เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศกรมประมง
เรื่อง ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึง่ เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ต้องแจ้งการประกอบกิจการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2563
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๗๘ (1) แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ที่คณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดประกาศก้าหนดโดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชก้าหนด
การประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งการประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกแบบ จสค.2 แนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็น กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ตามมาตรา ๗๗ แห่ ง พระราชก้ า หนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้ อ งแจ้ ง การประกอบกิ จ การ
พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 และให้ใช้แบบ จสค.2 แนบท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ 2 แบบ จสค.2 ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ให้ถือว่าเป็นแบบ จสค.2 ตามประกาศนี้
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
มีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

แบบ จสค.2
เลขที่
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ ควบคุม
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า (ผูข้ อแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการประกอบกิจการ)
1.1 บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (ระบุ)
เลขประจําตัวประชาชน
1.2 นิติบุคคล
1.2.1 นิติบุคคล ประเภท
เลขทะเบียนนิติบุคคล
1.2.2 โดย นาย/นาง/นางสาวอื่น ๆ (ระบุ)
เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม เลขประจําตัวประชาชน

นิติบุคคล ชื่อ

1.3 กรณีมอบอํานาจ ผูร้ ับมอบอํานาจ ชื่อ/นิติบุคคล ชื่อ
บัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่
หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Line ID
E-mail
2. ข้าพเจ้ าขอเปลี่ยนแปลงรายการการแจ้งการประกอบกิ จการการเพาะเลี้ยงสั ต ว์น้ํ าควบคุม ประเภทกิจการ
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จากเดิมที่เคยแจ้งไว้เป็นดังนี้ (ให้กรอกเฉพาะข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง)
 2.1 เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบกิจการ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รูปแบบ)
 การเพาะฟักกุ้งทะเล
 การอนุบาลกุ้งทะเล
 การเลี้ยงกุ้งทะเล

พร้อมแนบ แผนผังโครงสร้างสถานประกอบกิจการ และรายละเอียดบ่อที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
 2.2 เปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่การประกอบกิจการ

พื้นที่ที่ดินทั้งหมดเดิม จํานวน
พื้นที่ประกอบกิจการเดิม รวม

ไร่ พื้นที่สถานประกอบกิจการเดิม รวม
ไร่/ตร.ม.

ไร่/ตร.ม.

พื้นที่ที่ดินทั้งหมดใหม่ จํานวน
ไร่ พื้นที่สถานประกอบกิจการใหม่ รวม
ไร่/ตร.ม.
พื้นที่ประกอบกิจการใหม่ รวม
ไร่/ตร.ม.
พร้อมแนบ แผนผังโครงสร้างสถานประกอบกิจการ และรายละเอียดบ่อที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

-2 2.3 เปลี่ ย นแปลงผู้ ป ระกอบกิ จ การ เนื่ อ งจากผู้ ป ระกอบกิ จ การเดิ ม ถึ ง แก่ ค วามตายและทายาท

เป็นผู้ประกอบกิจการต่อ
(1) ผู้ประกอบกิจการเดิม
นาย/นาง/นางสาว
ชื่อสถานประกอบกิจการเดิม
(2) ทายาทของผู้ประกอบกิจการ นาย/นาง/นางสาว
ชื่อสถานประกอบกิจการใหม่
พร้อมแสดง
 ใบมรณะบัตร
 พินัยกรรม (ถ้ามี)
 2.4 กรณีการขายหรือโอนสถานประกอบกิจการ นอกจาก 2.3

(1) ผู้ประกอบกิจการเดิม นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล
ชื่อสถานประกอบกิจการเดิม
เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการเดิม
(2) ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล
บัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่
หมู่ที่
ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน
ถนน
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Line ID
E-mail
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการใหม่
(ภาษาอังกฤษ) Farm name
หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail:
รูปแบบการขายหรือโอนสถานประกอบกิจการ

.

 ทั้งหมด
 บางส่วน

รูปแบบการประกอบกิจการ
 การเพาะฟักกุ้งทะเล
 การอนุบาลกุ้งทะเล
 การเลี้ยงกุ้งทะเล

บัตรประจําตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ถ้ามี)
พร้อมแสดงหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า เป็นต้น
และแนบแผนผังโครงสร้างสถานประกอบกิจการ และรายละเอียดบ่อที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลใหม่

-33. ข้าพเจ้าได้แนบหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบ ดังนี้
 แนบหนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
 แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
 แนบหนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)
 แสดงบัตรประจําตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ถ้ามี)
 แสดงใบมรณะบัตร หรือพินัยกรรม (เฉพาะกรณี)
 แสดงหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า เป็นต้น
 อื่นๆ (ระบุ)

(ลายมือชื่อ)
(

ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอํานาจ
)

-4แผนผังโครงสร้างสถานประกอบกิจการ
โปรดระบุเลขทีบ่ ่ออนุบาล/บ่อเลี้ยงลงในแผนผัง และแสดงกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทดี่ ินรอบสถานประกอบกิจการ
ตามแผนผังแสดงโครงสร้างสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย
1. บ่อพักน้ํา/บ่อบําบัดน้ํา
5. บ่อเลี้ยง
9. ทางน้ําออก
13. สถานที่เก็บอุปกรณ์
17. ถนน/คันบ่อ

2. บ่อเก็บเลน
6. บ่อกักกัน
10. โรงสูบน้ํา
14. คลองส่งน้ํา
18. โรงไฟฟ้า

3. บ่อเพาะฟัก
7. โรงเรือน
11. สถานที่เก็บอาหาร/ปัจจัยการผลิต
15. สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
19. โรงเพาะแพลงก์ตอน

พืน้ ทีท่ ดี่ นิ ทั้งหมด จํานวน
พืน้ ทีส่ ถานประกอบกิจการ รวม
พืน้ ทีป่ ระกอบกิจการ รวม

4. บ่ออนุบาล
8. ทางน้ําเข้า
12. คูน้ําทิ้ง/คูระบายน้ํา
16. อาคาร/บ้านพัก
20. อื่น ๆ....................

ไร่
ไร่/ตร.ม.
ไร่/ตร.ม.

-5พืน้ ทีป่ ระกอบกิจการ มีรายละเอียดบ่อที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วย
1. บ่อพักน้าํ
จํานวน
บ่อ พื้นที่รวม
ไร่ ลักษณะบ่อ
2. บ่อเก็บเลน

จํานวน

บ่อ พื้นที่รวม

ไร่ ลักษณะบ่อ

3. บ่อเพาะฟัก จํานวน
3.1 บ่อที่
ขนาด
3.3 บ่อที่
ขนาด
3.5 บ่อที่
ขนาด

บ่อ ดังนี้
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

3.2 บ่อที่
3.4 บ่อที่
3.6 บ่อที่

ขนาด
ขนาด
ขนาด

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

4. บ่ออนุบาล
4.1 บ่อที่
4.3 บ่อที่
4.5 บ่อที่

จํานวน
ขนาด
ขนาด
ขนาด

บ่อ ดังนี้
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

4.2 บ่อที่
4.4 บ่อที่
4.6 บ่อที่

ขนาด
ขนาด
ขนาด

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

5. บ่อเลี้ยง
5.1 บ่อที่
5.3 บ่อที่
5.5 บ่อที่

จํานวน
ขนาด
ขนาด
ขนาด

บ่อ ดังนี้
ไร่
ไร่
ไร่

5.2 บ่อที่
5.4 บ่อที่
5.6 บ่อที่

ขนาด
ขนาด
ขนาด

ไร่
ไร่
ไร่

6. บ่อกักกัน
6.1 บ่อที่
6.3 บ่อที่

จํานวน
ขนาด
ขนาด

บ่อ ดังนี้
ตร.ม
ตร.ม

6.2 บ่อที่
6.4 บ่อที่

ขนาด
ขนาด

ตร.ม.
ตร.ม.

