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คําขอรับการรับรองระบบการผลิต และผลิตผลสัตวนํ้า 

ตามมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า GAP/CoC/อื่นๆ  (การรับรองแบบเดี่ยว) 

 โรงเพาะพนัธุและอนุบาล                รหัสคําขอ 
 โรงเพาะพนัธุ     ฟารมอนุบาล       ฟารมเล้ียง   

ประเภทคําขอ      ยื่นขอคร้ังแรก     ยื่นขอใหม (ใบรับรองเดิมหมดอายุ)  
            ตออายุ (ใบรับรองเดิมยงัไมหมดอาย)ุ   ขยายขอบขาย  

1. ช่ือผูขอรับการรับรอง (เจาของฟารม)            
โทรศัพทเคล่ือนท่ี             

2. ช่ือฟารม (ถามี)       เลขทะเบียนฟารม      
3. ท่ีต้ังฟารม : เลขท่ี   ซอย    ถนน      

หมูท่ี      ตําบล/แขวง        
อําเภอ/เขต    จังหวดั    รหัสไปรษณยี     
โทรศัพท     โทรสาร        อี-เมล     
หมายเหตุ ท่ีต้ังฟารมในขอ 3 เปนสถานท่ีสําหรับระบุในใบรับรอง  

4. ท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก     ตามท่ีระบุดานลาง   เปนท่ีอยูเดียวกับท่ีต้ังฟารม (ใหขามไปขอ 5)  
เลขท่ี   ซอย          ถนน       หมูท่ี    
ตําบล/แขวง       อําเภอ/เขต         จังหวดั    
รหัสไปรษณยี   โทรศัพท    โทรสาร     
อี-เมล              

5. บุคคลท่ีสามารถติดตอได (ควรเปนตัวแทนหรือบุคคลท่ีเขาใจระบบของฟารม/องคกร) 
 1) ช่ือ       ตําแหนง      

      โทรศัพท    โทรสาร       
      โทรศัพทเคล่ือนท่ี    อี-เมล:       
  2) ช่ือ       ตําแหนง      
      โทรศัพท    โทรสาร       
      โทรศัพทเคล่ือนท่ี    อี-เมล:       
6. ขอบขายท่ีขอการรับรอง:  

6.1 ระบบการผลิตและผลิตผลสัตวน้ําตามมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

 CoC (กรมประมง)   GAP มกษ. 7401-2552  GAP (กรมประมง)   อ่ืนๆ (ระบุ)       

6.2 ประเภทการเพาะเล้ียง และชนิดสัตวน้ํา :            

    -      -   -  
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7. ขนาดพื้นท่ีฟารม             

1) จํานวนบอ(เพาะ/เล้ียง)/กระชัง/แพ/แปลง เฉพาะขอบขายท่ีขอรับการรับรอง      

2) พื้นท่ีรวมของบอ(เพาะ/เล้ียง)/กระชัง/แพ/แปลง ท่ีขอรับการรับรอง       

3) ประมาณการผลผลิต (ระบุ หนวยตอป)           

หมายเหตุ : การรับรองจะรับรองเฉพาะพ้ืนท่ีภายในฟารมตามขอ 7 และ 7 (2) ท่ีขอรับการรับรองเทานั้น 

8. ในการขอรับการรับรองคร้ังนี้ ขาพเจามีความประสงคขอใหการตรวจประเมินเปนภาษา   ไทย     อังกฤษ 

9. ในการขอรับการรับรองคร้ังนี้ ขาพเจา  

1) จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตาง ๆ  ท่ีกรมประมง กําหนด และท่ีจะมีการกําหนด และ/หรือ แกไขเพิ่มเติมในภายหนา 

2)  ยนิยอมใหหนวยรับรองระบบงาน หรือ หนวยรับรองระบบงานในระดับสากล ดาํเนนิการสังเกตการณการตรวจ

ประเมินของคณะผูตรวจประเมินของกรมประมง ณ สถานประกอบการของขาพเจาได 

3) ยินยอมใหกรมประมงเผยแพรชื่อเจาของฟารม และตาํบล อําเภอ จังหวัดท่ีตั้งฟารมของผูไดรับการรับรอง ผูถูก

พักใช/เพิกถอน/ยกเลิกการรับรอง ใหแกสาธารณชนทราบ 

10. เพื่อประโยชนในทางธุรกิจ ขาพเจา:  

 ไมยินดีใหเผยแพรขอมูลเพิ่มเติมจากขอ 9 (3) 

 ยินดใีหเผยแพรขอมูลเพิม่เติม ดังนี ้ 

 ช่ือฟารม และรายละเอียดท่ีต้ังฟารม  ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  

  เบอรโทรศัพท/โทรสาร   ขอมูลอ่ืนๆ (ระบุ):        

11.  พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ เพื่อประกอบการพจิารณาดังตอไปนี้ 

1) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของเจาของฟารม/กรรมการผูมีอํานาจลงนามนิติบุคคลท่ีขอรับการรับรอง 

2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/สําเนาหนังสือจดทะเบียนการคา ท่ีมีอายุไมตํ่ากวา 90 วัน นับ

แตวันท่ีออกหนังสือรับรอง 

3) กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนมายื่นคําขอแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ 

4) แผนท่ีต้ังฟารม 

5) แผนผังฟารมท่ีแสดงรายละเอียดท่ีชัดเจน (ระบุจํานวน ขนาด และพื้นท่ีบอ/กระชัง/แพ/แปลง โรงเรือน ทางน้ํา

เขา-ออก และอ่ืนๆ 

6) สําเนาเอกสารทะเบียนฟารม 

7) สําเนาใบรับรองมาตรฐานฟารมฯ ฉบับเดิม (ถามี) 
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8) คูมือฟารมเล้ียงหรือคูมือโรงเพาะพันธุและอนุบาล (เฉพาะกรณียื่นขอตามมาตรฐาน CoC หรือ GAP มกษ. 

7401-2552) 

9) รายละเอียดแสดงการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ณ ปจจุบัน (กรอกรายละเอียดในแบบฟอรม F-AD-49) 

12. ขาพเจาขอรับรองวาขอมูล หลักฐานและเอกสารตาง ๆ ท่ีจัดสงใหกรมประมง เปนความจริงและเปนปจจุบัน 

 

   ลงช่ือ   ……………………………………….ผูยื่นคําขอ 

    ( ……………………………………. ) 
                   …………./….………./………..…  
 

 ขาพเจาไดรับทราบหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีเก่ียวกับการรับรอง และการตรวจประเมิน (RE-AU-01 และ RE-AU-02) 
หรือไดรับเอกสารฉบบัสมบูรณหรือฉบับสรุปเก่ียวกับหลักเกณฑและเงือ่นไขการรับรอง และการตรวจประเมิน เรียบรอยแลว 

 
   ลงช่ือ   ……………………………………….ผูยื่นคําขอ 

    ( ……………………………………. ) 
                  …………./….………./………..…  
                      

 

สําหรับเจาหนาท่ีท่ีรับคําขอ:  การตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ:  

 ครบถวน  

 ตองการเอกสารเพิ่มเติม (ระบุ)         

            

ท้ังนี้ ไดแจงใหผูยื่นคําขอฯ รับทราบแลว ซ่ึงผูยื่นคําขอฯ จะจดัสงเอกสารเพิม่เติมใหกรมประมง ภายในวนัท่ี   

 

   ลงช่ือ   ……………………………………….ผูรับคําขอ 

    ( ……………………………………. ) 

   ตําแหนง………………………………………. 

   หนวยงาน………………………………………. 
                  …………./….………./………..…  


