
 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  แบบคําขอรับใบอนุญาต  ใบรับคําขอ  ใบอนุญาต  คําขอโอนใบอนุญาต  และคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๒  ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งออกตามความ 
ในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมประมงประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คําขอรับใบอนุญาต  ใบรับคําขอ  ใบอนุญาต  คําขอโอนใบอนุญาต  และคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้เป็นไปตามแบบ 
ที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



 
 
 

ค ำขอรับใบอนุญำตใหท้ ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่จับสัตว์น้ ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน  

         เขียนที่................................................................ 
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. .................... 

 
 1.ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)............................................................................................................ ........ 
      1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจ าตัวประชาชน                                                          
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่เลขที.่...................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน................... ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย์.................  
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
เป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น(ชื่อ)....................................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด................................  
  
 
                1.2 นิติบุคคลประเภท............................................................................................................................. 
ทะเบียนเลขที่                                                    สัดส่วนร้อยละจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย.............. 
ส านักงานใหญต่ั้งอยู่เลขที่.......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหสัไปรษณยี์....................... 
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
 
 
               1.3 คณะบุคคล/กลุ่มบุคคล....................................................................................................................... 
ทะเบียนเลขที่............................................................หน่วยงานจดทะเบียน........................................................................ 
ตั้งอยู่เลขที่.............................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน........................................... 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหสัไปรษณยี์....................... 
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ีค าขอ.................................. 
วันท่ี............................................ 
ลงช่ือ..........................ผู้รับค าขอ 

เลขท่ีรับ...................................... 
วันท่ี............................................ 
ลงช่ือ..........................ผู้รับ 
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     1.4 กรณีคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (เฉพาะการเพาะเลี้ยงปลาทูน่าในกระชังน้ าลึกและกุ้งมังกร 6 สายพันธุ์ตามท่ีกรมประมง
ก าหนด) เลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขประจ าตัวคนต่างด้าว...............................................................อายุ.......................ปี   
สัญชาติ............................ ที่ตดิต่อเลขที่..............................หมู่ที่............................ตรอก/ซอย...........................................
ถนน................... ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย์.................  
โทรศัพท์มือถือ.................................................................E - mail: ................................................................................... 
 นิติบุคคลประเภท.................................................................................................................................................. 
ทะเบียนเลขที่                                                    สัดส่วนร้อยละจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย.............. 
ส านักงานใหญต่ั้งอยู่เลขที่.......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหสัไปรษณยี์....................... 
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
 
 2. มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

     กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม  

       การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง  

1. ชนิดสัตว์น้ า......................... ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
 2. ชนิดสัตว์น้ า......................... ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง........ ...พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
3. ชนิดสัตว์น้ า......................... ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง..... ......พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร    
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 
                                      ขนาดกระชัง.........................จ านวนกระชัง...........พ้ืนที่รวม.............ตารางเมตร 

      รวมพื้นที่...................................................ตำรำงเมตร 
บริเวณพ้ืนที่ (ชื่อที่จับสัตว์น้ า).............................................................เขตท้องที่หมู่ที่...................... ...................... 

ต าบล..............................อ าเภอ...............................จังหวัด............................... .ซึ่งเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามประกาศ
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด...........................................................................ลงวนัที่............... ............................. 
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  การเพาะเลี้ยงหอยทะเล  

1. ชนิดสัตว์น้ า......................... รูปแบบการเลี้ยง*........................................พ้ืนที่รวม.......................ตารางเมตร 
 2. ชนิดสัตว์น้ า......................... รูปแบบการเลี้ยง*........................................พ้ืนที่รวม.......................ตารางเมตร 
3. ชนิดสัตว์น้ า......................... รูปแบบการเลี้ยง*.........................................พ้ืนที่รวม.......................ตารางเมตร 

      รวมพื้นที่...................................................ตำรำงเมตร 

* รูปแบบการเลี้ยง เลือกกรอกข้อมูล ดังนี้ ปักหลัก,แบบแพ,แบบแขวนบนราวเชือก,แบบตาข่ายเชือก,อื่นๆ (ระบุ)......... 

บริเวณพ้ืนที่ (ชื่อที่จับสัตว์น้ า).............................................................เขตท้องที่หมู่ที่............. ............................... 
ต าบล..............................อ าเภอ...............................จังหวัด................................ซึ่งเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามประกาศ
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด...........................................................................ลงวนัที่............... ............................. 

 

      อ่ืนๆ (ระบุ).....................        

1. ชนิดสัตว์น้ า...............................................   พ้ืนที่รวม.........................................ตารางเมตร 
 2. ชนิดสัตว์น้ า...............................................   พ้ืนที่รวม.........................................ตารางเมตร 
3. ชนิดสัตว์น้ า...............................................   พ้ืนที่รวม.........................................ตารางเมตร
      รวมพื้นที่...................................................ตำรำงเมตร 

 
บริเวณพ้ืนที ่(ชื่อที่จับสัตว์น้ า).............................................................เขตท้องที่หมู่ที่............................................ 

ต าบล..............................อ าเภอ...............................จังหวัด................................ซึ่งเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามประกาศ
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด...........................................................................ลงวนัที่............................................ 
 

     กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำทั่วไป   

1. ชนิดสัตว์น้ า...............................................   พ้ืนที่รวม.........................................ตารางเมตร 
 2. ชนิดสัตว์น้ า...............................................   พ้ืนที่รวม.........................................ตารางเมตร 
3. ชนิดสัตว์น้ า...............................................   พ้ืนที่รวม.........................................ตารางเมตร
      รวมพื้นที่...................................................ตำรำงเมตร 

 
บริเวณพ้ืนที่ (ชื่อที่จับสัตว์น้ า).............................................................เขตท้องที่หมู่ที่............................................ 

ต าบล.......................................อ าเภอ......................................................จังหวัด................ ................................................. 
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 3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาต ดังนี้ 

    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ 
    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์  
ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
    เอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี) 
    เอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง (เฉพำะกรณี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ในกระชัง)  
    หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์) 
    ส าเนาหนังสือเดินทางหรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว (เฉพำะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตาม
มาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542) 
    หลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (เฉพำะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับ
การยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542) 
    ใบอนุญาตประกอบธรุกิจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542            
(เฉพำะกรณี คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542) 
    หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ปิดอากร
แสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอ านาจ) 
    แผนผังหรือแผนทีโ่ดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

 ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     
ในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินอย่างเคร่งครัด  และขอรับรองว่าข้อมูลในค าขอตลอดจนเอกสารหรือ
หลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 

  
 

  
(ลายมือชื่อ).........................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ

(...........................................................) 
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บันทึกกำรตรวจสอบค ำขอรับใบอนุญำต 
           ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

   ส านักงานประมงอ าเภอ........................... 
      จังหวัด..................................................... 
  วันท่ี.............................................................. 

 

วันนี้ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)..................................................................................... ............อายุ.....................................ปี  
เลขประจ าตัวประชาชน........................................................เป็นผู้รับมอบอ านาจจาก...............................................................................
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล...................................................ได้มายื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ท าการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้ 
 

เอกสำรหรือหลักฐำน ผลกำรตรวจสอบ 

(1)  แบบค าขอรับใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในท่ีจับสตัวน์้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดิน  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
(2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอที่ยังไม่หมดอาย ุ  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
(3)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์
ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

(4)  เอกสารหรือหลักฐานการได้รบัอนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี)  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
(5)  เอกสารหรือหลักฐานการได้รบัอนุญาตของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง (เฉพาะการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า      
ในกระชัง 

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

(6)  หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีผู้เยาว์)  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
(7) ส าเนาหนังสือเดินทางหรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว (กรณ*ีคนต่างด้าว ฯ )  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

(8) หลักฐานการไดร้ับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (กรณี*คนต่างด้าว ฯ )  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

(9) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว          
พ.ศ.2542 (กรณี*คนต่างด้าว ฯ ) 

 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

(10)  หนังสือมอบอ านาจปดิอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (กรณมีอบอ านาจ)  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
      (10.๑) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ผู้มอบอ านาจ   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
      (10.๒) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ผู้รับมอบอ านาจ   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
(11)  แผนผังหรือแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ..................................................ในฐานะเจ้าหน้าที่รับค าขอได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าขอรับ
ใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ปรากฏว่า 

 ถูกต้องและครบถ้วน   

 ข้อมลูในค าขอรับใบอนุญาตไม่ถูกต้องหรือไมค่รบถ้วน กล่าวคือ............................................................................. 

 เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ........................................................................................ 
 
โดยได้แจ้งให้ผูย้ื่นค าขอ ด าเนินการ  
 แก้ไขเพิ่มเติมค าขอรับใบอนญุาต ภายในวันท่ี........................................ 
 จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน.....................................................................................................................................    
      ภายในวันท่ี.......................................................... 
 

(ลายมือช่ือ).........................................เจ้าหนา้ทีร่ับค าขอ 
ต าแหน่ง.......................................................................... 
(ลายมือช่ือ)......................................................ผูย้ื่นค าขอ 
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หมายเหตุ * คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 
บันทึกกำรตรวจสอบแหล่งท ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่จะขออนุญำต 
       เจ้าหน้าทีผู่้ตรวจสอบได้ท าการตรวจสอบแหล่งท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะขออนุญาต
ตามค าขอรับใบอนุญาต เลขท่ี.........................................แลว้ เมื่อวันที่..............เดือน... ..................พ.ศ..............ปรากฎว่า 

เป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
  อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง (3) ตามประกาศ

คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด...............................................................................ลงวันที่.......................................... 
  ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ทีค่ณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั่วไป บริเวณพ้ืนที ่(ชื่อที่จับสัตว์น้ า)..................................เขตท้องที่หมู่ที่.............. 
ต าบล......................................อ าเภอ..........................................................จังหวัด.............................................................. 
 

หลักเกณฑ์ 
ผลกำรตรวจสอบ 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1. พ้ืนที่ที่จะอนุญาตยังไม่เกินศักยภาพการรองรับของที่จับสัตว์น้ าในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

  

2. พ้ืนที่ที่จะอนุญาตอยู่ห่างจากเขตพ้ืนที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า หรือโรงสูบจ่ายน้ า
เพ่ือการบริโภคหรือสถานีสูบน้ าดิบของระบบประปาไม่น้อยกว่า 200 เมตร 

  

3. พ้ืนที่ที่จะอนุญาตไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนทั่วไปที่ใช้
แหล่งน้ า 

  

4. พื้นที่ท่ีจะอนุญาตไม่เป็นอุปสรรคต่อระบบการระบายน้ าหรือการชลประทาน
และการสัญจรทางน้ า 

  

5.พ้ืนที่ที่จะอนุญาตหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไม่ก่อให้เกิด
อันตรายหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ า 

  

 
แหล่งท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่จะขออนุญาตตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ (ชื่อที่จับสัตว์น้ า).................................................

เขตท้องที่หมู่ที่.............ต าบล................................อ าเภอ....................................จังหวัด.............................มีค่าพิกัด ดังนี้ 
 จุดที่ 1 พิกัด ละติจูด..............................................ลองจิจูด................................................... 
 จุดที่ 2 พิกัด ละติจูด..............................................ลองจิจูด................................................... 
 จุดที่ 3 พิกัด ละติจูด..............................................ลองจิจูด................................................... 
 จุดที่ 4 พิกัด ละติจูด..............................................ลองจิจูด................................................... 
 

กำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
  

หลักเกณฑ์ 
ผลกำรตรวจสอบ 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1.ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต   
2.ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลา 5 ปี
นับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

  

3.พ้ืนที่ที่จะอนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การอนุญาต 
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ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบ  
 เห็นควรอนุญาต 
 ไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก........................................................................................................................ 

 
                                                (ลายมือชื่อ)..................................................................เจ้าหน้าทีผู่้ตรวจสอบ 

                                        (...........................................................) 
                                 ต าแหน่ง............................................................. 

                                     วันที่.................................................................. 
ค ำสั่งผู้มีอ ำนำจอนุญำต 
      อนุญาต  
       โดยก าหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตตามกฎกระทรวง 
       โดยก าหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตเพ่ิมเติม ดังนี้...............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................................................................. ............... 
      ไม่อนุญาต เนื่องจาก......................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ 
.......................................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................... ..............................................................................................................  
 

                                  (ลายมือชื่อ)............................................................. 
                                            (...........................................................) 

                                        ต าแหน่ง............................................................. 
                                         วันที่.................................................................. 

 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 
      ออกใบอนุญาตแล้ว เลขท่ี.......................................................ลงวันที่...............................................................  
และเก็บเงินค่าธรรมเนียมแล้วตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่....................เลขที่...........................ลงวันที่............................... 
      มีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตแล้วตามหนังสือที่..................... 
ลงวันที่........................................ 
 
                                                          (ลายมือชื่อ).................................................................. 

                                               (...........................................................) 
                                         ต าแหน่ง............................................................. 
                                          วันที่.................................................................. 

 



 
 
 

 
(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 

ใบรับค ำขอใบอนุญำตใหท้ ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

ในที่จับสัตว์น้ ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน  

เลขท่ี………………………………………. 
วันท่ี………………………….……………….…………  

ช่ือผู้ยื่นค ำขอ............................................................................................................................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง/เลขทะเบียนนิตบิุคคล..............................................   
ได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตให้ท ำกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำในท่ีจับสตัว์น้ ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของ
แผ่นดินบรเิวณพื้นที.่.................................................................................................................. 
เขตท้องทีห่มู่ที่...............................ต ำบล..................................................................... 
อ ำเภอ............................................จังหวัด................................................................... 
ประเภทกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำ...................................................................................... 
1.    (ชนิดสัตว์น้ ำ)        พ้ืนที่รวม                 ตำรำงเมตร 

2.    (ชนิดสัตว์น้ ำ)        พ้ืนที่รวม                 ตำรำงเมตร 

3.    (ชนิดสัตว์น้ ำ)        พ้ืนที่รวม                 ตำรำงเมตร 

4.    (ชนิดสัตว์น้ ำ)        พ้ืนที่รวม                 ตำรำงเมตร 
 
ออกให้โดย................................................................................................ 
หมำยเลขโทรศัพท์ตดิต่อผู้ยื่นค ำขอ.......................................................... 
 

ลำยมือช่ือ................................................เจ้ำหน้ำทีผู่ร้ับค ำขอ 

                                                       (...............................................) 
                                             ต ำแหน่ง......................................................... 
 
หมำยเหตุ ใบรับค ำขอนี้ใช้แทนใบอนุญำตได้ในระหว่ำงที่พนักงำนเจำ้หน้ำท่ีพิจำรณำอนุญำต 

 

 
(ส ำหรับผูข้อรับใบอนุญำต) 

ใบรับค ำขอใบอนุญำตใหท้ ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

ในที่จับสัตว์น้ ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน  

เลขท่ี………………………………………. 
วันท่ี………………………….……………….…………  

ช่ือผู้ยื่นค ำขอ...................................................................................................................... 
เลขประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง/เลขทะเบียนนิตบิุคคล..............................................      
ได้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตให้ท ำกำรเพำะเลี้ยงสตัว์น้ ำในท่ีจับสตัว์น้ ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของ
แผ่นดินบรเิวณพื้นที่................................................................................................................... 
เขตท้องทีห่มู่ที่...............................ต ำบล..................................................................... 
อ ำเภอ............................................จังหวัด................................................... 
ประเภทกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำ...................................................................... 
1.    (ชนิดสัตว์น้ ำ)        พ้ืนที่รวม                 ตำรำงเมตร 

2.    (ชนิดสัตว์น้ ำ)        พ้ืนที่รวม                 ตำรำงเมตร 

3.    (ชนิดสัตว์น้ ำ)        พ้ืนที่รวม                 ตำรำงเมตร 

4.    (ชนิดสัตว์น้ ำ)        พ้ืนที่รวม                 ตำรำงเมตร 
 
ออกให้โดย................................................................................................ 
หมำยเลขโทรศัพท์ตดิต่อผู้ยื่นค ำขอ.......................................................... 
 

ลำยมือช่ือ................................................เจ้ำหน้ำทีผู่ร้ับค ำขอ 

                                                       (...............................................) 
                                             ต ำแหน่ง......................................................... 
 
หมำยเหตุ ใบรับค ำขอนี้ใช้แทนใบอนุญำตได้ในระหว่ำงที่พนักงำนเจำ้หน้ำท่ีพิจำรณำอนุญำต 

 



 

 

 

 
 

ใบอนญุาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในท่ีจับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน 
เลขที่.............................................. 

อนุญาตให้...........................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................................................                 
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่เลขที่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน.......................................
หมู่ที่...................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................... 
ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ประเภท......................................................................... 

1. ชนิดสัตว์นํ้า........................................... พ้ืนที่รวม................................ตารางเมตร 
2. ชนิดสัตว์นํ้า........................................... พ้ืนที่รวม................................ตารางเมตร 
3. ชนิดสัตว์นํ้า........................................... พ้ืนที่รวม................................ตารางเมตร 
   รวมพ้ืนที่.........................................................ตารางเมตร 

ในที่จับสัตว์นํ้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน บริเวณพ้ืนที่ (ช่ือที่จับสัตว์นํ้า)............................................................. 
เขตท้องที่หมู่ที.่....................ตําบล.........................................อําเภอ..............................จังหวัด....................................... 
ซึ่งเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าตามประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด....................(กรณสีตัว์น้ําควบคุม)....... 
ลงวันที่..............................................................เรื่อง........................................................................................................ 
ค่าพิกัด  1. ละติจูด...........................................ลองจิจูด.................................................................. 
 2. ละติจูด...........................................ลองจิจูด.................................................................. 
 3. ละติจูด...........................................ลองจิจูด.................................................................. 
 4. ละติจูด...........................................ลองจิจูด.................................................................. 

ใบอนุญาตนี้ใหใ้ช้ได้ต้ังแต่ วันที่....................................... ถึงวันที่ ................................................. 

                                                             ลายมอืช่ือ...................................................ผู้มีอํานาจอนุญาต 
                 (....................................................) 
               ตําแหน่ง........................................................ 
      
เงื่อนไขตามกฎกระทรวง 
1. ต้องติดต้ังโคมไฟหรือเคร่ืองหมายบริเวณที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้ชัดเจน 
2. ไม่สร้างที่พักอาศัยเป็นการถาวรในที่จับสัตว์นํ้าหรือบริเวณสถานที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
3. ไม่ใช้สารเคมี ยา หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งทางราชการมีประกาศห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
4. กรณีสัตว์นํ้าที่เพาะเลี้ยงป่วยหรือตายต้องนําสัตว์นํ้าหรือซากของสัตว์นํ้าขึ้นมากําจัดบนบกอย่างถูกสุขลักษณะ 
5. กรณีเป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุมตามมาตรา 76 ต้องป้องกันมิให้สัตว์นํ้าทีเ่พาะเลี้ยงหลุดออกนอกที่
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าลงสู่ที่จับสัตว์นํ้า  
6. ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและเง่ือนไขที่เก่ียวข้องด้วย 
เงื่อนไขเพิ่มเตมิ 
1................................................................................................................................................................................... 
2................................................................................................................................................................................... 



 
 
 

ค ำขอโอนใบอนุญำตให้ท ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่จับสัตว์น้ ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน  

         เขียนที่................................................................ 
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. .................... 

 1.ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)............................................................................................................ ........
เลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง.......................................................อายุ....................ปี สัญชาติ................ 
ที่อยู่เลขที่........................หมูท่ี่....................ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................................ 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์.................  
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
เป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น(ชื่อ)....................................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด................................  
 2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
เลขที่....................................ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่................................ ...มีความประสงค์จะขอโอนใบอนุญาต
ดังกล่าวให้แก่ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)............................................................................................... .............................. 
เลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง.......................................................อายุ....................ปี สัญชาติ................ 
ที่อยู่เลขที่........................หมูท่ี่....................ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................................ 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์.................  
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
เป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น(ชื่อ)....................................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด................................  

 3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอโอนใบอนุญาต ดังนี้ 
    ใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้โอน 
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้รับโอน 
    หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์) 

         หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจปิดอากร
แสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอ านาจ) 
 ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่
จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินอย่างเคร่งครัด  และขอรับรองว่าข้อมูลในค าขอตลอดจนเอกสารหลักฐานทุก
ฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 

  
 (ลายมือชื่อ)................................ผู้โอน/ผู้รับมอบอ านาจ (ลายมือชื่อ)...............................ผู้รับโอน/ผู้รับมอบอ านาจ 
             (.................................)        (.................................) 
 
(ลายมือชื่อ)................................พยาน   (ลายมือชื่อ)...............................พยาน 
             (.................................)        (.................................) 
 

เลขท่ีค าขอ.................................. 
วันท่ี............................................ 
ลงช่ือ..........................ผู้รับค าขอ 

เลขท่ีรับ...................................... 
วันท่ี............................................ 
ลงช่ือ..........................ผู้รับ 
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เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องค ำขอโอนใบอนุญำตฯ 
    ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอโอนใบอนุญาตฯแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน 

- ออกใบรับค าขอโอนเลขที่.............................................ลงวันที่......................................... ................ 
    ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอโอนใบอนุญาตฯแล้ว ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสาร............... 

..................................................................................................... ........................โดยให้แก้ไขภายในวันที่.......................... 
 
 

(ลายมือชื่อ).................................................................. เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
                                               (...........................................................) 

                                         ต าแหน่ง............................................................. 
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่  
 เห็นควรอนุญาต 
 ไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก......................................................................... ...................................................... 

 
                                              (ลายมือชื่อ)..................................................................เจ้าหน้าที่ 

                                               (...........................................................) 
                                         ต าแหน่ง............................................................. 
                                          วันที่.................................................................. 

ค ำสั่งผู้มีอ ำนำจอนุญำต 
      อนุญาต  
      ไม่อนุญาต เนื่องจาก.......................................................................................................... ................................... 
................................................................. ............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
 

                                      (ลายมือชื่อ).................................................................. 
                                                  (...........................................................) 
                                         ต าแหน่ง............................................................. 
                                          วันที่.................................................................. 

 
 
 
หมำยเหตุ 
      ด าเนินการโอนใบอนุญาตแล้วเมื่อวันที่..............................................................................................................  
และเก็บเงินค่าธรรมเนียมแล้วตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่....................เลขที่...........................ลงวันที่............ ................... 
      มีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์แก่ผู้ขอโอนใบอนุญาตแล้วตามหนังสือที่....................
ลงวันที่........................................ 
 

                                   (ลายมือชื่อ).................................................................. 
                                               (...........................................................) 

                                         ต าแหน่ง............................................................. 
                                          วันที่.................................................................. 

 



 
 
 

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตใหท้ ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่จับสัตว์น้ ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน  
         เขียนที่................................................................ 
วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ. .................... 

 1.ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)............................................................................................................ ........ 
      1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจ าตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง............................................................    
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่เลขที่....................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน................... ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย์.................  
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
เป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น(ชื่อ)....................................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด................................  
  
                1.2 นิติบุคคลประเภท............................................................................................................................. 
ทะเบียนเลขที่                                                    สัดส่วนร้อยละจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย.............. 
ส านักงานใหญต้ั่งอยู่เลขที่.......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหสัไปรษณยี์....................... 
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
 
               1.3 คณะบุคคล/กลุ่มบุคคล....................................................................................................................... 
ทะเบียนเลขที่............................................................หน่วยงานจดทะเบียน........................................................................ 
ตั้งอยู่เลขที่.............................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน........................................... 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด...............................รหสัไปรษณยี์....................... 
  ที่ติดต่อเลขท่ี....................หมูท่ี่................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั.............................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ..................................................E - mail: .................................................. 
 

2. มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินเลขที่...................................................ลงวันที่......................................................เนื่องจาก..................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ีค าขอ.................................. 
วันท่ี............................................ 
ลงช่ือ..........................ผู้รับค าขอ 

เลขท่ีรับ...................................... 
วันท่ี............................................ 
ลงช่ือ..........................ผู้รับ 
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 3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ดังนี้ 

ใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (กรณี
ใบอนุญำตเดิมช ำรุดเสียหำย) 

    บันทึกประจ าวันแจ้งความเอกสารหาย (กรณีใบอนุญำตเดิมสูญหำย หรือถูกท ำลำย) 
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 

                   (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
    หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์) 

              หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ปิดอากร     
        แสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอ านาจ) 
 
 

 ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
ในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินอย่างเคร่งครัดและขอรับรองว่าข้อมูลในค าขอตลอดจนเอกสารหลักฐาน  
ทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 

  
 

  
(ลายมือชื่อ).........................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ

(...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องค ำขอใบแทนใบอนุญำตฯ 
    ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอใบแทนใบอนุญาตแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน 
    ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอใบแทนใบอนุญาตแล้ว ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสาร............ 

..................................................................................................... ........................โดยให้แก้ไขภายในวันที่.......................... 
 
 

                                              (ลายมือชื่อ)......................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
                                               (...........................................................) 

                                         ต าแหน่ง............................................................. 
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่  
 เห็นควรอนุญาต 
 ไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก............................................................................................................................... 

 
                                             (ลายมือชื่อ)..................................................................เจ้าหน้าที่ 

                                               (...........................................................) 
                                         ต าแหน่ง............................................................. 
                                          วันที่.................................................................. 

ค ำสั่งผู้มีอ ำนำจอนุญำต 
      อนุญาต  
      ไม่อนุญาต เนื่องจาก.......................................................................................................... ................................... 
.......................................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................... ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................ 
 

                                      (ลายมือชื่อ).................................................................. 
                                                  (...........................................................) 
                                         ต าแหน่ง............................................................. 
                                          วันที่.................................................................. 

 
 
 
หมำยเหตุ 
      ด าเนินการออกใบแทนใบอนุญาตแล้วเมื่อวันที่......................................................................................................  
และเก็บเงินค่าธรรมเนียมแล้วตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่....................เลขที่...........................ลงวันที่................................... 
      มีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์แก่ผู้ขอใบแทนใบอนุญาตแล้วตามหนังสือที่.................. 
ลงวันที่........................................ 
 

(ลายมือชื่อ)..................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
                                               (...........................................................) 

                                         ต าแหน่ง............................................................. 
                                          วันที่.................................................................. 

 


