รหัสคาขอ

-

-

-

คำขอรับกำรรับรอง (กำรรับรองแบบกลุ่ม)
ระบบกำรผลิต และผลิตผลสัตว์นำ้ ตำมมำตรฐำนฟำร์ มเพำะเลีย้ งสัตว์นำ้ GAP/CoC
และระบบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
ประเภทคำขอ  ยืน่ ขอครั้งแรก หรื อระยะปรับเปลี่ยน  ต่ออายุ (ใบรับรองเดิมยังไม่ หมดอำยุ)
 ยืน่ ขอใหม่ (ใบรับรองเดิมหมดอำยุ หรื อยืน่ ขอต่อจากระยะปรับเปลี่ยน)
 ขยายขอบข่าย
 ลดขอบข่าย
ประเภทสถำนประกอบกำร  โรงเพำะพันธุ์  ฟำร์ มอนุบำล  โรงเพำะพันธุ์และอนุบำล
 ฟำร์ มเลีย้ ง
 สถำนประกอบกำร (ระบุ)
1. ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับกลุ่ม/องค์ กรทีข่ อรับกำรรับรอง
ชื่อกลุ่ม/องค์กรที่ยื่นคาขอผูข้ อรับการรับรอง
โทรศัพท์เคลื่อนที่
สานักงานใหญ่/สานักงานของกลุ่ม: เลขที่
ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรสาร
อี-เมล์
2. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (ควรเป็ นตัวแทนฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลที่เข้าใจระบบขององค์กร)
1) ชื่อ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อี-เมล์:
2) ชื่อ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อี-เมล์:
3. ขอบข่ายที่ขอการรับรอง:
3.1 ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ าตามมาตรฐานฟาร์ มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรื อระบบการผลิตตามมาตรฐาน
 CoC  GAP มกษ./มกษ.

 GAP (กรมประมง)  อื่นๆ (ระบุ)

3.2 ประเภทการเพาะเลี้ยง และชนิดสัตว์น้ า หรื อสถานประกอบการ:
3.3 รายละเอียดเพิม่ เติม
4. รำยละเอียดของกลุ่ม/องค์ กร:
4.1 รายละเอียดการผลิตของสมาชิก/สาขา
4.1.1 จานวนสมาชิก/สาขาทั้งหมด

และจานวนที่ตอ้ งการขอรับการรับรอง

ราย/สาขา
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4.1.2 พื้นที่ที่ขอรับรองทั้งหมด:

ระบุหน่วย

4.1.3 ประมาณการผลผลิตที่ได้จากสมาชิก/สาขาที่ตอ้ งการขอรับการรับรอง (ต่อเดือนหรื อปี )
4.2 ระบุระบบการควบคุมภายในกลุ่ม/องค์กร ที่ใช้:

4.3 การอบรมแก่สมาชิก/เจ้าหน้าที่องค์กร:  ไม่มี  มี ถ้ามี กรุ ณาระบุชื่อ หรื อเนื้ อหาการอบรม:

4.4 การตรวจเยีย่ มพื้นที่สมาชิกกลุ่ม/สาขา:  ไม่มี  มี ระบุความถี่
4.5 ระบบเอกสารสาหรับการตรวจสอบและควบคุมภายใน เช่น สัญญา คู่มือขั้นตอนการดาเนินการ แบบรายการตรวจ
รายงานฯ เป็ นต้น (ระบุเอกสารที่ใช้):

4.6 การดาเนินการในกรณี ที่พบสมาชิก/สาขาขององค์กร ปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับมาตรฐานฟาร์ มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่
กลุ่ม/องค์กรกาหนด:

5. ในการขอรับการรับรองครั้งนี้ กลุ่มฯ มีความประสงค์ขอให้การตรวจประเมินเป็ นภาษา  ไทย  อังกฤษ
6. ความประสงค์ในการขอรับใบรับรอง

 มารับด้วยตนเอง

 ให้จดั ส่ งทางไปรษณี ย์

7. ในการขอรับการรับรองครั้งนี้ ข้าพเจ้าและสมาชิก:
1) จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กรมประมง กาหนด และที่จะมีการกาหนด และ/หรื อ แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า
2) ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงาน หรื อ หน่วยรับรองระบบงานในระดับสากล ดาเนินการสังเกตการณ์การตรวจ
ประเมินของคณะผูต้ รวจประเมินของกรมประมง ณ สถานประกอบการของข้าพเจ้าได้
3) ยินยอมให้กรมประมงเผยแพร่ รำยชื่ อ และตำบล อำเภอ จังหวัดที่ต้ัง ของผูไ้ ด้รับการรับรอง ผูถ้ ูกพักใช้/
เพิกถอน/ยกเลิกการรับรอง ให้แก่สาธารณชนทราบ
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8. เพื่อประโยชน์ในทางธุ รกิจ ข้าพเจ้าและสมาชิก:
 ไม่ ยนิ ดีให้เผยแพร่ ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากข้อ 7 (3)
 ยินดีให้เผยแพร่ ขอ้ มูลเพิ่มเติม ดังนี้
 ชื่อฟาร์ม/สถานประกอบการ และรายละเอียดที่ต้ งั ฟาร์ ม  ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้
 เบอร์ โทรศัพท์/โทรสาร

 ข้อมูลอื่นๆ (ระบุ)

9. พร้อมคาขอนี้ได้แนบหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1) ผังโครงสร้างองค์กร ของกลุ่ม/องค์กร
2) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูแ้ ทนกลุ่มที่มีอานาจลงนาม/กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามนิ ติบุคล
ที่ขอรับการรับรอง
3) บัญชี แสดงรายชื่ อ ที่ต้ งั ฟาร์ ม และเลขทะเบียนฟาร์ มของสมาชิก/สาขาที่ตอ้ งการขอการรับรอง พร้อมสาเนา
ทะเบียนฟาร์ ม (ถ้ามี)
4) บันทึกการผลิตและแผนการผลิต
5) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิ กที่ตอ้ งการขอรับการรับรอง
6) คู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม/องค์กร
7) คู่มือฟาร์ มเลี้ ยง หรื อคู่มือโรงเพาะพันธุ์และอนุ บาลของสมาชิ ก/สาขาที่ตอ้ งการขอรับการรับรอง (เฉพาะกรณี
ยื่นขอรับการรับรองตามมาตรฐาน CoC หรื อ GAP มกษ. หรื อมาตรฐาน มกษ. อื่นๆ ที่ระบุให้ตอ้ งมีการจัดทา)
8) แผนที่สานักงานกลุ่ม และฟาร์ ม/สถานประกอบการของสมาชิ ก/สาขาที่ตอ้ งการขอรับการรับรอง
9) แผนผังฟาร์ ม/สถานประกอบการ ของสมาชิก/สาขาที่ตอ้ งการขอรับการรับรอง ที่แสดงรายละเอียดที่ชดั เจน
(ระบุจานวน ขนาด และพื้นที่บ่อ/กระชัง/แพ/แปลง ทางน้ าเข้า-ออก โรงเรื อนหรื ออุปกรณ์การผลิต และ
รายละเอียดอื่นๆ
10) รายละเอียดแสดงการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า ณ ปั จจุบนั กรณี ขอรับการรับรองมาตรฐานสาหรับฟาร์ มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าของสมาชิ ก/สาขาที่ตอ้ งการขอรับการรับรอง โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ ม F-AD-49
สาหรับสมาชิกทุกราย
11) กลุ่มที่จดทะเบียนกับหน่ วยงานภาครัฐ หรื อเป็ นนิ ติบุคคล ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล/สาเนาหนังสื อจดทะเบียนการค้า/สาเนาหนังสื อรับรองการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/สมาคมที่มีอายุ
ไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน นับแต่วนั ที่ออกหนังสื อรับรอง
12) กรณี มอบอานาจให้ผอู้ ื่นมายื่นคาขอ ให้แนบหนังสื อมอบอานาจและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบอานาจ
10. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล หลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่จดั ส่ งให้กรมประมงเป็ นความจริ งและเป็ นปั จจุบนั
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ลงชื่อ ……………………………………….ผูย้ นื่ คาขอ (ผูม้ ีอานาจลงนาม/ผูแ้ ทน)
( ……………………………………. )
…………./….………./………..…
ข้ ำพเจ้ ำได้ รับทรำบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวกับกำรรับรอง และกำรตรวจประเมิน (RE-AU-01 และ RE-AU-02
หรือ RE-AU-07 และ RE-AU-08) หรือได้ รับเอกสำรฉบับสมบูรณ์ หรือฉบับสรุ ปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรรับรอง
และกำรตรวจประเมิน เรียบร้ อยแล้ว
ลงชื่อ ……………………………………….ผูย้ นื่ คาขอ
( ……………………………………. )
…………./….………./………..…
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ทรี่ ับคำขอ: การตรวจสอบเอกสารประกอบคาขอ:
 ครบถ้วน
 ต้องการเอกสารเพิ่มเติม (ระบุ)
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผยู้ ื่นคาขอฯ รับทราบแล้ว ซึ่งผูย้ นื่ คาขอฯ จะจัดส่ งเอกสารเพิ่มเติมให้กรมประมง ภายในวันที่
ลงชื่อ ……………………………………….ผูร้ ับคาขอ
( ……………………………………. )
ตาแหน่ง……………………………………….
หน่วยงาน……………………………………….
…………./….………./………..…
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