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ประกาศ ม.9 และ ม.77
( 21 จังหวัด / 22,261 ฟาร์ม )

บางส่วน
ชัยภูมิ            (60)
นราธิวาส         (9)
สุราษฎร์ธานี  (654)
อยุธยา         (142) 
ภูเก็ต           (157)
สมุทรสงคราม (456)
กรุงเทพฯ      (979)
ชุมพร          (315)

ทั้งจังหวัด
นครปฐม   (3,874)

ประกาศ ม.77
(9 จังหวัด / 6,646 ฟาร์ม)

นครราชสีมา     (245)
อุดรธานี             (1)

ประกาศ ม.9
(2 จังหวัด / 246 ฟาร์ม)

ยังไม่ประกาศใด ๆ
(1 จังหวัด / 1,716 ฟาร์ม)

นครศรีธรรมราช   (1,716)ฉะเชิงเทรา (3,440)
นนทบุรี         (13)
เพชรบุรี       (789)
ปัตตานี        (104)
ตรัง            (489)
พังงา          (278)
พัทลุง         (133)
สงขลา      (1,651)
ปราจีนบุรี  (2,099)
กาญจนบุรี     (67)
ราชบุรี (1,416)
ปทุมธานี      (80)

นครนายก         (770)
สมุทรปราการ  (2,067)
สุพรรณบุรี      (2,284)
จันทบุรี         (1,895)
สตูล               (457)
สมุทรสาคร     (1,406)
กระบี่              (388) 

จังหวัดท่ีมีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จ านวน 36 จังหวัด / 30,869 ฟาร์ม)

ระยอง             (362) 
ตราด              (693) 
ระนอง            (114)
ประจวบคีรีขันธ์ (980)
ชลบุรี             (286)

สถานการณ์การประกาศเขตฯ ตามมาตรา 77
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กรมประมง



ประกาศกรมประมง ม.78(1) กุ้งทะเล

ตามประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อก าหนด
ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ซึ่ ง เป็นกิจการการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า
ควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตาม 
มาตรา 77 แห่งพระราชก าหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งประกอบกิจการ
พ.ศ. 2562 ตอ้งแจง้ฯ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง



การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

ผู้ที่ต้องแจ้งการประกอบกิจการ

 ผู้เพาะฟักกุ้งทะเล

 ผู้อนุบาลกุ้งทะเล 

 ผู้เลี้ยงกุ้งทะเล

 หน่วยงานสถานศึกษา หรือหน่วยงานราชการอื่น

ภายในเขตที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ตามมาตรา 77

78 (1)

มีผลบังคับใช้
4 ก.พ. 63

77

ประกาศเขตฯ มีผลบังคับใช้
ก่อน 4 ก.พ. 63 รับแจ้ง 
4 ก.พ. – 3 เม.ย. 63

77

ประกาศเขตฯ มีผลบังคับใช้หลัง
4 ก.พ. 63 รับแจ้งภายใน 60 วัน
นับแต่ประกาศเขตฯ มีผลบังคับใช้

ระยะเวลาการแจ้งการประกอบกิจการ

หากเกษตรกรรายใหม่ที่ต้องการเพาะเลี้ยง
กุ้งหลังประกาศทั้ง 2 มีผลบังคับใช้
ให้ยื่นแจ้งฯ ก่อนปล่อยกุ้งลงเลี้ยง

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง



การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

ขั้นตอนการแจ้งการประกอบกิจการ

ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ยื่นค าขอ จสค.1

พร้อมเอกสารหลักฐาน

ถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหน้าที่
กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ

ระบบ
ออกหนังสือรับรองการแจ้งฯ

ไม่ถูกต้องครบถ้วนแก้ไข
ภายใน 15 วัน

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้อง

- จสค.1
- หลักฐานที่ใช้ประกอบ
- ที่ตั้งฟาร์ม (ต้องอยู่ในเขตฯ)

คู่มือระบบรับแจ้งฯ
กรณีระบบไม่สามารถอกหนังสือรับรองการแจ้งฯ

เจ้าหน้าที่
ออกใบรับแจ้งฯ ให้เกษตรกร

ใช้เป็นหลักฐานแทนหนังสือรับรองการแจ้งฯ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง



การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

สถานที่รับแจ้งการประกอบกิจการ

ในพื้นที่ กทม.

แจ้ง ณ หน่วยงานในพื้นที่ ที่ใดที่หนึ่ง

นอกพื้นที่ กทม.

- ส านักงานประมงพืน้ที่กรุงเทพมหานคร - ส านักงานประมงจังหวัด หรือสถานที่ที่ประมง
จังหวัดประกาศก าหนด 
(36 สปจ 110 ปมอ)

“สถานที่ที่ประมงจังหวัดประกาศก าหนด” หมายถึง 
สถานที่ที่ประมงจังหวัดก าหนดให้เป็นสถานที่รับแจ้ง
การประกอบกิจการ เช่น ส านักงานประมงอ าเภอ หรือ
สถานที่อื่น ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร

- ศูนย์ฯ ภายใต้สังกัด กพช (17 ศพช)

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง



การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

สถานที่รับแจ้งการประกอบกิจการ

รายชื่อศูนย์ฯ ภายใต้สังกัด กพช.

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระยอง
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเพชรบุรี
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระนอง
10. ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 4 (กระบี)่

12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งตรัง
13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต)
14. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งพังงา
15. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา)
16. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งปัตตานี
17. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งนราธิวาส

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง



การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

พนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับแจ้งการประกอบกิจการ

ค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง



แบบแจ้งการประกอบกิจการ จสค.1

 แจ้งฯ เป็นรายฟาร์ม 

 แจ้งฯ ทุกฟาร์ม

 ถ้าฟาร์มนั้นตั้งอยู่ระหว่าง 2 จังหวัดขึ้นไป 
ให้แจ้ง ณ หน่วยงานในพื้นที่ที่ฟาร์มนั้น
ตั้งอยู่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง



 ฟาร์มต้องตั้งอยู่ภายในเขตการเพาะเลี้ยง ตามมาตรา 77

 ฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนส่งออกสัตว์น้ า (สอ.) ต้องระบุชื่อฟาร์ม และสถานที่ตั้ง
ฟาร์มให้ตรงกับที่ขึ้นทะเบยีนไว้ 

แบบแจ้งการประกอบกิจการ จสค.1 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง



 ในแต่ละฟาร์มอาจด าเนนิการเพาะเลีย้งกุ้งทะเลหลายรูปแบบในพื้นทีเ่ดียวกัน 
ถือว่าเป็นฟาร์มเดียวกัน

 หากฟาร์มนั้นจะมีการด าเนินการหลายรูปแบบที่เก่ียวเนื่องกันแต่มีพื้นที่ไม่ติดกัน 
ถือว่าเป็นฟาร์มเดียวกัน

แบบแจ้งการประกอบกิจการ จสค.1 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง

จ านวนฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ า (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562)
จันทบุรี (2)           ฉะเชิงเทรา (17)           ชลบุรี (8)           ชุมพร (2)           ตราด (1)           นครปฐม (2)
พังงา (3)              เพชรบุรี (3)                ระยอง (2)          สงขลา (5)          ภูเก็ต (6) นครศรีธรรมราช (1)    



การระบุแผนที่ฟาร์ม

 ระบุถนนสายหลกัและสายรอง

 ระบุจุดสังเกตหรือสถานที่ที่ใชเ้ป็นจุดสังเกต

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วสามารถน าไปใช้ใน
การเดินทางเข้าตรวจก ากับฟาร์มนั้นได้

แบบแจ้งการประกอบกิจการ จสค.1



แบบแจ้งการประกอบกิจการ จสค.1

พื้นที่สถานประกอบกิจการรวม    ๒๐    ไร่
พื้นที่ที่ดินทั้งหมด             ๒๕           ไร่

การระบุแผนผังฟาร์ม

 พื้นที่ที่ดินทั้งหมด
พื้นที่ทั้งหมด รวมพื้นที่ฟาร์ม พื้นที่ที่ครอบครองบริเวณฟาร์ม

เพื่อประโยชน์ในการลดภาษีที่ดิน

 พื้นที่สถานประกอบกิจการ
พื้นที่ฟาร์มที่ทั้งหมด รวมถนน คันบ่อ โรงเก็บอาหาร 
และพื้นที่อื่นๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

 พื้นที่ประกอบกิจการ
พื้นที่บ่อต่างๆ ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

 ระบุรายละเอียดต่างๆ ภายในฟาร์ม

พื้นที่ประกอบกิจการรวม        ๑๕       ไร่



การระบุแผนผังฟาร์ม

 รายละเอียดบ่อจะสัมพันธ์กับ
รูปแบบการเพาะเลี้ยง

 หากมีประเภทบ่ออื่นๆ เพิ่มเติม 
ให้แจ้ง Admin ระบบ จสค. 
(กบม.) เพิ่มประเภทบ่อใหไ้ด้

แบบแจ้งการประกอบกิจการ จสค.1 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง



การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแจ้งฯ

เกษตรกร
ยื่นค าขอ จสค.1

พร้อมเอกสารหลักฐาน

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้อง

ตามแบบบันทึกฯ

เจ้าหน้าที่
กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ระบบ
ออกหนังสือรับรองการแจ้งฯ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง



พ.ศ. จังหวัด อ าเภอ ล าดับการแจ้งฯประเภทกิจการ

รหัสประเภทกิจการกุ้งทะเล

51 - การเพาะฟัก
52 - การอนุบาล
53 - การเลี้ยง
54 - การเพาะฟัก และการอนุบาล
55 - การอนุบาล และการเลีย้ง
56 - การเพาะฟัก การอนุบาล และการเลี้ยง

หนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งฯ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง



การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแจ้งฯ กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

เกษตรกร
ยื่นค าขอ จสค.1

พร้อมเอกสารหลักฐาน

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้อง

ตามแบบบันทึกฯ

ไม่ถูกต้องครบถ้วน
แก้ไขภายใน 15 วัน

เจ้าหน้าที่
กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง



การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

เตรียมความพร้อมการแจ้งการประกอบกิจการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ : ระบบ จสค

รายชื่อผู้เข้าประชุม

กพช. ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรับแจ้ง
การประกอบกิจการ (จสค.1) ผ่านระบบฯ จ านวน 5 รุ่น
ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม 2562

กบม. จะจัดชี้แจงการใช้งานผ่านระบบฯ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการแจ้งเปลี่ยนแปลงและยกเลิก เพิ่มเติม 
(จสค.2 และ จสค.3)

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง



การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

กรณีการแจ้งเปลี่ยนแปลง : จสค 2 แจ้ง ณ หน่วยงานที่แจ้งประกอบกิจการไว้ ภายใน 90 วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการเลี้ยง ขนาดพื้นที่ เจ้าของเสียชีวิต ขายหรือโอน

 พื้นที่ที่ดินทั้งหมด

 พื้นที่สถานประกอบ
กิจการ

 พื้นที่ประกอบกิจการ

 เจ้าฟาร์มของเสียชีวิต

 ทายาทเพาะเลี้ยงต่อ

ให้ทายาทแจ้งเปลี่ยนแปลง
ผู้ประกอบกิจการ

การเพาะฟัก

การอนุบาล

การเลี้ยง

บางส่วน ทั้งหมด

คนเดิม
แจ้งเปลี่ยนแปลง
ขนาดพื้นที่ ก่อน

คนใหม่
แจ้งเปลี่ยนแปลง

ขายหรือโอน ก่อน
ปล่อยกุ้งลงเลี้ยง

คนเดิม
แจ้งยกเลิก ก่อน

คนใหม่
แจ้งเปลี่ยนแปลง

ขายหรือโอน ก่อน
ปล่อยกุ้งลงเลี้ยง

ได้เลขที่รับรองเดิม

ได้เลขที่รับรองเดิม ได้เลขที่รับรองเดิม ได้เลขที่รับรองเดิมได้เลขที่รับรองใหม่ได้เลขที่รับรองใหม่

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง



การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแจ้งฯ กรณี จสค.2

เกษตรกร
ยื่นค าขอ จสค.2

พร้อมเอกสารหลักฐาน

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้อง

ตามแบบบันทึกฯ

เจ้าหน้าที่
กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ระบบ
ออกหนังสือรับรองการแจ้งฯ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง



การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

การแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการ : จสค 3

แจ้งยกเลิก ณ หน่วยงานที่แจ้งประกอบกิจการไว้ ภายใน 30 วันนับเลิกเพาะเลีย้งกุ้งทะเล

เอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลง

 แบบแจ้งยกเลิก (จสค.3)

 แนบหนังสือรับการแจ้งฯ

 แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กองกฎหมาย
กรมประมง



ตรวจก ากับการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการหลังรับแจ้งการประกอบกิจการฯ

 เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลภายในเขตฯ ได้ยื่นแจ้งประกอบกิจการตามที่ก าหนด

 ตรวจสอบว่ามีเกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลนอกเขตฯ หรือไม่

 ตรวจสอบข้อมูลที่เกษตรกรแจ้งประกอบกิจการ

 ระบุพิกัดที่ตั้งสถานประกอบกิจการ (เพิ่มเติมในระบบ จสค.)
 บ่อพักน้ า
 บ่อเก็บเลน
 โรงเรือนเพาะฟัก
 โรงเรือนอนุบาล
 บ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 
 บ่อกักกัน
 ทางน้ าเข้า - ออก คู่มือระบุพิกัด



1. จังหวัดระยอง ตราด ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ 
ชลบุรีและนครศรีธรรมราช เร่งประกาศเขต 
ให้ทันภายใน มกราคม 2563

2. ส าหรับจังหวัดที่ประกาศเขตแล้วให้หน่วยงาน
เตรียมความพร้อมโดยการประชาสัมพันธ์
ในการรับแจ้งประกอบ ก่อนวันที่ 4 ก.พ. 2563

3. กบม. แจ้งหน่วยงานที่รับแจ้งประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อให้ยื่นขอ user ส าหรับ
เจ้าหน้าที่เข้าใช้งานระบบ จสค. 

แผนปฏิบัติงาน



4. หน่วยงานที่รับแจ้งการประกอบกิจการฯ รับแจ้ง
การประกอบกิจการ กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ จสค. 
ระหว่างวันที่ 4 ก.พ. – 3 เม.ย.63

5. สปจ. / ศพช. ตรวจสอบ จสค.1 เก็บพิกัดฟาร์ม บ่อ ทาง
น้ าเข้า-ออก ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563

6. งบประมาณ การรับแจ้งประกอบกิจการและตรวจสอบ 
จสค.1 เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2563 กบม. 
จะแจ้งหน่วยงานต่อไป

แผนปฏิบัติงาน


