
ประกาศกรมประมง 
เรื่อง  ขอ้ก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึง่เปน็กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 

ภายในเขตเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าตามมาตรา  ๗๗  แหง่พระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ต้องแจ้งการประกอบกิจการ 

พ.ศ.  2562 
 
 

เพื่อประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงกุง้ทะเลซึง่เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า้ควบคมุ  ให้มีคุณภาพ  
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  หรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอื่น  อาศัยอ้านาจ  
ตามความในมาตรา  ๗๘  (1)  แห่งพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมประมง 
ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่คณะกรรมการประมง
ประจ้าจังหวัดประกาศก้าหนดโดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  
ต้องแจ้งการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“ผู้ประกอบกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  โดยมีวัตถุประสงค์

ในทางการค้าเพื่อแสวงหาก้าไร 
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งใช้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและมีการด้าเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกัน  รวมถึงพ้ืนที่ที่ไม่ติดต่อกันแต่มีการด้าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกัน 

ข้อ 2 ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  ต้องแจ้งประกอบกิจการต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่  โดยใช้แบบ  จสค.๑  แนบท้ายประกาศนี้  พร้อมแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้ง  
ดังนี้ 

(๑) กรณีผู้ประกอบกิจการเป็นบุคคลธรรมดา 
 (๑.๑) บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการ 
 (1.2) บัตรประจ้าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  (ถ้ามี) 
(๒)  กรณีผู้ประกอบกิจการเป็นนิติบุคคล 
 (๒.๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบกิจการ 
 (2.2) บัตรประจ้าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  (ถ้ามี) 
 (๒.3) บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   
ในกรณีไม่สามารถน้าเอกสารหรือหลักฐานตาม  (1)  และ  (2)  ฉบับจริงมาแสดงได้   

ให้ใช้ส้าเนาที่รับรองโดยผู้ประกอบกิจการ  หรือผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   
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(๓) กรณีผู้ประกอบกิจการไม่ได้มาแจ้งประกอบกิจการด้วยตนเอง  ต้องแนบหนังสือมอบอ้านาจให้
เป็นผู้ยื่นแจ้งประกอบกิจการและส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการที่รับรองส้าเนา  
โดยผู้ประกอบกิจการ  พร้อมแสดงบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจ 

ข้อ 3 การแจ้งประกอบกิจการตามข้อ  2  ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่  
ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีสถานประกอบกิจการ  ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้แจ้ง  ณ  ส้านักงานประมง
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

(๒) กรณีสถานประกอบกิจการ  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่นอกเขตกรุงเทพมหานคร  ให้แจ้ง  ณ  สถานที่
ที่ก้าหนด  ตามแนบท้ายประกาศนี้  ในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ท้องที่หนึ่งท้องที่ใด 

(๓) กรณีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่คาบเกี่ยวกันสองท้องที่ขึ้นไป  ให้แจ้ง  ณ  สถานที่ 
ที่ก้าหนดตามแนบท้ายประกาศนี้  ในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ท้องที่หนึ่งท้องที่ใด 

(4) กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบกิจการมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไปในจังหวัดเดียวกัน  
ให้แจ้งการประกอบกิจการเป็นรายสถานประกอบกิจการ 

(5) กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบกิจการมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไปและไม่ได้ตั้งอยู่ 
ในท้องที่จังหวัดเดียวกัน  ให้แจ้งการประกอบกิจการทุกแห่ง  ในแต่ละท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้น
ตั้งอยู่ 

ข้อ 4 เมื่อผู้ประกอบกิจการได้ยื่นแจ้งการประกอบกิจการตามแบบ  จสค.๑  พร้อมเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบการแจ้งแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแจ้ง  
การประกอบกิจการและเอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้งแล้วให้ด้าเนินการ  อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีที่แบบ  จสค.๑  หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้แจ้งเป็นหนังสือ 
ตามแบบบันทึกแจ้งผลการตรวจสอบการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม  ประเภท
กิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  แนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือให้ผู้แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล   
แก้ไขเพ่ิมเติมแบบ  จสค.๑  และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในสิบห้าวันท้าการ 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่  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  หรือขนาดพ้ืนที่การประกอบกิจการ  หรือผู้ประกอบกิจการเนื่องจากผู้ประกอบ
กิจการเดิมถึงแก่ความตาย  ให้ผู้ประกอบกิจการหรือทายาทของผู้ประกอบกิจการ  แจ้งเปลี่ยนแปลง
รายการการประกอบกิจการ  พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน  โดยใช้แบบ  จสค.2  แนบท้ายประกาศนี้   
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ที่ได้ยื่นแจ้งการประกอบกิจการ  ภายในเก้าสิบวันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง  
แล้วแต่กรณี 

กรณีมีการขายหรือโอนสถานประกอบกิจการ  ให้ผู้ประกอบกิจการรายใหม่แจ้งการประกอบกิจการ
แบบ  จสค.  ๒  ก่อนด้าเนินการปล่อยกุ้งทะเลลงเลี้ยง  ณ  สถานที่ที่ผู้ประกอบกิจการรายเดิมได้ยื่นแจ้ง
การประกอบกิจการไว้ 

ให้น้าความในข้อ  4  มาใช้กับการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการการประกอบกิจการโดยอนุโลม   
ข้อ 6 ให้ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้งการประกอบกิจการภายใต้เงื่อนไขและก้าหนดเวลา  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดได้ประกาศเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภท

กิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้ประกอบกิจการที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
ควบคุมอยู่ก่อนประกาศเขตดังกล่าว  แจ้งการประกอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้
มีผลใช้บังคับ   

(๒) กรณีคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดไดป้ระกาศเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภทกิจการ
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  หลังจากประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้ประกอบกิจการที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม
อยู่ก่อนประกาศเขตดังกล่าว  แจ้งการประกอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศคณะกรรมการประมง
ประจ้าจังหวัดมีผลใช้บังคับ 

(๓) กรณีประกาศฉบับนี้และประกาศคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดก้าหนดเขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมมีผลใช้บังคับ  ผู้ใดประสงค์  
จะประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  ให้แจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจะด้าเนินการ
ปล่อยกุ้งทะเลลงเลี้ยง 
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ข้อ 7 ผู้ประกอบกิจการที่แจ้งการประกอบกิจการตามประกาศนี้แล้ว  หากเลิกการประกอบกิจการ  
ต้องแจ้งเลิกการประกอบกิจการ  พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน  โดยใช้แบบ  จสค.3  แนบท้ายประกาศนี้  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ที่ได้ยื่นแจ้งการประกอบกิจการ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  
ได้เลิกประกอบกิจการ   

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  23  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 
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รายชื่อสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสตัว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
 

1. สํานักงานประมงจังหวัด หรือสถานที่ที่ประมงจังหวัดประกาศกําหนด 
2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) 
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งเขต 4 (กระบ่ี) 
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) 
8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งจันทบุร ี
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งระยอง 
11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งเพชรบุรี 
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งประจวบครีีขันธ์ 
13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งระนอง 
14. ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
15. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งตรัง 
16. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งพังงา 
17. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งปัตตานี 
18. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งนราธิวาส 

  



 

 

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.   



 

 

 
 

(สําหรบัเจ้าหน้าที่)
 

ใบรบัการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลีย้งสตัว์น้ําควบคุม 
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

เลขที่...........................................
วันที่...................................

หน่วยงานผู้รับแจ้ง........................................................................................................ 
ผู้ประกอบกิจการ/นิติบุคคล ชื่อ................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 
สถานประกอบกิจการ ชื่อ............................................................................................ 
เลขทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ถา้มี) 

ได้ยื่นแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการ
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
สถานที่ประกอบกิจการ ตั้งอยู่เลขที่............................................หมู่ที่......................... 
ถนน...................................................ตรอก/ซอย........................................................ 
แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ.................................................. 
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์.................................... 
หมายเลขโทรศัพท์...........................................โทรสาร............................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่.........................................E-mail: ……….…..................................… 

ให้ใช้ใบรับการแจ้งการประกอบกิจการนี้แทนหนังสือรับรองการแจ้ง
การประกอบกิจการได้จนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ 

 
ลายชื่อ...................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 

                   (...................................................................) 
               ตําแหน่ง................................................................... 
 

 

(สําหรบัผู้ยื่นคาํขอ) 
 

ใบรบัการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลีย้งสตัว์น้ําควบคุม 
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

เลขที่............................................ 
วันที่................................... 

หน่วยงานผู้รับแจ้ง........................................................................................................ 
ผู้ประกอบกิจการ/นิติบุคคล ชื่อ................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 
สถานประกอบกิจการ ชื่อ............................................................................................ 
เลขทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ถา้มี) 

ได้ยื่นแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการ
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
สถานที่ประกอบกิจการ ตั้งอยู่เลขที่............................................หมู่ที่......................... 
ถนน...................................................ตรอก/ซอย........................................................ 
แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ.................................................. 
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์.................................... 
หมายเลขโทรศัพท์...........................................โทรสาร............................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่.........................................E-mail: ……….…..................................… 

ให้ใช้ใบรับการแจ้งการประกอบกิจการนี้แทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
การประกอบกิจการได้จนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ 

 
ลายชื่อ...................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 

                    (...................................................................) 
              ตําแหน่ง................................................................... 



 

 

 

 
 
 

หนังสือรบัรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลีย้งสตัวน์้ําควบคุม 
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

 
                           เลขที ่  

หนังสือฉบับน้ี ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล . 
บัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที ่
ที่อยู่ที่ติดต่อได้/สํานักงาน เลขที ่ หมู่ที ่ ถนน ตรอก/ซอย   
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด  

ช่ือสถานประกอบกิจการ  

ต้ังอยู่เลขที่ หมู่ที่ ถนน ตรอก/ซอย  

ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด  

ได้แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เมื่อวันที่  

ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล รูปแบบ  

พ้ืนที่ที่ดินทั้งหมด จํานวน ไร่ 
พ้ืนที่สถานประกอบกิจการ รวม ไร่/ตร.ม. 
พ้ืนที่ประกอบกิจการ รวม ไร่/ตร.ม. 
 

 
 

 ลงช่ือ  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ( ) 

ตําแหน่ง  
วันที่ เดือน พ.ศ.  

 
 
 
 
 
  



 

 

แบบ จสค.2 
 

เลขที ่  
 

แบบแจ้งเปล่ียนแปลงรายการการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสตัว์น้าํควบคุม 
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

 

เขียนที่  
 

วันที่  เดือน  พ.ศ.   

1. ข้าพเจ้า (ผูข้อแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการประกอบกิจการ) 

1.1 บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)  
เลขประจําตัวประชาชน   
 

1.2 นิติบุคคล  
1.2.1 นิติบุคคล ประเภท  นิติบุคคล ช่ือ  

เลขทะเบียนนิติบุคคล 
1.2.2 โดย นาย/นาง/นางสาวอ่ืน ๆ (ระบุ)  

เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม เลขประจําตัวประชาชน 
 

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

2. ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนแปลงรายการการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการ 
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จากเดิมที่เคยแจ้งไว้เป็นดังนี้ (ให้กรอกเฉพาะข้อความท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง)  
 

 2.1 เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบกิจการ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รูปแบบ) 
 การเพาะฟักกุ้งทะเล 
 การอนุบาลกุ้งทะเล 
 การเลี้ยงกุ้งทะเล 

พร้อมแนบ แผนผังโครงสร้างสถานประกอบกิจการ และรายละเอียดบ่อที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
 

 2.2 เปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่การประกอบกิจการ 
พ้ืนที่ที่ดินทั้งหมด จํานวน ไร่  พ้ืนที่สถานประกอบกิจการเดิม รวม ไร่/ตร.ม. 
พ้ืนที่ประกอบกิจการเดิม รวม ไร่/ตร.ม. 
 

พ้ืนที่ที่ดินทั้งหมด จํานวน ไร่  พ้ืนที่สถานประกอบกิจการเดิม รวม ไร่/ตร.ม. 
พ้ืนที่ประกอบกิจการเดิม รวม ไร่/ตร.ม. 

พร้อมแนบ แผนผังโครงสร้างสถานประกอบกิจการ และรายละเอียดบ่อที่ใช้ในการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล 
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 2.3 เปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการ เนื่องจากผู้ประกอบกิจการเดิมถึงแก่ความตายและทายาท 
เป็นผู้ประกอบกิจการต่อ 

(1) ผู้ประกอบกิจการเดิม       นาย/นาง/นางสาว  
 ช่ือสถานประกอบกิจการเดิม    

(2) ทายาทของผู้ประกอบกิจการ นาย/นาง/นางสาว  
 ช่ือสถานประกอบกิจการใหม่    

พร้อมแสดง         ใบมรณะบัตร               พินัยกรรม (ถ้ามี) 
 

 2.4 กรณีการขายหรือโอนสถานประกอบกิจการ นอกจาก 2.3 
(1) ผู้ประกอบกิจการเดิม   นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล   

ช่ือสถานประกอบกิจการเดิม    
เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการเดิม 

(2) ผู้ประกอบกิจการรายใหม่  นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล  
บัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่  
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่  หมู่ที่  ช่ือบ้าน/หมู่บ้าน   
ถนน  ตรอก/ซอย ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่   
Line ID E-mail   

ช่ือสถานที่ประกอบกิจการใหม่   
(ภาษาอังกฤษ) Farm name   
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร . 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail:   

รูปแบบการขายหรือโอนสถานประกอบกิจการ 
 ทั้งหมด 
 บางส่วน 

รูปแบบการประกอบกิจการ 
 การเพาะฟักกุ้งทะเล 
 การอนุบาลกุ้งทะเล 
 การเลี้ยงกุ้งทะเล 

บัตรประจําตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (ถ้ามี)  
พร้อมแสดงหลักฐานเอกสารที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า เป็นต้น 

และแนบแผนผังโครงสร้างสถานประกอบกิจการ และรายละเอียดบ่อที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลใหม่ 
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3. ข้าพเจ้าไดแ้นบหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบ ดังน้ี 
 แนบหนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
 แสดงบัตรประจําตัวประชาชน 
 แนบหนังสอืมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ (กรณมีอบอํานาจ) 
 แสดงบัตรประจําตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (ถ้ามี) 
 แสดงใบมรณะบัตร หรือพินัยกรรม (เฉพาะกรณี) 
 พร้อมแสดงหลักฐานเอกสารที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า เป็นต้น 
 อ่ืนๆ (ระบุ)  

 

 
 
 
(ลายมือช่ือ) ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอํานาจ 

( ) 
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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 
พืน้ทีส่ถานประกอบกิจการ รวม ไร่/ตร.ม. 
พืน้ทีป่ระกอบกิจการ รวม ไร่/ตร.ม. 
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พืน้ทีป่ระกอบกิจการ มีรายละเอียดบอ่ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  ประกอบด้วย 
1. บ่อพกัน้าํ จํานวน บ่อ   พ้ืนที่รวม ไร่    ลักษณะบ่อ  
2. บ่อเกบ็เลน จํานวน บ่อ   พ้ืนที่รวม ไร่    ลักษณะบ่อ  
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. 

  



 

 

แบบ จสค.3 
เลขที ่  

 

แบบแจ้งเลกิการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําควบคุม 
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

 

เขียนที่  
วันที่  เดือน  พ.ศ.   

1. ข้าพเจ้า (ผูข้อแจ้งเลิกการประกอบกิจการ) 

1.1 บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)   
เลขประจําตัวประชาชน   
 

1.2 นิติบุคคล  
1.2.1 นิติบุคคล ประเภท  นิติบุคคล ช่ือ  

เลขทะเบียนนิติบุคคล 
1.2.2 โดย นาย/นาง/นางสาวอ่ืน ๆ (ระบุ)    

เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม เลขประจําตัวประชาชน 
 

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

2. ข้าพเจ้าขอเลิกการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ดังนี้ 
 

2.1 หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ เลขที่ 
2.2 สถานประกอบกิจการ ชื่อ  
ซ่ึงได้เลิกการประกอบกิจการ เม่ือวันที่  
 

3. ข้าพเจ้าไดแ้นบหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบ ดังน้ี 
 

 แนบหนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
 แสดงบัตรประจําตัวประชาชน 
 แนบหนังสอืมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ (กรณมีอบอํานาจ) 

 
 

(ลายมือช่ือ) ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอํานาจ  (ลายมือช่ือ) พนักงานเจ้าหน้าที่ 
( ) ( ) 

ตําแหน่ง  


