
ประกาศกรมประมง 
เรื่อง  การจัดท้าหนังสือก้ากบัการซื้อขายสัตว์น้า้  สา้หรบักิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน์้้าควบคมุ   

ประเภท  การเพาะเลี้ยงกุง้ทะเล 
พ.ศ.  2563 

 
 

เพ่ือประโยชน์ในการสืบคน้แหล่งที่มาของสัตว์น้า้และผลิตภัณฑ์สัตว์น้า้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสตัวน์้า้  
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  91  แห่งพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  อธิบดีกรมประมง
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกรมประมง  เรื่อง  ก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 

ต้องจัดท้าหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้า  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  29  เมษายน  พ.ศ.  2559 
(2) ประกาศกรมประมง  เรื่อง  ก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม  

ต้องจัดท้าหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้า  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  24  พฤษภาคม   
พ.ศ.  2559 

ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“หนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้า”  หมายความว่า  หนังสือก้ากับการซื้อขายลูกพันธุ์สัตว์น้้า 

ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง  และหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยง   
“ผู้ซื้อกุ้งทะเล”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ที่ซื้อกุ้งทะเลจากผู้ประกอบกิจการ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ซื้อกุ้งทะเล  
ต่อจากผู้ซื้อกุ้งทะเลทุกทอดไป 

“ผู้รับมอบกุ้งทะเล”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ที่ได้รับมอบกุ้งทะเล 
จากผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  และให้หมายความรวมถึง 
ผู้ที่ได้รับมอบกุ้งทะเลต่อจากผู้รับมอบกุ้งทะเลทุกทอดไป   

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  หรือสถานที่ประกอบกิจการของผู้รับซื้อ  
หรือรับมอบกุ้งทะเล 

“การเลี้ยงกุ้งทะเล”  หมายความว่า  การเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติ   
การเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา  และการเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีการเลี้ยงแบบพัฒนา   

“การเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติ”  หมายความว่า  การเลี้ยงกุ้งทะเล 
โดยการปล่อยน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติเข้าบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล  เพ่ือรับเอาลูกพันธุ์กุ้งทะเลและอาหารธรรมชาติ 
เข้ามากักไว้ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล  และใช้พันธุ์กุ้งทะเลจากธรรมชาติเท่านั้น 
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“การเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา”  หมายความว่า  การเลี้ยงกุ้งโดยการปล่อยน้้า
จากแหล่งน้้าธรรมชาติเข้าบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล  เพ่ือรับเอาลูกพันธุ์กุ้งทะเลและอาหารธรรมชาติเข้ามากั กไว ้
ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล  และมีการน้าพันธุ์กุ้งทะเลจากโรงเพาะฟักลงปล่อยเสริม 

“การเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีการเลี้ยงแบบพัฒนา”  หมายความว่า  การเลี้ยงกุ้งทะเลที่ใช้พันธุ์กุ้งทะเล
จากโรงเพาะฟักเท่านั้น 

ข้อ 3 ให้อธิบดีกรมประมงมีอ้านาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อขัดข้องในการปฏิบั ติตามประกาศนี้   
การวินิจฉัยของอธิบดีกรมประมงให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ 4 ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล   
หรือผู้ซื้อกุ้งทะเล  หรือผู้รับมอบกุ้งทะเลที่ประสงค์จะขายหรือส่งมอบกุ้งทะเลให้บุคคลอื่น  ต้องจัดท้า
หนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้าให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้รับมอบกุ้งทะเล  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้   

การจัดท้าหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้าตามวรรคหนึ่งให้ด้าเนินการผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์
การออกหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้า  ทางเว็บไซต์  http://apd.fisheries.go.th  เว้นแต่กรณี
ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมงหมดอายุ  หรือขายพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมหรือลูกพันธุ์กุ้งขาว
แวนนาไมระยะนอเพลียส  (Nauplius)  ของสถานประกอบกิจการที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี  ส้าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค  
มาตรฐานสินค้าเกษตร  เลขที่  มกษ.  7432  หรือสถานประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลถูกพักใช้
เพิกถอนการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  ไม่สามารถจัดท้าหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้า
ในระบบได้ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีผู้ซื้อกุ้งทะเล  ผู้รับมอบกุ้งทะเล  ที่มิใช่แพรับซื้อกุ้ง   
ผู้รวบรวมสัตว์น้้า  สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น  สถานประกอบการห้องเย็น  โรงงานแปรรูปสัตว์น้้า 
และผลิตภัณฑ์  และผู้ส่งออกสัตว์น้้าในการขายหรือส่งมอบกุ้งทะเล 

ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล   
หรือผู้ซื้อกุ้งทะเล  หรือผู้รับมอบกุ้งทะเลที่ประสงค์จะออกหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้าต้องยื่นค้าขอ
เข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนงัสือกา้กับการซื้อขายสัตว์น้า้  ตามแบบ  กสน.1  แนบท้าย
ประกาศนี้  พร้อมแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นค้าขอ  ดังนี้ 

(๑) กรณีบุคคลธรรมดา 
 (๑.๑) บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ยื่นค้าขอ 
 (1.2) หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 

ประเภท  การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  หรือบัตรประจ้าตัวผู้ประกอบการด้านการประมง  (ทบ.๒) 
(๒) กรณีนิติบุคคล 
 (๒.๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบกิจการ 
 (2.2) บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
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 (๒.3) หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 
ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  หรือบัตรประจ้าตัวผู้ประกอบการด้านการประมง  (ทบ.๒) 

 (2.4) เอกสารแสดงถึงการมอบให้ลงนามในหนังสือก้ากับการซื้อขายแทนนิติบุคคล 
 (2.5) บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ลงนามในหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้า 
ในกรณีไม่สามารถน้าเอกสารหรือหลักฐานตาม  (1)  และ  (2)  ฉบับจริงม าแสดงได้   

ให้ใช้ส้าเนาที่รับรองโดยผู้ยื่นค้าขอ  หรือผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  หรือผู้ลงนามในหนังสือก้ากับ
การซื้อขายสัตว์น้้า 

(๓) กรณีผู้ย่ืนค้าขอไม่ได้มายื่นค้าขอด้วยตนเอง  ต้องแนบหนังสือมอบอ้านาจให้เป็นผู้ยื่นค้าขอ
และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ยื่นค้าขอที่รับรองส้าเนาโดยผู้ยื่นค้าขอ  พร้อมแสดง 
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจที่ให้ยื่นค้าขอแทน 

ข้อ 6 การยื่นค้าขอตามข้อ  5  ให้ยื่นค้าขอต่อเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีสถานประกอบกิจการ  ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นค้าขอ  ณ  ส้านักงาน

ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๒) กรณีสถานประกอบกิจการ  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่นอกเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นค้าขอ    

ณ  สถานที่ที่ก้าหนดตามแนบท้ายประกาศนี้  ในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ท้องที่หนึ่งท้องที่ใด 
(๓) กรณีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่คาบเกี่ยวกันสองท้องที่ขึ้นไปให้ยื่นค้าขอ  ณ  สถานที่ 

ที่ก้าหนดตามแนบท้ายประกาศนี้  ในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ท้องที่หนึ่งท้องที่ใด 
(4) กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบกิจการมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไปในจังหวัดเดียวกัน 

ให้ยื่นค้าขอเป็นรายสถานประกอบกิจการ 
(5) กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบกิจการมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไปและไม่ได้ตั้งอยู่ 

ในท้องที่จังหวัดเดียวกัน  ให้ยื่นค้าขอทุกแห่ง  ในแต่ละท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ 
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าค้าขอหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่

คืนค้าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานและแจ้งผู้ยื่นค้าขอทราบ  เพ่ือให้ผู้ยื่นค้าขอแก้ไขเพ่ิมเติม  แบบ  กสน.1  
และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในสิบห้าวันท้าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่  หากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่ก้าหนด  ให้ถือว่าการยื่นค้าขอนั้น   
เป็นอันยกเลิก 

กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าค้าขอและเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน
การเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้าของผู้ยื่นค้าขอ 

ข้อ 7 ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล   
หรือผู้ซื้อกุ้งทะเล  หรือผู้รับมอบกุ้งทะเล  มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงกุ้งทะเล  หรือเปลี่ยน
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบกิจการการเลี้ยงกุ้งทะเล  การเพาะฟัก
หรือการอนุบาลกุ้งทะเล  หรือในกรณีนิติบุคคลประสงคเ์ปลี่ยนแปลงผู้ลงนามในหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตวน์้า้  
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ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นค้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้งานระบบ  พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน  ตามแบบ  กสน.2  
แนบท้ายประกาศนี้ต่อเจ้าหน้าที่  ภายในหกสิบวันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง   

กรณีการยื่นค้าขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบกิจการการเลี้ยงกุ้งทะเล  การเพาะฟัก  
หรือการอนุบาลกุ้งทะเล  ผู้ประกอบกิจการจะต้องด้า เนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้แล้วเสร็จก่อน 

ในกรณีไม่สามารถน้าเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ  กสน.2  ฉบับจริงมาแสดงได้ให้ใช้ส้าเนา  
ที่รับรองโดยผู้ยื่นค้าขอ  หรือผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  หรือผู้ลงนามในหนังสือก้ากับการซื้อขาย
สัตว์น้้า 

ให้น้าความในข้อ  ๖  วรรคสองและวรรคสามมาใช้กับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้งานระบบ 
โดยอนุโลม 

ข้อ 8 เมื่อผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  
หรือผู้ซื้อกุ้งทะเล  หรือผู้รับมอบกุ้งทะเล  ขายหรือโอนสถานประกอบกิจการ  หรือกรณีบุคคลธรรมดา 
ถึงแก่ความตาย  ให้ผู้ที่ด้าเนินกิจการต่อจากบุคคลดังกล่าว  หรือทายาทต้องด้าเนินการยื่นค้าขอเข้าใช้งาน
ระบบโปรแกรมประยุกตก์ารออกหนังสอืกา้กบัการซือ้ขายสตัว์น้้าตามข้อ  5  ภายในหกสบิวันนับแต่วันท่ี
ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  หรือผู้ซื้อกุ้งทะเล   
หรือผู้รับมอบกุ้งทะเลขายหรือโอนสถานประกอบกิจการ  หรือถึงแก่ความตาย  โดยต้องแสดงหลักฐาน
การขายหรือโอน  หรือการตายประกอบการยื่นค้าขอ 

การยื่นค้าขอตามวรรคหนึ่ง  ผู้ประกอบกิจการต้องด้าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  หรือเปลี่ยนแปลงการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการด้านการประมง  (ทบ.2)  ให้แล้วเสร็จก่อน 

ข้อ 9 ในกรณีปรากฏว่าผู้จัดท้าหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้า  ได้จัดท้าหนังสือก้ากับ  
การซื้อขายสัตว์น้้าผิดพลาดคลาดเคลื่อน  ให้ผู้ประกอบกิจการสามารถด้าเนินการยกเลิกหนังสือก้ากับ
การซื้อขายสัตว์น้้าฉบับเดิมในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก้ากับก ารซื้อขายสัตว์น้้า   
และออกหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้าฉบับใหม่ให้มีรายละเอียดถูกต้อง 

ข้อ  10 ผู้ประกอบกิจการที่ยื่นค้าขอตามประกาศนี้แล้ว  หากเลิกการประกอบกิจการต้องแจ้ง
เลิกการประกอบกิจการ  พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน  ตามแบบ  กสน.3  แนบท้ายประกาศนี้ 
ต่อเจ้าหน้าที่  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้เลิกประกอบกิจการ 

ข้อ  11 ให้กลุ่มองค์กรเอกชนหรือบุคคลที่ได้รับการรับรอง  ให้ออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่าย
สัตว์น้้าประเภทกุ้งทะเล  ตามระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการประกาศรับรองให้ออกหนังสือก้ากับ  
การจ้าหน่ายสัตว์น้้า  พ.ศ.  2553  ลงวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553  ระงับการออกหนงัสือกา้กบั
การจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า  หรือหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า  ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน   
พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ข้อ  12 หนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มองค์กรเอกชน
หรือบุคคลที่ได้รับการรับรอง  ได้ออกให้ก่อนวันที่  1  กันยายน  พ.ศ.  2563  ให้สามารถใช้ได้ต่อไป  
และให้เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดท้าหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า  
พ.ศ.  2553  ลงวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553  สามารถออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า
ส้าหรับกุ้งทะเลระยะโพสท์ลาร์วา  (Post  larva)  และหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าที่ได้จาก 
ลูกพันธุ์กุ้งทะเลดังกล่าวได้  และให้หนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าสามารถใช้ได้ต่อไปได้จนกว่า  
จะสิ้นสุดการซื้อขาย 

หนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าส้าหรับกุ้งทะเลที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มองค์กรเอกชน 
หรือบุคคลที่ได้รับการรับรองออกให้ก่อนวันที่  1  กันยายน  พ.ศ.  2563  ให้สามารถใช้ต่อไปได้จนกว่า
จะสิ้นสุดการซื้อขาย 

ข้อ  13 ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ผู้ใดประสงค์จะทดลองใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์
การออกหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้า  ทางเว็บไซต์  http://apd.fisheries.go.th  สามารถยื่นค้าขอ
ทดลองเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้า  ได้ตั้งแต่วันที่   
1  สิงหาคม  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป  และสามารถทดลองใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออก
หนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้าทางเว็บไซต์  http://apd.fisheries.go.th  ได้ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  
พ.ศ.  2563  ถึงวันที่  1  กันยายน  พ.ศ.  2564  และสามารถใช้หนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้า  
ที่ได้จากการทดลองใช้งานระบบเป็นหลักฐานในการซื้อขายสัตว์น้้าได้  ทั้งนี้  ผู้ที่ยื่นขอทดลองเข้าใช้งาน
ระบบและได้ใช้งานระบบแล้ว  ให้ถือว่าเป็นผู้ยื่นค้าขอใช้งานตามประกาศนี้แล้ว   

ให้น้าความในข้อ  5  ข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  มาใช้บังคับการยื่นค้าขอทดลองใช้งาน 
ระบบโปรแกรมประยุกตก์ารออกหนังสอืกา้กบัการซื้อขายสัตว์น้้าตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

ข้อ  14 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  2  กันยายน  พ.ศ.  2564  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  8  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
มีศักดิ์  ภักดีคง 

อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มิถุนายน   ๒๕๖๓
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กสน.1 

ค าขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 
 

เขียนที่................................................................... 

วัน..........เดือน.............................พ.ศ. .................. 
 

1. ข้าพเจ้า (ผู้ยื่นค ำขอ) 

1.1 บุคคลธรรมดา นำย/นำง/นำงสำว/อ่ืน ๆ (ระบุ)  

เลขประจ ำตัวประชำชน  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่   

หมู่ที่  ชื่อบ้ำน/หมู่บ้ำน  ถนน  ตรอก/ซอย  
ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์ หมำยเลขโทรศัพท ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่   
Line ID E-mail   
 

1.2 นิติบุคคล ประเภท ชื่อนิติบุคคล  
จดทะเบียนเมื่อ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่
มีส ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี หมู่ที ่ ชื่อบ้ำน/หมู่บ้ำน ถนน   
ตรอก/ซอย   ต ำบล/แขวง .อ ำเภอ/เขต  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ หมำยเลขโทรศัพท์  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ Line ID E-mail   

ผู้ลงนามหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า นำย/นำง/นำงสำว/อ่ืน ๆ (ระบุ)  

เลขประจ ำตัวประชำชน  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่   

หมู่ที่  ชื่อบ้ำน/หมู่บ้ำน  ถนน  ตรอก/ซอย  
ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่  Line ID  
E-mail   
 

1.3 กรณีมอบอ านาจ ผู้รับมอบอ ำนำจ ชื่อ/นิติบุคคล ชื่อ   
เลขประจ ำตัวประชำชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที ่ 
หมำยเลขโทรศัพท ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่  
Line ID E-mail   
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2. โดยมีสถานที่ประกอบกิจการ ชื่อ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่  
ถนน  ตรอก/ซอย  ต ำบล/แขวง   
อ ำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร  
E-mail:   

 ได้รับหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล เลขที่  
โดยมีวิธีกำรเลี้ยงกุ้งทะเล (เฉพำะผู้ประกอบกิจกำรที่มีรูปแบบกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยง

กุ้งทะเล แบบกำรเลี้ยงกุ้งทะเลเพียงอย่ำงเดียว เลขที่หนังสือรับรอง XXXXXX53XXXXX) 
 เลี้ยงโดยวิธีแบบธรรมชำติ 
 เลี้ยงโดยวิธีแบบกึ่งพัฒนำ 
 เลี้ยงโดยวิธีแบบพัฒนำ   

 ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) ประเภท  
เลขที ่  

 
3. ข้าพเจ้าขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 

 

 ใช้งำนครั้งแรก 

 ใช้งำนกรณีซื้อหรือรับโอนสถำนประกอบกิจกำร 

 ใช้งำนกรณีผู้ประกอบกิจกำรเดิมถึงแก่ควำมตำย (บุคคลธรรมดำ) 
 

4. ข้าพเจ้าได้แนบหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบ ดังนี้ 
 

บุคคลธรรมดา 
 แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นค ำขอ 
 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 

ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2)  

นิติบุคคล  
 แสดงหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบกิจกำร 
 แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล 
 แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ลงนำมในหนังสือก ำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้ ำ 
 แนบเอกสำรแสดงถึงกำรมอบให้ลงนำมในหนังสือก ำกับกำรซื้อขำยแทนนิติบุคคล 
 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 

ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) 
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กรณีซื้อหรือรับโอนสถานประกอบกิจการ (แสดงเอกสำรเพ่ิมเติม เฉพำะผู้ประกอบกิจกำร 
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุมประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล) 

 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล เดิม 

 แสดงหลักฐำนกำรซื้อขำย หรือกำรโอนสถำนประกอบกิจกำร  

กรณีผู้ประกอบกิจการเดิมถึงแก่ความตาย (แสดงเอกสำรเพ่ิมเติม) 
 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 

ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) 
เดิม 

 แสดงใบมรณะบัตร หรือแสดงพินัยกรรม 
 

กรณีมอบอ านาจ (แสดงเอกสำรเพ่ิมเติม) 
 แนบหนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ 
 แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นจริงครบถ้วนและทรำบดีว่ำกำรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทำงรำชกำร
มีโทษตำมมำตรำ 137 และมำตรำ 267 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ ทั้งนี้ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลและใช้ข้อมูล
เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ขอเข้ำใช้งำนและประโยชน์ต่อทำงรำชกำรในด้ำนกำรผลิตและตลำดเท่ำนั้น 
 

 

(ลงชื่อ) ผู้ยื่นค ำขอ 

( ) 

     วันที่   เดือน พ.ศ.   
 

 

ควำมคิดเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับแบบค้ำขอ 

 เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง 

 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก  

  
 
 

ลงชื่อ  

( ) 
ต าแหน่ง 



กสน.2 
ค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสอืก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 
 

 

เขียนที่  
 

วันที่  เดือน  พ.ศ.   

1. ข้าพเจ้า (ผู้ยื่นค ำขอ) 

1.1 บุคคลธรรมดา นำย/นำง/นำงสำว/อ่ืน ๆ (ระบุ)  

เลขประจ ำตัวประชำชน   

 ได้รับหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกจิกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 
 ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล เลขที่  

 ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) ประเภท  
เลขที่  

1.2 นิติบุคคล ประเภท   ชื่อนิติบุคคล  

เลขทะเบียนนิติบุคคล 

โดย นำย/นำง/นำงสำวอ่ืน ๆ (ระบุ)  

เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม เลขประจ ำตัวประชำชน 

 ได้รับหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 
 ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล เลขที่  

 ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) ประเภท  
เลขที่  

 

1.3 กรณีมอบอ านาจ ผู้รับมอบอ ำนำจ ชื่อ/นิติบุคคล ชื่อ   
เลขประจ ำตัวประชำชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที ่ 
หมำยเลขโทรศัพท ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่  
Line ID E-mail   
 

2. ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 
เป็นดังนี้ (เลือกข้อมูลที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลง) 

 วิธีการเลี้ยงกุ้งทะเล 

เดิม ใหม่ 
 กำรเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีแบบธรรมชำติ  กำรเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีแบบธรรมชำติ  
 กำรเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีแบบกึ่งพัฒนำ   กำรเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีแบบกึ่งพัฒนำ 
 กำรเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีแบบพัฒนำ  กำรเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีแบบพัฒนำ 
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 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ี่ประสงค์ให้ส่งรหัส OTP เพื่อเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์
การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดิม  
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใหม่  

 เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบกิจการการเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะฟักหรือการอนุบาลกุ้งทะเล  

เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เดิม  

เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ใหม่  

 ผู้ลงนามในหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น) 

ผู้ลงนามในหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า เดิม  
นำย/นำง/นำงสำว/อ่ืน ๆ (ระบุ)  

เลขประจ ำตัวประชำชน   
 

ผู้ลงนามในหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า ใหม่ 
นำย/นำง/นำงสำว/อ่ืน ๆ (ระบุ)  

เลขประจ ำตัวประชำชน  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่   

หมู่ที่  ชื่อบ้ำน/หมู่บ้ำน  ถนน  ตรอก/ซอย  
ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่  Line ID  
E-mail   
 
3. ข้าพเจ้าได้แนบหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบ ดังนี้ 

บุคคลธรรมดา 
 แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นค ำขอ 
 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกจิกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 

ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2)  

นิติบุคคล  
 แสดงหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบกิจกำร 
 แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล 
 แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ลงนำมในหนังสือก ำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้ ำ 
 แนบเอกสำรแสดงถึงกำรมอบให้ลงนำมในหนังสือก ำกับกำรซื้อขำยแทนนิติบุคคล 
 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 

ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) 
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กรณีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบกิจการการเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะฟักหรือการอนุบาล
กุ้งทะเล (แสดงเอกสำรเพ่ิมเติม) 

 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล ใหม ่

กรณีมอบอ านาจ (แสดงเอกสำรเพ่ิมเติม) 
 แนบหนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ 
 แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 

 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นจริงครบถ้วนและทรำบดีว่ำกำรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทำงรำชกำร

มีโทษตำมมำตรำ 137 และมำตรำ 267 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ ทั้งนี้ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลและใช้ข้อมูล
เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ขอเข้ำใช้งำนและประโยชน์ต่อทำงรำชกำรในด้ำนกำรผลิตและตลำดเท่ำนั้น 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ผู้ยื่นค ำขอ 

( ) 
     วันที่   เดือน พ.ศ.   

 
 
 
 

ควำมคิดเห็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

 เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง 

 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก  

  
 
 

ลงชื่อ  

( ) 
ต าแหน่ง  



กสน.3 

ค าขอยกเลิก 
การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสอืก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 

 

เขียนที่  
วันที่  เดือน  พ.ศ.   

1. ข้าพเจ้า (ผู้ยื่นค ำขอ) 

1.1 บุคคลธรรมดา นำย/นำง/นำงสำว/อ่ืน ๆ (ระบุ)  

เลขประจ ำตวัประชำชน   

 ได้รับหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 
 ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล เลขที่  

 ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) ประเภท  
เลขที ่  

1.2 นิติบุคคล ประเภท   ชื่อนิติบุคคล  

เลขทะเบียนนิติบุคคล 

 ได้รับหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 
 ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล เลขที่  

 ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) ประเภท  
เลขที ่  
โดย นำย/นำง/นำงสำวอ่ืน ๆ (ระบุ)  

เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม เลขประจ ำตัวประชำชน 
 

1.3 กรณีมอบอ านาจ ผู้รับมอบอ ำนำจ ชื่อ/นิติบุคคล ชื่อ   
เลขประจ ำตัวประชำชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที ่ 
หมำยเลขโทรศัพท ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่  
Line ID E-mail   
 
2. ข้าพเจ้าขอยกเลิกการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 

เนื่องจากเลิกการประกอบกิจการ เมื่อวันที ่  
 
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยประวัติการจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าที่ข้าพเจ้าได้จัดท าไว้ 

ให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่ประกอบกิจการต่อจากข้าพเจ้า 

 ยินยอม 

 ไม่ยินยอม 
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4. ข้าพเจ้าได้แนบหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบ ดังนี้ 

กรณีบุคคลธรรมดา 
 แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นค ำขอ 
 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 

ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) 
 

กรณีนิติบุคคล 
 แสดงหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบกิจกำร 
 แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล 
 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควบคุม 

ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) 

กรณีมอบอ านาจ (แสดงเอกสำรเพ่ิมเติม) 
 แนบหนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ 
 แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 

 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นจริงครบถ้วนและทรำบดีว่ำกำรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทำงรำชกำร

มีโทษตำมมำตรำ 137 และมำตรำ 267 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ  
 
 
 

(ลงชื่อ) ผู้ยื่นค ำขอ 

( ) 
     วันที่   เดือน พ.ศ.   
 
 
 
ควำมคิดเห็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

 เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง 

 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก  

  
 
 

ลงชื่อ  

( ) 
ต าแหน่ง  


