แบบ จสค.1
เลขที่
แบบแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ ควบคุม
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
เขียนที่
วันที่
เดือน

พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า (ผู้ขอแจ้งประกอบกิจการ)
1.1 บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (ระบุ)
(ภาษาอังกฤษ) Name Mr./Mrs./Ms.
เลขประจําตัวประชาชน
หมู่ที่
ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์
Line ID
E-mail
1.2 นิติบุคคล ประเภท
(ภาษาอังกฤษ) organization name
จดทะเบียนเมื่อ
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่
ชื่อบ้าน/หมู่บ้าน
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Line ID

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ชื่อนิติบุคคล

ถนน
.อําเภอ/เขต
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail

1.3 กรณีมอบอํานาจ ผูร้ ับมอบอํานาจ ชื่อ/นิติบุคคล ชื่อ
เลขประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่
หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Line ID
E-mail
2. ข้ า พเจ้ า ขอแจ้ ง การประกอบกิ จ การการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ควบคุ ม ประเภทกิ จ การการเพาะเลี้ ย งกุ้ ง ทะเล
ตามมาตรา 78 (1) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 สถานทีป่ ระกอบกิจการ ชื่อ
ตรอก/ซอย

ถนน
อําเภอ/เขต
หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่

(ภาษาอังกฤษ) Farm name
Address

ตั้งอยู่เลขที่
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

จังหวัด
โทรสาร
E-mail:

หมู่ที่
.

-22.2 รายละเอียดการประกอบกิจการ
2.2.1 รูปแบบการประกอบกิจการ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รูปแบบ)
 การเพาะฟักกุ้งทะเล
 การอนุบาลกุ้งทะเล
 การเลี้ยงกุ้งทะเล

2.2.2 บัตรประจําตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสถานที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศกําหนด
พื้นที่ให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริง
และทราบดีว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ทั้ ง นี้ หากข้ า พเจ้ า มี ค วามประสงค์ เ ปลี่ ย นแปลงรายการแจ้ ง การประกอบกิ จ การจะดํ า เนิ น การ
แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทราบต่อไป และข้าพเจ้าทราบดีว่าการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ต้องปฏิบัติตามที่
กรมประมงประกาศกําหนดตามมาตรา 78 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)

ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอํานาจ

(
วันที่

)
เดือน

พ.ศ.

-3แผนทีท่ ตี่ ั้งสถานประกอบกิจการ
โปรดระบุถนนสายหลักและสายรอง รวมทั้งจุดสังเกตหรือสถานที่ทใี่ ช้เป็นจุดสังเกตได้

-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 ถานประกอบกิจการรวม
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 ระกอบกิจการรวม มีรายละเอียดบ่อที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเล ประกอบด้วย
1. บ่อพักน้าํ
จํานวน
บ่อ พื้นที่รวม
ไร่ ลักษณะ
บ่อ
2. บ่อเก็บเลน

จํานวน

บ่อ พื้นที่รวม

ไร่ ลักษณะ

บ่อ
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.

