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ประกาศกรมประมง
เรื่อง กำหนดให้ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินมำยื่นคำขอรับใบอนุญำต
พ.ศ. 2559
โดยที่มำตรำ 175 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 กำหนดให้ผู้ทำกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติ ของแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชกำหนดนี้มีผลใช้บังคับยื่น
คำขอรับใบอนุญำตตำมพระรำชกำหนดนี้ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระรำชกำหนดนี้ใช้บังคับ
และเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไปได้จนกว่ำจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญำต ประกอบกับ
มำตรำ 79 กำหนดห้ำมมิให้ผู้ใดทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หำกฝ่ำฝืนจะมีโทษตำมมำตรำ 149 คือ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบำท
ถึงหนึ่งแสนบำท และปรับวันละหนึ่งหมื่นบำทตลอดระยะเวลำที่มีกำรฝ่ำฝืน รวมทั้งต้องดำเนินกำรฟื้นฟูหรือ
ชำระค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ำหรือสภำพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรให้กลับสู่สภำพ
ตำมธรรมชำติ
ในกำรนี้ เพื่อให้ผู้ที่ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สำธำรณสมบัติของแผ่นดิน
ทั้งหมดทั้งในพื้นที่ทะเลและน้ำจืด ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง กำรเพำะเลี้ยงหอย ฯลฯ ที่ได้ทำกำร
เพำะเลี้ยงอยู่ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2558 ไม่เป็นควำมผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมำย จะต้องมำยื่นคำขอรับ
ใบอนุญำตทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็น สำธำรณสมบัติของแผ่นดินตำมพระรำชกำหนดนี้
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมสถำนที่ที่กรมประมงกำหนดให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 11 พฤษภำคม 2559 และเมื่อได้ยื่น
คำขอรับใบอนุญำตเรียบร้อยแล้ว สำมำรถทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไปได้จนกว่ำจะมีคำสั่ง แจ้งว่ำไม่อนุญำต
โดยกำรยื่นคำขอรับใบอนุญำตในครั้งนี้ เป็นกำรดำเนินกำรเพื่อไม่ให้เกษตรกรที่ได้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับ
สัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินมีควำมผิดตำมที่กฎหมำยกำหนดเท่ำนั้น โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่
รับ คำขอจะออกใบรับคำขอใบอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่ งเป็นสำธำรณสมบัติของ
แผ่นดิน (เบื้องต้น) ไว้เป็นหลักฐำนเพื่อแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ ซึ่งไม่ได้หมำยควำมว่ำผู้ที่ยื่นคำ
ขอรับใบอนุญำตดังกล่ำวได้รับกำรอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว หลังจำกนั้น กรมประมงจะนำข้อมูล ที่ได้จำกกำร
ยื่นคำขอรับ ใบอนุญำต (เบื้องต้น ) มำเป็นฐำนข้อมูล ในกำรดำเนินกำรร่วมกับคณะกรรมกำรประมงประจำ
จังหวัด เพื่อ ประกอบกำรพิจ ำรณำกำหนดพื้น ที่ใ นกำรเพำะเลี้ย งสัต ว์น้ำและหลัก เกณฑ์ในกำรพิจ ำรณำ
อนุญ ำตตำมขั้น ตอนที่ก ฎหมำยกำหนดต่อ ไป และเมื่อ มีก ำรกำหนดพื้น ที่แ ละแนวทำงสำหรับ กำรขอรับ
ใบอนุญำตและกำรพิจำรณำอนุญำตเพื่อให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของ
แผ่น ดิน ตำมมำตรำ 79 เรียบร้อยแล้ว จึงให้เกษตรกรยื่นคำขอรับใบอนุญำตตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กฎหมำยกำหนดต่อไป
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ดังนั้น เพื่อให้กำรเป็นไปตำมบทบัญญัติของกฎหมำยดังกล่ำว อธิบดีกรมประมงจึงออกประกำศ
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 สถำนที่ และระยะเวลำยื่นคำขอ
ให้ผู้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินอยู่ก่อนวันที่
พระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ คือ วันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 มำยื่นคำขอรับ
ใบอนุญ ำตตำมแบบคำขอรับ ใบอนุญ ำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัต ว์น้ำในที่จับ สัตว์น้ำซึ่ง เป็น สำธำรณสมบัติ
ของแผ่นดิน (เบื้องต้น) แนบท้ำยประกำศนี้ ตั้งแต่ วันที่ 27 เมษำยน 2559 จนถึงวันที่ 11 พฤษภำคม 2559
โดยไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ณ สถำนที่ ดังต่อไปนี้
1.1 กรณีทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นคำขอ ณ สำนั กงำนประมง
พื้นที่กรุงเทพมหำนคร กรมประมง
1.2 กรณีทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงำนประมงจังหวัด หรือสำนักงำน
ประมงอำเภอ หรือศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ำจืด หรือศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่ง หรือศูนย์หรือ
หน่วยบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง ในเขตพื้นที่ทที่ ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ข้อ 2 เมื่อได้รับคำขอตำมข้อ 1 แล้ว ให้หน่วยงำนที่ได้รับคำขอดำเนินกำรดังนี้
2.1 ออกใบรับคำขอใบอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติ
ของแผ่นดิน (เบื้องต้น) โดยให้ออกเลขที่คำขอตั้งแต่เลขหนึ่งเรียงไปตำมลำดับของหน่วยงำนที่รับคำขอนั้น
ตำมแบบแนบท้ำยประกำศนี้
2.2 จั ด ส่ ง ค ำขอให้ ส ำนั ก งำนประมงจังหวัด รวบรวม จั ด ท ำสรุป ข้ อมู ล ของผู้ ยื่น ค ำขอรับ
ใบอนุญำตฯ
ข้อ 3 เมื่อสำนักงำนประมงจังหวัดได้รับข้อมูล ตำมข้อ 2 ให้ดำเนินกำรประมวล สรุปข้อมูล
และดำเนินกำรดังนี้
3.1 รำยงำนเสนอกรมประมงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดทำแนวทำงปฏิบัติในกำรกำหนด
เขตพื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2559 ตำมแบบที่กรมประมงกำหนด
3.2 รำยงำนเสนอคณะกรรมกำรประมงประจำจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดทำเขตพื้นที่
ที่ควรกำหนดให้เป็นเขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมตำมมำตรำ 77 และกำรออกใบอนุญำตตำมมำตรำ 79
ข้อ 4 ให้ผู้ที่ได้ยื่นคำขอตำมข้อ 1 แจ้งข้อมูลรำยละเอียดที่ระบุไว้ในคำขอตำมควำมเป็นจริง
ผู้ยื่นคำขอสำมำรถเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไปได้จนกว่ำจะได้รับแจ้งคำสั่ งไม่อนุญำต โดยใช้ใบรับคำขอใบอนุญำต
ให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน (เบื้องต้น) เป็นหลักฐำน
กำรยื่นคำขอในครั้งนี้กรมประมงและคณะกรรมกำรประมงประจำจั งหวัดในแต่ละพื้นที่จะใช้เป็น
ข้อมูล ในกำรกำหนดพื้นที่ที่สมควรกำหนดให้ เป็น เขตเพำะเลี้ ยงสั ตว์น้ำควบคุม และเป็นข้อมูลในกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรประมง ค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดเก็บภำษี อำกรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ 5 เมื่อคณะกรรมกำรประมงประจำจังหวัดในแต่ละพื้ นที่ได้ออกประกำศกำหนดพื้นที่ใดให้
เป็นเขตพื้นทีเ่ พำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และสำนักงำนประมงจังหวัดได้ออกประกำศเพื่อกำหนดห้วงเวลำที่จะให้
ผู้ประสงค์ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินมำยื่นคำขอรับใบอนุญำตแล้ว
ให้ผู้ที่ได้ยื่นคำขอตำมข้อ 1 มำยื่นขอรับใบอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณ
สมบัติของแผ่นดินอีกครั้งหนึ่ง พร้อมแนบเอกสำรและหลักฐำนตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน และดำเนินกำรตำมกฎกระทรวง
ดังกล่ำว
ข้อ 6 ผู้ที่ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินอยู่ก่อนวันที่
พระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ ที่ไม่ได้มำยื่นแบบแสดงควำมประสงค์ขอรับใบอนุญำต
ให้ทำกำรเพำะเลี้ย งสัตว์น้ำในที่จับสั ตว์น้ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน (เบื้องต้น) ตำมมำตรำ 175
แห่ง พระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 ภำยในระยะเวลำที่กำหนดจะไม่ส ำมำรถดำเนินกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ำในที่จับ สัต ว์น้ำซึ่งเป็ น สำธำรณสมบัติของแผ่นดินได้อีกต่อไป และมีควำมผิดตำมพระรำชกำหนดกำร
ประมง พ.ศ.2558 มำตรำ 79 ซึ่งกำหนดโทษตำม มำตรำ 149 คือ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบำทถึงหนึ่งแสนบำท
และปรับวันละหนึ่งหมื่นบำทตลอดระยะเวลำที่มีกำรฝ่ำฝืน รวมทั้งต้องดำเนินกำรฟื้นฟูหรือ ชำระค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ำหรือสภำพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรให้กลับสู่สภำพตำมธรรมชำติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2559

