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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 

ก่อนดําเนินการประกอบกิจการโรงงาน 
พ.ศ.  ๒๕60 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  10/1  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมประมง  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีผู้ประกอบ
กิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนดําเนินการประกอบกิจการโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕60” 

ข้อ 2 ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการประมงที่มิได้แจ้งหรือรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  ซึ่งประกอบกิจการอยู่แล้ว  ณ  วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ต้องแจ้งให้กรมประมงทราบ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามข้อ  3  และข้อ  4 

กรณีผู้ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการประมงที่มิได้แจ้งหรือรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  และประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการประมง  ต้องแจ้งให้กรมประมงทราบก่อนดําเนินการประกอบกิจการโรงงานตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดตามข้อ  3  และข้อ  4 

ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามข้อ  2  ย่ืนแจ้งการประกอบกิจการโรงงานตามแบบ  
ใบแจ้งท้ายประกาศน้ี  พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  3.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้าน 

  3.2 กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบ 
   (1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และ 
   (2) สําเนาประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ  

ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทหรือของห้างหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น  แล้วแต่กรณี 
  3.3 กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาย่ืนแจ้ง  หรือดําเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  

ให้แนบหนังสือมอบอํานาจมาพร้อมกับใบแจ้งและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
และผู้รับมอบอํานาจ 

  3.4 แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงาน 
  3.5 สําเนาหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน  หรือเอกสารยินยอม

ให้ใช้ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน  หรือสัญญาเช่าโรงงาน 
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ข้อ 4 การแจ้งการประกอบกิจการให้ย่ืนแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้   
  4.1 กรณีโรงงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืนแจ้ง  ณ  กองตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าประมง  กรมประมง  กรุงเทพมหานคร 
  4.2 กรณีโรงงานอยู่ในเขตจังหวัดอื่น  ให้ย่ืนคําขอ  ณ  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร  หรือศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี   
หรือศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา  หรือสํานักงานประมงจังหวัด  หรือสํานักงาน
ประมงอําเภอแห่งท้องที่ที่โรงงานน้ันตั้งอยู่ 

ข้อ 5 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ รับแจ้งตามข้อ  3  แล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้อง 
และครบถว้นของใบแจ้ง  และเอกสารและหลักฐาน 

กรณีที่ใบแจ้ง  หรือเอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้แจ้งดําเนินการ
แก้ไข  หรือจัดส่งเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

กรณีที่ผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไข  หรือไม่จัดส่งเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน 
ตามระยะเวลากําหนด  ให้ถือว่าใบแจ้งนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้แจ้งทราบ   

ข้อ 6 กรณีที่ใบแจ้ง  และเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกหนังสือรับแจ้งตามแบบท้ายประกาศนี้ให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
 

       วันที.่.............เดือน.................................. พ.ศ. ........... 
 

 ข้าพเจ้า............................................................................................อาย.ุ...................ปี สัญชาติ............................... 
อยู่บ้าน / ส านักงานเลขที่.........................ตรอก /ซอย...................................................ถนน.................................................... 
หมู่ท่ี................ต าบล / แขวง.........................................................อ าเภอ / เขต....................................................................... 
จังหวัด....................................................โทรศัพท.์................................................ อีเมล .........................................................  
ขอแจ้งการประกอบกิจการโรงงานไว้กับกรมประมง โดยขอแสดงรายการและเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งไว้
ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อโรงงาน................................................................................................................................. 
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 โรงงานแปรรูปสัตว์น้ า (โปรดเลือกประเภทการผลิต) 
 แช่เย็น หรือแช่เยือกแข็ง 
 บรรจุกระป๋อง 
 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพื้นเมือง 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  .................................................................. 

 สถานบรรจุสัตว์น้ า 
 สถานแปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้น 
 ห้องเย็นรับฝากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................ 

 

2. สถานที่ตั้งโรงงานเลขที.่...............................หมู่ท่ี.................. ตรอก /ซอย............................................................. 
ถนน.............................................ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต........................................................... 
จังหวัด............................................ โทรศัพท.์................................................ โทรสาร.................................................................. 
อีเมล ........................................................................................ 
เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้ง  

 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแจ้ง กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
  2. ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ส าเนาประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียน

บ้านของกรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทหรือของห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี กรณีเป็น
นิติบุคคล  

 3. หนังสือมอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาย่ืนแจ้ง พร้อมด้วย 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ 

 4. แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงาน 
 5. ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน หรือเอกสารยินยอมให้ใช้ที่ดินซึ่งเป็น      

ที่ตั้งของโรงงาน หรือสัญญาเช่าโรงงาน 
 
 

                                   ลงชื่อ……………………………………………………... ผู้แจง้       
ประทับตราบริษัท                               (…………………………………………………….)   

          ต าแหน่ง 
 



 
 
ทะเบียนเลขที่ …………………….. 

 

กรมประมง 
 

หนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

ออกให้แก ่
 
 
 

---------------------------------------------------------- 
(ชื่อและที่อยู่) 

 
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 
---------------------------------------------------------- 

 
เพื่อแสดงว่าได้แจ้งการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

 
 
 

ออกให้ เมื่อวนัที่...........  เดิอน............................. พ.ศ. .............   
 
 
 
 
 
                                                           (ลายมือชื่อ)......................................................... 

          (........................................................) 
   ต าแหน่ง 

 


