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รหสัค าขอ  

ค ำขอรับกำรรับรอง (กำรรับรองแบบเดีย่ว) 

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. ช่ือผูข้อรับการรับรอง        โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี    
2. ช่ือฟาร์ม (ถา้มี)     เลขทะเบียนฟาร์ม/ทะเบียนผูป้ระกอบการ     
3. ท่ีตั้งฟาร์ม/สถานประกอบการ : เลขท่ี  ซอย   ถนน      

หมู่ท่ี      ต าบล/แขวง        
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     
โทรศพัท ์     โทรสาร        อีเมล์    
หมำยเหตุ ท่ีตั้งฟาร์มในขอ้ 3 เป็นสถานท่ีส าหรับระบุในใบรับรอง  

4. ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดส้ะดวก      ตามท่ีระบุดา้นล่าง  เป็นท่ีอยูเ่ดียวกบัท่ีตั้งฟาร์ม (ใหข้า้มไปขอ้ 5)  
เลขท่ี   ซอย          ถนน       หมู่ท่ี    
ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต         จงัหวดั    
รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์   โทรสาร   อีเมล์    

5. บุคคลท่ีสามารถติดต่อได ้(ควรเป็นตวัแทนหรือบุคคลท่ีเขา้ใจระบบของฟาร์ม/องคก์ร) 
 1) ช่ือ       ต าแหน่ง      

      โทรศพัท ์    โทรสาร       
      โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี    อีเมล์:      
  2) ช่ือ       ต าแหน่ง      
      โทรศพัท ์    โทรสาร       
      โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี    อีเมล์ :      
6. ขอบข่ายท่ีขอการรับรอง:  

6.1 ระบบการผลิตและผลิตผลสัตวน์ ้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า หรือระบบการผลิตตามมาตรฐาน 

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

6.2 ประเภทการเพาะเล้ียง และชนิดสัตวน์ ้า หรือสถานประกอบการ:         

    -      -   -  
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7. ขนาดพื้นท่ีฟาร์ม/สถานประกอบการ         ระบุหน่วย       

(1) กรณีฟาร์ม ระบุจ านวนบ่อ(เพาะ/เล้ียง)/กระชงั/แพ/แปลง เฉพาะขอบข่ายท่ีขอรับการรับรอง    

(2) กรณีฟาร์ม ระบุพื้นท่ีรวมของบ่อ(เพาะ/เล้ียง)/กระชงั/แพ/แปลง ท่ีขอรับการรับรอง      

(3) ประมาณการผลผลิต (ระบุ หน่วยต่อปี)           

หมำยเหตุ : การรับรองจะรับรองเฉพาะพื้นท่ีตามขอ้ 7 และ 7 (2) ท่ีขอรับการรับรองเท่านั้น 

8. ในการขอรับการรับรองคร้ังน้ี ขา้พเจา้มีความประสงคข์อใหก้ารตรวจประเมินเป็นภาษา   ไทย     องักฤษ 

9. ในการขอรับการรับรองคร้ังน้ี ขา้พเจา้  

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

2)  ยนิยอมให้หน่วยรับรองระบบงาน หรือ หน่วยรับรองระบบงานในระดบัสากล ด าเนินการสังเกตการณ์การตรวจ

ประเมินของคณะผูต้รวจประเมินของกรมประมง ณ สถานประกอบการของขา้พเจา้ได ้

3) ยินยอมให้กรมประมงเผยแพร่ช่ือเจ้ำของฟำร์ม/สถำนประกอบกำร และต ำบล อ ำเภอ จังหวัดที่ตั้งฟำร์ม/สถำน

ประกอบกำร ของผูไ้ดรั้บการรับรอง ผูถู้กพกัใช้/เพิกถอน/ยกเลิกการรับรอง ให้แก่สาธารณชนทราบ 

10. เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ ขา้พเจา้:  

 ไม่ยนิดีใหเ้ผยแพร่ขอ้มูลเพิ่มเติมจากขอ้ 9 (3) 

 ยนิดีใหเ้ผยแพร่ขอ้มูลเพิ่มเติม ดงัน้ี  

 ช่ือฟาร์ม/สถานประกอบการ และรายละเอียดท่ีตั้งฟาร์ม  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้ 

  เบอร์โทรศพัท/์โทรสาร     ขอ้มูลอ่ืนๆ (ระบุ)    

11.  พร้อมค าขอน้ีไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

1) บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของฟาร์ม/กรรมการผูมี้อ านาจลงนามนิติบุคคลท่ีขอรับการรับรอง 

2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ส าเนาหนงัสือจดทะเบียนการคา้ ท่ีมีอายุไม่ต ่ากว่า 90 วนั นบั

แต่วนัท่ีออกหนงัสือรับรอง 

3) กรณีมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นมายื่นค าขอแทนให้แนบหนงัสือมอบอ านาจและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและ

ส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บมอบอ านาจ 

4) แผนท่ีตั้งฟาร์ม/สถานประกอบการ 

5) แผนผงัฟาร์ม/สถานประกอบการ ท่ีแสดงรายละเอียดท่ีชดัเจน (ระบุจ านวน ขนาด และพื้นท่ีบ่อ/กระชงั/แพ/

แปลง ทางน ้าเขา้-ออก โรงเรือนหรืออุปกรณ์การผลิต  และรายละเอียดอ่ืนๆ 

6) ส าเนาเอกสารทะเบียนฟาร์ม หรือทะเบียนผูป้ระกอบการ 

7) ส าเนาใบรับรองมาตรฐาน ฉบบัเดิม (ถา้มี) 
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8) คู่มือฟาร์มเล้ียงหรือคู่มือโรงเพาะพนัธ์ุและอนุบาล (เฉพาะกรณียื่นขอตามมาตรฐาน CoC หรือ                   

GAP มกษ…………………………) 

9) รายละเอียดแสดงการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ณ ปัจจุบนั (กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม F-AD-49) 

12. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูล หลกัฐานและเอกสารต่าง ๆ ท่ีจดัส่งใหก้รมประมง เป็นความจริงและเป็นปัจจุบนั 

 

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

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

 ข้ำพเจ้ำรับทราบว่า ค าขอรับการรับรองมีอาย ุ1 ปีนับต้ังแต่วันทีผ่่านการทวนสอบค าขอและรับทรำบหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่เกี่ยวกบักำรรับรอง และกำรตรวจประเมิน (RE-AU-01 และ RE-AU-02    หรือ RE-AU-07 และ RE-AU-08) หรือ
ได้รับเอกสำรฉบับสมบูรณ์หรือฉบับสรุปเกีย่วกบัหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรรับรอง 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………………………………………. 

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


