
กฎกระทรวง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้น าเข้า ส่งออก น าผ่าน 

เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ าบางชนิด 

พ.ศ. 25591 

 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ ่ง แห่งพระราช

ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
ข้อ 1  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอน ุญาต” หมายความว ่า  ใบอน ุญาตให ้น า เข ้าส ัตว ์น้ า  ใบอน ุญาตให ้ส ่งออกส ัตว์

น้ า ใบอนุญาตให้น าผ่านสัตว์น้ า ใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ าไว้ใน
ครอบครอง แล้วแต่กรณี 
  

หมวด 1 

การขออนุญาตและการอนุญาต 

 

 

ส่วนที่ 1 

การน าเข้าสัตว์น้ า การส่งออกสัตว์น้ า หรือการน าผ่านสัตว์น้ า 

 

  
ข้อ 2  ผู้ใดประสงค์จะน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งสัตว์น้ าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดห้ามการ

น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านตามมาตรา 65 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร้อม
ด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง 

(2) จังหวัดอ่ืน ให้ยื่น ณ ด่านตรวจสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ หรือส านักงานประมงจังหวัดใน
กรณีไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ า 

(3) สถานที่และวิธีการอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนที่ 43 ก/หน้า 1/13 พฤษภาคม 2559 



  
ข้อ 3  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตให้น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านสัตว์น้ าแล้ว ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ 

กรณีที่ค าขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาต หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าค าขอรับใบอนุญาตนั้น เป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่
พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

  
ข้อ 4  ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

  
ข้อ 5  การพิจารณาอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดห้ามการน าเข้าตามมาตรา 

65 ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) จ านวนสัตว์น้ าที่มีอยู่ในประเทศ เพ่ือตรวจสอบการแพร่พันธุ์ภายในประเทศ วิธีการสืบพันธุ์

ความปลอดภัยของสัตว์น้ าที่หายาก อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์น้ าภายในประเทศ รวมทั้งสภาพของสถานที่
เพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ า หรือผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

(2) กรณีน าเข้าปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง ต้องมีหนังสือรับรองการน าปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้า
มาในราชอาณาจักรจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศก าหนด 

(3) ห้ามอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าที่ก่อให้เกิดโรคระบาด ในกรณีไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสัตว์
น้ านั้นเป็นโรคระบาด ผู้น าเข้าสัตว์น้ าต้องยื่นหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ซึ่งมี
ข้อความเป็นภาษาอังกฤษท่ีลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกหรือ
จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในวันที่น าเข้าสัตว์น้ าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ า
ด่านตรวจสัตว์น้ า 

  
ข้อ 6  การพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดห้ามการส่งออกตาม

มาตรา 65 ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 



(1) ชนิดพันธุ์และจ านวนสัตว์น้ าที่มีอยู่ในประเทศ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ของพันธุ์สัตว์น้ าที่หายาก รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ าอ่ืนและความสมดุลของระบบ
นิเวศทางธรรมชาติ 

(2) กรณีการส่งออกปลาทะเลสวยงามต้องได้รับหนังสือรับรองการเพาะพันธุ์จากกรมประมงหรือ
ต้องมีเอกสารรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยงามจากการน าเข้า หรือเป็นการส่งออกเพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
หรือกรณีอ่ืนที่มิใช่เพ่ือการค้า แล้วแต่กรณี 

(3) กรณีการส่งออกผลิตภัณฑ์เปลือกหอยส าเร็จรูปต้องมีหนังสือรับรองชนิดพันธุ์เปลือกหอย
ส าเร็จรูปจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศก าหนด 

(4) กรณีการส่งออกสัตว์น้ าชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นสัตว์น้ าที่
ได้จากการเพาะเลี้ยงจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศก าหนด 

(5) กรณีเป็นการส่งออกสัตว์น้ าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาดต้องได้รับหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์จากกรมประมง และก่อนการอนุญาตสัตว์น้ านั้นต้องผ่านการ
กักกันและก าจัดโรคก่อนการส่งออกตามระยะเวลาและวิธีการที่ประเทศปลายทางก าหนด 

  
ข้อ 7  การพิจารณาอนุญาตให้น าผ่านสัตว์น้ าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดห้ามการน าผ่านตาม

มาตรา 65 ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ชนิดพันธุ์และจ านวนสัตว์น้ าต้องตรงกับที่ขออนุญาต ความปลอดภัยของสัตว์น้ าในประเทศ

และอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์น้ านั้น 

(2) กรณีเป็นการน าผ่านสัตว์น้ าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาดต้องมีหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ซึ่งมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกหรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในวันที่น าผ่านสัตว์น้ าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์น้ า 

  
ข้อ 8  ในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตให้น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านสัตว์น้ า อธิบดีหรือผู้ซึ่ง

อธิบดีมอบหมายจะต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้
รับค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน 

ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน
สัตว์น้ า ให้แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ด้วย 



ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ า ใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ า หรือใบอนุญาตให้น าผ่านสัตว์น้ า ให้มี
อายุไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตนั้น 

  
ข้อ 9  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านสัตว์น้ าต้องแสดงใบอนุญาตต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์น้ าและน าเคลื่อนที่สัตว์น้ าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าตามที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายก าหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือโดยสภาพข้อเท็จจริงที่ไม่อาจน าสัตว์น้ านั้นเคลื่อนที่ผ่าน
ด่านตรวจสัตว์น้ านั้น ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านสัตว์น้ าแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์น้ านั้น พร้อมทั้งยื่นส าเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์
ซากสัตว์ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 (3) 

  
ข้อ 10  การน าเข้าหรือน าผ่านสัตว์น้ าที ่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาด ผู ้ได้รับ

ใบอนุญาตต้องไม่เปิดหรือเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุสัตว์น้ านั้น ยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและจ าเป็นต้องมีการเปิด
ภาชนะบรรจุสัตว์น้ า ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการภายใต้ค าสั่งและการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ า
ด่านตรวจสัตว์น้ าอย่างใกล้ชิด 

  
ส่วนที่ 2 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือการมีสัตว์น้ าไว้ในครอบครอง 

 

  
ข้อ 11  ผู้ใดประสงค์จะท าการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ าที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดห้ามการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 65 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ โดยต้องแจ้งที่มาของสัตว์น้ าที่จะขออนุญาตให้
ชัดเจน 

การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

(2) จังหวัดอ่ืน ให้ยื่น ณ ส านักงานประมงจังหวัด 

(3) สถานที่และวิธีการอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
ข้อ 12  การพิจารณาอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ าที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนดห้ามการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 65 ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 



(1) จ านวนสัตว์น้ าที่มีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ เพ่ือตรวจสอบการแพร่พันธุ์ภายในประเทศ
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ วิธีการสืบพันธุ์ ความปลอดภัยของพันธุ์สัตว์น้ าที่หายาก อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์
น้ าภายในประเทศ รวมทั้งสภาพของสถานที่เพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ า หรือผลกระทบต่อความสมดุลของ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

(2) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต้องมีการจัดระบบการดูแลสัตว์น้ า ความปลอดภัยของพันธุ์สัตว์น้ า 
อันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับสัตว์น้ าภายในประเทศ รวมทั้งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

(3) กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากโรคระบาดต้องมีหนังสือรับรองว่าสัตว์
น้ านั้นไม่มีโรคระบาดจากกรมประมงหรือผู้ซึ่งกรมประมงประกาศก าหนด และต้องไม่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์
น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

  
ข้อ 13  ให้น าความในข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 8 มาใช้บังคับแก่การออกใบอนุญาตให้ท าการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ าไว้ในครอบครองด้วย 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ให้ถือว่าได้รับ
ใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ าไว้ในครอบครองด้วย 

ใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือใบอนุญาตให้มีสัตว์น้ าไว้ในครอบครอง ให้มีอายุสองปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตหรือถือว่าได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 

  
ข้อ 14  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรือมีสัตว์น้ าไว้ในครอบครองต้องจัดท า

บันทึกการเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ าที่เพาะเลี้ยงหรือครอบครองในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนและเก็บไว้เป็น
หลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

  
ข้อ 15  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรือมีสัตว์น้ าไว้ในครอบครองที่ไม่ประสงค์

จะท าการเพาะเลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ าแล้ว ให้น าสัตว์น้ านั้นส่งมอบให้แก่กรมประมงเพ่ือดูแลหรือท าลาย
ตามท่ีเห็นสมควร 

  
หมวด 2 

เบ็ดเตล็ด 

 

 

ข้อ 16  เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดแล้ว ให้อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  ทั้งนี้ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจก าหนด



เงื่อนไขที่จ าเป็นไว้ท้ายใบอนุญาต เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงไว้ในใบอนุญาตเพ่ือให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้ 

  
ข้อ 17  นอกจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ท้ายใบอนุญาตด้วย 

  
ข้อ 18  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ตามข้อ 2 หรือข้อ 11 
แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและ
ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญจริง ให้เสนอความเห็นประกอบการ พิจารณาต่อ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นค าขอ 

การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม และระบุค าว่า “ใบแทน” หรือใช้ข้อความ
อ่ืนใดท านองเดียวกันไว้ที่ก่ึงกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต 

ให้น าความในข้อ 8 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการออกใบแทนใบอนุญาตโดยอนุโลม 

  
ข้อ 19  ค าขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ให้

เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
บทเฉพาะกาล 

 

  
ข้อ 20  บรรดาค าขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นค า

ขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ค าขอตามวรรคหนึ่งมีข้อแตกต่างไปจากค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอ านาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอและส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติมเพ่ือให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

  
ข้อ 21  ผู้ใดท าการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดห้าม

การเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 65 อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้มายื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่ง



อธิบดีมอบหมายมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต ต้องส่งมอบสัตว์น้ านั้นให้กรมประมงเพ่ือดูแลหรือท าลายตามที่
เห็นสมควร 

  
ข้อ 22  กรณีที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดห้ามน าเข้า ส่งออก น าผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งสัตว์น้ าตามมาตรา 65 เพ่ิมเติม ให้ผู้ที่ท าการเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ านั้นมายื่นค า
ขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดดังกล่าว และในกรณีที่
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต ต้องส่งมอบสัตว์น้ านั้นให้กรมประมงเพ่ือดูแลหรือท าลาย
ตามท่ีเห็นสมควร 

  
  

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาต
ประกอบกับมาตรา 65 แห่งพระราชก าหนดดังกล่าว บัญญัติให้การน าเข้า ส่งออก น าผ่าน เพาะเลี้ยงหรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์น้ าบางชนิด ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย   จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 
 
 


