
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีนฟำรม์เพำะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่กำรน ำเขำ้มำเพำะพนัธุ ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ศนูยศ์กึษาการพัฒนาอา่วคุง้กระเบน อนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

วธิกีาร 

 

ผูป้ระสงคย์ืน่ค าขอการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุจ์ะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบกรมประมง เรือ่ง 

การขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุ ์พ.ศ. 2557 

 

เงือ่นไข 

 

1. ผูป้ระสงคข์อขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุ ์จะตอ้งยืน่ค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบ

อืน่ๆ ใหถ้กูตอ้งครบถว้น ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่ณ ศนูยศ์กึษาการพัฒนาอา่วคุง้กระเบน อนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิหรอืศนูยใ์น

สงักัดกองวจัิยและพัฒนาประมงชายฝ่ังในทอ้งทีนั่น้หรอืในทอ้งทีใ่กลเ้คยีงทีฟ่ารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลตัง้อยู ่หรอืสถาบนัวจัิยและ

พัฒนาการเพาะเลีย้งกุง้ทะเล กรมประมง 

 

2. ฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลทีจ่ะขอขึน้ทะเบยีน ตอ้งเป็นฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลทีม่กีารผลติตามมาตรฐานโคด้ ออฟ คอนดัค 

(Code of Conduct) หรอื ซ ีโอ ซ ีCOC หรอืมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทีด่สี าหรับฟารม์เพาะและอนุบาลลกู

กุง้ทะเล (มกษ.7422-2553) หรอืมาตรฐานอืน่ทีก่รมประมงประกาศก าหนดตามระเบยีบ 

 

3. ฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลทีจ่ะขอขึน้ทะเบยีนตอ้งมสีถานกกักนัสตัวน์ ้าทีไ่ดผ้า่นการตรวจรับรองตามมาตรฐานทีก่รมประมง

ก าหนดตามระเบยีบกรมปศสุตัวว์า่ดว้ยการตรวจรับรองสถานกักกนัสตัวน์ ้าและทีพั่กซากสตัวน์ ้าเพือ่การน าเขา้ น าออกหรอืน าผา่น

ราชอาณาจักร พ.ศ.2554และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ หรอืไดรั้บความยนิยอมใหใ้ชส้ถานกักกนัสตัวน์ ้าดงักลา่ว 

 

4.หนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุใ์หม้อีายหุนึง่ปีนับแตว่นัทีอ่อก 

 

5. ผูท้ีไ่ดรั้บหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุ ์ตอ้งจัดการฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเล

นัน้ใหค้งมาตรฐานตามมาตรฐานโคด้ ออฟ คอนดคั (Code of Conduct) หรอื ซ ีโอ ซ ีCOC หรอืมาตรฐานการปฏบิตัทิางการ

เพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทีด่สี าหรับฟารม์เพาะและอนุบาลลกูกุง้ทะเล (มกษ.7422-2553) หรอืมาตรฐานอืน่ทีก่รมประมงประกาศก าหนด

ตามระเบยีบ และตอ้งมสีถานกักกนัสตัวน์ ้าทีไ่ดผ้่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานทีก่รมประมงก าหนดตามระเบยีบกรมปศสุตัวว์า่

ดว้ยการตรวจรับรองสถานกกักันสตัวน์ ้าและทีพั่กซากสตัวน์ ้าเพือ่การน าเขา้ น าออกหรอืน าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2554และที่

แกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืไดรั้บความยนิยอมใหใ้ชส้ถานกักกนัสตัวน์ ้าดงักลา่ว 

 

6. ผูท้ีไ่ดรั้บหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุ ์ตอ้งยนิยอมใหพ้นักงานเจา้หนา้ที่

เขา้ท าการตรวจสอบฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลและสุม่ตวัอย่างเป็นระยะตามความจ าเป็น เพือ่คงไวซ้ึง่มาตรฐานการเฝ้าระวงัโรค

และควบคมุโรคกุง้ทะเลชนดิรา้ยแรง 

 

7. ผูท้ีไ่ดรั้บหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุ ์เมือ่พบวา่มกีารตายผดิปกตขิองกุง้

ทะเลในฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเล ใหร้บีแจง้ศนูยศ์กึษาการพัฒนาอา่วคุง้กระเบน อนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิหรอืศนูยใ์นสงักดั

กองวจิัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังในทนัท ีพรอ้มทัง้เก็บตวัอย่างกุง้ทะเลทีต่ายไวใ้นสภาพทีพ่นักงานเจา้หนา้ทีข่องกรมประมง

สามารถน ามาตรวจพสิจูนโ์รคได ้เชน่ แชแ่ข็ง แชใ่นแอลกอฮอล ์70 เปอรเ์ซ็นต ์เป็นตน้ 

 

8. ผูท้ีไ่ดรั้บหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุ ์รายงานผลการเพาะเลีย้งกุง้ทะเล

และการกระจายพันธุต์อ่ศนูยศ์กึษาการพัฒนาอา่วคุง้กระเบน อนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิหรอืศนูยใ์นสงักัดกองวจัิยและพัฒนา

ประมงชายฝ่ังในทอ้งทีนั่น้ หรอืในทอ้งทีใ่กลเ้คยีงทีฟ่ารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลตัง้อยู ่เมือ่ครบระยะเวลา 120วนันับแตว่นัออกจาก

สถานกักกนัโรค 

 

9. กรมประมงอาจพจิารณาเพกิถอนหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุ ์เมือ่ผูท้ี่

ไดรั้บหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุฝ่์าฝืนไมป่ฏบิัตติามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบ



กรมประมง เรือ่ง การขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุ ์พ.ศ. 2557 

 

10. กรมประมงอาจพจิารณาเพกิถอนหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุ ์เมือ่ตรวจ

พบวา่ผูย้ืน่ค าขอไดก้รอกขอ้ความอนัเป็นเท็จลงในเอกสารหรอืกระท าการปลอมเอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วกับระเบยีบกรมประมง เรือ่ง 

การขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุ ์พ.ศ. 2557 หรอืใชเ้อกสารอนัเป็นเท็จหรอืเอกสารปลอม

ดงักลา่ว 

 

11. กรณีคณะกรรมการมขีอ้สงสยัในหลักฐานทีย่ืน่คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ต้ดิตอ่มาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้หรอื 

กรณีพนักงานเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลักฐานทีย่ืน่มาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

 

12. กรณีมอบอ านาจผูม้อบอ านาจจะตอ้งมอบอ านาจใหผู้รั้บมอบอ านาจด าเนนิการจนเบ็ดเสร็จกระบวนงาน 

 

13. กรณีการยืน่ค าขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง ซึง่ไม่สามารถแกไ้ขความบกพร่องได ้

ในขณะนัน้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอจะตอ้ง ลงนามในบนัทกึความตกลงเรือ่งแกไ้ข/เพิม่เตมิความบกพร่องและรายการ

เอกสารหลักฐานประกอบร่วมกัน โดยก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ขความบกพร่องภายใน 7 วนัท าการหรอื

ภายในระยะเวลาทีพ่นักงานเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอตกลงร่วมกนั หากผูย้ืน่ค าขอไม่ด าเนนิการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอไมป่ระสงคย์ืน่ค าขอดงักลา่วนัน้ 

 

14. กรณียืน่เอกสารทางไปรษณีย ์เมือ่พนักงานเจา้หนา้ทีรั่บค าขอพบวา่เอกสารไมถ่กูตอ้งครบถว้น พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้

ผูใ้หผู้ย้ืน่ค าขอจัดสง่ค าขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบมาใหถ้กูตอ้งครบถว้นภายใน 7 วนัท าการ หากพน้ก าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่

ค าขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่ค าขอ 

 

15. ส าเนาเอกสาร จะตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

 

16. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตพ่นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบ ค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบ

ถกูตอ้งครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

17.เมือ่ผูม้อี านาจลงนามในหนังสอืการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุเ์รยีบรอ้ยแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะ

สง่หนังสอืฯใหก้ับหน่วยงานทีรั่บค าขอและแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบในเบือ้งตน้ และจัดสง่หนังสอืฯในภายหลงั 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยศ์กึษาการพัฒนาอา่วคุง้กระเบน อนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

31 ม.4 ต.คลองขดุ อ. ทา่ใหม ่จ. จันทบรุ ี  
โทรศพัท ์0 3943 3216-8  โทรสาร 0 3943 3115 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

 
 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
สถาบนัวจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งกุง้ทะเล 
อาคารส านักวจัิยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง ชัน้ 2 กรมประมง 
เกษตรกลาง จตจุักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท ์0 2561 4678  โทรสาร 0 2561 0786/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
สถาบนัวจัิยสขุภาพสตัวน์ ้าชายฝ่ัง 
ทีอ่ยู ่130/2 ม.8 ถ.ตณิสลูานนท ์ต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 
90100 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



โทรศพัท ์074 335 244-8 โทรสาร 074 335 243/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
 สถาบนัวจัิยอาหารสตัวน์ ้าชายฝ่ัง 
 ทีอ่ยู ่41/14 ม.9 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20110 

 โทรศพัท ์038 326 512 โทรสาร 038 312 532/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
สถาบนัวจัิยการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝ่ัง ทีอ่ยู ่1/19 ถ.เกา้แสน 
ซ.1 ต.เขารูปชา้ง อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 โทรศพัท ์074 311 

895, 074 311 340, 074 312 036 โทรสาร 074 442 054/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยว์จิัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 18 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ผูป้ระสงคข์อขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การ

น าเขา้มาเพาะพันธุ ์จะตอ้งยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนฯ (สพช./กท.1) 
ฉบับจรงิ พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบอืน่ๆ ณ จดุใหบ้รกิาร 

2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของค าขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบ พรอ้มทัง้ลงทะเบยีนรับค าขอ  

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ศนูยศ์กึษาการพัฒนา

อา่วคุง้กระเบน อนั

เนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

2) กำรพจิำรณำ 
1. เจา้หนา้ทีนั่ดหมายผูย้ืน่ค าขอ เพือ่เขา้ตรวจประเมนิฟารม์ 

2. เจา้หนา้ทีเ่ขา้ตรวจประเมนิฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลและบนัทกึ

ผลการตรวจสอบ พรอ้มทัง้ประเมนิศกัยภาพของฟารม์ในการที่
จะรองรับกุง้ทะเลตามแบบ สพช./กท.2  

 3. เจา้หนา้ทีจั่ดท ารายงานผลและสง่ผลการตรวจประเมนิฟารม์
พรอ้มเอกสารประกอบอืน่ๆ และเสนอผูม้อี านาจเพือ่พจิารณาใน

หลกัการ  
(หมายเหต:ุ (1. ผูป้ระสงคย์ืน่ค าขอจะตอ้งเตรยีมความพรอ้ม
ของสถานทีแ่ละเอกสารหลักฐานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เขา้รับการ
ตรวจประเมนิฟารม์ เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสามารถดาวนโ์หลด
ไดท้างเว็บไซต ์http://www.shrimpaqua.com/ 

2. กรณีไมผ่่านการตรวจประเมนิ เกษตรกรตอ้งด าเนนิการแกไ้ข
ฟารม์ ภายในระยะเวลา 30 วนั และนัดหมายกับพนักงาน
เจา้หนา้ทีเ่พือ่รับการตรวจประเมนิฟารม์ ซึง่จะท าใหร้ะยะเวลาไม่
เป็นไปตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ทัง้นี ้หากเกนิก าหนดหน่วยงาน
ใหบ้รกิารจะคนืค าขอดงักลา่ว))  

15 วนัท าการ ศนูยศ์กึษาการพัฒนา
อา่วคุง้กระเบน อนั

เนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีจั่ดท าหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้

ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุ ์(สพช./กท. 3) และเสนอผูม้ี

อ านาจเพือ่พจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง ศนูยศ์กึษาการพัฒนา
อา่วคุง้กระเบน อนั

เนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูม้อี านาจลงนามในหนังสอืการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้

2 วนัท าการ ศนูยศ์กึษาการพัฒนา

อา่วคุง้กระเบน อนั



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุ ์

(หมายเหต:ุ -)  
เนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีเป็นบคุคลธรรมดา แนบส าเนาบตัรประชาชน หรอื

แนบส าเนาบัตรประจ าตัวเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
2. กรณีนติบิคุคล แนบส าเนาบัตรประชาชนของหุน้สว่นผูจั้ดการหรอื

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันนติบิคุคล หรอืแนบส าเนาบัตรประจ าตัว

เจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
3. กรณีมอบอ านาจ แนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืแนบส าเนาบัตร

ประจ าตวัเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ของผูม้อบอ านาจ 1 ฉบับ และผูรั้บมอบอ านาจ 
1 ฉบบั 

4. กรณียนิยอมใหใ้ชส้ถานกักกันสตัวน์ ้า (ของผูย้นิยอม) 

    4.1 กรณีผูย้นิยอมเป็นบคุคลธรรมดา แนบส าเนาบตัรประชาชน หรอื
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 

     4.2 กรณีผูย้นิยอมเป็นนติบิคุคล แนบส าเนาบัตรประชาชนของ
หุน้สว่นผูจั้ดการหรอืกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพันนติบิคุคล หรอืแนบ

ส าเนาบตัรประจ าตัวเจา้หนา้ทีข่องรัฐ) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีเป็นบคุคลธรรมดา 

2. กรณีนติบิคุคล ของหุน้สว่นผูจั้ดการหรอืกรรมการผูม้อี านาจลงนาม

ผกูพันนติบิคุคล 
3. กรณีมอบอ านาจ ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ

อ านาจ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

บตัรประจ ำตวัเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ำ้ (ทบ.1) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมประมง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองสถำนกกักนัสตัวน์ ำ้ (แบบ ต.ร.น. 6) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีมสีถานกกักนัสตัวน์ ้า ตามระเบยีบกรมปศสุตัวว์า่ดว้ย
การตรวจรับรองสถานกกักนัสตัวน์ ้าและทีพั่กซากสตัวน์ ้าเพือ่การน าเขา้ 

น าออกหรอืน าผ่านราชอาณาจักร 

2. กรณีมผีูย้นิยอมใหใ้ชส้ถานกกักนัสตัวน์ ้า) 

กรมประมง 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทัหรอืหำ้งหุน้สว่น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิท

หรอืหา้งหุน้สว่นซึง่มอีายุไมเ่กนิ 90 วนันับแตว่นัทีอ่อกหนังสอืรับรอง 
) 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจ) 

- 

7) หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถำนกกักนัสตัวน์ ำ้ - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีไดรั้บความยนิยอมใหใ้ชส้ถานกักกนัสตัวน์ ้า) 

8) 
 

แบบค ำขอขึน้ทะเบยีนฟำรม์เพำะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่กำรน ำเขำ้มำ
เพำะพนัธุ ์(สพช./กท.1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมประมง 

9) 

 

ใบรบัรองฟำรม์เพำะเลีย้งกุง้ทะเลทีม่กีำรผลติตำมมำตรฐำนโคด้ 

ออฟ คอนดคั (Code of Conduct) หรอื ซ ีโอ ซ ี(CoC) ตำม
ระเบยีบกรมประมงวำ่ดว้ยกำรขอใบรบัรองฟำรม์เพำะเลีย้งกุง้ทะเล

ทีม่กีำรผลติตำมมำตรฐำนโคด้ ออฟ คอนดคั (Code of Conduct) 
หรอื ซ ีโอ ซ ี(CoC) พ.ศ. 2556 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หรอืส าเนาใบรับรองมาตรฐานการปฏบิัตทิางการเพาะเลีย้ง

สตัวน์ ้าทีด่สี าหรับฟารม์เพาะและอนุบาลลกูกุง้ทะเล (มกษ. 7422-2553) 
หรอืมาตรฐานอืน่ทีก่รมประมงประกาศก าหนดตามระเบยีบ) 

กรมประมง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยศ์กึษาการพัฒนาอา่วคุง้กระเบน อนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ31 ม.4 ต.คลองขดุ อ. ทา่ใหม ่จ.จันทบรุ ี22120 

โทรศพัท ์0 3943 3216-8  โทรสาร 0 3943 3115 

2) กองวจิัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน จตจุักร 10900 โทรศพัท/์โทรสาร : 0 2579 
4496 Website : www.coastalaqua.com 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยแ์กไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นดา้นการประมง กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน จตจุักร 10900 โทรศพัท/์

โทรสาร : 0 2579 3079 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ระเบยีบกรมประมง เรือ่ง การขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุ ์(สพช./กท.1) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) แบบรายงานผลการเพาะเลีย้งกุง้ทะเลและการกระจายพันธุ ์(สพช./กท.4) 

(หมายเหต:ุ -)  
4) บญัชรีายละเอยีดการน าเขา้พ่อแมพั่นธุก์ุง้ทะเลเพือ่การเพาะพันธุ ์(สพช./กท.3-1) 

(หมายเหต:ุ -)  
5) หนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุ ์(สพช./กท.3) 

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

6) รายการตรวจสอบฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเล เพือ่ขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุ ์

(สพช./กท.2) 
(หมายเหต:ุ -)  

7) แบบบนัทกึประกอบค าขออนุญาตน าเขา้กุง้ทะเลเพือ่การน าเขา้มาเพาะพันธุ์ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 


