เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศกรมประมง
เรื่อง แบบคาขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคาขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑9 ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้นาเข้า
ส่งออก นาผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้าบางชนิด พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมประมง
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกรมประมง เรื่ อ ง แบบค าขอรั บ ใบอนุ ญ าต ใบอนุ ญ าต
และค าขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตให้ ท าการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าบางชนิ ด ตามความในมาตรา 65
แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข้อ 2 คาขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคาขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น้ าบางชนิ ด ตามความในมาตรา 65 แห่ ง พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4
มีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

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

คำขอรับใบอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำบำงชนิด
ตำมควำมในมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เขียนที่................................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ....................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)..................................................................................................................
 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..........................หมายเลขโทรศัพท์.............................................E - mail: ..................................................
 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...........................หมายเลขโทรศัพท์............................................E - mail: ..................................................
โดย (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)...............................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นผู้มีอานาจลงนาม
............................................................................................................................................... .............................................
 1.3 ส่วนราชการ/สถาบันการศึกษา/อื่นๆ................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่.............................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน...........................................
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.......................
ที่ติดต่อเลขที่....................หมูท่ ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์..........................หมายเลขโทรศัพท์.............................................E - mail: ..................................................
โดย (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)...............................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นผู้ติดต่อดาเนินการ
2. กรณีมอบอานาจ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ).......................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นผู้รับมอบอานาจ จากบุคคลตามข้อ...................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................E - mail: ..................................................................

-23. สถานทีเ่ ลี้ยงตั้งอยู่เลขที่...................หมู่ท.ี่ .......................ตรอก/ซอย.......................ถนน...............................................
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.......................
รหัสไปรษณีย์..........................หมายเลขโทรศัพท์.............................................E - mail: ...................................................
พิกดั ทางภูมิศาสตร์................................................... .......................................................
.....................................................
4. มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางชนิด ตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ชนิดสัตว์น้ำ

ชื่อวิทยำศำสตร์

ประเภท
กำรเลี้ยง*

จำนวน
(บ่อ/ตู/้
อื่นๆ)

พื้นที่
(ไร่/ตรม./
ลบ.ม.)

จำนวน
(ตัว)*

หมำยเหตุ

*ประเภทกำรเลี้ยง ระบุ บ่อดิน บ่อคอนกรีต บ่อพลำสติก ตู้กระจก เป็นต้น
*จำนวนตัว กรณีที่เลี้ยงในบ่อดินให้ระบุเป็นกำรประมำณกำร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 เพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์
 ศึกษาวิจัย เพื่อ........................................................................................................................ ........................
 จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้าดังกล่าวในสถานที่..........................................................................................................
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่......................................................... ถึงวันที่............................................................................
 กรณีจาเป็นอื่นๆ..............................................................................................................................................
5. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคาขอรับใบอนุญาต ดังนี้
 แสดงบัตรประจาตัวประชาชนผู้ยื่นคาขอที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง หรือสาเนาภาพถ่าย
 แสดงหนัง สือ รับ รองการจดทะเบีย นเป็น นิติบุค คล และหลัก ฐานแสดงวัต ถุป ระสงค์ ในการประกอบ
กิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน หรือสาเนาภาพถ่าย (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 แสดงหนังสือรับรองสถานที่ให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกาหนด
การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 แสดงเอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี)
 หนังสือมอบอานาจ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจและแสดงบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้รับมอบอานาจ ที่ยังไม่หมดอายุ ปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอำนำจ)
 แผนผังหรือแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางชนิด
ตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด และขอรับรอง
ว่าข้อมูลในคาขอตลอดจนเอกสารหรือหลักฐานทุกฉบับที่แ นบมาพร้อมนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และ
ทราบดีว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

(ลายมือชื่อ).........................................................ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(...........................................................)

-3-

บันทึกกำรตรวจสอบคำขอรับใบอนุญำต
 สานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 สานักงานประมงจังหวัด........................
 อื่นๆ......................................................
วันที่..............................................................
วันนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)...............................................................................................อายุ.........................ปี
เลขประจาตัวประชาชน........................................................เป็นผู้รับมอบอานาจจาก...............................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล...................................................ได้มายื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าบางชนิด ตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อเจ้าหน้าที่รับคาขอ
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

เอกสำรหรือหลักฐำน
แบบคาขอรับใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางชนิด ตามความในมาตรา 65 แห่ง
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แสดงบัตรประจาตัวประชาชนผู้ยื่นคาขอที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง หรือสาเนาภาพถ่าย
แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน หรือสาเนาภาพถ่าย (กรณีเป็นนิติบุคคล)
แสดงหนังสือรับรองสถานที่ให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางชนิดตามความในมาตรา 65
แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แสดงเอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี)
หนังสือมอบอานาจปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอำนำจ)
(6.๑) แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ผูม้ อบอานาจ ที่ยงั ไม่หมดอายุ
(6.๒) แสดงบัตรประจาตัวประชาชน ผู้รับมอบอานาจ ที่ยังไม่หมดอายุ
แนบแผนผังหรือแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

ผลกำรตรวจสอบ
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 แสดง  ไม่แสดง
 แสดง  ไม่แสดง
 แสดง  ไม่แสดง
 แสดง  ไม่แสดง
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
 แนบ  ไม่แนบ
 แสดง  ไม่แสดง
 แนบ  ไม่แนบ

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

-4บันทึกกำรพิจำรณำอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำบำงชนิดตำมควำมในมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนด
กำรประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบ
เห็นควรอนุญาต
ไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก........................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)..................................................................เจ้าหน้าทีผ่ ู้ตรวจสอบ
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่.....................................................
คำสั่งผู้มีอำนำจอนุญำต
 อนุญาต
 โดยกาหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตเพิ่มเติม ดังนี้...............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ).............................................................ผูม้ อี านาจอนุญาต
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่..................................................................
ผลกำรดำเนินกำรพิจำรณำอนุญำต
 กรณีอนุญำต
 แจ้งผลพิจารณาแล้ว ตามหนังสือเลขที่.....................................................................ลงวันที่..............................................
 ออกใบอนุญาตแล้ว เลขที่..........................................................................................ลงวันที่..............................................
 กรณีไม่อนุญำต
 แจ้งผลพิจารณาและแจ้งสิทธิ์ให้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแล้ว
ตามหนังสือเลขที่.........................................................................................................ลงวันที่...........................................
 มีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตแล้ว
ตามหนังสือเลขที่.........................................................................................................ลงวันที่...........................................

(ลายมือชื่อ).............................................................เจ้าหน้าที่
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่..................................................................

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

ใบรับคำขอใบอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำบำงชนิด
ตำมควำมในมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(สำหรับผูข้ อรับใบอนุญำต)

ใบรับคำขอใบอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำบำงชนิด
ตำมควำมในมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

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

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

ชื่อผู้ยื่นคำขอ...............................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง/เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล................................................................
ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำบำงชนิดตำมควำมในมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนด
กำรประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งสถำนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งอยู่เลขที.่ ............................................................เขตท้องทีห่ มู่ที่......................
ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................
โดยเพำะเลีย้ งสัตว์น้ำ ดังต่อไปนี้
1.
(ชนิดสัตว์น้ำ)
ชื่อวิทยำศำสตร์
.
จำนวน
ตัว พื้นที่รวม
(หน่วย)
2.
(ชนิดสัตว์น้ำ)
ชื่อวิทยำศำสตร์
.
จำนวน
ตัว พื้นที่รวม
(หน่วย)
3.
(ชนิดสัตว์น้ำ)
ชื่อวิทยำศำสตร์
.
จำนวน
ตัว พื้นที่รวม
(หน่วย)
4.
(ชนิดสัตว์น้ำ)
ชื่อวิทยำศำสตร์
.
จำนวน
ตัว พื้นที่รวม
(หน่วย)
ออกให้โดย................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อผู้ยื่นคำขอ..........................................................

ชื่อผู้ยื่นคำขอ...............................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง/เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล................................................................
ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำบำงชนิดตำมควำมในมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนด
กำรประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งสถำนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งอยู่เลขที.่ ............................................................เขตท้องทีห่ มู่ที่......................
ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................
โดยเพำะเลีย้ งสัตว์น้ำ ดังต่อไปนี้
1.
(ชนิดสัตว์น้ำ)
ชื่อวิทยำศำสตร์
.
จำนวน
ตัว พื้นที่รวม
(หน่วย)
2.
(ชนิดสัตว์น้ำ)
ชื่อวิทยำศำสตร์
.
จำนวน
ตัว พื้นที่รวม
(หน่วย)
3.
(ชนิดสัตว์น้ำ)
ชื่อวิทยำศำสตร์
.
จำนวน
ตัว พื้นที่รวม
(หน่วย)
4.
(ชนิดสัตว์น้ำ)
ชื่อวิทยำศำสตร์
.
จำนวน
ตัว พื้นที่รวม
(หน่วย)
ออกให้โดย................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อผู้ยื่นคำขอ..........................................................

ลำยมือชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รบั คำขอ
(............................................................)
ตำแหน่ง................................................................
หมำยเหตุ ใบรับคำขอนี้ใช้แทนใบอนุญำตได้ในระหว่ำงที่เจ้ำหน้ำที่พจิ ำรณำอนุญำต

ลำยมือชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รบั คำขอ
(............................................................)
ตำแหน่ง................................................................
หมำยเหตุ ใบรับคำขอนี้ใช้แทนใบอนุญำตได้ในระหว่ำงที่เจ้ำหน้ำที่พจิ ำรณำอนุญำต

ใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางชนิด
ตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เลขที่..............................................
อนุญาตให้...........................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................................................................................
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่เลขที่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน.......................................
หมู่ที่...................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด ....................................
ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชนิดสัตว์น้า........................................... ชื่อวิทยาศาสตร์................................................................
จานวน...................................................ตัว พื้นที่รวม................................(หน่วย)
2. ชนิดสัตว์น้า........................................... ชื่อวิทยาศาสตร์................................................................
จานวน...................................................ตัว พื้นที่รวม................................(หน่วย)
3. ชนิดสัตว์น้า........................................... ชื่อวิทยาศาสตร์................................................................
จานวน...................................................ตัว พื้นที่รวม................................(หน่วย)
รวมพื้นที่......................................................... (หน่วย)
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าตั้งอยู่เลขที่...............................หมูท่ ี่......................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด...................................................
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่....................................... ถึงวันที่ .................................................

ลายมือชื่อ...................................................ผู้มีอานาจอนุญาต
(....................................................)
ตาแหน่ง........................................................
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1........................................................................................................................................... ............................................
2.......................................................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................................... ................

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

คำขอรับใบแทนใบอนุญำตให้ทำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำบำงชนิด
ตำมควำมในมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เขียนที่................................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ....................

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)..................................................................................................................
 1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน
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..........................หมายเลขโทรศัพท์.............................................E - mail: ..................................................
 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...........................หมายเลขโทรศัพท์............................................E - mail: ..................................................
โดย (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)...............................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นผู้มีอานาจลงนาม
............................................................................................................................................... .............................................
 1.3 ส่วนราชการ/สถาบันการศึกษา/อื่นๆ................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่.............................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน...........................................
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.......................
ที่ติดต่อเลขที่....................หมูท่ ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์..........................หมายเลขโทรศัพท์.............................................E - mail: ..................................................
โดย (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)...............................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นผู้ติดต่อดาเนินการ
2. กรณีมอบอานาจ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ).......................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นผู้รับมอบอานาจ จากบุคคลตามข้อ...................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................E - mail: ..................................................................

-23. มีความประสงค์ขอรับ ใบแทนใบอนุญ าตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางชนิด ตามความในมาตรา 65
แห่งพระราชกาหนดการประมงพ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเลขที่....................................ลงวันที่..........................
เนื่องจาก....................................................................................................................................................... .......................
4. ข้าพเจ้าได้แนบหรือแสดงเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอรับใบแทนใบอนุญาต ดังนี้
 แสดงบัตรประจาตัวประชาชนผู้ยื่นคาขอที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง หรือสาเนาภาพถ่าย
 แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ ในการประกอบ
กิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน หรือสาเนาภาพถ่าย (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 แนบใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางชนิด ตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีใบอนุญำตเดิมชำรุดเสียหำย)
 แนบบันทึกประจาวันแจ้งความเอกสารหาย (กรณีใบอนุญำตเดิมสูญหำยหรือถูกทำลำย)
 หนั งสื อมอบอ านาจ พร้ อมแนบส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ มอบอ านาจและแสดงบัตรประจ าตั ว
ประชาชนผู้รับมอบอานาจ ที่ยังไม่หมดอายุ ปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอำนำจ)
ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางชนิด
ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า 6 5 แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช ก า ห น ด ก า ร ป ร ะ ม ง พ . ศ . 2 5 5 8 แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และขอรั บ รองว่ า ข้ อ มู ล ในค าขอตลอดจนเอกสารและหลั ก ฐานทุ ก ฉบั บ ที่ แ นบมาพร้ อ มนี้ ถู ก ต้ อ ง
ตามความเป็นจริงทุกประการ และทราบดีว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267
แห่งประมวลกฎหมายอาญา

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

-3เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องคำขอรับใบแทนใบอนุญำต ฯ
 ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอรับใบแทนใบอนุญาตแล้ว ถูกต้องและครบถ้วน
 ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอรับใบแทนใบอนุญาตแล้ว ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสาร
............................................................................................................................................................................................
โดยให้แก้ไขภายในวันที่......................................................................
(ลายมือชื่อ)......................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
เห็นควรอนุญาต
ไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก...............................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)..................................................................เจ้าหน้าที่
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่..................................................................
คำสั่งผู้มีอำนำจอนุญำต
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)..................................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่..................................................................
ผลกำรดำเนินกำรพิจำรณำอนุญำต
 กรณีอนุญำต
 แจ้งผลพิจารณาแล้ว ตามหนังสือเลขที่.....................................................................ลงวันที่..............................................
 ออกใบอนุญาตแล้ว เลขที่..........................................................................................ลงวันที่..............................................
 กรณีไม่อนุญำต
 แจ้งผลพิจารณาและแจ้งสิทธิ์ให้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแล้ว
ตามหนังสือเลขที่.........................................................................................................ลงวันที่...........................................
 มีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตแล้ว
ตามหนังสือเลขที่.........................................................................................................ลงวันที่...........................................

(ลายมือชื่อ)..................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่..................................................................

