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รหสัค าขอ  

ค ำขอรับกำรรับรอง (กำรรับรองแบบกลุ่ม) 

ระบบกำรผลติ และผลติผลสัตว์น ำ้ตำมมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ GAP/CoC 

และระบบมำตรฐำนเกษตรอนิทรีย์   
 ประเภทค ำขอ     ยืน่ขอคร้ังแรก หรือระยะปรับเปล่ียน  ต่ออาย ุ(ใบรับรองเดิมยงัไม่หมดอำยุ) 

 ยืน่ขอใหม่ (ใบรับรองเดิมหมดอำยุ หรือยืน่ขอต่อจากระยะปรับเปล่ียน)  
            ขยายขอบข่าย     ลดขอบข่าย 
ประเภทสถำนประกอบกำร   โรงเพำะพนัธ์ุ         ฟำร์มอนุบำล       โรงเพำะพนัธ์ุและอนุบำล 

     ฟำร์มเลีย้ง             สถำนประกอบกำร (ระบุ)      
1. ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบักลุ่ม/องค์กรทีข่อรับกำรรับรอง 

ช่ือกลุ่ม/องคก์รท่ียื่นค าขอผูข้อรับการรับรอง      โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี    
ส านกังานใหญ่/ส านกังานของกลุ่ม: เลขท่ี  ซอย   ถนน     
หมู่ท่ี   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต     
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัท ์     
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี    โทรสาร        อี-เมล ์     

2. บุคคลท่ีสามารถติดต่อได ้ (ควรเป็นตวัแทนฝ่ายบริหารหรือบุคคลท่ีเขา้ใจระบบขององคก์ร) 
 1) ช่ือ       ต าแหน่ง      

      โทรศพัท ์    โทรสาร       
      โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี    อี-เมล:์       
  2) ช่ือ       ต าแหน่ง      
      โทรศพัท ์    โทรสาร       
      โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี    อี-เมล:์       
3. ขอบข่ายท่ีขอการรับรอง:  

3.1 ระบบการผลิตและผลิตผลสัตวน์ ้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า หรือระบบการผลิตตามมาตรฐาน 

 CoC    GAP มกษ./มกษ.       GAP (กรมประมง)   อ่ืนๆ (ระบุ)       

3.2 ประเภทการเพาะเล้ียง และชนิดสัตวน์ ้า หรือสถานประกอบการ:         

3.3 รายละเอียดเพิ่มเติม            

4. รำยละเอยีดของกลุ่ม/องค์กร: 

4.1 รายละเอียดการผลิตของสมาชิก/สาขา 

4.1.1 จ านวนสมาชิก/สาขาทั้งหมด     และจ านวนท่ีตอ้งการขอรับการรับรอง  ราย/สาขา 

    -      -   -  
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4.1.2  พื้นท่ีท่ีขอรับรองทั้งหมด:      ระบุหน่วย     

4.1.3 ประมาณการผลผลิตท่ีไดจ้ากสมาชิก/สาขาท่ีตอ้งการขอรับการรับรอง (ต่อเดือนหรือปี)     

4.2 ระบุระบบการควบคุมภายในกลุ่ม/องคก์ร ท่ีใช:้ 

     

     

4.3 การอบรมแก่สมาชิก/เจา้หนา้ท่ีองคก์ร:   ไม่มี       มี   ถา้มี กรุณาระบุช่ือ หรือเน้ือหาการอบรม: 
    

     

4.4 การตรวจเยีย่มพื้นท่ีสมาชิกกลุ่ม/สาขา:    ไม่มี     มี   ระบุความถ่ี      

4.5 ระบบเอกสารส าหรับการตรวจสอบและควบคุมภายใน เช่น สัญญา คู่มือขั้นตอนการด าเนินการ แบบรายการตรวจ   

รายงานฯ เป็นตน้ (ระบุเอกสารท่ีใช)้: 

    

     

     

4.6 การด าเนินการในกรณีท่ีพบสมาชิก/สาขาขององคก์ร ปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าท่ี

กลุ่ม/องคก์รก าหนด:          

    

     

     

5. ในการขอรับการรับรองคร้ังน้ี กลุ่มฯ มีความประสงคข์อใหก้ารตรวจประเมินเป็นภาษา   ไทย     องักฤษ 

6. ความประสงคใ์นการขอรับใบรับรอง          มารับดว้ยตนเอง    ให้จดัส่งทางไปรษณีย ์

7. ในการขอรับการรับรองคร้ังน้ี ขา้พเจา้และสมาชิก:   

1) จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขต่าง ๆ  ท่ีกรมประมง ก าหนด และท่ีจะมีการก าหนด และ/หรือ แกไ้ขเพิ่มเติมในภายหนา้ 

2)  ยนิยอมให้หน่วยรับรองระบบงาน หรือ หน่วยรับรองระบบงานในระดบัสากล ด าเนินการสังเกตการณ์การตรวจ

ประเมินของคณะผูต้รวจประเมินของกรมประมง ณ สถานประกอบการของขา้พเจา้ได ้

3) ยินยอมให้กรมประมงเผยแพร่รำยช่ือ และต ำบล อ ำเภอ จังหวัดที่ตั้ง ของผูไ้ดรั้บการรับรอง ผูถู้กพกัใช้/          

เพิกถอน/ยกเลิกการรับรอง ให้แก่สาธารณชนทราบ 
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8. เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ ขา้พเจา้และสมาชิก:  

 ไม่ยนิดีใหเ้ผยแพร่ขอ้มูลเพิ่มเติมจากขอ้ 7 (3) 

 ยนิดีใหเ้ผยแพร่ขอ้มูลเพิ่มเติม ดงัน้ี  

 ช่ือฟาร์ม/สถานประกอบการ และรายละเอียดท่ีตั้งฟาร์ม  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้ 

  เบอร์โทรศพัท/์โทรสาร     ขอ้มูลอ่ืนๆ (ระบุ)    

9.  พร้อมค าขอน้ีไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ดงัต่อไปน้ี 

1) ผงัโครงสร้างองคก์ร ของกลุ่ม/องคก์ร 

2) ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูแ้ทนกลุ่มท่ีมีอ านาจลงนาม/กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามนิติบุคล

ท่ีขอรับการรับรอง 

3) บญัชีแสดงรายช่ือ ท่ีตั้งฟาร์ม และเลขทะเบียนฟาร์มของสมาชิก/สาขาท่ีตอ้งการขอการรับรอง พร้อมส าเนา

ทะเบียนฟาร์ม (ถา้มี) 

4) บนัทึกการผลิตและแผนการผลิต 

5) ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของสมาชิกท่ีตอ้งการขอรับการรับรอง  

6) คู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม/องคก์ร 

7) คู่มือฟาร์มเล้ียง หรือคู่มือโรงเพาะพนัธ์ุและอนุบาลของสมาชิก/สาขาท่ีตอ้งการขอรับการรับรอง (เฉพาะกรณี

ยื่นขอรับการรับรองตามมาตรฐาน CoC หรือ GAP มกษ. หรือมาตรฐาน มกษ. อ่ืนๆ ท่ีระบุให้ตอ้งมีการจดัท า) 

8) แผนท่ีส านกังานกลุ่ม และฟาร์ม/สถานประกอบการของสมาชิก/สาขาท่ีตอ้งการขอรับการรับรอง 

9) แผนผงัฟาร์ม/สถานประกอบการ ของสมาชิก/สาขาท่ีตอ้งการขอรับการรับรอง ท่ีแสดงรายละเอียดท่ีชดัเจน 

(ระบุจ านวน ขนาด และพื้นท่ีบ่อ/กระชงั/แพ/แปลง ทางน ้าเขา้-ออก โรงเรือนหรืออุปกรณ์การผลิต  และ

รายละเอียดอ่ืนๆ 

10) รายละเอียดแสดงการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ณ ปัจจุบนั กรณีขอรับการรับรองมาตรฐานส าหรับฟาร์มเพาะเล้ียง 

สัตวน์ ้าของสมาชิก/สาขาท่ีตอ้งการขอรับการรับรอง โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม F-AD-49       

ส าหรับสมาชิกทุกราย 

11) กลุ่มท่ีจดทะเบียนกบัหน่วยงานภาครัฐ หรือเป็นนิติบุคคล ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล/ส าเนาหนงัสือจดทะเบียนการคา้/ส าเนาหนงัสือรับรองการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/สมาคมท่ีมีอาย ุ  

ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั นบัแต่วนัท่ีออกหนงัสือรับรอง 

12) กรณีมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นมายื่นค าขอ ให้แนบหนงัสือมอบอ านาจและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนา

ทะเบียนบา้นของผูรั้บมอบอ านาจ 

10. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูล หลกัฐานและเอกสารต่างๆ ท่ีจดัส่งใหก้รมประมงเป็นความจริงและเป็นปัจจุบนั 
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   ลงช่ือ   ……………………………………….ผูย้ืน่ค  าขอ (ผูมี้อ  านาจลงนาม/ผูแ้ทน) 

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

 ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีเ่กี่ยวกับกำรรับรอง และกำรตรวจประเมิน (RE-AU-01 และ RE-AU-02    
หรือ RE-AU-07 และ RE-AU-08) หรือได้รับเอกสำรฉบับสมบูรณ์หรือฉบับสรุปเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับรอง 
และกำรตรวจประเมิน เรียบร้อยแล้ว 

 
   ลงช่ือ   ……………………………………….ผูย้ืน่ค  าขอ 

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

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ทีรั่บค ำขอ:  การตรวจสอบเอกสารประกอบค าขอ:  

 ครบถว้น  

 ตอ้งการเอกสารเพิ่มเติม (ระบุ)         

            

ทั้งน้ี ไดแ้จง้ใหผู้ย้ื่นค าขอฯ รับทราบแลว้ ซ่ึงผูย้ืน่ค  าขอฯ จะจดัส่งเอกสารเพิ่มเติมใหก้รมประมง ภายในวนัท่ี   

 

   ลงช่ือ   ……………………………………….ผูรั้บค าขอ 

    ( ……………………………………. ) 

   ต าแหน่ง………………………………………. 

   หน่วยงาน………………………………………. 

                  …………./….………./………..…  


