
กฎกระทรวง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้า 

ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

พ.ศ. 25591 

 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชก าหนดการ

ประมง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
ข้อ 1  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณ

สมบัติของแผ่นดิน 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง และก าหนดให้มี
อ านาจปฏิบัติการตามมาตรา 79 

  
ข้อ 2  ผู้ใดประสงค์จะท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ตามมาตรา 79 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน
แบบค าขอ 

การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานประมงพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร กรมประมง 

(2) กรณีท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในจังหวัดอ่ืน ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอ าเภอ หรือส านักงานประมง
อ าเภอแห่งท้องที่ท่ีประสงค์จะท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(3) สถานที่และวิธีการอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
ข้อ 3  ให้ประมงจังหวัดประกาศก าหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์จะท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่

จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นค าขอรับใบอนุญาต โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

  

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนที่ 41 ก/หน้า 8/4 พฤษภาคม 2559 



ข้อ 4  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของค าขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ 

กรณีท่ีค าขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

กรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้
ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าค าขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้น
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

  
ข้อ 5  ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และให้นัดวันและเวลาโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบ เพื่อท าการตรวจสอบแหล่งท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่จะขออนุญาต 

ใบรับค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แทนใบอนุญาตได้ในระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาต 

  
ข้อ 6  การพิจารณาอนุญาตให้ท าการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ ่งเป็นสาธารณ

สมบัติของแผ่นดิน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต 

(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาห้าปีนับถึงวันยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาต 

(3) พ้ืนที่ที่จะอนุญาตต้องยังไม่เกินศักยภาพการรองรับของที่จับสัตว์น้ าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(4) พ้ืนที่ที่จะอนุญาตต้องอยู่ห่างจากเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า หรือโรงสูบจ่ายน้ าเพ่ือการบริ
โภคหรือสถานีสูบน้ าดิบของระบบประปาไม่น้อยกว่า 200 เมตร 

(5) พ้ืนที่ที่จะอนุญาตต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนทั่วไปที่ใช้แหล่งน้ า 
และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อระบบการระบายน้ าหรือการชลประทาน การสัญจรทางน้ า หรือส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ า 

(6) วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ า 



(7) ในกรณีการขอรับใบอนุญาตเป็นการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมตามมาตรา 76 
พ้ืนที่ขออนุญาตท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศ
ก าหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรา 77 

  
ข้อ 7  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบ

วันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาที่ประกาศก าหนดตามข้อ 3 และค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน กรณีมีค าสั่งไม่อนุญาต ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

ใบอนุญาตให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

  
ข้อ 8  เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดแล้วให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจก าหนดรายละเอียดของเงื่อนไขที่
จ าเป็นนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงไว้ในใบอนุญาตเพ่ือให้
ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้ 

  
ข้อ 9  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องติดตั้งโคมไฟหรือเครื่องหมายบริเวณท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ชัดเจน 

(2) ไม่สร้างที่พักอาศัยเป็นการถาวรในที่จับสัตว์น้ าหรือบริเวณสถานที่ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(3) ไม่ใช้สารเคมี ยา หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งทางราชการมีประกาศห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(4) กรณีสัตว์น้ าที่เพาะเลี้ยงป่วยหรือตายต้องน าสัตว์น้ าหรือซากของสัตว์น้ าขึ้นมาก าจัดบนบก
อย่างถูกสุขลักษณะ 

(5) กรณีเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมตามมาตรา 76 ต้องป้องกันมิให้สัตว์น้ าที่
เพาะเลี้ยงหลุดออกนอกท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าลงสู่ที่จับสัตว์น้ า 

(6) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 

  
ข้อ 10  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่บุพการี คู่สมรส หรือผู้สืบสันดานของ

ตน ให้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ 2 พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน
ตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอ 

ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาต



ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน กรณีค าสั่งไม่
อนุญาตให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

ใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้โอนแล้ว ให้เขียนหรือประทับตราค าว่า “โอนแล้ว” ด้วยอักษรสีแดง
ไว้ด้านบนของใบอนุญาต และให้ระบุชื่อผู้รับโอน วัน เดือน ปีที่อนุญาตให้โอนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้อนุญาตก ากับ
ไว้ด้วย 

ให้น าความในข้อ 4 ข้อ 6 (1) หรือ (2) ข้อ 8 และข้อ 9 มาใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาตและ
ผู้รับโอนใบอนุญาตโดยอนุโลม 

  
ข้อ 11  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญ ให้ผู้รับ

ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ 2 พร้อมด้วยเอกสาร
หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและ
ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญจริง ให้ออกใบแทนใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นค าขอ 

การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม และระบุค าว่า “ใบแทน” หรือใช้ข้อความ
อ่ืนใดท านองเดียวกันไว้ที่ก่ึงกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต 

ให้น าความในข้อ 7 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการออกใบแทนใบอนุญาตโดยอนุโลม 

  
ข้อ 12  ค าขอรับใบอนุญาต ใบรับค าขอ ใบอนุญาต ค าขอโอนใบอนุญาต และค าขอรับใบแทน

ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
  

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

  



หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต  การออกใบอนุญาต และการ
โอนใบอนุญาต ประกอบกับมาตรา 79 แห่งพระราชก าหนดดังกล่าว บัญญัติให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์
น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวง
นี้ 
 
 
 


