Department of Fisheries

แบบคำขอรับบริกำรสุ่มตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สัตว์นำเพื่อตรวจโรคก่อนส่งออก
(Application form for sampling of aquatic animal products for pre-export testing)

หน้า........../….......

หน่วยงำนรับคำขอสุ่มตัวอย่ำง...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
เลขที่ใบคาขอ: ……………………………………………………… ว/ด/ป ที่ยื่นคาขอ: .……/………….….…./…….…..….. ผู้ยื่นคาขอ: ……………………………………………………………. โทรศัพท์: …………………….…………………………
ชื่อสถานประกอบการ:…………………………………………………………………………………….……………………..………………………..........…………………… เลขทะเบียนสถานประกอบการ (ทบ.2) ……………......……..….…………
ที่ตั้งสถานประกอบการ………….....................……………………………………..……………………………………………………………………………..........……… E-mail:…………………….............................…......………………………..……..
………….....................……………………………………..…………………………………………………………………………..................................................……… ประเทศทีส่ ่งออก: …...........................………………………….......………..…
รำยกำรตัวอย่ำง : เก็บตัวอย่างจานวน 13 ตัวอย่าง /1 consignment
ชุดสินค้าที่
(Consignment no.)

*ชุดการผลิตที่ (Batch
No. / Batch
definition)

สาหรับสถานประกอบการ (Exporter)
**ประเภทผลิตภัณฑ์
ชนิดสัตว์น้า(Species)/
/ชื่อผลิตภัณฑ์
ขนาดสัตว์น้า/กิโลกรัม
(ระบุหมายเลขตาม**)

* 1. ไลน์การผลิตเดียวกัน 2. บ่อเดียวกัน 3. จับจากธรรมชาติช่วงเดียวกัน

สาหรับเจ้าหน้าที่สุ่มตัวอย่าง (DOF officer)
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
ขนาดบรรจุ
วันที่ผลิต ปริมาณตัวอย่าง จานวนตัวอย่างที่
ทีส่ ่งออก (kg) สุ่มส่งตรวจ (ตัว)
ประเทศ
ธรรมชาติ (Wild (Packaging size)
(Country) cuaght)/เพาะเลี้ยง
(Farm raised)

**ประเภทตัวอย่าง (Sample types): 1. Block frozen 2. IQF 3. Marinated

ห้องปฏิบัติการที่ส่งตรวจ (ระบุ)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
*กรณีสุ่มตัวอย่างจากฟาร์มที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของกรมประมง ให้ส่งตัวอย่างตรวจห้องปฏิบัติการกรมประมงในพื้นที่ กรณีฟาร์มอยู่นอกบัญชีรายชื่อให้ส่งตรวจห้องปฏิบัติการตรวจโรคภายนอกที่กรมประมงยอมรับผลการวิเคราะห์

หน่วยงานที่ยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate)
 กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
กรมประมง ที่ตั้ง อาคารปรีดา กรรณสูต เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-5620600 ต่อ 13411-13413 โทรสาร 02-5580140 e-mail address : certification@dof.mail.go.th

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สงขลา ที่ตั้ง 79/2 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
90000 โทรศัพท์ 074-312037 โทรสาร 074-314797 e-mail address : healthcert.sk@gmail.com

ตรวจสอบความถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สถานประกอบการ
....................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................
วันที่ ............./....................../...............

สำหรับเจ้ำหน้ำที่รับตัวอย่ำง (Laboratory officer)
สภาพ
 ปกติ  ไม่ปกติ (ระบุ) .......................... ชนิดเชื้อที่ส่งตรวจ  WSSV  IHHNV  YHV  TSV  IMNV  VpAHPND
ตัวอย่าง
………………………………………………….  NHPB  อื่นๆ ระบุ……………………………………………………….

เจ้าหน้าที่สมุ่ ตัวอย่าง
.......................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................
วันที่ ............./....................../...............
(รับตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว)
เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง
................................................
วันที่ .......................................

แบบคำขอรับบริกำรสุ่มตัวอย่ำงสัตว์นำจำกฟำร์มเพำะเลียงเพื่อตรวจวิเครำะห์โรคก่อนส่งออก
(Application form for sampling of farmed aquatic animal for pre-export testing)

หน้า........../….......

Department of Fisheries
หน่วยงำนรับคำขอสุ่มตัวอย่ำง ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
เลขที่ใบคาขอ:….…….………............................………
ว/ด/ป ที่ยื่นคาขอ:………/……..…..…./……..….. ผู้ยื่นคาขอ:…………………………………………………………. โทรศัพท์:……………...................……………………
ชื่อสถานประกอบการ :………………………………….......................…………........................……………………
เลขทะเบียนสถานประกอบการ (ทบ.2)………………………………....................…………….. ………
ที่ตั้งสถานประกอบการ :………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................……………… E-mail:……......……………………………………….………..
ชื่อฟาร์ม:………………………...............................................................................................…………… เลขทะเบียนฟาร์ม:……….....................................…………… เลขมาตรฐานฟาร์ม:…….................……..............………
ที่ตั้งฟาร์ม:…………........................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……… โทรศัพท์:.....................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................... ประเทศทีส่ ่งออก: …….........................................…
รำยกำรตัวอย่ำง กรณีเก็บตัวอย่างจากฟาร์มเลี้ยง กาหนดให้ไม่เกิน 4 บ่อต่อการสุ่มตัวอย่าง 1 ครั้ง
สาหรับสถานประกอบการ (Exporter)
สาหรับเจ้าหน้าทีส่ ุ่มตัวอย่าง (DOF officer)
ชนิดสัตว์น้า
บ่อที่
อายุสัตว์น้า ขนาดสัตว์น้า ประชากรสัตว์น้า
จานวนครั้ง กาหนดช่วงเวลาที่ส่งออก จานวนบ่อเลี้ยง
จานวนตัวอย่าง
(Species)
(Pond no.)
(วัน)
(ตัว/กิโลกรัม) ในบ่อที่สุ่ม (ตัว) ที่จับเพือ่ ส่งออก
(ว/ด/ป-ว/ด/ป)
ทั้งหมด
ที่สุ่มส่งตรวจ (ตัว)

ห้องปฏิบัติการทีส่ ่งตรวจ (ระบุ)............................................................................................................................................................................................................................................................................................
*กรณีสุ่มตัวอย่างจากฟาร์มที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของกรมประมง ให้ส่งตัวอย่างตรวจห้องปฏิบัติการกรมประมงในพื้นที่ กรณีฟาร์มอยู่นอกบัญชีรายชื่อให้ส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอกกรมประมงที่กรมประมงยอมรับผลการวิเคราะห์

หน่วยงานที่ยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate)
 กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
กรมประมง ที่ตั้ง อาคารปรีดา กรรณสูต เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-5620600 ต่อ 13411-13413 โทรสาร 02-5580140e-mail address : certification@dof.mail.go.th
 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สงขลา ที่ตั้ง 79/2 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-312037 โทรสาร 074-314797e-mail address : healthcert.sk@gmail.com

ตรวจสอบความถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สถานประกอบการ
เจ้าหน้าที่สมุ่ ตัวอย่าง
...............................................
.........................................................
( .................................................................)
( ...........................................................)
ตาแหน่ง ............................................................ ตาแหน่ง .................................................
วันที่............/........................./............
วันที่........../.................../.............

สำหรับเจ้ำหน้ำทีร่ ับตัวอย่ำง (Laboratory officer)
สภาพตัวอย่าง
 ปกติ  ไม่ปกติ (ระบุ) ............................................. ชนิดเชื้อที่ส่งตรวจ  WSSV  IHHNV  YHV  TSV  IMNV
 VpAHPND  NHPB  อืน่ ๆ ระบุ

(รับตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว)
เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง
................................................
วันที่ .......................................

