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กฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก นําผ่าน
เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําบางชนิด
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกําหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ํา ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ํา ใบอนุญาต
ให้นําผ่านสัตว์น้ํา ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ําไว้ในครอบครอง
แล้วแต่กรณี
หมวด ๑
การขออนุญาตและการอนุญาต
ส่วนที่ ๑
การนําเข้าสัตว์น้ํา การส่งออกสัตว์น้ํา หรือการนําผ่านสัตว์น้ํา
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ห้ามการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านตามมาตรา ๖๕ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ด่านตรวจสัตว์น้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรือสํานักงานประมงจังหวัด
ในกรณีไม่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์นํา้
(๓) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ ๓ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ําแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ
กรณีที่คําขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าคําขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่
วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ข้อ ๔ ในกรณี ที่ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตและเอกสารหรื อ หลั ก ฐานถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๕ การพิจารณาอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห้ามการนําเข้า
ตามมาตรา ๖๕ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) จํานวนสัตว์น้ําที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อตรวจสอบการแพร่พันธุ์ภายในประเทศ วิธีการสืบพันธุ์
ความปลอดภัยของสัตว์น้ําที่หายาก อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์น้ําภายในประเทศ รวมทั้งสภาพของ
สถานที่เพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ํา หรือผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ
(๒) กรณีนําเข้าปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง ต้องมีหนังสือรับรองการนําปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง
เข้ามาในราชอาณาจักรจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด
(๓) ห้ามอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําที่ก่อให้เกิดโรคระบาด ในกรณีไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า
สั ต ว์ น้ํ า นั้ น เป็ น โรคระบาด ผู้ นํ า เข้ า สั ต ว์ น้ํ า ต้ อ งยื่ น หนั ง สื อ รั บ รองสุ ข ภาพสั ต ว์ ห รื อ หนั ง สื อ รั บ รอง
สุขศาสตร์ซากสัตว์ซึ่งมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกหรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในวันที่
นําเข้าสัตว์น้ําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา
ข้อ ๖ การพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห้ามการส่งออก
ตามมาตรา ๖๕ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ชนิดพันธุ์และจํานวนสัตว์น้ําที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ของพันธุ์สัตว์น้ําที่หายาก รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ําอื่นและความสมดุลของ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ
(๒) กรณีการส่งออกปลาทะเลสวยงามต้องได้รับหนังสือรับรองการเพาะพันธุ์จากกรมประมง
หรือต้องมีเอกสารรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามจากการนําเข้า หรือเป็นการส่งออกเพื่อการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย หรือกรณีอื่นที่มิใช่เพื่อการค้า แล้วแต่กรณี
(๓) กรณีการส่งออกผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสําเร็จรูปต้องมีหนังสือรับรองชนิดพันธุ์เปลือกหอย
สําเร็จรูปจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๓ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(๔) กรณีการส่งออกสัตว์น้ําชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นสัตว์น้ํา
ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด
(๕) กรณีเป็นการส่งออกสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาดต้องได้รับหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์จากกรมประมง และก่อนการอนุญาตสัตว์น้ํานั้น
ต้องผ่านการกักกันและกําจัดโรคก่อนการส่งออกตามระยะเวลาและวิธีการที่ประเทศปลายทางกําหนด
ข้อ ๗ การพิจารณาอนุญาตให้นําผ่านสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห้ามการนําผ่าน
ตามมาตรา ๖๕ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ชนิดพันธุ์และจํานวนสัตว์น้ําต้องตรงกับที่ขออนุญาต ความปลอดภัยของสัตว์น้ําในประเทศ
และอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์น้ํานั้น
(๒) กรณีเป็นการนําผ่านสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาดต้องมีหนังสือรับรอง
สุ ข ภาพสั ต ว์ ห รื อ หนั ง สื อ รั บ รองสุ ข ศาสตร์ ซ ากสั ต ว์ ซึ่ ง มี ข้ อ ความเป็ น ภาษาอั ง กฤษซึ่ ง ลงนามรั บ รอง
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกหรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในวันที่นําผ่านสัตว์น้ําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา
ข้อ ๘ ในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ํา อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน
สัตว์น้ํา ให้แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบด้วย
ใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ํา ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ํา หรือใบอนุญาตให้นําผ่านสัตว์น้ํา
ให้มีอายุไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตนั้น
ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ําต้องแสดงใบอนุญาตต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ําและนําเคลื่อนที่สัตว์น้ําผ่านด่านตรวจสัตว์น้ําตามที่อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่มีเหตุจําเป็นหรือโดยสภาพข้อเท็จจริงที่ไม่อาจนํา
สัตว์น้ํานั้นเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ํานั้น ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ํา
แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจสัตว์น้ํานั้น พร้อมทั้งยื่นสําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์
หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ (๓)
ข้อ ๑๐ การนําเข้าหรือนําผ่านสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาด ผู้ได้รับใบอนุญาต
ต้องไม่เปิดหรือเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุสัตว์น้ํานั้น ยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและจําเป็นต้องมีการเปิด
ภาชนะบรรจุสัตว์น้ํา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องดําเนินการภายใต้คําสั่งและการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจําด่านตรวจสัตว์น้ําอย่างใกล้ชิด
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ส่วนที่ ๒
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือการมีสัตว์น้ําไว้ในครอบครอง
ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์ จ ะทําการเพาะเลี้ย ง หรือ มีไ ว้ในครอบครองซึ่ งสั ตว์ น้ํา ที่รั ฐ มนตรี
ประกาศกําหนดห้ามการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา ๖๕ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ โดยต้องแจ้ง
ที่มาของสัตว์น้ําที่จะขออนุญาตให้ชัดเจน
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สํานักงานประมงจังหวัด
(๓) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๒ การพิจารณาอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดห้ามการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา ๖๕ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) จํานวนสัตว์น้ําที่มีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบการแพร่พันธุ์ภายในประเทศ
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ วิธีการสืบพันธุ์ ความปลอดภัยของพันธุ์สัตว์น้ําที่หายาก อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
กับสัตว์น้ําภายในประเทศ รวมทั้งสภาพของสถานที่เพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ํา หรือผลกระทบต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ
(๒) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต้องมีการจัดระบบการดูแลสัตว์น้ํา ความปลอดภัยของพันธุ์สัตว์น้ํา
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์น้ําภายในประเทศ รวมทั้งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ
(๓) กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาดต้องมีหนังสือรับรองว่า
สัตว์น้ํานั้นไม่มีโรคระบาดจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศกําหนด และต้องไม่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ข้อ ๑๓ ให้ นํ าความในข้ อ ๓ ข้ อ ๔ และข้ อ ๘ มาใช้ บั งคั บแก่ การออกใบอนุ ญาต
ให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ําไว้ในครอบครองด้วย
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ให้ถือว่าได้รับ
ใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ําไว้ในครอบครองด้วย
ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ําไว้ในครอบครอง ให้มีอายุสองปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตหรือถือว่าได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือมีสัตว์น้ําไว้ในครอบครองต้องจัดทํา
บัน ทึ กการเปลี่ ย นแปลงของสั ต ว์ น้ํา ที่ เพาะเลี้ ยงหรื อ ครอบครองในกรณีที่ มี การเปลี่ ย นแปลงจํา นวน
และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
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ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือมีสัตว์น้ําไว้ในครอบครองที่ไม่ประสงค์
จะทําการเพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ําแล้ว ให้นําสัตว์น้ํานั้นส่งมอบให้แก่กรมประมงเพื่อดูแลหรือทําลาย
ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๒
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๖ เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดแล้ว
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายอาจกําหนดเงื่อนไขที่จําเป็นไว้ท้ายใบอนุญาต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วย
การประมงไว้ในใบอนุญาตเพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้
ข้อ ๑๗ นอกจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ท้ายใบอนุญาตด้วย
ข้อ ๑๘ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด เสี ย หายในสาระสํ า คั ญ
ให้ ผู้ ได้ รั บใบอนุ ญาตยื่ นคํ าขอรั บใบแทนใบอนุ ญาตต่ ออธิ บดี หรื อ ผู้ ซึ่ งอธิ บดี มอบหมาย ณ สถานที่
ตามข้อ ๒ หรือข้อ ๑๑ แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
และใบอนุญาตสูญ หาย ถูกทําลาย หรื อชํารุดเสียหายในสาระสําคัญจริง ให้ เสนอความเห็นประกอบ
การพิจารณาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นคําขอ
การออกใบแทนใบอนุ ญ าต ให้ ใ ช้ แ บบใบอนุ ญ าตเดิ ม และระบุ คํ า ว่ า “ใบแทน” หรื อ
ใช้ข้อความอื่นใดทํานองเดียวกันไว้ที่กึ่งกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต
ให้นําความในข้อ ๘ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการออกใบแทนใบอนุญาตโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ คําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๐ บรรดาคําขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม
ในกรณีที่คําขอตามวรรคหนึ่งมีข้อแตกต่างไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอและส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
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ข้อ ๒๑ ผู้ใดทําการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ห้ามการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา ๖๕ อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้มายื่น คําขอรั บใบอนุ ญาตตามกฎกระทรวงนี้ภายในสามสิ บวัน นับ แต่วั นที่ กฎกระทรวงนี้ ใช้บั งคั บ
และในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต ต้องส่งมอบสัตว์น้ํานั้นให้กรมประมง
เพื่อดูแลหรือทําลายตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๒ กรณีที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดห้ามนําเข้า ส่งออก นําผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําตามมาตรา ๖๕ เพิ่มเติม ให้ผู้ที่ทําการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์น้ํานั้นมายื่นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดดังกล่าว และในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต ต้องส่งมอบ
สัตว์น้ํานั้นให้กรมประมงเพื่อดูแลหรือทําลายตามที่เห็นสมควร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาต
ประกอบกับมาตรา ๖๕ แห่งพระราชกําหนดดังกล่าว บัญญัติให้การนําเข้า ส่งออก นําผ่าน เพาะเลี้ยง
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําบางชนิด ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

