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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขึ้นทะเบียนฟำร์มเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อกำรนำเข้ำมำเพำะพันธุ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เขต ๕ (ภูเก็ต)
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงำน:การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เขต ๕ (ภูเก็ต)
2. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
3. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:ขึ้นทะเบียน
4. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกรมประมงเรื่องการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนาเข้ามาเพาะพันธุ์พ.ศ. 2557
2)

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้าและที่พักซากสัตว์น้าเพื่อการนาเข้านาออกหรือนา
ผ่านราชอาณาจักรพ.ศ. 2554

3)

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค้ดออฟคอนดัค
(Code of Conduct) หรือซีโอซี (CoC) พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส้าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
6. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
7. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 18วันท้าการ
8. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 3
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 1
9. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส้าเนาคู่มือประชาชน 19/08/2015 14:05
10. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เขต ๕ (ภูเก็ต)
ที่อยู่ 100 ม.4 ต.ป่าคลอกอ.ถลางจ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 076 621 821-2 โทรสาร 076 621 832 /
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
วิธีการ
ผู้ประสงค์ยื่นค้าขอการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมประมง
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เรื่องการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์พ.ศ. 2557
เงื่อนไข
1. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์จะต้องยื่นค้าขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบอื่นๆให้ถูกต้องครบถ้วนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสถาบันหรือศูนย์ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งในท้องที่
นั้นหรือในท้องที่ใกล้เคียงที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตั้งอยู่หรือสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลกรมประมง
2. ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่จะขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค้ดออฟคอนดัค
(Code of Conduct) หรือซีโอซี COC หรือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาล
ลูกกุ้งทะเล (มกษ.7422-2553) หรือมาตรฐานอื่นที่กรมประมงประกาศก้าหนดตามระเบียบ
3. ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่จะขอขึ้นทะเบียนต้องมีสถานกักกันสัตว์น้าที่ได้ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมประมง
ก้าหนดตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้าและที่พักซากสัตว์น้าเพื่อการน้าเข้าน้าออกหรื
อน้าผ่านราชอาณาจักรพ.ศ.2554และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือได้รับความยินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้าดังกล่าว
4.หนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
5. ผู้ที่ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ต้องจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเลนั้นให้คงมาตรฐานตามมาตรฐานโค้ดออฟคอนดัค (Code of Conduct) หรือซีโอซี COC หรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล (มกษ.7422-2553) หรือมาตรฐานอื่นที่กรมประมง
ประกาศก้าหนดตามระเบียบและต้องมีสถานกักกันสัตว์น้าที่ได้ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมประมงก้าหนดตาม
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้าและที่พักซากสัตว์น้าเพื่อการน้าเข้าน้าออกหรือน้าผ่าน
ราชอาณาจักรพ.ศ.2554และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือได้รับความยินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้าดังกล่าว
6. ผู้ที่ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ต้องยินยอมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าท้าการตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสุ่มตัวอย่างเป็นระยะตามความจ้าเป็นเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการ
เฝ้าระวังโรคและควบคุมโรคกุ้งทะเลชนิดร้ายแรง
7. ผู้ที่ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์เมื่อพบว่ามีการตายผิดปกติของ
กุ้งทะเลในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้รีบแจ้งสถาบันหรือศูนย์ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งในทันทีพร้อมทั้งเก็บ
ตัวอย่างกุ้งทะเลที่ตายไว้ในสภาพที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงสามารถน้ามาตรวจพิสูจน์โรคได้เช่นแช่แข็งแช่ใน
แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์เป็นต้น
8. ผู้ที่ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์รายงานผลการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเลและการกระจายพันธุ์ต่อสถาบันหรือศูนย์ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งในท้องที่นั้นหรือในท้องที่ใกล้เคียงที่
ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตั้งอยู่เมื่อครบระยะเวลา 120วันนับแต่วันออกจากสถานกักกันโรค
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9. กรมประมงอาจพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์เมื่อผู้ที่
ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่ก้าหนดไว้ใน
ระเบียบกรมประมงเรื่องการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์พ.ศ. 2557
10. กรมประมงอาจพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์เมื่อ
ตรวจพบว่าผู้ยื่นค้าขอได้กรอกข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารหรือกระท้าการปลอมเอกสารใดๆที่เกี่ยวกับระเบียบกรม
ประมงเรื่องการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์พ.ศ. 2557 หรือใช้เอกสารอันเป็นเท็จหรือ
เอกสารปลอมดังกล่าว
11. กรณีคณะกรรมการมีข้อสงสัยในหลักฐานที่ยื่นคณะกรรมการ/ผู้พิจารณาสามารถแจ้งให้ผู้ติดต่อมาชี้แจงเพิ่มเติมได้หรือ
กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานที่ยื่นมาสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอมาชี้แจงเพิ่มเติมได้
12. กรณีมอบอ้านาจผู้มอบอ้านาจจะต้องมอบอ้านาจให้ผู้รับมอบอ้านาจด้าเนินการจนเบ็ดเสร็จกระบวนงาน
13. กรณีการยื่นค้าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค้าขอไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องซึ่งไม่สามารถแก้ไขความ
บกพร่องได้ในขณะนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค้าขอจะต้องลงนามในบันทึกความตกลงเรื่องแก้ไข/เพิ่มเติมความบกพร่อง
และรายการเอกสารหลักฐานประกอบร่วมกันโดยก้าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการแก้ไขความบกพร่องภายใน 7 วัน
ท้าการหรือภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค้าขอตกลงร่วมกันหากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดจะถือว่าผู้ยื่นค้าขอไม่ประสงค์ยื่นค้าขอดังกล่าวนั้น
14. กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่รับค้าขอพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนพนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้ง
ผู้ให้ผู้ยื่นค้าขอจัดส่งค้าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบมาให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน 7 วันท้าการหากพ้นก้าหนดจะถือว่าผู้
ยื่นค้าขอไม่ประสงค์จะยื่นค้าขอ
15. ส้าเนาเอกสารจะต้องลงนามรับรองส้าเนาถูกต้องทุกฉบับ
16. ขั้นตอนการด้าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค้าขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
17.เมื่อผู้มีอ้านาจลงนามในหนังสือการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือฯให้กับหน่วยงานที่รับค้าขอและแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอทราบในเบื้องต้นและจัดส่งหนังสือฯในภายหลัง
12. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียน 1 ชั่วโมง

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ศูนย์วิจัยและ

หมำยเหตุ
-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อ
การน้าเข้ามาเพาะพันธุ์
จะต้องยื่นค้าขอขึ้นทะเบียน
ฯ (สพช./กท.1) ฉบับจริง
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบอื่นๆณจุดให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของค้าขอ
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบพร้อมทั้ง
ลงทะเบียนรับค้าขอ
การพิจารณา

2)

1. เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ยื่น 15 วันท้า
ค้าขอเพื่อเข้าตรวจประเมิน การ
ฟาร์ม
2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจ
ประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเลและบันทึกผลการ
ตรวจสอบพร้อมทั้งประเมิน
ศักยภาพของฟาร์มในการที่
จะรองรับกุ้งทะเลตามแบบ
สพช./กท.2
3. เจ้าหน้าที่จัดท้ารายงาน
ผลและส่งผลการตรวจ
ประเมินฟาร์มพร้อมเอกสาร
ประกอบอื่นๆและเสนอผู้มี
อ้านาจเพื่อพิจารณาใน
หลักการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
พัฒนาประมง
ชายฝั่งภูเก็ต

หมำยเหตุ

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมง
ชายฝั่งภูเก็ต

(1. ผู้ประสงค์ยื่น
ค้าขอจะต้อง
เตรียมความพร้อม
ของสถานที่และ
เอกสารหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเข้ารับการ
ตรวจประเมิน
ฟาร์มเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ดาวน์โหลดได้ทาง
เว็บไซต์
http://www.shri
mpaqua.com/
2. กรณีไม่ผ่านการ
ตรวจประเมิน
เกษตรกรต้อง
ด้าเนินการแก้ไข
ฟาร์มภายใน
ระยะเวลา 30 วัน
และนัดหมายกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อรับการตรวจ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่จัดท้าหนังสือแสดง 2 ชั่วโมง
การขึ้นทะเบียนฟาร์ม
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการ
น้าเข้ามาเพาะพันธุ์ (สพช./
กท. 3) และเสนอผู้มีอ้านาจ
เพื่อพิจารณาลงนาม

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมง
ชายฝั่งภูเก็ต

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอ้านาจลงนามในหนังสือ
การขึ้นทะเบียนฟาร์ม
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการ
น้าเข้ามาเพาะพันธุ์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมง
ชายฝั่งภูเก็ต

3)

4)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

2 วันท้าการ

หมำยเหตุ
ประเมินฟาร์มซึ่ง
จะท้าให้ระยะเวลา
ไม่เป็นไปตามที่
ระบุไว้ข้างต้นทั้งนี้
หากเกินก้าหนด
หน่วยงาน
ให้บริการจะคืนค้า
ขอดังกล่าว)
-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 18 วันท้าการ
13. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขั้นตอน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจ้าตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(1. กรณีเป็นบุคคล
ประชาชน
ธรรมดาแนบ
ส้าเนาบัตร
1)
ประชาชนหรือ
แนบส้าเนาบัตร
ประจ้าตัว
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. กรณีนิติบุคคล
แนบส้าเนาบัตร
ประชาชนของ
หุ้นส่วนผู้จัดการ
หรือกรรมการผู้มี
อ้านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
หรือแนบส้าเนา
บัตรประจ้าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. กรณีมอบ
อ้านาจแนบส้าเนา
บัตรประชาชนหรือ
แนบส้าเนาบัตร
ประจ้าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ของผู้มอบอ้านาจ
1 ฉบับและผู้รับ
มอบอ้านาจ 1
ฉบับ
4. กรณียินยอมให้
ใช้สถานกักกันสัตว์
น้้า (ของผู้ยินยอม)
4.1 กรณีผู้
ยินยอมเป็นบุคคล
ธรรมดาแนบ
ส้าเนาบัตร
ประชาชนหรือ
แนบส้าเนาบัตร
ประจ้าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
4.2 กรณีผู้
ยินยอมเป็นนิติ
บุคคลแนบส้าเนา
บัตรประชาชนของ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

ส้าเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

0

1

ฉบับ

บัตรประจ้าตัว
กรมประมง
เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(ทบ.1)
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วน

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หนังสือมอบ
อ้านาจ

1

0

ฉบับ

2)

3)

4)

5)

-

หมำยเหตุ
หุ้นส่วนผู้จัดการ
หรือกรรมการผู้มี
อ้านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
หรือแนบส้าเนา
บัตรประจ้าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ)
(1. กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา
2. กรณีนิติบุคคล
ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการหรือ
กรรมการผู้มี
อ้านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
3. กรณีมอบ
อ้านาจส้าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้
มอบอ้านาจและ
ผู้รับมอบอ้านาจ)
-

(กรณีเป็นนิติบุคคล
และหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนซึ่งมีอายุไม่
เกิน 90 วันนับแต่
วันที่ออกหนังสือ
รับรอง
)
(กรณีมอบอ้านาจ)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
หนังสือรับรอง
กรมประมง
0
1
ฉบับ
สถานกักกันสัตว์
น้้า (แบบต.ร.น.
6)
1)

2)

3)

4)

หนังสือยินยอมให้ ใช้สถานกักกัน
สัตว์น้า
แบบค้าขอขึ้น
กรมประมง
ทะเบียนฟาร์ม
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
เพื่อการน้าเข้ามา
เพาะพันธุ์ (สพช./
กท.1)
ใบรับรองฟาร์ม กรมประมง
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ที่มีการผลิตตาม
มาตรฐานโค้ด
ออฟคอนดัค
(Code of
Conduct) หรือซี
โอซี (CoC) ตาม
ระเบียบกรม
ประมงว่าด้วยการ
ขอใบรับรอง
ฟาร์มเพาะเลี้ยง
กุ้งทะเลที่มีการ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(1. กรณีมีสถาน
กักกันสัตว์น้าตาม
ระเบียบกรมปศุ
สัตว์ว่าด้วยการ
ตรวจรับรองสถาน
กักกันสัตว์น้าและ
ที่พักซากสัตว์น้า
เพื่อการน้าเข้าน้า
ออกหรือน้าผ่าน
ราชอาณาจักร
2. กรณีมีผู้ยินยอม
ให้ใช้สถานกักกัน
สัตว์น้า)
(กรณีได้รับความ
ยินยอมให้ใช้สถาน
กักกันสัตว์น้า)
-

(หรือส้าเนา
ใบรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่
ดีส้าหรับฟาร์ม
เพาะและอนุบาล
ลูกกุ้งทะเล (มกษ.
7422-2553)
หรือมาตรฐานอื่นที่
กรมประมง
ประกาศก้าหนด
ตามระเบียบ)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ผลิตตาม
มาตรฐานโค้ด
ออฟคอนดัค
(Code of
Conduct) หรือซี
โอซี (CoC) พ.ศ.
2556 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ 16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกรมประมงเกษตรกลางบางเขนจตุจักร 10900 โทรศัพท์/
โทรสาร : 0 2579 4496 Website : www.coastalaqua.com
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการประมงกรมประมงเกษตรกลางบางเขนจตุจักร
10900 โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2579 3079
หมายเหตุ3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) ระเบียบกรมประมงเรื่องการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลฯ
2)

ค้าขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ (สพช./กท.1)
-

3)

แบบรายงานผลการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและการกระจายพันธุ์ (สพช./กท.4)
-
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4)

บัญชีรายละเอียดการน้าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลเพื่อการเพาะพันธุ์ (สพช./กท.3-1)
-

5)

หนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ (สพช./กท.3)
-

6)

รายการตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์
(สพช./กท.2)
-

7)

แบบบันทึกประกอบค้าขออนุญาตน้าเข้ากุ้งทะเลเพื่อการน้าเข้ามาเพาะพันธุ์
หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

31/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส้านักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่ง เขต ๕ (ภูเก็ต)
กพช. ปม. กษ.
-

