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เลขที่เอกสาร……………………......
(บันทึกโดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

คาขอขึ้นทะเบียน
(ผู้ประกอบการด้านการประมง)

ชื่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน
…………………………………
(บันทึกโดยเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน)
…………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เขียนที่……………………………………….…..
วันที่……...เดือน………………....พ.ศ……....….
นาย
นาง นางสาว....................................................................................................................
1.1 เป็นบุคคลธรรมดา วัน / เดือน / ปีเกิด
สัญชาติ….....................
บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรอื่น(ระบุ).................เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่…….........ตรอก/ซอย…………....…...…ถนน……….....................…….หมู่ที่…………
ชื่อหมู่บ้าน..................................ตาบล/แขวง…………...........อาเภอ/เขต……….........……จังหวัด…………..………..
รหัสไปรษณีย์……………………….หมายเลขโทรศัพท์……………….……...............….โทรสาร...............................
E-Mail Address :.............................................................................................................................................................
1. ข้าพเจ้า

1.2 เป็นนิติบุคคล ประเภท…………..................…………..จดทะเบียนเมื่อ………………………………..
ทะเบียนเลขที่………………….... มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่…….....…ตรอก/ซอย……......…………ถนน…………........
หมู่ที่……...ชื่อหมู่บ้าน..............................ตาบล/แขวง………….......…อาเภอ/เขต……………...จังหวัด………....…...
รหัสไปรษณีย์……….............. หมายเลขโทรศัพท์……………........….………............... โทรสาร..................................
โดย นาย นาง นางสาว.............................................................................................เป็นผู้มีอานาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต วัน / เดือน / ปีเกิด
สัญชาติ…….......บัตรประจาตัว
ประชาชน/บัตรอื่น(ระบุ)................................เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่…….......…ตรอก/ซอย………............….…ถนน……..........……………หมู่ที่……….…
ชื่อหมู่บ้าน................................ตาบล/แขวง…………...........อาเภอ/เขต…….........….…….จังหวัด…………...………
รหัสไปรษณีย์……………………หมายเลขโทรศัพท์……………….……..................โทรสาร.....................................
E-Mail Address :.............................................................................................................................................................
โดย มีผู้จัดการ/ผู้ดาเนินกิจการ ชื่อ นาย นาง นางสาว......................................................................
วัน / เดือน / ปีเกิด
สัญชาติ……............................. บัตรประจาตัวประชาชน/
บัตรอื่น(ระบุ)................................... เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่……........…ตรอก/ซอย………..........….ถนน…………….......……….หมู่ที่……....……
ชื่อหมู่บ้าน.................................ตาบล/แขวง………........…...…อาเภอ/เขต…….......….....….จังหวัด…………....….....
รหัสไปรษณีย์……………………....หมายเลขโทรศัพท์……………….……....................โทรสาร.................................
E-Mail Address :.............................................................................................................................................................
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2.ข้อมูลสถานที่ประกอบการหรือสานักงาน
2.1 สถานที่ประกอบการหรือสถานที่ผลิต/ ชื่อกิจการ/ ชื่อผู้ประกอบการ……………………………………....
อยู่เลขที่………….............. ตรอก/ซอย…………........……ถนน…………........………….....…....….หมู่ที่………........
ชื่อหมู่บ้าน...............................ตาบล/แขวง…………........….....อาเภอ/เขต……….....…….......จังหวัด………..............
รหัสไปรษณีย์…………….......…หมายเลขโทรศัพท์……………………........….....…โทรสาร......................................
หมายเหตุ : 1. กรณีไม่มีบ้านเลขที่ ให้บันทึกเครื่องหมาย “ - “
2. เขตเทศบาล กรณีไม่มีหมู่ ให้บันทึกหมู่ที่ “ 0 “

2.2 สานักงาน ชื่อ…………………………………………….…………............................................................
อยู่เลขที่………….................. ตรอก/ซอย………………......ถนน…………............………….......หมู่ที่………....……
ชื่อหมู่บ้าน...............................ตาบล/แขวง………………….….อาเภอ/เขต………………...จังหวัด……...……….......
รหัสไปรษณีย์………………...หมายเลขโทรศัพท์…………………………............. โทรสาร.........................................
3. มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียน
หมายเหตุ : 1.ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง
,  ,,  หน้าข้อความที่ต้องการ
2.
สามารถตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

3.1 ประเภทโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้า
 โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้า
 โรงงานผลิตอาหารเสริม (Premix) / วิตามิน
 อื่นๆ ระบุ…………………….............................................................................

3.2 ประเภทผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้า

(บันทึกโดยสานักงานประมงจังหวัด)

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ

 อาหารสัตว์น้า
 อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป
 หัวอาหารสัตว์
 สารผสมล่วงหน้า เช่น Premix
 อาหารเสริมสาหรับสัตว์
 อาหารเสริมโปรตีน
 อาหารเสริมวิตามิน

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ

(บันทึกโดยสานักงานประมงจังหวัด)

 อาหารเสริมไขมัน
 อาหารเสริมแร่ธาตุ

 ยาและสารเคมี
 วัสดุ อุปกรณ์
 อื่นๆ (ระบุ)………...................................................................................................
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3.3 ประเภทแพ พ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวมสัตว์น้า
 ตลาดกลาง
 ปลา
 กุ้ง
 ปู
 หมึก
 หอย
 สัตว์น้าอื่นๆ ระบุ.........................................................................................

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ
(บันทึกโดยสานักงานประมงจังหวัด)

 แพ
 ปลา
 กุ้ง
 ปู
 หมึก
 หอย
 สัตว์น้าอื่นๆ ระบุ........................................................................................
 ผู้รวบรวม / พ่อค้าคนกลาง (โบรกเกอร์) / ผู้จับสัตว์น้า
 กุ้งกุลาดา
 กุ้งขาว
 กุ้งก้ามกราม
 กุ้งอื่นๆ ระบุ...............................................................................................
 ปลาน้าจืด
 ปลาทะเล
 ปู
 หมึก
 หอย
 สัตว์น้าอื่นๆ ระบุ………....................................................................... ....

3.4 ประเภทสถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ
(บันทึกโดยสานักงานประมงจังหวัด)

(สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น หรือ ล้ง หมายถึง ผู้ดาเนินการแปรรูปสัตว์น้าในขั้นต้นและส่งขายให้กับโรงงานแปรรูป
สัตว์น้า โดยมิได้ทาการแปรรูปและส่งออกสัตว์น้าโดยตรง เช่น แกะกุ้ง ลอกหนังปลาหมึก แกะปู /ต้ม แกะหอย ตัดหัว-ควักไส้ปลา
แล่ปลา และลักษณะอื่นๆ ให้ระบุรายละเอียด )
จานวนคนงาน.................................................................
ชนิดสัตว์น้าที่ใช้ในการแปรรูป

แกะ แกะ/ต้ม

ลักษณะของการแปรรูป ระบุ ()
ลอก ตัดหัวต้ม แล่
หนัง ควักไส้

ปริมาณวัตถุดิบ
โดยเฉลี่ย
(กก./วัน)

 ปลา
 กุ้งสุก
 กุ้งดิบ
 ปู
 หมึก
 หอยสุก
 หอยดิบ
 สัตว์น้าอื่นๆ ระบุ........................
....................................................
....................................................
3/8

แบบ กปม. / ทบ2

3.5 ประเภทสถานประกอบการห้องเย็น
(หมายถึงห้องเย็นที่ทาหน้าที่รับฝากสัตว์น้า โดยมิได้ประกอบกิจการแปรรูปอื่นๆ)

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ
(บันทึกโดยสานักงานประมงจังหวัด)

จานวนคนงาน...................................................
ขนาดความจุห้องเย็น...............................................................(ตัน)
จานวนห้องเย็น...................................ห้อง ความสามารถในการทาความเย็นจนแข็ง................................................... (ตัน/วัน)
ชนิดของวัตถุดิบที่รับฝาก :
 ปลา
 กุ้ง
 ปู
 หมึก
 หอย
 อื่นๆ ระบุ.....................................................................................................................
 อื่นๆ ระบุ.....................................................................................................................

3.6 ประเภทสถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง
(หมายถึง โรงงาน หรือสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่การแช่เย็น
แช่แข็งหรือบรรจุกระป๋อง เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการหมักดอง การทาเค็ม ตากแห้ง
ย่าง-รมควัน น้าพริก ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้ระบุรายละเอียด ฯลฯ)

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ
(บันทึกโดยสานักงานประมงจังหวัด)

จานวนคนงาน.............................……………………...........
ประเภทของการแปรรูป

ชนิดสัตว์น้าที่ใช้ในการแปรรูป
(ระบุ)

ปริมาณสัตว์น้าสดที่ใช้ในการ
แปรรูปโดยเฉลี่ย(กก./เดือน)

 1.ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการหมักดอง
น้าปลา
น้าบูดู
น้าปู
กะปิ
ไตปลา
ปลาร้า
หอยดอง
ปูดอง
ปลาส้ม
อื่นๆ ระบุ....................................
อื่นๆ ระบุ....................................
 2.ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทาเค็ม
ปลาเค็ม
ปูเค็ม
แมงกะพรุน
อื่นๆ ระบุ.....................................
อื่นๆ ระบุ.....................................
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ต่อ ประเภทสถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง /ประเภทผลิตภัณฑ์ตากแห้ง
ประเภทของการแปรรูป

ชนิดสัตว์น้าที่ใช้ในการแปรรูป
(ระบุ)

ปริมาณสัตว์น้าสดที่ใช้ในการ
แปรรูปโดยเฉลี่ย(กก./เดือน)

 3.ผลิตภัณฑ์ตากแห้ง
ปลากะตักตากแห้ง
ปลาแห้ง
กุ้งแห้ง
หมึกแห้ง
หอยแห้ง
อื่นๆ ระบุ.....................................
 4.ผลิตภัณฑ์ ย่าง-รมควัน
ย่าง-รมควัน
ปลากรอบ
อื่นๆ ระบุ.....................................
อื่นๆ ระบุ.....................................
 5.ผลิตภัณฑ์น้าพริก
น้าพริกเผา
น้าพริกต้มยา
กุ้งป่นปรุงรส
ปลาป่นปรุงรส
อื่นๆ ระบุ.....................................
อื่นๆ ระบุ.....................................
 6.ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค
ข้าวเกรียบปลา/กุ้ง/ปู
ปลาเส้นปรุงรส
หมึกปรุงรส
อื่นๆ ระบุ.....................................
อื่นๆ ระบุ.....................................
อื่นๆ ระบุ.....................................
อื่นๆ ระบุ.....................................
อื่นๆ ระบุ.....................................
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ต่อ ประเภทสถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง /ประเภทผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ประเภทของการแปรรูป

ชนิดสัตว์น้าที่ใช้ในการแปรรูป
(ระบุ)

ปริมาณสัตว์น้าสดที่ใช้ในการ
แปรรูปโดยเฉลี่ย(กก./เดือน)

 7.ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ระบุชนิดผลิตภัณฑ์
ปลานึ่ง-อบ
อื่นๆ ระบุ.....................................
อื่นๆ ระบุ.....................................

3.7 ประเภทโรงงานแปรรูปสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
 3.7.1 ห้องเย็น

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ
(บันทึกโดยสานักงานประมงจังหวัด)

( หมายถึง ห้องเย็นที่ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ เช่น แช่เย็น/แช่แข็ง ซูริมิ แปรรูปพร้อมรับประทาน
แปรรูปพร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้ระบุรายละเอียด )
จานวนคนงาน..............................
ความสามารถในการทาความเย็นจนแข็ง........................................................ (ตัน/วัน)
ขนาดความจุห้องเย็น..........................(ตัน) จานวนห้องเย็น..............ห้อง กาลังการผลิตโดยเฉลี่ย..................................(ตัน/เดือน)
ชนิดสัตว์น้าที่ใช้ในการแปรรูป
 1. แช่เย็น/แช่แข็ง
ปริมาณสัตว์น้าสด รวมที่ใช้ในการแปรรูปโดยเฉลี่ย.....................................(กก./เดือน)
 ปลาทูน่า  ปลาโอ
 ปลา
 กุ้ง
 ปู
 หมึก
 หอย
 สัตว์น้าอื่นๆ ระบุ.........................................................
 2. ซูริมิ
ปริมาณสัตว์น้าสด รวมที่ใช้ในการแปรรูปโดยเฉลี่ย.....................................(กก./เดือน)
 ปลา ระบุชนิด...................................................
 ปลา ระบุชนิด...............................................................
 ปลา ระบุชนิด..................................................
 ปลา ระบุชนิด...............................................................
 3. แปรรูปพร้อมรับประทาน
(ผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมรับประทานและแปรรูปพร้อมปรุง เช่น ติ่มซัม กุ้งชุบแป้งทอด ต้มยากุ้ง ฯลฯ)
ปริมาณสัตว์น้าสด รวมที่ใช้ในการแปรรูปโดยเฉลี่ย................................................................(กก./เดือน)
 ผลิตภัณฑ์(ระบุ)...........................................ชนิดสัตว์น้าระบุ......................................................................
 ผลิตภัณฑ์(ระบุ)...........................................ชนิดสัตว์น้าระบุ......................................................................
 ผลิตภัณฑ์(ระบุ)...........................................ชนิดสัตว์น้าระบุ......................................................................
 4.ลูกชิ้น-ทอดมัน
ปริมาณสัตว์น้าสด รวมที่ใช้ในการแปรรูปโดยเฉลี่ย................................................................(กก./เดือน)
 ปลา
 กุ้ง
 ปู
 อื่นๆ ระบุ.............................................................
 5. อื่นๆ ระบุผลิตภัณฑ์
ปริมาณสัตว์น้าสด รวมที่ใช้ในการแปรรูปโดยเฉลี่ย................................................................(กก./เดือน)
 ผลิตภัณฑ์(ระบุ)...........................................ชนิดสัตว์น้าระบุ......................................................................
 ผลิตภัณฑ์(ระบุ)...........................................ชนิดสัตว์น้าระบุ......................................................................
 ผลิตภัณฑ์(ระบุ)...........................................ชนิดสัตว์น้าระบุ......................................................................
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 3.7.2 สัตว์น้าบรรจุกระป๋อง
จานวนคนงาน...................................
กาลังการผลิตโดยเฉลี่ย .............................................................. (ตัน/เดือน)
ปริมาณสัตว์น้าสด รวมที่ใช้ในการแปรรูปโดยเฉลี่ย..........................................................................(กก./เดือน)
ชนิดสัตว์น้าที่ใช้ในการแปรรูป
 ปลาเบญจพรรณ
 ปลาทูน่า
 ปลาโอ
 ปลาซาร์ดีน/แมคเคอเรล
 กุ้ง
 ปู
 หมึก
 หอย
 สัตว์น้าอื่นๆ ระบุ.....................................................................................................................

3.8 ประเภทผู้นาเข้า - ส่งออกสัตว์น้า
 3.8.1 ผู้นาเข้าสัตว์น้า
 3.8.1.1 นาเข้าสัตว์น้ามีชีวิต

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ
(บันทึกโดยสานักงานประมงจังหวัด)

 1.พ่อแม่พันธุ์
 2.สัตว์น้ามีชีวิต เพื่อการบริโภค
 3.สัตว์น้าสวยงาม
 4.ลูกพันธุ์สัตว์น้า เพื่อเลี้ยง/อนุบาล
 3.8.1.2 นาเข้าสัตว์น้าแช่เย็น / แช่แข็ง
 3.8.1.3 สัตว์น้าที่นาเข้าในลักษณะอื่นๆ ระบุ.....................................................................................

 3.8.2 ผู้ส่งออกสัตว์น้า
 3.8.2.1 ส่งออกสัตว์น้ามีชีวิต
 1.พ่อแม่พันธุ์
 2.สัตว์น้ามีชีวิต เพื่อการบริโภค
 3.สัตว์น้าสวยงาม
 4.ลูกพันธุ์สัตว์น้า เพื่อเลี้ยง/อนุบาล
 3.8.2.2 ส่งออกสัตว์น้าแช่เย็น / แช่แข็ง
 3.8.2.3 ส่งออกสัตว์น้าบรรจุกระป๋อง
ชนิดสัตว์น้าที่ส่งออก
 ปลาทูน่า
 หอย

 ปลาเบญจพรรณ
 กุ้ง
 ปู
 หมึก
 สัตว์น้าอื่นๆ ระบุ..........................................................................

 3.8.2.4 ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปพื้นเมือง
( ผลิตภัณฑ์แปรรูปพื้นเมือง หมายถึง การแปรรูปสัตว์น้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่การแช่เย็น แช่แข็งหรือบรรจุกระป๋อง
เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการหมักดอง การทาเค็ม ตากแห้ง ย่าง-รมควัน น้าพริก ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้ระบุ รายละเอียด ฯลฯ )
 ผลิตภัณฑ์(ระบุ).................................................................................................................... ...........
 ผลิตภัณฑ์(ระบุ)...................................................................................................................... .........
 ผลิตภัณฑ์(ระบุ)...................................................................................................................... .........
 ผลิตภัณฑ์(ระบุ)...................................................................................................................... ..........
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แบบ กปม. / ทบ2

3.9 ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้าอื่นๆ

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ

( ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้าอื่นๆ เช่น หนังจระเข้ หนังปลากระเบน
เปลือกหอย-กุ้ง-ปู ม้าน้าตากแห้ง และสัตว์น้าอื่นๆ ให้ระบุ รายละเอียด ฯลฯ )

(บันทึกโดยสานักงานประมงจังหวัด)

 ผลิตภัณฑ์(ระบุ)...................................................................................................................... .................................
 ผลิตภัณฑ์(ระบุ)...................................................................................................................... .................................
 ผลิตภัณฑ์(ระบุ)...................................................................................................................... .................................
 ผลิตภัณฑ์(ระบุ)...................................................................................................................... .................................
 ผลิตภัณฑ์(ระบุ)...................................................................................................................... .................................

4. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และมีผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
ไม่เกินหกเดือน
หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดาเนินกิจการของนิติบุคคล ( กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญาต )
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้
สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวง อุตสาหกรรม
สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสาหรับคนต่างด้าว (กรณีที่เป็นคนต่างด้าว)
สาเนาใบอนุญาต…………………………………….........................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทั้งสิ้น
(ลายมือชื่อ)……………………………………ผูข้ อ/ผู้แทน
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ ความคิดเห็นหัวหน้าหน่วยงาน
 หลักฐานครบถ้วน

 รับขึ้นทะเบียน

 รอเอกสารเพิ่มเติม(ระบุ) ....................................

(ลายมือชื่อ)……………………………...............
ลายมือชื่อ)…………………………….........................
(..............................................................)
(......................................................................)
ตาแหน่ง............................................................... ตาแหน่ง................................................
.......................
วันที.่ ...............เดือน..............................พ.ศ..................
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