
 

 

แบบ จสค.1 
 

เลขที ่  
 

แบบแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลีย้งสตัว์น้าํควบคุม 
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

 

เขียนที่  
วันที่  เดือน  พ.ศ.   

1. ข้าพเจ้า (ผู้ขอแจ้งประกอบกิจการ) 
1.1 บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)  

(ภาษาอังกฤษ) Name Mr./Mrs./Ms.   
เลขประจําตัวประชาชน  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่   
หมู่ที่  ช่ือบ้าน/หมู่บ้าน  ถนน  ตรอก/ซอย  
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่   
Line ID E-mail   
 

1.2 นิติบุคคล ประเภท ช่ือนิติบุคคล  
(ภาษาอังกฤษ) organization name  
จดทะเบียนเมื่อ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 
มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที่ หมู่ที่ ช่ือบ้าน/หมู่บ้าน ถนน   
ตรอก/ซอย   ตําบล/แขวง .อําเภอ/เขต  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ Line ID E-mail   
 

1.3 กรณีมอบอํานาจ ผูร้ับมอบอํานาจ ช่ือ/นิติบุคคล ช่ือ   
เลขประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่  
หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่  
Line ID E-mail   
 

2. ข้าพเจ้าขอแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  
ตามมาตรา 78 (1) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

2.1 สถานทีป่ระกอบกิจการ ช่ือ ต้ังอยู่เลขที่ หมู่ที ่  
ถนน  ตรอก/ซอย  ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร .
โทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail:   
 

(ภาษาอังกฤษ) Farm name  
Address   
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2.2 รายละเอียดการประกอบกิจการ 

2.2.1 รูปแบบการประกอบกิจการ (สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 รปูแบบ) 
 การเพาะฟักกุ้งทะเล 
 การอนุบาลกุ้งทะเล 
 การเลี้ยงกุ้งทะเล 

2.2.2 บัตรประจําตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ถ้ามี)  
 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสถานที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศกําหนด
พ้ืนที่ให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริง 
และทราบดีว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

ทั้งน้ี หากข้าพเจ้ามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายการแจ้งการประกอบกิจการจะดําเนินการ 
แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือทราบต่อไป และข้าพเจ้าทราบดีว่าการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ต้องปฏิบัติตามที่
กรมประมงประกาศกําหนดตามมาตรา 78 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

 
 
 

(ลงช่ือ) ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอํานาจ 

( ) 
     วันที่   เดือน พ.ศ.   
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แผนทีท่ีต่ั้งสถานประกอบกจิการ 

โปรดระบุถนนสายหลักและสายรอง รวมทั้งจุดสังเกตหรือสถานที่ทีใ่ช้เป็นจุดสังเกตได้ 
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แผนผงัโครงสร้างสถานประกอบกิจการ 

โปรดระบเุลขทีบ่่ออนบุาล/บ่อเลี้ยงลงในแผนผัง และแสดงกจิกรรมการใชป้ระโยชนท์ีด่ินรอบสถานประกอบกิจการ 
ตามแผนผังแสดงโครงสร้างสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย  
1. บ่อพักน้ํา/บ่อบําบัดน้ํา 2. บ่อเก็บเลน 3. บ่อเพาะฟัก 4. บ่ออนุบาล 
5. บ่อเลี้ยง 6. บ่อกักกัน 7. โรงเรือน 8. ทางนํ้าเข้า 
9. ทางนํ้าออก 10. โรงสูบน้ํา 11. สถานท่ีเก็บอาหาร/ปัจจัยการผลิต 12. คูน้ําท้ิง/คูระบายน้ํา 
13. สถานท่ีเก็บอุปกรณ์ 14. คลองส่งน้ํา 15. สถานท่ีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16. อาคาร/บ้านพัก 
17. ถนน/คันบ่อ 18. โรงไฟฟ้า 19. โรงเพาะแพลงก์ตอน 20. อ่ืน ๆ.................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ทีท่ีด่นิทั้งหมด จํานวน ไร่ 
พืน้ทีส่ถานประกอบกิจการรวม ไร่/ตร.ม. 
พืน้ทีป่ระกอบกิจการ รวม ไร่/ตร.ม. 
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พืน้ทีป่ระกอบกิจการรวม มีรายละเอียดบอ่ที่ใช้ในการเพาะเล้ียงกุง้ทะเล  ประกอบด้วย 
1. บ่อพกัน้าํ จํานวน บ่อ   พ้ืนที่รวม ไร่    ลักษณะ

บ่อ  
2. บ่อเกบ็เลน จํานวน บ่อ   พ้ืนที่รวม ไร่    ลักษณะ

บ่อ  
3. บ่อเพาะฟกั จํานวน บ่อ  ดังน้ี 

3.1 บ่อที ่  ขนาด ตร.ม.      3.2 บ่อที่  ขนาด ตร.ม. 
3.3 บ่อที ่  ขนาด ตร.ม.      3.4 บ่อที่  ขนาด ตร.ม. 
3.5 บ่อที ่  ขนาด ตร.ม.      3.6 บ่อที่  ขนาด ตร.ม. 

4. บ่ออนบุาล จํานวน บ่อ  ดังน้ี 
4.1 บ่อที ่  ขนาด ตร.ม.      4.2 บ่อที่  ขนาด ตร.ม. 
4.3 บ่อที ่  ขนาด ตร.ม.      4.4 บ่อที่  ขนาด ตร.ม. 
4.5 บ่อที ่  ขนาด ตร.ม.      4.6 บ่อที่  ขนาด ตร.ม. 

5. บ่อเลี้ยง จํานวน บ่อ  ดังน้ี 
5.1 บ่อที ่  ขนาด ไร่          5.2 บ่อที่  ขนาด ไร่ 
5.3 บ่อที ่  ขนาด ไร่          5.4 บ่อที่  ขนาด ไร่ 
5.5 บ่อที ่  ขนาด ไร่          5.6 บ่อที่  ขนาด ไร่ 

6. บ่อกกักัน จํานวน บ่อ   ดังน้ี 
6.1 บ่อที ่  ขนาด ตร.ม       6.2 บ่อที ่  ขนาด ตร.ม. 
6.3 บ่อที ่  ขนาด ตร.ม       6.4 บ่อที ่  ขนาด ตร.ม. 
 

 



 

 

แบบบนัทกึแจ้งผลการตรวจสอบการแจ้งการประกอบกิจการหรือเปลีย่นแปลงรายการประกอบกจิการ 
การเพาะเลี้ยงสตัว์น้าํควบคมุ ประเภทกจิการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

 

 สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 สํานักงานประมงจังหวัด  

 ศูนย์  

 อ่ืน ๆ  
 

วันที่  
 

วันนี้ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ))  
บัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ได้มาย่ืนแจ้งการประกอบกิจการหรือเปลี่ยนแปลง 
รายการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามแบบแจ้ง 
เลขท่ี พร้อมแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้ง ดังนี้ 

 

เอกสารหรือหลักฐาน ผลการตรวจสอบ 
1. กรณีแจ้งการประกอบกิจการ 
(1)  แนบแบบแจ้งการประกอบกิจการ  ถูกต้อง     ไม่ถูกต้อง
1.1 กรณีบุคคลธรรมดา 
(2)  แสดงบัตรประจําตัวประชาชน  แสดง       ไม่แสดง 
(3)  แสดงบัตรประจําตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ถ้ามี)  แสดง       ไม่แสดง 
1.2 กรณีนิติบุคคล 
(2)  แสดงหนังสือหรือสําเนารับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล   แสดง       ไม่แสดง 
(3)  แสดงบัตรประจําตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ถ้ามี)  แสดง       ไม่แสดง 
(4)  แสดงสําเนาหรือบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
      หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น 

 แสดง       ไม่แสดง 

1.3 กรณีมอบอํานาจ 
(2)  แนบหนังสือมอบอํานาจ  แนบ        ไม่แนบ 
(3)  แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ประกอบกิจการ  แนบ        ไม่แนบ 
(4)  แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ  แสดง       ไม่แสดง 
2. กรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการประกอบกิจการ 
(1)  แนบแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการการประกอบกิจการ  ถูกต้อง     ไม่ถูกต้อง 
(2)  แนบหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ  แนบ        ไม่แนบ 
2.1 กรณีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบกิจการ 
(3)  แนบแผนผังโครงสร้างสถานประกอบกิจการ และรายละเอียดบ่อท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  แนบ        ไม่แนบ 
2.2 กรณีเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีการประกอบกิจการ 
(3)  แนบแผนผังโครงสร้างสถานประกอบกิจการใหม่ และรายละเอียดบ่อท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  แนบ        ไม่แนบ 
2.3 กรณีผู้ประกอบกิจการเดิมถึงแก่ความตายและทายาทเป็นผู้ประกอบกิจการต่อ 
(3)  แสดงใบมรณะบัตร   แสดง       ไม่แสดง 
(4)  แสดงพินัยกรรม (ถ้ามี)  แสดง       ไม่แสดง 
2.4 กรณีการขายหรือโอนสถานประกอบกิจการ นอกจาก 2.3 
(3)  แสดงบัตรประจําตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ถ้ามี)  แสดง       ไม่แสดง 
(4)  แสดงหลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการ นอกจาก 2.3 เช่น สัญญา 
      ซ้ือขาย หรือสัญญาเช่า เป็นต้น 

 แสดง       ไม่แสดง 

(5)  แนบแผนผังโครงสร้างสถานประกอบกิจการใหม่ และรายละเอียดบ่อท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  แนบ        ไม่แนบ 
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นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล  
และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ปรากฏว่า 

 

 ถูกต้องและครบถ้วน 
 ข้อมูลในแบบแจ้งการประกอบกิจการฯ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ  

  
  

 เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ  
  
  

 

โดยได้แจ้งให้ผู้แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ดําเนินการ  

 แก้ไขเพิ่มเติมแบบแจ้งการประกอบกิจการ ภายในวันท่ี  

 จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน  
 ภายในวันท่ี  

 
(ลายมือชื่อ) ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอํานาจ  (ลายมือชื่อ) พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

( ) ( ) 
ตําแหน่ง  

 
เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที ่ 

ความเหน็พนกังานเจ้าหน้าที ่
 เอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้งประกอบกิจการ ถูกต้องครบถ้วนจึงดําเนินการออก 

 หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
เลขที ่ ลงวันที่  

 

 ใบรับการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้าควบคมุ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
เลขที ่ ลงวันที่  

 

 เอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้งประกอบกิจการ ไม่ถูกต้องครบถ้วน กล่าวคือ  
  
  
ให้ดําเนินการแก้ไข หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม ภายในวันที่  

 

 ไม่แก้ไขหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงดําเนินการยกเลิกการแจ้ง
การประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

 
(ลายมือช่ือ) พนักงานเจ้าหน้าที่ 

( ) 
ตําแหน่ง  

        วันที ่       เดือน           พ.ศ.   


