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ประกาศกรมประมง
เรื่อง ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึง่ เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ต้องแจ้งการประกอบกิจการ
พ.ศ. 2562
เพื่อประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลซึง่ เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ ควบคุม ให้มีคุณภาพ
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออัน ตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอื่น อาศัยอ้านาจ
ตามความในมาตรา ๗๘ (1) แห่ งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมง
ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่คณะกรรมการประมง
ประจ้าจังหวัดประกาศก้าหนดโดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558
ต้องแจ้งการประกอบกิจการ ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยมีวัตถุประสงค์
ในทางการค้าเพื่อแสวงหาก้าไร
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ซึ่งใช้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ที่มีพื้นที่ติดต่อกันและมีการด้าเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกัน รวมถึงพื้นที่ที่ไม่ติดต่อกันแต่มีการด้าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกัน
ข้อ 2 ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ต้องแจ้งประกอบกิจการต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยใช้แบบ จสค.๑ แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้ง
ดังนี้
(๑) กรณีผู้ประกอบกิจการเป็นบุคคลธรรมดา
(๑.๑) บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการ
(1.2) บัตรประจ้าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ถ้ามี)
(๒) กรณีผู้ประกอบกิจการเป็นนิติบุคคล
(๒.๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบกิจการ
(2.2) บัตรประจ้าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ถ้ามี)
(๒.3) บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ในกรณี ไ ม่ ส ามารถน้ า เอกสารหรื อ หลั ก ฐานตาม (1) และ (2) ฉบั บ จริ ง มาแสดงได้
ให้ใช้ส้าเนาที่รับรองโดยผู้ประกอบกิจการ หรือผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
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(๓) กรณีผู้ประกอบกิจการไม่ได้มาแจ้งประกอบกิจการด้วยตนเอง ต้องแนบหนังสือมอบอ้านาจให้
เป็นผู้ยื่นแจ้งประกอบกิจการและส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการที่รับรองส้าเนา
โดยผู้ประกอบกิจการ พร้อมแสดงบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจ
ข้อ 3 การแจ้ ง ประกอบกิ จการตามข้อ 2 ให้ แ จ้ ง ต่อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ณ สถานที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีสถานประกอบกิจการ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ ส้านักงานประมง
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(๒) กรณีสถานประกอบกิจการ ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ ง ณ สถานที่
ที่ก้าหนด ตามแนบท้ายประกาศนี้ ในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ท้องที่หนึ่งท้องที่ใด
(๓) กรณี ส ถานประกอบกิจ การตั้ งอยู่ คาบเกี่ ย วกัน สองท้ อ งที่ ขึ้นไป ให้ แ จ้ ง ณ สถานที่
ที่ก้าหนดตามแนบท้ายประกาศนี้ ในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ท้องที่หนึ่งท้องที่ใด
(4) กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบกิจการมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไปในจังหวัดเดียวกัน
ให้แจ้งการประกอบกิจการเป็นรายสถานประกอบกิจการ
(5) กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบกิจการมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไปและไม่ได้ตั้งอยู่
ในท้องที่จังหวัดเดียวกัน ให้แจ้งการประกอบกิจการทุกแห่ง ในแต่ละท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้น
ตั้งอยู่
ข้อ 4 เมื่อผู้ประกอบกิจการได้ยื่นแจ้งการประกอบกิจการตามแบบ จสค.๑ พร้อมเอกสาร
หรื อ หลั ก ฐานประกอบการแจ้ ง แล้ ว ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งของแบบแจ้ ง
การประกอบกิจการและเอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้งแล้วให้ด้าเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่แบบ จสค.๑ หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ตามแบบบันทึกแจ้งผลการตรวจสอบการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภท
กิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ผู้แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
แก้ไขเพิ่มเติมแบบ จสค.๑ และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในสิบห้าวันท้าการ
นั บแต่วัน ที่ไ ด้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หากผู้แจ้งไม่ด้าเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่ก้าหนด
ให้ถือว่าการแจ้งการประกอบกิจการนั้นเป็นอันยกเลิก
(๒) กรณีที่แบบ จสค.๑ และเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้ออกหนังสือรับรอง
การแจ้งการประกอบกิจการ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
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กรณีมีเหตุจ้าเป็นที่ท้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถด้าเนินการออกหนังสือรับรอง
การแจ้งการประกอบกิจการให้แก่ผู้ประกอบกิจการได้ ให้ออกหลักฐานการรับแจ้งการประกอบกิจการ
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ให้แก่ผู้แจ้งการประกอบกิจการ และให้ใช้แทนหนังสือรับรองการแจ้ง
การประกอบกิจการไปจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะด้าเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ
ข้อ 5 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบกิจการการเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะฟัก
หรือการอนุบาลกุ้งทะเล หรือขนาดพื้นที่การประกอบกิจการ หรือผู้ประกอบกิจการเนื่องจากผู้ประกอบ
กิจการเดิมถึงแก่ความตาย ให้ผู้ประกอบกิจการหรือทายาทของผู้ประกอบกิจการ แจ้งเปลี่ยนแปลง
รายการการประกอบกิ จการ พร้ อมเอกสารหรื อหลั กฐาน โดยใช้ แบบ จสค.2 แนบท้ ายประกาศนี้
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแจ้งการประกอบกิจการ ภายในเก้าสิบวันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
แล้วแต่กรณี
กรณีมีการขายหรือโอนสถานประกอบกิจการ ให้ผู้ประกอบกิจการรายใหม่แจ้งการประกอบกิจการ
แบบ จสค. ๒ ก่อนด้าเนินการปล่อยกุ้งทะเลลงเลี้ยง ณ สถานที่ที่ผู้ประกอบกิจการรายเดิมได้ยื่นแจ้ง
การประกอบกิจการไว้
ให้น้าความในข้อ 4 มาใช้กับการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการการประกอบกิจการโดยอนุโลม
ข้อ 6 ให้ ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้งการประกอบกิจการภายใต้เงื่อนไขและก้าหนดเวลา
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดได้ประกาศเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภท
กิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบกิจการที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ควบคุมอยู่ก่อนประกาศเขตดังกล่าว แจ้งการประกอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้
มีผลใช้บังคับ
(๒) กรณีคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดได้ประกาศเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภทกิจการ
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หลังจากประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบกิจการที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
อยู่ก่อนประกาศเขตดังกล่าว แจ้งการประกอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศคณะกรรมการประมง
ประจ้าจังหวัดมีผลใช้บังคับ
(๓) กรณี ป ระกาศฉบั บ นี้ แ ละประกาศคณะกรรมการประมงประจ้ า จั ง หวั ด ก้ า หนดเขต
เพาะเลี้ ยงสัต ว์น้ า ควบคุ มประเภทกิจ การการเพาะเลี้ย งสั ต ว์น้าควบคุมมี ผลใช้บังคั บ ผู้ ใ ดประสงค์
จะประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ให้แจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจะด้าเนินการ
ปล่อยกุ้งทะเลลงเลี้ยง
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ข้อ 7 ผู้ประกอบกิจการที่แจ้งการประกอบกิจการตามประกาศนี้แล้ว หากเลิกการประกอบกิจการ
ต้องแจ้งเลิกการประกอบกิจการ พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน โดยใช้แบบ จสค.3 แนบท้ายประกาศนี้
ต่ อ พนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ ณ สถานที่ ที่ ไ ด้ ยื่ นแจ้ งการประกอบกิจ การ ภายในสามสิ บ วั นนั บแต่วัน ที่
ได้เลิกประกอบกิจการ
ข้อ 8 ประกาศนี้ ใ ห้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก้ า หนดหนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

