
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขึ้นทะเบียนฟำร์มเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อกำรน ำเข้ำมำเพำะพันธุ์ 
หน่วยงำนที่ใหบ้ริกำร : กองวิจัยและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น้้าชายฝั่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
วิธีการ 

ผู้ประสงค์ยื่นค้าขอการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กรมประมง เรื่อง การข้ึนทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ พ.ศ. 2557 
 
เงื่อนไข 

1. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ จะต้องยื่นค้าขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบอ่ืนๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
หรือศูนย์/สถานนี ในท้องที่นั้นหรือในท้องที่ใกล้เคียงที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตั้งอยู่ หรือกลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล 
กรมประมง 

2. ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่จะขอขึ้นทะเบียน ต้องเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค้ด ออฟ 
คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี COC หรือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเพาะ
และอนุบาลลูกกุ้งทะเล (มกษ.7422 - 2553) หรือมาตรฐานอื่นที่กรมประมงประกาศก้าหนดตามระเบียบ 

3. ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่จะขอขึ้นทะเบียนต้องมีสถานกักกันสัตว์น้้าที่ได้ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานที่
กรมประมงก้าหนดตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้้าและที่พักซากสัตว์น้้าเพ่ือการน้าเข้า 
น้าออกหรือน้าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับความยินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้้าดังกล่าว 

4. หนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก 
5. ผู้ที่ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ ต้องจัดการฟาร์ม

เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลนั้นให้คงมาตรฐานตามมาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี COC หรือ มาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล (มกษ.7422-2553) หรือมาตรฐานอ่ืนที่
กรมประมงประกาศก้าหนดตามระเบียบ และต้องมีสถานกักกันสัตว์น้้าที่ได้ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมประมง
ก้าหนดตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้้าและที่พักซากสัต ว์น้้าเพ่ือการน้าเข้า น้าออก 
หรือน้าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2554และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับความยินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้้าดังกล่าว 

6. ผู้ที่ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ ต้องยินยอมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าท้าการตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสุ่มตัวอย่างเป็นระยะตามความจ้าเป็น เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการ
เฝ้าระวังโรคและควบคุมโรคกุ้งทะเลชนิดร้ายแรง 

7. ผู้ที่ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ เมื่อพบว่ามีการตาย
ผิดปกติของกุ้งทะเลในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ให้รีบแจ้งศูนย์ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งหรือ
หน่วยงานในท้องที่นั้นทันที พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างกุ้งทะเลที่ตายไว้ในสภาพที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงสามารถน้ามา
ตรวจพิสูจน์โรคได้ เช่น แช่แข็ง แช่ในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น 



8. ผู้ที่ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ รายงานผลการเพาะเลี้ยง
กุ้งทะเลและการกระจายพันธุ์ต่อสถาบันหรือศูนย์ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งในท้องที่นั้น หรือในท้องที่ใกล้เคียง
ที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตั้งอยู่ เมื่อครบระยะเวลา 120 วันนับแต่วันออกจากสถานกักกันโรค 

9. กรมประมงอาจพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ 
เมื่อผู้ที่ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่ก้าหนดไว้
ในระเบียบกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ พ.ศ. 2557 

10. กรมประมงอาจพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ 
เมื่อตรวจพบว่าผู้ยื่นค้าขอได้กรอกข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารหรือกระท้าการปลอมเอกสารใด  ๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบ
กรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ พ.ศ. 2557 หรือใช้เอกสารอันเป็นเท็จ
หรือเอกสารปลอมดังกล่าว 

11. กรณีคณะกรรมการมีข้อสงสัยในหลักฐานที่ยื่นคณะกรรมการ/ผู้พิจารณาสามารถแจ้งให้ผู้ติดต่อมาชี้แจงเพ่ิมเติมได้
หรือกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานที่ยื่นมาสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอมาชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 

12. กรณีมอบอ้านาจผู้มอบอ้านาจจะต้องมอบอ้านาจให้ผู้รับมอบอ้านาจด้าเนินการจนเบ็ดเสร็จกระบวนงาน 
13. กรณีการยื่นค้าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค้าขอไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่สามารถแก้ไข

ความบกพร่องได้ในขณะนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค้าขอจะต้อง ลงนามในบันทึกความตกลงเรื่องแก้ไข/เพ่ิมเติมความ
บกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานประกอบร่วมกัน โดยก้าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการแก้ไขความบกพร่อง
ภายใน 7 วันท้าการ หรือภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค้าขอตกลงร่วมกัน หากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก้าหนด จะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์ยื่นค้าขอดังกล่าวนั้น 

14. กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่รับค้าขอพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่
จะแจ้งผู้ให้ผู้ยื่นค้าขอจัดส่งค้าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบมาให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน 7 วันท้าการ หากพ้นก้าหนด
จะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์จะยื่นค้าขอ 

15. ส้าเนาเอกสาร จะต้องลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
16. ขั้นตอนการด้าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ค้าขอและเอกสาร

หลักฐานประกอบถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
17.เมื่อผู้มีอ้านาจลงนามในหนังสือการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์เรียบร้อย

แล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือฯให้กับหน่วยงานที่รับค้าขอและแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอทราบในเบื้องต้น และจัดส่งหนังสือฯใน
ภายหลัง 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถำนที่ให้บริกำร 
(หมายเหตุ: -)  
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล 
อาคารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง ชั้น 2  
กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์/โทรสาร  0 2579 2421   

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



 สถำนที่ให้บริกำร 
(หมายเหตุ: -)  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถำนที่ให้บริกำร 
(หมายเหตุ: -)  
ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้้าสงขลา (สงขลา)  
ที่อยู่ 130/2 ม.8 ถ.ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 
โทรศัพท์ 074 335 244-8 โทรสาร 074 335 243 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถำนที่ให้บริกำร 
(หมายเหตุ: -)  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้้าชลบุรี 
ที่อยู่ 41/14 ม.9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
โทรศัพท์ 038 326 512 โทรสาร 038 312 532/ 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถำนที่ให้บริกำร 
(หมายเหตุ: -)  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้านครศรีธรรมราช  
ที่อยู่ 331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 90000 
โทรศัพท์/โทรสาร  0 7553 6157 ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดตราด 
ที่อยู่ 205 ม.2 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 
โทรศัพท์/โทรสาร  0 3951 0946 ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม 
ที่อยู่ 135 ม.11 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 3472 0170  ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
ที่อยู่ 63/3 ม.5 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
โทรศัพท์ 0 7765 7092 โทรสาร  0 7765 7093 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



สถำนที่ให้บริกำร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 
ที่ตั้ง 3/1 ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90000  
โทรศัพท์/โทรสาร  0 7453 6282 ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) 
ที่ตั้ง 462 ม.3 ต.ต้ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 
โทรศัพท์/โทรสาร  0 7474 0136 ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 12 วันท้าการ 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่

รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการน้าเข้ามา
เพาะพันธุ์ จะต้องยื่นค้าขอขึ้นทะเบียนฯ (สพช./กท.1) ฉบับจริง พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบอื่นๆ ณ จุดให้บริการ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของค้าขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ พร้อมทั้งลงทะเบียนรับค้าขอ  
(หมายเหต:ุ ผู้ประสงคย์ื่นค าขอจะต้องเตรียมความพร้อมของสถานท่ีและเอกสาร
หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินฟาร์ม เอกสารอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ 
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/176/115
24/489)  

 
1 ชั่วโมง 

 
จุดให้บริการ 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ยื่นค้าขอ เพื่อเข้าตรวจประเมินฟาร์ม 
2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและบันทึกผลการ
ตรวจสอบ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของฟาร์มในการที่จะรองรับกุ้งทะเล
ตามแบบ สพช./กท.2  
3. เจ้าหน้าที่จัดท้ารายงานผลและส่งผลการตรวจประเมินฟาร์มพร้อม
เอกสารประกอบอื่นๆ และเสนอผู้มีอ้านาจเพื่อพิจารณาในหลักการ  
(หมายเหต:ุ  กรณไีมผ่่านการตรวจประเมิน เกษตรกรต้องด าเนินการแก้ไขฟารม์ 
ภายในระยะเวลา 30 วัน และนัดหมายกับพนักงานเจ้าหน้าทีเ่พื่อรบัการตรวจ
ประเมินฟาร์ม ซึ่งจะท าใหร้ะยะเวลาไม่เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ข้างต้น ท้ังนี้ หากเกิน
ก าหนดหน่วยงานให้บริการจะคืนค าขอดังกล่าว) 

 
เริ่มนับวันที่ 2 ใน

วันที่เข้าตรวจ
ประเมินฟาร์ม 
(2 - 9 วนัท้า

การ) 

 
จุดให้บริการ 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่จัดท้าหนังสือแสดงการข้ึนทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อ
การน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ (สพช./กท. 3) และเสนอผู้มีอ้านาจเพ่ือพิจารณา
ลงนาม 
(หมายเหตุ: -)  

 
1 วันท้าการ 

 
กองวิจัยและ
พัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าชายฝั่ง 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ้านาจลงนามในหนังสือการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อ
การน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ 
(หมายเหตุ: -)  

 
2 วันท้าการ 

 
กองวิจัยและ
พัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าชายฝั่ง 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา แสดงบัตรประชาชน  
              2. กรณีนิติบุคคล แนบส้าเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วน
ผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
              3. กรณีมอบอ้านาจ แนบส้าเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบ
อ้านาจ 1 ฉบับ และผู้รับมอบอ้านาจ 1 ฉบับ 
              4. กรณียินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้้า (ของผู้ยินยอม) 
                 4.1 กรณีผู้ยินยอมเป็นบุคคลธรรมดา แนบส้าเนาบัตร
ประชาชน 
                 4.2 กรณีผู้ยินยอมเป็นนิติบุคคล แนบส้าเนาบตัร
ประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอ้านาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีนิติบุคคล ของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มี
อ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

2. กรณีมอบอ้านาจ ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ้านาจ
และผู้รับมอบอ้านาจ) 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 

3) 
 

บัตรประจ ำตัวเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

4) 
 

หนังสือรับรองสถำนกักกันสัตว์น้ ำ (แบบ ต.ร.น. 6) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีมีสถานกักกันสัตว์น้้า ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่า
ด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้้าและที่พักซากสัตว์น้้าเพ่ือการ
น้าเข้า น้าออกหรือน้าผ่านราชอาณาจักร 

2. กรณีมีผู้ยินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้้า) 

กรมประมง 

5) 
 

หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล และหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง) 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีมอบอ้านาจ) 

- 

7) 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนกักกันสัตว์น้ ำ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีได้รับความยินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้้า) 

- 

8) 
 

แบบค ำขอข้ึนทะเบียนฟำร์มเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อกำรน ำเข้ำมำ
เพำะพันธุ์ (สพช./กท.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

9) 
 

ใบรับรองมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีกำรผลิตตำม
มำตรฐำนโค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี 
(CoC) ตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอใบรับรองฟำร์ม
เพำะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีกำรผลิตตำมมำตรฐำนโค้ด ออฟ คอนดัค 
(Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC) พ.ศ. 2556 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 

กรมประมง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (หรือส าเนาใบรับรองมาตรฐานการปฏิบตัิทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า
ที่ดีส าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล (มกษ. 7422-2553) หรือ
มาตรฐานอืน่ท่ีกรมประมงประกาศก าหนดตามระเบียบ) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กองวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน จตุจักร 10900 โทรศัพท์/
โทรสาร : 0 2579 2421  
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการประมง กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน จตุจักร 10900 โทรศัพท์/
โทรสาร : 0 2579 3079 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ค้าขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ (สพช./กท.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

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

4) บัญชีรายละเอียดการน้าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลเพ่ือการเพาะพันธุ์ (สพช./กท.3-1) 



ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
(หมายเหต:ุ -)  

5) หนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ (สพช./กท.3) 
(หมายเหต:ุ -)  

6) รายการตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพ่ือขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพ่ือการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ 
(สพช./กท.2) 
(หมายเหต:ุ -)  

7) แบบบันทึกประกอบค้าขออนุญาตน้าเข้ากุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

http://www.info.go.th/

