ 

วิธีการสืบพันธุ*ความปลอดภัยของสัตว*นํ้าท่ีหายาก อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับสัตว*นํ้าภายในประเทศ 
รวมท้ังสภาพของสถานท่ีเพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว*นํ้า หรือผลกระทบต�อความสมดุลของระบบ
นิเวศทางธรรมชาติ 

(๒) กรณีนําเข�าปลาทูน�าชนิดครีบเหลือง ต�องมีหนังสือรับรองการนําปลาทูน�าชนิด
ครีบเหลืองเข�ามาในราชอาณาจักรจากกรมประมงหรือผู�ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด 

(๓) ห�ามอนุญาตให�นําเข�าสัตว*นํ้าท่ีก�อให�เกิดโรคระบาด ในกรณีไม�ปรากฏหลักฐาน
ชัดเจนว�าสัตว*นํ้าน้ันเปHนโรคระบาด ผู�นําเข�าสัตว*นํ้าต�องย่ืนหนังสือรับรองสุขภาพสัตว*หรือหนังสือ
รับรองสุขศาสตร*ซากสัตว*ซึ่งมีข�อความเปHนภาษาอังกฤษท่ีลงนามรับรองโดยเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงาน
ผู�รับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผู�ส�งออกหรือจากห�องปฏิบัติการท่ีได�รับการรับรองจากหน�วยงาน
ผู�รับผิดชอบในวันท่ีนําเข�าสัตว*นํ้าต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีประจําด�านตรวจสัตว*นํ้า 

 
ข�อ ๖  การพิจารณาอนุญาตให�ส�งออกสัตว*นํ้าท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดห�ามการ

ส�งออกตามมาตรา ๖๕ ให�พิจารณาตามหลักเกณฑ* ดังต�อไปน้ี 
(๑) ชนิดพันธุ*และจํานวนสัตว*นํ้าท่ีมีอยู�ในประเทศ เพ่ือปKองกันมิให�เกิดความเสี่ยงต�อ

การสูญพันธุ*ของพันธุ*สัตว*นํ้าท่ีหายาก รวมท้ังผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต�อวงจรชีวิตของสัตว*นํ้าอ่ืนและ
ความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

(๒) กรณีการส�งออกปลาทะเลสวยงามต�องได�รับหนังสือรับรองการเพาะพันธุ*จาก
กรมประมงหรือต�องมีเอกสารรับรองว�าเปHนปลาทะเลสวยงามจากการนําเข�า หรือเปHนการส�งออกเพ่ือ
การศึกษา วิเคราะห* วิจัย หรือกรณีอ่ืนท่ีมิใช�เพ่ือการค�า แล�วแต�กรณี 

(๓) กรณีการส�งออกผลิตภัณฑ*เปลือกหอยสําเร็จรูปต�องมีหนังสือรับรองชนิดพันธุ*
เปลือกหอยสําเร็จรูปจากกรมประมงหรือผู�ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด 

(๔) กรณีการส�งออกสัตว*นํ้าชนิดท่ีใกล�สูญพันธุ*จากธรรมชาติต�องมีหนังสือรับรองว�า
เปHนสัตว*นํ้าท่ีได�จากการเพาะเลี้ยงจากกรมประมงหรือผู�ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด 
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(๕) กรณีเปHนการส�งออกสัตว*นํ้าท่ีอาจก�อให�เกิดอันตรายจากโรคระบาดต�องได�รับ
หนังสือรับรองสุขภาพสัตว*หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร*ซากสัตว*จากกรมประมง และก�อนการอนุญาต
สัตว*นํ้าน้ันต�องผ�านการกักกันและกําจัดโรคก�อนการส�งออกตามระยะเวลาและวิธีการท่ีประเทศ
ปลายทางกําหนด 

 
ข�อ ๗  การพิจารณาอนุญาตให�นําผ�านสัตว*นํ้าท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดห�ามการนํา

ผ�านตามมาตรา ๖๕ ให�พิจารณาตามหลักเกณฑ* ดังต�อไปน้ี 
(๑) ชนิดพันธุ*และจํานวนสัตว*นํ้าต�องตรงกับท่ีขออนุญาต ความปลอดภัยของสัตว*นํ้า

ในประเทศและอันตรายท่ีอาจเกิดจากสัตว*นํ้าน้ัน 
(๒) กรณีเปHนการนําผ�านสัตว*นํ้าท่ีอาจก�อให�เกิดอันตรายจากโรคระบาดต�องมีหนังสือ

รับรองสุขภาพสัตว*หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร*ซากสัตว*ซึ่งมีข�อความเปHนภาษาอังกฤษซึ่งลงนามรับรอง
โดยเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานผู�รับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผู�ส�งออกหรือจากห�องปฏิบัติการท่ีได�รับการ
รับรองจากหน�วยงานผู�รับผิดชอบในวันท่ีนําผ�านสัตว*นํ้าต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีประจําด�านตรวจสัตว*นํ้า 

 
ข�อ ๘  ในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให�นําเข�า ส�งออก หรือนําผ�านสัตว*นํ้า 

อธิบดีหรือผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะต�องพิจารณาและแจ�งผลการพิจารณาไปยังผู�ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายในห�าวันนับแต�วันท่ีได�รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต�องและครบถ�วน 

ในกรณีท่ีอธิบดีหรือผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไม�ออกใบอนุญาตให�นําเข�า ส�งออก 
หรือนําผ�านสัตว*นํ้า ให�แจ�งเหตุผลพร�อมท้ังสิทธิอุทธรณ*ไปพร�อมกับหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�
ผู�ขอรับใบอนุญาตทราบด�วย 

ใบอนุญาตให�นําเข�าสัตว*นํ้า ใบอนุญาตให�ส�งออกสัตว*นํ้า หรือใบอนุญาตให�นําผ�าน
สัตว*นํ้า ให�มีอายุไม�เกินหกสิบวันนับแต�วันท่ีออกใบอนุญาตน้ัน 

 
ข�อ ๙  ผู�ได�รับใบอนุญาตให�นําเข�า ส�งออก หรือนําผ�านสัตว*นํ้าต�องแสดงใบอนุญาต

ต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีประจําด�านตรวจสัตว*นํ้าและนําเคลื่อนท่ีสัตว*นํ้าผ�านด�านตรวจสัตว*นํ้าตามท่ี
อธิบดีหรือผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนดไว�ในใบอนุญาต เว�นแต�มีเหตุจําเปHนหรือโดยสภาพข�อเท็จจริงท่ี
ไม�อาจนําสัตว*นํ้าน้ันเคลื่อนท่ีผ�านด�านตรวจสัตว*นํ้าน้ัน ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตให�นําเข�า ส�งออก หรือนํา
ผ�านสัตว*นํ้าแจ�งเปHนหนังสือต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีประจําด�านตรวจสัตว*นํ้าน้ัน พร�อมท้ังย่ืนสําเนา
หนังสือรับรองสุขภาพสัตว*หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร*ซากสัตว*ตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๕ (๓) 

 
ข�อ ๑๐  การนําเข�าหรือนําผ�านสัตว*นํ้าที่อาจก�อให�เกิดอันตรายจากโรคระบาด 

ผู�ได�รับใบอนุญาตต�องไม�เปNดหรือเปลี่ยนถ�ายภาชนะบรรจุสัตว*นํ้าน้ัน ยกเว�นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและ
จําเปHนต�องมีการเปNดภาชนะบรรจุสัตว*นํ้า ซึ่งผู�ปฏิบัติงานจะต�องดําเนินการภายใต�คําสั่งและการ
ควบคุมของพนักงานเจ�าหน�าท่ีประจําด�านตรวจสัตว*นํ้าอย�างใกล�ชิด 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การเพาะเลี้ยงสัตว*นํ้า หรือการมีสัตว*นํ้าไว�ในครอบครอง 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ข�อ ๑๑  ผู�ใดประสงค*จะทําการเพาะเลี้ยง หรือมีไว�ในครอบครองซึ่งสัตว*นํ้าท่ี

รัฐมนตรีประกาศกําหนดห�ามการเพาะเลี้ยง หรือมีไว�ในครอบครองตามมาตรา ๖๕ ให�ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตต�ออธิบดีหรือผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร�อมด�วยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว�ในแบบคําขอ 
โดยต�องแจ�งท่ีมาของสัตว*นํ้าท่ีจะขออนุญาตให�ชัดเจน 

การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให�ย่ืน ณ สถานท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) กรุงเทพมหานคร ให�ย่ืน ณ สํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
(๒) จังหวัดอ่ืน ให�ย่ืน ณ สํานักงานประมงจังหวัด 
(๓) สถานท่ีและวิธีการอ่ืนตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ข�อ ๑๒  การพิจารณาอนุญาตให�ทําการเพาะเลี้ยง หรือมีไว�ในครอบครองซึ่งสัตว*นํ้า

ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดห�ามการเพาะเลี้ยง หรือมีไว�ในครอบครองตามมาตรา ๖๕ ให�พิจารณาตาม
หลักเกณฑ* ดังต�อไปน้ี 

(๑) จํานวนสัตว*นํ้าท่ีมีอยู�ในประเทศหรือต�างประเทศ เพ่ือตรวจสอบการแพร�พันธุ*
ภายในประเทศความเสี่ยงต�อการสูญพันธุ* วิธีการสืบพันธุ* ความปลอดภัยของพันธุ*สัตว*นํ้าท่ีหายาก 
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับสัตว*นํ้าภายในประเทศ รวมท้ังสภาพของสถานท่ีเพาะเลี้ยงหรือครอบครอง
สัตว*นํ้า หรือผลกระทบต�อความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

(๒) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว*นํ้าต�องมีการจัดระบบการดูแลสัตว*นํ้า ความปลอดภัยของ
พันธุ*สัตว*นํ้า อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับสัตว*นํ้าภายในประเทศ รวมท้ังผลกระทบต�อความสมดุลของ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

(๓) กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว*นํ้าท่ีอาจก�อให�เกิดอันตรายจากโรคระบาดต�องมีหนังสือ
รับรองว�าสัตว*นํ้าน้ันไม�มีโรคระบาดจากกรมประมงหรือผู�ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด และต�องไม�
เพาะเลี้ยงสัตว*นํ้าในท่ีจับสัตว*นํ้าซึ่งเปHนสาธารณสมบัติของแผ�นดิน 

 
ข�อ ๑๓  ให�นําความในข�อ ๓ ข�อ ๔ และข�อ ๘ มาใช�บังคับแก�การออกใบอนุญาตให�

ทําการเพาะเลี้ยงสัตว*นํ้า หรือใบอนุญาตให�มีสัตว*นํ้าไว�ในครอบครองด�วย 
ผู�ได�รับใบอนุญาตให�นําเข�าสัตว*นํ้าหรือใบอนุญาตให�ทําการเพาะเลี้ยงสัตว*นํ้า ให�ถือ

ว�าได�รับใบอนุญาตให�มีสัตว*นํ้าไว�ในครอบครองด�วย 
ใบอนุญาตให�ทําการเพาะเลี้ยงสัตว*นํ้า หรือใบอนุญาตให�มีสัตว*นํ้าไว�ในครอบครอง 

ให�มีอายุสองปOนับแต�วันท่ีออกใบอนุญาตหรือถือว�าได�รับใบอนุญาต แล�วแต�กรณี 
 
ข�อ ๑๔  ผู�ได�รับใบอนุญาตให�ทําการเพาะเลี้ยงสัตว*นํ้าหรือมีสัตว*นํ้าไว�ในครอบครอง

ต�องจัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสัตว*นํ้าท่ีเพาะเลี้ยงหรือครอบครองในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนและเก็บไว�เปHนหลักฐานให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบ 

 
ข�อ ๑๕  ผู�ได�รับใบอนุญาตให�ทําการเพาะเลี้ยงสัตว*นํ้าหรือมีสัตว*นํ้าไว�ในครอบครอง

ท่ีไม�ประสงค*จะทําการเพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว*นํ้าแล�ว ให�นําสัตว*นํ้าน้ันส�งมอบให�แก�กรมประมง
เพ่ือดูแลหรือทําลายตามท่ีเห็นสมควร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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หมวด ๒ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

ข�อ ๑๖  เม่ือผู�ขอรับใบอนุญาตได�ชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนด
แล�ว ให�อธิบดีหรือผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให�แก�ผู�ขอรับใบอนุญาต  ท้ังน้ี อธิบดีหรือผู�ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายอาจกําหนดเง่ือนไขท่ีจําเปHนไว�ท�ายใบอนุญาต เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค*ตามกฎหมาย
ว�าด�วยการประมงไว�ในใบอนุญาตเพ่ือให�ผู�ได�รับใบอนุญาตปฏิบัติตามด�วยก็ได� 

 
ข�อ ๑๗  นอกจากหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงน้ี ผู�ได�รับใบอนุญาตต�อง

ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ท�ายใบอนุญาตด�วย 
 
ข�อ ๑๘  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ 

ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต�ออธิบดีหรือผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานท่ีตาม
ข�อ ๒ หรือข�อ ๑๑ แล�วแต�กรณี พร�อมด�วยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว�ในแบบคําขอ 

เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบแล�ว พบว�าผู�ขอรับใบแทนใบอนุญาตเปHนผู�ได�รับ
ใบอนุญาตและใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญจริง ให�เสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาต�ออธิบดีหรือผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือออกใบแทนใบอนุญาตให�กับผู�ย่ืนคําขอ 

การออกใบแทนใบอนุญาต ให�ใช�แบบใบอนุญาตเดิม และระบุคําว�า “ใบแทน” หรือ
ใช�ข�อความอ่ืนใดทํานองเดียวกันไว�ที่ก่ึงกลางส�วนบนด�านหน�าของใบอนุญาต 

ให�นําความในข�อ ๘ วรรคหน่ึง มาใช�บังคับกับการออกใบแทนใบอนุญาตโดยอนุโลม 
 
ข�อ ๑๙  คําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตาม

กฎกระทรวงน้ีให�เปHนไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ข�อ ๒๐  บรรดาคําขอรับใบอนุญาตท่ีได�ย่ืนไว�ก�อนวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช�บังคับ ให�ถือ

ว�าเปHนคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงน้ีโดยอนุโลม 
ในกรณีท่ีคําขอตามวรรคหน่ึงมีข�อแตกต�างไปจากคําขอตามกฎกระทรวงน้ี ให�อธิบดี

หรือผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งให�ผู�ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก�ไขเพ่ิมเติมคําขอและส�ง
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือให�การเปHนไปตามกฎกระทรวงน้ี 

 
ข�อ ๒๑  ผู�ใดทําการเพาะเลี้ยง หรือมีไว�ในครอบครองซึ่งสัตว*นํ้าท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดห�ามการเพาะเลี้ยง หรือมีไว�ในครอบครองตามมาตรา ๖๕ อยู�ในวันก�อนวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช�
บังคับ ให�มาย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงน้ีภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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บังคับและในกรณีที่อธิบดีหรือผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไม�ออกใบอนุญาต ต�องส�งมอบสัตว*นํ้าน้ันให�
กรมประมงเพ่ือดูแลหรือทําลายตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข�อ ๒๒  กรณีที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห�ามนําเข�า ส�งออก นําผ�าน เพาะเลี้ยง หรือ

มีไว�ในครอบครองซึ่งสัตว*นํ้าตามมาตรา ๖๕ เพ่ิมเติม ให�ผู�ที่ทําการเพาะเลี้ยง หรือมีไว�ในครอบครองซึ่ง
สัตว*นํ้าน้ันมาย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงน้ีภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดดังกล�าว และในกรณีท่ีอธิบดีหรือผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไม�ออกใบอนุญาต ต�องส�งมอบ
สัตว*นํ้าน้ันให�กรมประมงเพ่ือดูแลหรือทําลายตามท่ีเห็นสมควร 

 
 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ* 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๖ วรรคหน่ึง และมาตรา ๗ 
วรรคหน่ึง แห�งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ*มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ* วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การ
อนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบกับมาตรา ๖๕ แห�งพระราชกําหนดดังกล�าว บัญญัติให�การ
นําเข�า ส�งออก นําผ�าน เพาะเลี้ยงหรือมีไว�ในครอบครองซึ่งสัตว*นํ้าบางชนิด ต�องได�รับใบอนุญาตจาก
อธิบดีหรือผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  จึงจําเปHนต�องออกกฎกระทรวงน้ี 
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วริญา/ปริยานุช/จัดทํา 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
วิชพงษ*/ตรวจ 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 


