
ประกาศกรมประมง 
เรื่อง  ขอ้ก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเขซ้ึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน์้้าควบคุม 

ภายในเขตเพาะเลี้ยงสตัว์น้้า  ตามมาตรา  ๗๗  แหง่พระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ต้องแจ้งการประกอบกิจการ   

พ.ศ.  25๖3 
 
 

เพ่ือประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม  ไม่ให้มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  หรืออันตรายต่อกิจการของบุคคลอื่น  อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๗๘  (1)  
แห่งพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมประมงออกประกาศให้การเพาะเลี้ยงจระเข้
ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่คณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดประกาศก้าหนดโดยอาศัยอ้านาจ  
ตามมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  ต้องแจ้งการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้   
“ผู้ประกอบกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ท้าการเพาะเลี้ยงจระเข้  ยกเว้นหน่วยงานในสังกัดของ

กรมประมง 
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่เพาะเลี้ยงจระเข้  ทั้งสถานที่ที่มีพ้ืนที่

ติดต่อกันและมีการด้าเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกันและรวมถึงสถานที่ที่มี พ้ื นที่ที่ ไม่ติดต่อกัน 
แต่มีการด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกัน  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงสถานที่จัดแสดงจระเข้ชั่วคราว 

“ส้านักงานประมงจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ส้านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ข้อ 2 ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่  โดยใช้แบบ  จสค.๑  แนบท้ายประกาศนี้  พร้อมแสดงหรือแนบเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบการแจ้ง  ดังนี้   

(1) กรณีบุคคลธรรมดา 
 (ก) แสดงบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการ 
 (ข) กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้แสดงหลักฐานการได้มาซึ่งจระเข้ 

ที่ประสงค์จะประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  เช่น  ใบอนุญาตน้าเข้า  หนังสือก้ากับการซื้อขายจระเข้   
(ถ้ามี) 

 (ค) กรณีมอบอ้านาจ  ต้องแนบหนังสือมอบอ้านาจจากผู้ประกอบกิจการ  ให้เป็นผู้ยื่นแจ้ง  
การประกอบกิจการและส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการที่รับรองส้าเนาโดยผู้ประกอบกิจการ  
พร้อมแสดงบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจ 

(2) กรณีนิติบุคคล 
 (ก) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบกิจการ 
 (ข) แสดงบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   
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 (ค) กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้แสดงหลักฐานการได้มาซึ่ง 
จระเข้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  เช่น  ใบอนุญาตน้าเข้า  หนังสือก้ากับการซื้อขาย 
จระเข้  (ถ้ามี) 

 (ง) กรณีมอบอ้านาจ  ต้องแนบหนังสือมอบอ้านาจจากผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
ให้เป็นผู้ยื่นแจ้งการประกอบกิจการและส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มีอ้านาจลงนามผูกพัน  
นิติบุคคล  ที่รับรองส้าเนาโดยผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  พร้อมแสดงบัตรประจ้าตัวประชาชน 
ของผู้รับมอบอ้านาจ 

ในกรณีไม่สามารถน้าเอกสารหรือหลักฐานตาม  (1)  และ  (2)  ฉบับจริงมาแสดงได้  ให้ใช้ส้าเนา  
ที่รับรองโดยผู้ประกอบกิจการ  หรือผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  ยกเว้นกรณีหนังสือมอบอ้านาจ 

ข้อ 3 ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง  เพาะพันธุ์  ค้าสัตว์ป่า   
หรือให้จัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง  หรือสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้  
ตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแล้ว  ให้ถือว่าได้แจ้งการประกอบกิจการตามประกาศนี้   

กรณีผู้ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ท้าการเพาะเลี้ยงจระเข้ที่มิใช่สัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าร่วมอยู่ด้วย  ให้ผู้ประกอบกิจการรายดังกล่าวแจ้งประกอบกิจการ  
ตามประกาศนี้  เฉพาะจระเข้ที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

ข้อ 4 การแจ้งการประกอบกิจการตามข้อ  2  ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีสถานประกอบกิจการ  ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้แจ้งการประกอบกิจการ   
ณ  ส้านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

(๒) กรณีสถานประกอบกจิการ  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่นอกเขตกรุงเทพมหานคร  ให้แจ้งการประกอบกจิการ  
ณ  ส้านักงานประมงจังหวัด  หรือสถานที่ที่ประมงจังหวัดประกาศก้าหนด  ในท้องที่ที่สถานประกอบ
กิจการนั้นตั้งอยู่   

(๓) กรณีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในท้องที่คาบเกี่ยวระหว่างเขตท้องที่รับผิดชอบของ
ส้านักงานประมงจังหวัดตั้งแต่สองเขตท้องที่ขึ้นไป  ให้แจ้งการประกอบกิจการ  ณ  ท้องที่ที่เป็นภูมิล้าเนา
ของผู้ประกอบกิจการ  เว้นแต่ผู้ประกอบกิจการไม่มีภูมิล้าเนาอยู่ในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่  
ให้ด้าเนินการแจ้งประกอบกิจการ  ณ  ท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ท้องที่ใดก็ได้เพียง  
หนึ่งท้องที่ 

(4) กรณีมีสถานประกอบกิจการมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไปในจังหวัดเดียวกัน  ให้แจ้งการประกอบ 
กิจการทุกแห่งแยกกัน   

(5) กรณีมีสถานประกอบกิจการมากกว่าหนึง่แหง่ขึ้นไปและไม่ได้ตัง้อยู่ในท้องที่จังหวดัเดียวกนั  
ให้แจ้งการประกอบกิจการทุกแห่งในแต่ละท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่   
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ข้อ 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบ  จสค.1  ตามแบบ
บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบการแจ้งการประกอบกิจการหรือเปลี่ยนแปลงรายการการประกอบกิจการ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม  ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  แนบท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสาร
หรือหลักฐานของผู้แจ้งการประกอบกิจการ  และให้ด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่แบบ  จสค.1  หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้แจ้งเป็นหนังสือ 
ตามแบบบันทึกแจ้งผลการตรวจสอบการแจ้งการประกอบกิจการหรือเปลี่ยนแปลงรายการการประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม  ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  แนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือให้  
ผู้แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้แก้ไขเพ่ิมเติมแบบ  จสค.1  และจัดส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในสิบห้าวันท้าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่   
หากผู้แจ้งประกอบกิจการไม่ด้าเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่ก้าหนด  ให้ถือว่าการแจ้งการประกอบ  
กิจการนั้น  เป็นอันยกเลิก 

(2) กรณีที่แบบ  จสค.1  และเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  ให้ออกหนังสือรับรอง  
การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม  ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   
ตามแนบท้ายประกาศนี้ 

กรณีมีเหตุจ้าเป็นที่ท้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถด้าเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
การประกอบกิจการให้แก่ผู้ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งได้  ให้ออกใบรับการแจ้งการประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม  ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  ตามแนบท้ายประกาศนี้  ให้แก่ผู้แจ้ง
การประกอบกิจการและให้ใช้แทนหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการไปจนกว่าพนักงานเจ้าหนา้ที่
จะด้าเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ 

ข้อ 6 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดพ้ืนที่การประกอบกิจการ  หรือผู้ประกอบกิจการเนือ่งจาก   
ผู้ประกอบกิจการเดิมถงึแก่ความตาย  ให้ผู้ประกอบกิจการหรือทายาทของผู้ประกอบกิจการเดมิ  แล้วแต่กรณี
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการการประกอบกิจการ  พร้อมเอกสารหรือหลักฐานโดยใช้แบบ  จสค.2  แนบท้าย
ประกาศนี้  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ที่ได้ยื่นแจ้งการประกอบกิจการ  ภายในเก้าสิบวันนับแต่  
มีการเปลี่ยนแปลง   

กรณีมีการขายหรือโอนสถานประกอบกิจการพร้อมทั้งจระเข้   ให้ผู้ซื้อหรือผู้รับโอน  
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการรายใหม่แจ้งเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันขาย  
หรือโอนสถานประกอบกิจการ  ตามแบบ  จสค.๒  แนบท้ายประกาศนี้  ณ  สถานที่ที่ผู้ประกอบกิจการรายเดมิ 
ได้ยื่นแจ้งการประกอบกิจการไว้   

กรณีมีการขายหรือโอนสถานประกอบกิจการที่ไม่มีการเพาะเลี้ยงจระเข้ในขณะขาย 
หรือโอนสถานประกอบกิจการ  ให้ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการรายใหม่ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลง 
การประกอบกิจการก่อนด้าเนินการเพาะเลี้ยงตามแบบ  จสค.๒  แนบท้ายประกาศนี้  ณ  สถานที่ 
ที่ผู้ประกอบกิจการรายเดิมได้ยื่นแจ้งการประกอบกิจการไว้   
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ให้น้าความในข้อ  5  มาใช้กับการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการประกอบกิจการโดยอนุโลม 
ข้อ 7 ให้ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้งการประกอบกิจการภายใต้เงื่อนไขและก้าหนดเวลา  

ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดได้ประกาศเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม  

ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  หรือในวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้  
ให้ผูป้ระกอบกิจการอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้  แจ้งการประกอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

(2) กรณีคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดได้ประกาศเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม  
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  หลังจากประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้ประกอบกิจการอยู่ก่อน
ประกาศเขตดังกล่าวแจ้งการประกอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศคณะกรรมการประมง
ประจ้าจังหวัดมีผลใช้บังคับ 

(3) กรณีประกาศฉบับนีแ้ละประกาศคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดก้าหนดเขตเพาะเลีย้ง
สัตว์น้้าควบคุม  ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้มีผลใช้บั งคับ  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการ 
การเพาะเลี้ยงจระเข้ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจะด้าเนินกิจการ 

ข้อ 8 ผู้ประกอบกิจการที่แจ้งการประกอบกิจการตามประกาศนี้แล้ว  หากเลิกการประกอบกิจการ   
ต้องแจ้งเลิกการประกอบกิจการ  พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน  โดยใช้แบบ  จสค.3  แนบท้ายประกาศนี้  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ที่ได้ยื่นแจ้งการประกอบกิจการ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้เลิก
ประกอบกิจการ 

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

มีศักดิ์  ภักดีคง 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 

 

 แบบ จสค.1 
 

เลขที่ ......................................... 
 

แบบแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลีย้งสตัว์น้าํควบคุม 
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข ้

 

เขียนที่ ............................................................... 
วันที่ .......... เดือน .............................พ.ศ. ................ 

1. ข้าพเจ้า (ผู้แจง้การประกอบกิจการ) 
1.1 บคุคลธรรมดา 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 .……………………………………….…..…….. อีเมล …………………………………………………………………………….... 

1.2 นิติบุคคล  
1.2.1. 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 ...............................อีเมล ……………………………………………….. 

     1.2.2 โดย นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................. เป็นกรรมการ 
ผู้มีอํานาจลงนาม เลขประจําตัวประชาชน  
 

1.3 กรณีมอบอํานาจ ผูร้ับมอบอํานาจ ช่ือ/นิติบุคคล ช่ือ .............................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่  
หมายเลขโทรศัพท์ ....................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................... 
Line ID ............................................................ อีเมล ………………………………………………………………………………. 
2. ข้าพเจ้าขอแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  
ตามมาตรา 78 (1) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

2.1 สถานประกอบกิจการ ช่ือ ................................................ ต้ังอยู่เลขที่ .............. หมู่ที่ ............ 
ถนน ................................ ตรอก/ซอย ............................................ ตําบล/แขวง ............................................... 
อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ………………….. 
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................... โทรสาร ............................................................................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...................................................... อีเมล ................................................................................ 
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2.2 รายละเอียดการประกอบกิจการ 
ประเภท ลักษณะบ่อ  

(บ่อดิน/คอนกรีต/อ่ืนๆ) 
จํานวน    

(บ่อ/อ่ืนๆ) 
พ้ืนที่     

(ไร่/ตร.ม.) ชนิดจระเข้ 
จํานวน  
(ตัว) 

บ่อพ่อแม่พันธ์ุ      
      
      
บ่ออนุบาล      
      
      
บ่อเลี้ยง      
      
      
อ่ืนๆ      
      
      

2.3 รายละเอียดของจระเข้ 

ลําดับที่ 
ชนิดจระเข้ จํานวน 

(ตัว) 
ขนาด 
(เมตร) หมายเหตุ 

ช่ือไทย/สามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ 
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ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสถานประกอบกิจการอยู่ในเขตที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด
ประกาศกําหนดพ้ืนที่ให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ และขอรับรองว่า
ข้อมูลข้างต้นเป็นจริงและทราบดีว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

ทั้งน้ี หากข้าพเจ้ามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายการแจ้งการประกอบกิจการจะดําเนินการ
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือทราบต่อไป และข้าพเจ้าทราบดีว่าการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  
ต้องปฏิบัติตามท่ีกรมประมงประกาศกําหนดตามมาตรา 78 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

 
 
 

(ลงช่ือ) ..................................................................... ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอํานาจ 

(............................................................................) 

         วันที่ .............. เดือน ..................................... พ.ศ. ................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 4 - 
 

แผนทีท่ีต่ั้งสถานประกอบกจิการ 
โปรดระบุถนนสายหลักและสายรอง รวมท้ังจุดสังเกตหรือสถานที่ทีใ่ช้เป็นจุดสังเกตได้ 
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แผนผงัโครงสร้างสถานประกอบกิจการ 
โปรดระบเุลขทีบ่่ออนบุาล/บ่อเลี้ยงลงในแผนผงั และแสดงกิจกรรมการใชป้ระโยชนท์ีด่ินรอบ 

สถานประกอบกิจการ 
ตามแผนผังแสดงโครงสร้างสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย  
1. แหล่งน้ําใกล้เคียง 2. บ่อพ่อแม่พันธ์ุ 3. บ่ออนุบาล 4. บ่อเลี้ยง 
5. บ่อบําบัดน้ํา/บ่อพักน้ํา 6. สถานท่ีเก็บอุปกรณ์ 7. อาคาร/บ้านพัก 8. อ่ืน ๆ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ้ืนที่ประกอบกิจการ รวม .................... ไร่/ตร.ม. พ้ืนที่สถานประกอบกิจการ รวม ....................... ไร่/ตร.ม. 
พ้ืนที่ที่ดินทั้งหมด  จํานวน ............................ ไร่ 
ประกอบด้วย  (1) บ่อพ่อแมพั่นธ์ุ จํานวนรวม ................... บ่อ พ้ืนที่รวม ............. ไร่/ตร.ม. 

 (2) บ่ออนุบาล จํานวนรวม ................... บ่อ พ้ืนที่รวม ............. ไร่/ตร.ม.  

 (3) บ่อเลี้ยง จํานวนรวม ................... บ่อ พ้ืนที่รวม ............. ไร่/ตร.ม.  
 
 

 



 

 

แบบบนัทกึแจ้งผลการตรวจสอบการแจ้งการประกอบกิจการหรือเปลีย่นแปลงรายการการประกอบกิจการ          
การเพาะเลี้ยงสตัว์น้าํควบคมุ ประเภทกจิการการเพาะเลี้ยงจระเข ้

 

  สํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
  สํานักงานประมงจังหวัด........................ 

       อ่ืน ๆ..................................................... 
 

วันที่ ................................................. 
วันน้ี (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)) .................................................................................................. 

บัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่   ได้มาย่ืนแจ้งการประกอบ
กิจการหรือเปลี่ยนแปลงรายการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบแจ้งเลขที่ ............................................................ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังน้ี 

 

 

เอกสารหรือหลักฐาน ผลการตรวจสอบ 
1. กรณีแจ้งการประกอบกิจการ 
(1)  แนบแบบแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  ถูกต้อง     ไม่ถูกต้อง 
1.1 กรณีบุคคลธรรมดา 
(1)  แสดงบัตรประจําตัวประชาชน  แสดง       ไม่แสดง 
(2)  แสดงหลักฐานการได้มาซ่ึงจระเข้ท่ีประสงค์จะประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ (ถ้ามี)  แสดง       ไม่แสดง 
1.2 กรณีนิติบุคคล 
(1)  แสดงหนังสือหรือสําเนารับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  แสดง       ไม่แสดง 
(2)  แสดงสําเนาหรือบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
      หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น 

 แสดง       ไม่แสดง 

(3)  แสดงหลักฐานการได้มาซ่ึงจระเข้ท่ีประสงค์จะประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ (ถ้ามี)  แสดง       ไม่แสดง 
1.3 กรณีมอบอํานาจ 
(1)  แนบหนังสือมอบอํานาจ  แนบ        ไม่แนบ 
(2)  แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  แนบ        ไม่แนบ 
(3)  แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ  แสดง       ไม่แสดง 
2. กรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการประกอบกิจการ 
(1)  แนบแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการการประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้าํควบคุม ประเภทกิจการ 
      การเพาะเลีย้งจระเข้ 

 ถูกต้อง     ไม่ถูกต้อง 

(2)  แนบหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการ 
      การเพาะเลี้ยงจระเข้ 

 แนบ        ไม่แนบ 

2.1 กรณีเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีการประกอบกิจการ 
(1)  แนบแผนผังโครงสร้างสถานประกอบกิจการใหม่ และรายละเอียดการประกอบกิจการ  
2.2 กรณีผู้ประกอบกิจการเดิมถึงแก่ความตายและทายาทเป็นผู้ประกอบกิจการต่อ 
(1)  แสดงใบมรณะบัตร   แนบ        ไม่แนบ 
(2)  แสดงพินัยกรรม (ถ้ามี) 
(3)  หนังสือยินยอมของทายาทโดยธรรม   แสดง       ไม่แสดง 
2.3 กรณีการขายหรือโอนสถานประกอบกิจการ   แสดง       ไม่แสดง 
(1)  แสดงหลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการ เช่น สัญญาซ้ือขาย หรือ
สัญญาเช่า เป็นต้น 

 แสดง       ไม่แสดง 

(2)  แนบแผนผังโครงสร้างสถานประกอบกิจการใหม่ และรายละเอียดการประกอบกิจการ  แสดง       ไม่แสดง 
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นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................................... ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม 
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ปรากฏว่า 

ถูกต้องและครบถ้วน 
ข้อมูลในแบบแจ้ง ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ ...................................................................... 
........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ 
เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ ................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................

โดยได้แจ้งให้ผู้แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ดําเนินการ  
     แก้ไขเพ่ิมเติมแบบแจ้ง ภายในวันที ่.................................................................................................  
     จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน ................................................................................................................                    
...................................................................................ภายในวันที่ .............................................................. 
 

(ลายมือช่ือ)..................................ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอํานาจ   (ลายมือช่ือ) ................................ พนักงานเจ้าหน้าที ่
 (.....................................)                                      (....................................) 
                                                             ตําแหน่ง..................................................... 

หมายเหตุ หากไม่แก้ไขหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้ถือว่า
เป็นอันยกเลิกการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ 
 

แบบ จสค. 1 เลขท่ี ..................... 
แบบ จสค. 2 เลขท่ี ..................... 

เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที ่ 
ความเหน็พนกังานเจ้าหน้าที ่

     เอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้งประกอบกิจการฯ ถูกต้องครบถ้วนจึงดําเนินการออก 
 หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ประเภทกิจการ 

การเพาะเลี้ยงจระเข้ เลขที่......................................ลงวันที่…………………………………………… 
 

 ใบรับการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ประเภทกิจการ 
การเพาะเลี้ยงจระเข้ เลขที่......................................ลงวันที่…………………………………………… 

 

     เอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้ง ไม่ถูกต้องครบถว้น กล่าวคือ ..................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ให้ดําเนินการแก้ไข หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม ภายในวันที่ ........................................... 

     เอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงฯ ถูกต้องครบถ้วน 
(ลายมือช่ือ) ...................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่ 

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

                     วันที่ .............. เดือน ....................... พ.ศ. ................   



 

 

 

 

(สําหรบัเจ้าหน้าที่)
 

ใบรบัการแจ้งการประกอบกจิการการเพาะเลีย้งสตัว์น้ําควบคุม 
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข ้

 

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

หน่วยงานผู้รับแจ้ง........................................................................................................ 
ผู้ประกอบกิจการ/นิติบุคคล ชื่อ................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล เลขที่ 
สถานประกอบกิจการ ชื่อ............................................................................................ 
 

ได้ยื่นแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการ
การเพาะเลี้ยงจระเข้ 
สถานที่ประกอบกิจการ ตั้งอยู่เลขที่ ........................................... หมู่ที่........................ 
ถนน ...................................................... ตรอก/ซอย .................................................. 
ตําบล/แขวง .......................................... อําเภอ/เขต .................................................. 
จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์ .................................. โทรสาร ...................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... อีเมล ……….…..........................................… 

ให้ใช้ใบรับการแจ้งการประกอบกิจการนี้แทนหนังสือรับรองการแจ้ง
การประกอบกิจการได้จนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ 

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

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

 

(สําหรบัผู้ยื่นคาํขอ) 
 

ใบรบัการแจ้งการประกอบกจิการการเพาะเลีย้งสตัว์น้ําควบคุม 
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข ้

 

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

หน่วยงานผู้รับแจ้ง........................................................................................................ 
ผู้ประกอบกิจการ/นิติบุคคล ชื่อ................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล เลขที่ 
สถานประกอบกิจการ ชื่อ............................................................................................ 
 

ได้ยื่นแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการ
การเพาะเลี้ยงจระเข้ 
สถานที่ประกอบกิจการ ตั้งอยู่เลขที่ ........................................... หมู่ที่ ....................... 
ถนน ...................................................... ตรอก/ซอย .................................................. 
ตําบล/แขวง .......................................... อําเภอ/เขต .................................................. 
จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์ .................................. โทรสาร ...................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... อีเมล ……….…..........................................… 

ให้ใช้ใบรับการแจ้งการประกอบกิจการนี้แทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
การประกอบกิจการได้จนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ 

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

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



 

 

 
 
 
 

 
หนังสือรบัรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลีย้งสตัวน์้ําควบคุม 

ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข ้
 

                           เลขที ่  
 

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

ช่ือสถานประกอบกิจการ ...................................................................................................................... 
ต้ังอยู่เลขที่ ……………… หมู่ที่ .......... ถนน................................ ตรอก/ซอย ....................................................... 
ตําบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .................................................. 

ได้แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  
เมื่อวันที่ ..........................................................  . 

 

 
 
 

 ลงช่ือ ......................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 (........................................................) 

ตําแหน่ง ....................................................... 

วันที่ ............. เดือน .........................พ.ศ. ............. 

 
 



 

 

แบบ จสค.2 
 

เลขที่ ................................. 
 

แบบแจ้งเปล่ียนแปลงรายการการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสตัว์น้าํควบคุม 
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข ้

 

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 …………………………………………….. 

ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 
     1.2.2 โดย นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................... เป็นกรรมการ 

ผู้มีอํานาจลงนาม เลขประจําตัวประชาชน  
1.3 กรณีมอบอํานาจ ผูร้ับมอบอํานาจ ช่ือ/นิติบุคคล ช่ือ .......................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่  
หมายเลขโทรศัพท์ ............................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ............................................................... 
Line ID .............................................................................. อีเมล ……..…………………………….…….……………………………. 
 

2. ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนแปลงรายการการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการ        
การเพาะเลี้ยงจระเข้ จากเดิมที่เคยแจ้งไว้เป็นดังนี้ (ให้กรอกเฉพาะข้อความท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง)  
 

          2.1 เปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่การประกอบกิจการ 
พ้ืนที่ประกอบกิจการ รวม........................ไร่/ตร.ม. พ้ืนที่สถานประกอบกิจการ รวม....................ไร่/ตร.ม. 

ประกอบด้วย  (1) บ่อพ่อแมพั่นธ์ุ     จํานวนรวม...............บ่อ    พ้ืนที่รวม.............ไร่/ตร.ม. 
  (2) บ่ออนุบาล         จํานวนรวม...............บ่อ    พ้ืนทีร่วม.............ไร่/ตร.ม.   
  (3) บ่อเลี้ยง    จํานวนรวม...............บ่อ    พ้ืนที่รวม.............ไร่/ตร.ม.   

พร้อมแนบ แผนผังโครงสร้างสถานประกอบกิจการ รายละเอียดการประกอบกิจการ และรายละเอียดของจระเข้ที่มี
การเปลี่ยนแปลง 

 

2.2 เปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการ เนื่องจากผู้ประกอบกิจการเดิมถึงแก่ความตายและทายาท            
เป็นผู้ประกอบกิจการต่อ 

(1) ผู้ประกอบกิจการเดิม นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................. 
 ช่ือสถานประกอบกิจการเดิม.................................................................................................... 
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(2) ทายาทของผู้ประกอบกิจการ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................. 

 ช่ือสถานประกอบกิจการใหม่.................................................................................................... 
พร้อมแสดง    ใบมรณะบัตร    พินัยกรรม (ถ้ามี)    หนังสือยินยอมของทายาทโดยธรรม 

 

2.3 กรณีการขายหรือโอนสถานประกอบกิจการ  
  มีการเพาะเลี้ยงจระเข้ในขณะขายหรือโอนสถานประกอบกิจการ  
  ไม่มีการเพาะเลี้ยงจระเข้ในขณะขายหรือโอนสถานประกอบกิจการ 
(1) ผู้ประกอบกิจการเดิม   นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ/นิติบุคคล ช่ือ ............................................. 

ช่ือสถานประกอบกิจการเดิม .................................................................................................... 
เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งประกอบการกิจการเดิม  

(2) ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ/นิติบุคคล ช่ือ ......................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่  
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ ........................... หมู่ที่ ........................... ช่ือบ้าน/หมู่บ้าน .......................................................... 
ถนน ....................................... ตรอก/ซอย ............................................. ตําบล/แขวง .................................................. 
อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................................................. 
Line ID .......................................................................... อีเมล ………………………………………………..…………………………. 

ช่ือสถานที่ประกอบกิจการใหม่ ................................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................................ โทรสาร ............................................................................ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ …………………………………………….……… อีเมล ..................................................................................... 
พร้อมแสดงหลักฐานเอกสารที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า เป็นต้น 
พร้อมแนบแผนผังโครงสร้างสถานประกอบกิจการ รายละเอียดการประกอบกิจการ และรายละเอียดของจระเข้ที่มี
การเปลี่ยนแปลง 
 

3. ข้าพเจ้าไดแ้นบหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบ ดังน้ี 
 แนบหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ 
 แสดงบัตรประจําตัวประชาชน 
 แนบหนังสอืมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ (กรณมีอบอํานาจ) 
 แสดงใบมรณะบัตร หรือพินัยกรรม (เฉพาะกรณี) หรือหนังสือยินยอมของทายาทโดยธรรม 
 พร้อมแสดงหลักฐานเอกสารที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า เป็นต้น 
 อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................................................................................................... 

 
 
 

(ลายมือช่ือ) .....................................................ผู้แจ้ง/ผู้รับมอบอํานาจ 

       (..........................................................) 

    วันที่ ............. เดือน .........................พ.ศ. ............. 
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แผนผงัโครงสร้างสถานประกอบกิจการ 
โปรดระบเุลขทีบ่่ออนบุาล/บ่อเลี้ยงลงในแผนผัง และแสดงกจิกรรมการใชป้ระโยชนท์ีด่ินรอบสถานประกอบกิจการ 

ตามแผนผังแสดงโครงสร้างสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย  
1. แหล่งน้ําใกล้เคียง 2. บ่อพ่อแม่พันธ์ุ 3. บ่ออนุบาล 4. บ่อเลี้ยง 
5. บ่อบําบัดน้ํา/บ่อพักน้ํา 6. สถานท่ีเก็บอุปกรณ์ 7. อาคาร/บ้านพัก 8. อ่ืน ๆ 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

ประกอบด้วย  (1) บ่อพ่อแมพั่นธ์ุ จํานวนรวม บ่อ พ้ืนที่รวม  ไร่/ตร.ม. 

  (2) บ่ออนุบาล จํานวนรวม บ่อ พ้ืนที่รวม  ไร่/ตร.ม.  

  (3) บ่อเลี้ยง จํานวนรวม บ่อ พ้ืนที่รวม  ไร่/ตร.ม.  
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รายละเอียดการประกอบกิจการ 
ประเภท ลักษณะบ่อ  

(บ่อดิน/คอนกรีต/อ่ืนๆ)  
จํานวน    

(บ่อ/อ่ืนๆ) 
พ้ืนที่     

(ไร่/ตร.ม.) ชนิดจระเข้ 
จํานวน  
(ตัว) 

บ่อพ่อแม่พันธ์ุ      
      
      
บ่ออนุบาล      
      
      
บ่อเลี้ยง      
      
      
อ่ืนๆ      
      
      

รายละเอียดของจระเข้ 

ลําดับที่ 
ชนิดจระเข้ จํานวน 

(ตัว) 
ขนาด 
(เมตร) หมายเหตุ 

ช่ือไทย/สามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



 

 

แบบ จสค.3 
เลขที่ ........................................ 

 

แบบแจ้งเลกิการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําควบคุม 
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข ้

 

เขียนที่ ............................................................... 
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .............. 

1. ข้าพเจ้า (ผูแ้จง้เลิกการประกอบกิจการ) 
1.1 บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................................................. 

เลขประจําตัวประชาชน  
 

1.2 นิติบุคคล  
1.2.1 นิติบุคคล ประเภท ......................................... นิติบุคคล ช่ือ ................................................... 

ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 
1.2.2 โดย นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................เป็นกรรมการ 

ผู้มีอํานาจลงนาม เลขประจําตัวประชาชน  
 

1.3 กรณีมอบอํานาจ ผูร้ับมอบอํานาจ ช่ือ/นิติบุคคล ช่ือ ........................................................................ 
บัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................ 
Line ID ......................................................................... อีเมล ………………………………………………………………………..…. 
 

2. ข้าพเจ้าขอเลิกการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ดังนี้ 
 

2.1 หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ เลขที่ 
2.2 สถานประกอบกิจการ ช่ือ ................................................................................................................. 
ซึ่งได้เลิกการประกอบกิจการ เมื่อวันที่ ………………………………………………..……………………………………….. 
 

3. ข้าพเจ้าไดแ้นบหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบ ดังน้ี 
 

 แนบหนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ 
 แสดงบัตรประจําตัวประชาชน 
 แนบหนังสอืมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ (กรณมีอบอํานาจ) 

 
(ลายมือช่ือ)…………………………………….ผู้แจง้/ผู้รับมอบอํานาจ (ลายมือช่ือ)........................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 

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


