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ประกาศกรมประมง
เรื่อง การจัดท้าหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์นา้ ส้าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ประเภท การเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเล
พ.ศ. 2563
เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นแหล่งที่มาของสัตว์นา้ และผลิตภัณฑ์สัตว์นา้ ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 91 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมประมง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ต้องจัดท้าหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้า พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559
(2) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ต้องจัด ท้าหนั งสือก้ากับการซื้อขายสัต ว์น้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“หนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้า ” หมายความว่า หนังสือก้ากับการซื้อขายลูกพันธุ์สัตว์น้า
ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง และหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
“ผู้ซื้อกุ้งทะเล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ที่ซื้อกุ้งทะเลจากผู้ประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ซื้อกุ้งทะเล
ต่อจากผู้ซื้อกุ้งทะเลทุกทอดไป
“ผู้ รั บ มอบกุ้ ง ทะเล” หมายความว่ า บุ ค คลธรรมดา นิ ติ บุ ค คล ที่ ไ ด้ รั บ มอบกุ้ ง ทะเล
จากผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และให้หมายความรวมถึง
ผู้ที่ได้รับมอบกุ้งทะเลต่อจากผู้รับมอบกุ้งทะเลทุกทอดไป
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือสถานที่ประกอบกิจการของผู้รับซื้อ
หรือรับมอบกุ้งทะเล
“การเลี้ ย งกุ้ ง ทะเล” หมายความว่ า การเลี้ ย งกุ้ ง ทะเลโดยวิ ธี ก ารเลี้ ย งแบบธรรมชาติ
การเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา และการเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีการเลี้ยงแบบพัฒนา
“การเลี้ ย งกุ้ ง ทะเลโดยวิ ธี ก ารเลี้ ย งแบบธรรมชาติ ” หมายความว่ า การเลี้ ย งกุ้ ง ทะเล
โดยการปล่อยน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติเข้าบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อรับเอาลูกพันธุ์กุ้งทะเลและอาหารธรรมชาติ
เข้ามากักไว้ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล และใช้พันธุ์กุ้งทะเลจากธรรมชาติเท่านั้น

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

“การเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา” หมายความว่า การเลี้ยงกุ้งโดยการปล่อยน้้า
จากแหล่งน้้าธรรมชาติเข้าบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อรับเอาลูกพันธุ์กุ้งทะเลและอาหารธรรมชาติเข้ามากั กไว้
ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล และมีการน้าพันธุ์กุ้งทะเลจากโรงเพาะฟักลงปล่อยเสริม
“การเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีการเลี้ยงแบบพัฒนา” หมายความว่า การเลี้ยงกุ้งทะเลที่ใช้พันธุ์กุ้งทะเล
จากโรงเพาะฟักเท่านั้น
ข้อ 3 ให้ อธิบดีกรมประมงมีอ้านาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อขัด ข้องในการปฏิบั ติต ามประกาศนี้
การวินิจฉัยของอธิบดีกรมประมงให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 4 ให้ ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัต ว์น้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
หรือผู้ซื้อกุ้งทะเล หรือผู้รับมอบกุ้งทะเลที่ประสงค์จะขายหรือส่งมอบกุ้งทะเลให้บุคคลอื่น ต้องจัดท้า
หนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้าให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้รับมอบกุ้งทะเล ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
การจัดท้าหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้าตามวรรคหนึ่งให้ด้าเนินการผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์
การออกหนั ง สื อ ก้ า กั บ การซื้ อ ขายสั ต ว์ น้ า ทางเว็ บ ไซต์ http://apd.fisheries.go.th เว้ น แต่ ก รณี
ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมงหมดอายุ หรือขายพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมหรือลูกพันธุ์กุ้งขาว
แวนนาไมระยะนอเพลียส (Nauplius) ของสถานประกอบกิจการที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรการปฏิ บั ติ ท างการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ที่ ดี ส้ า หรั บ ฟาร์ ม ผลิ ต ลู ก กุ้ ง ขาวแวนนาไมปลอ ดโรค
มาตรฐานสินค้าเกษตร เลขที่ มกษ. 7432 หรือสถานประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลถูกพักใช้
เพิกถอนการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ไม่สามารถจัดท้าหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้า
ในระบบได้
ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีผู้ซื้อกุ้งทะเล ผู้รั บมอบกุ้งทะเล ที่มิใช่แพรับซื้อกุ้ง
ผู้รวบรวมสัตว์น้า สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น สถานประกอบการห้องเย็น โรงงานแปรรูปสัตว์น้า
และผลิตภัณฑ์ และผู้ส่งออกสัตว์น้าในการขายหรือส่งมอบกุ้งทะเล
ข้อ 5 ผู้ ป ระกอบกิ จ การการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ควบคุ ม ประเภทการเพาะเลี้ ย งกุ้ ง ทะเล
หรือผู้ซื้อกุ้งทะเล หรือผู้รับมอบกุ้งทะเลที่ประสงค์จะออกหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้าต้องยื่นค้าขอ
เข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์นา้ ตามแบบ กสน.1 แนบท้าย
ประกาศนี้ พร้อมแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นค้าขอ ดังนี้
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา
(๑.๑) บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ยื่นค้าขอ
(1.2) หนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง การประกอบกิ จ การการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ควบคุ ม
ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือบัตรประจ้าตัวผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.๒)
(๒) กรณีนิติบุคคล
(๒.๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบกิจการ
(2.2) บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
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(๒.3) หนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง การประกอบกิ จ การการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ควบคุ ม
ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือบัตรประจ้าตัวผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.๒)
(2.4) เอกสารแสดงถึงการมอบให้ลงนามในหนังสือก้ากับการซื้อขายแทนนิติบุคคล
(2.5) บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ลงนามในหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้า
ในกรณี ไ ม่ ส ามารถน้ า เอกสารหรื อ หลั ก ฐานตาม (1) และ (2) ฉบั บ จริ ง ม าแสดงได้
ให้ใช้ส้าเนาที่รับรองโดยผู้ยื่นค้าขอ หรือผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผู้ลงนามในหนังสือก้ากับ
การซื้อขายสัตว์น้า
(๓) กรณีผู้ยื่นค้าขอไม่ได้มายื่นค้าขอด้วยตนเอง ต้องแนบหนังสือมอบอ้านาจให้เป็นผู้ยื่นค้าขอ
และส้ า เนาบั ต รประจ้ า ตั ว ประชาชนของผู้ ยื่ น ค้ า ขอที่ รั บ รองส้ า เนาโดยผู้ ยื่ น ค้ า ขอ พร้ อ มแสดง
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจที่ให้ยื่นค้าขอแทน
ข้อ 6 การยื่นค้าขอตามข้อ 5 ให้ยื่นค้าขอต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีสถานประกอบกิจการ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค้าขอ ณ ส้านักงาน
ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(๒) กรณีสถานประกอบกิจการ ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นค้าขอ
ณ สถานที่ที่ก้าหนดตามแนบท้ายประกาศนี้ ในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ท้องที่หนึ่งท้องที่ใด
(๓) กรณีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่คาบเกี่ยวกันสองท้องที่ขึ้นไปให้ยื่นค้าขอ ณ สถานที่
ที่ก้าหนดตามแนบท้ายประกาศนี้ ในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ท้องที่หนึ่งท้องที่ใด
(4) กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบกิจการมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไปในจังหวัดเดียวกัน
ให้ยื่นค้าขอเป็นรายสถานประกอบกิจการ
(5) กรณีผู้ประกอบกิจการมีสถานประกอบกิจการมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไปและไม่ได้ตั้งอยู่
ในท้องที่จังหวัดเดียวกัน ให้ยื่นค้าขอทุกแห่ง ในแต่ละท้องที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าค้าขอหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่
คืนค้าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานและแจ้งผู้ยื่นค้าขอทราบ เพื่อให้ผู้ยื่นค้าขอแก้ไขเพิ่มเติม แบบ กสน.1
และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในสิบห้าวันท้าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
เจ้ า หน้ า ที่ หากผู้ ยื่ น ค้ า ขอไม่ ด้ า เนิ น การแก้ ไ ขตามระยะเวลาที่ ก้ า หนด ให้ ถื อ ว่ า การยื่ น ค้ า ขอนั้ น
เป็นอันยกเลิก
กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าค้าขอและเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้ วนให้เจ้าหน้าที่ยืนยัน
การเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้าของผู้ยื่นค้าขอ
ข้อ 7 ผู้ ป ระกอบกิ จ การการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ควบคุ ม ประเภทการเพาะเลี้ ย งกุ้ ง ทะเล
หรือผู้ซื้อกุ้งทะเล หรือผู้รับมอบกุ้งทะเล มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงวิธีก ารเลี้ยงกุ้งทะเล หรือเปลี่ยน
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบกิจการการเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะฟัก
หรือการอนุบาลกุ้งทะเล หรือในกรณีนิติบุคคลประสงค์เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามในหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์นา้
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๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ให้ผู้ประกอบกิจการยื่นค้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้งานระบบ พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ตามแบบ กสน.2
แนบท้ายประกาศนี้ต่อเจ้าหน้าที่ ภายในหกสิบวันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
กรณีการยื่นค้าขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบกิจการการเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะฟัก
หรือการอนุ บาลกุ้งทะเล ผู้ประกอบกิจการจะต้องด้า เนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้แล้วเสร็จก่อน
ในกรณีไม่สามารถน้าเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ กสน.2 ฉบับจริงมาแสดงได้ให้ใช้ส้าเนา
ที่รับรองโดยผู้ยื่นค้าขอ หรือผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผู้ ลงนามในหนังสือก้ากับการซื้อขาย
สัตว์น้า
ให้น้าความในข้อ ๖ วรรคสองและวรรคสามมาใช้กับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้งานระบบ
โดยอนุโลม
ข้อ 8 เมื่อผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
หรือผู้ซื้อกุ้งทะเล หรือผู้รับมอบกุ้งทะเล ขายหรือโอนสถานประกอบกิจการ หรือกรณีบุคคลธรรมดา
ถึงแก่ความตาย ให้ผู้ที่ด้าเนินกิจการต่อจากบุคคลดังกล่าว หรือทายาทต้องด้าเนินการยื่นค้าขอเข้าใช้งาน
ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก้ากับการซือ้ ขายสัตว์น้าตามข้อ 5 ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ผู้ ป ระกอบกิ จ การการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ควบคุ มประเภทการเพาะเลี้ ย งกุ้ งทะเล หรื อ ผู้ ซื้ อ กุ้ ง ทะเล
หรือผู้รับมอบกุ้งทะเลขายหรือโอนสถานประกอบกิจการ หรือถึงแก่ความตาย โดยต้ องแสดงหลักฐาน
การขายหรือโอน หรือการตายประกอบการยื่นค้าขอ
การยื่นค้าขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบกิจการต้องด้าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ควบคุ ม ประเภทการเพาะเลี้ ย งกุ้ ง ทะเล หรื อ เปลี่ ย นแปลงการขึ้ น ทะเบี ย น
ผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ให้แล้วเสร็จก่อน
ข้อ 9 ในกรณีปรากฏว่าผู้จัด ท้าหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้า ได้จัด ท้าหนังสือก้ากับ
การซื้อขายสัตว์น้าผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้ผู้ประกอบกิจการสามารถด้าเนินการยกเลิกหนังสือก้ากับ
การซื้ อ ขายสั ต ว์ น้ า ฉบั บ เดิ ม ในระบบโปรแกรมประยุ ก ต์ ก ารออกหนั ง สื อ ก้ า กั บ ก ารซื้ อ ขายสั ต ว์ น้ า
และออกหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้าฉบับใหม่ให้มีรายละเอียดถูกต้อง
ข้อ 10 ผู้ประกอบกิจการที่ยื่นค้าขอตามประกาศนี้แล้ว หากเลิกการประกอบกิจการต้องแจ้ง
เลิ ก การประกอบกิ จ การ พร้ อ มเอกสารหรื อ หลั ก ฐาน ตามแบบ กสน.3 แนบท้ า ยประกาศนี้
ต่อเจ้าหน้าที่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้เลิกประกอบกิจการ
ข้อ 11 ให้กลุ่มองค์กรเอกชนหรือบุคคลที่ได้รับการรับรอง ให้ออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่าย
สัต ว์น้ าประเภทกุ้งทะเล ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการประกาศรับรองให้ออกหนังสือก้ากับ
การจ้าหน่ายสัตว์น้า พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ระงับการออกหนังสือก้ากับ
การจ้ า หน่ า ยลู ก พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า หรื อ หนั ง สื อ ก้ า กั บ การจ้ า หน่ า ยสั ต ว์ น้ า ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กั น ยายน
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ข้อ 12 หนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มองค์กรเอกชน
หรือบุคคลที่ได้รับการรับรอง ได้ออกให้ก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ให้สามารถใช้ได้ต่อไป
และให้เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดท้าหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้า
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 สามารถออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้า
ส้ า หรั บ กุ้ ง ทะเลระยะโพสท์ ล าร์ ว า (Post larva) และหนั ง สื อ ก้ า กั บ การจ้ า หน่ า ยสั ต ว์ น้ า ที่ ไ ด้ จ าก
ลูกพัน ธุ์กุ้งทะเลดังกล่าวได้ และให้ ห นั งสือก้ากับการจ้าหน่ายสัต ว์น้าสามารถใช้ได้ต่อไปได้จนกว่ า
จะสิ้นสุดการซื้อขาย
หนั งสื อก้ ากั บการจ้ าหน่ ายสั ตว์ น้ าส้ าหรั บกุ้ งทะเลที่ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อกลุ่ มองค์ กรเอกชน
หรือบุคคลที่ได้รับการรับรองออกให้ก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ให้สามารถใช้ต่อไปได้จนกว่า
จะสิ้นสุดการซื้อขาย
ข้อ 13 ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ผู้ใดประสงค์จะทดลองใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์
การออกหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้า ทางเว็บไซต์ http://apd.fisheries.go.th สามารถยื่นค้าขอ
ทดลองเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสื อก้ากับการซื้อขายสัต ว์น้า ได้ตั้งแต่วัน ที่
1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป และสามารถทดลองใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออก
หนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้า ทางเว็บไซต์ http://apd.fisheries.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 และสามารถใช้หนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้า
ที่ได้จากการทดลองใช้งานระบบเป็นหลักฐานในการซื้อขายสัตว์น้าได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นขอทดลองเข้าใช้งาน
ระบบและได้ใช้งานระบบแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้ยื่นค้าขอใช้งานตามประกาศนี้แล้ว
ให้ น้ า ความในข้ อ 5 ข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 มาใช้ บั ง คั บ การยื่ น ค้ า ขอทดลองใช้ ง าน
ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้าตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ข้อ 14 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖3
มีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

หนังสือก้ำกับกำรซื้อขำยลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง
Aquacultural Fry Purchasing Document : AFPD
เลขที่หนังสือ (Issue. No.) ......................................................................................................................................
ส่วนที่ 1 รำยละเอียดผู้เพำะพันธุ์/ผู้อนุบำล/ผู้รวบรวม :

วันที่ซื้อขำย (ว/ด/ป)

…………………………………....…

ชื่อ-นามสกุล/ชื่อนิติบุคคล.......................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล .....................................................................................................................................
ที่อยู่ผู้ขาย/ผูส้ ่งมอบ................................................................................................................................................................................
เลขที่การแจ้งการประกอบกิจการสัตว์นาควบคุม /เลขทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง ...........................................................................
ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................................................................................................................
ที่ตังสถานประกอบการ...........................................................................................................................................................................
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลียงสัตว์นา (ถ้ามี)...…………………………………เลขที่ใบรับรองมาตรฐาน.................................................................
สถานประกอบการส่งออกสัตว์นา (ถ้ามี).........................................เลขที่การขึนทะเบียน... TH-.............................................................
ประเภทสัตว์นา (ชื่อสามัญ)................................................เลขที่บ่อ......................................ระยะลูกพันธุ์............................................
แหล่ง/ที่มา ของพันธุส์ ัตว์นา...................................................................................................................................................................
จานวนที่จาหน่าย (ตัว).......................................................... ตัวอักษร..................................................................................................
ส่วนที่ 2 รำยละเอียดผู้ซื้อ/ผู้รับมอบ
ชื่อ-นามสกุล/ชื่อนิติบุคคล......................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล ....................................................................................................................................
ที่อยู่ผู้ซือ/ผู้รับมอบ................................................................................................................................................................................
เลขที่การแจ้งการประกอบกิจการสัตว์นาควบคุม / เลขทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง ...........................................................................
ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................................................................................................................
ที่ตังสถานประกอบการ..........................................................................................................................................................................
สถานประกอบการส่งออกสัตว์นา (ถ้ามี)...........................................เลขที่การขึนทะเบียน... TH-...........................................................
ลงนาม ......................................................................

ลงนาม ......................................................................

(.......................................................................)

(.........................................................................)

(ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ/ผูม้ ีอานาจลงนาม)

(ผู้ซือ/ผู้รับมอบ/ผู้มีอานาจลงนาม)

หนังสือก้ำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง
Aquacultural Product Purchasing Document : APPD
เลขที่หนังสือ (Issue No.) ..................................................................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เพำะเลี้ยงกุง้ ทะเล :

วันทีซ่ ื้อขำย (ว/ด/ป) ………………………………………………

ชื่อ-นามสกุล/ชือ่ นิติบุคคล........................................................................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ……..…………..........................................................................…………………………………………………………………………
เลขที่การแจ้งการประกอบกิจการสัตว์นาควบคุม…………………………………....................ชื่อสถานประกอบการ.........................................................................................
ที่ตังสถานประกอบการ……..…………....................................……………………………………………………………………………………………………..….…………………..………………..…….
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลียงสัตว์นา (ถ้ามี)………………………………………………………เลขที่ใบรับรองมาตรฐาน.................................................................................................
สถานประกอบการส่งออกสัตว์นา (ถ้ามี)....................................................................เลขที่การขึนทะเบียน...TH-.......................................................................................
แหล่ง/ที่มา ของพันธุ์สัตว์นา .............................................................................................................................................….......................................................................
รำยละเอียดกำรซื้อขำย/ส่งมอบสัตว์น้ำ
ประเภทสัตว์นา (ชื่อสามัญ)............................................. บ่อที่..................
รูปแบบกำรจับ
 หมดบ่อ
 บางส่วน
สถำนที่ซื้อขำย/ส่งมอบ  หน้าฟาร์ม  หน้าแพ/ โรงงาน

วัตถุประสงค์กำรขำย/ส่งมอบ  เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์  เพือ่ บริโภค
ลักษณะกำรขำย/ส่งมอบ
 คัดก่อนขาย/ส่งมอบ  ขาย/ส่งมอบเหมาบ่อ
 กุ้งมีชีวิต
 กุ้งไม่มชี ีวิต

ขนำด (ตัว/กก.)
ปริมำณ (ตัว หรือ กก.)
ปริมำณรวม (ตัว หรือ กก.)
ลงนาม ......................................................................................
(................................................................)
(ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ/ผูม้ ีอานาจลงนาม)

ลงนาม .............................................................................................
(.........................................................................)
(ผู้ซือ/ผู้รับมอบ/ผู้มีอานาจลงนาม)

เลขที่หนังสือ (Issue No.) ……..…………....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 2 ผู้ซื้อ/ผู้รับมอบจำกส่วนที่ 1

วันที่ซื้อขำย (ว/ด/ป) ……………………………………………………………………………………

ชื่อผู้ประกอบกิจการ...........................................................................ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................................................................
เลขประจาตัวบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ………………………………………… เลขทะเบียนผู้ประกอบกิจการด้านการประมง (ถ้ามี). …………………………………………
ที่ตังสถานประกอบการ/ที่อยู่ที่ติดต่อได้......................................................................................................................................................................................................
สถานประกอบการส่งออกสัตว์นา (ถ้ามี)...............................................................เลขที่การขึนทะเบียน...TH-...........................................................................................
ขนำด (ตัว/กก.)
ปริมำณ (ตัว หรือ กก.)
ลงนาม ......................................................................................
(................................................................)
(ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ/ผูม้ ีอานาจลงนาม)

ปริมาณรวม.................................................................
ลงนาม .............................................................................................
(.........................................................................)
(ผู้ซือ/ผู้รับมอบ/ผู้มีอานาจลงนาม)

เลขที่หนังสือ (Issue No.) ……..…………....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 3 ผู้ซื้อ/ผู้รับมอบจำกส่วนที่ 2

วันที่ซื้อขำย (ว/ด/ป) …………………………………………………………………………

ชื่อผู้ประกอบกิจการ...........................................................................ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................................................................
เลขประจาตัวบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล …………………………………………………… เลขทะเบียนผู้ประกอบกิจการด้านการประมง (ถ้ามี)..............................……
ที่ตังสถานประกอบการ/ที่อยู่ที่ติดต่อได้......................................................................................................................................................................................................
สถานประกอบการส่งออกสัตว์นา (ถ้ามี)...............................................................เลขที่การขึนทะเบียน...TH-...........................................................................................
ขนำด (ตัว/กก.)
ปริมำณ (ตัว หรือ กก.)
ลงนาม ......................................................................................
(................................................................)
(ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ/ผูม้ ีอานาจลงนาม)

ปริมาณรวม.................................................................
ลงนาม .............................................................................................
(.........................................................................)
(ผู้ซือ/ผู้รับมอบ/ผู้มีอานาจลงนาม)

เลขที่หนังสือ (Issue No.) ……..…………....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 4 ผู้ซื้อ/ผู้รับมอบจำกส่วนที่ 3
วันทีซ่ ื้อขำย (ว/ด/ป) …………………………………………………………………………
ชื่อผู้ประกอบกิจการ...........................................................................ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................................................................
เลขประจาตัวบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล …………………………………………เลขทะเบียนผู้ประกอบกิจการด้านการประมง (ถ้ามี)..............................……..........
ที่ตังสถานประกอบการ/ที่อยู่ที่ติดต่อได้......................................................................................................................................................................................................
สถานประกอบการส่งออกสัตว์นา (ถ้ามี)...............................................................เลขที่การขึนทะเบียน...TH-...........................................................................................
ขนำด (ตัว/กก.)
ปริมำณ (ตัว หรือ กก.)
ลงนาม ......................................................................................
(................................................................)
(ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ/ผูม้ ีอานาจลงนาม)

ปริมาณรวม.................................................................
ลงนาม .............................................................................................
(.........................................................................)
(ผู้ซือ/ผู้รับมอบ/ผู้มีอานาจลงนาม)

เลขที่หนังสือ (Issue No.) ……..…………....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 5 ผู้ซื้อ/ผู้รับมอบจำกส่วนที่ 4
วันทีซ่ ื้อขำย (ว/ด/ป) …………………………………………………………………………
ชื่อผู้ประกอบกิจการ...........................................................................ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................................................................
เลขประจาตัวบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ………………………………………… เลขทะเบียนผู้ประกอบกิจการด้านการประมง (ถ้ามี)..............................……..........
ที่ตังสถานประกอบการ/ที่อยู่ที่ติดต่อได้......................................................................................................................................................................................................
สถานประกอบการส่งออกสัตว์นา (ถ้ามี)...............................................................เลขที่การขึนทะเบียน...TH-...........................................................................................
ขนำด (ตัว/กก.)
ปริมำณ (ตัว หรือ กก.)
ลงนาม ......................................................................................
(................................................................)
(ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ/ผูม้ ีอานาจลงนาม)

ปริมาณรวม.................................................................
ลงนาม .............................................................................................
(.........................................................................)
(ผู้ซือ/ผู้รับมอบ/ผู้มีอานาจลงนาม)

เลขที่หนังสือ (Issue No.) ……..…………....................................……………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 6 ผู้ซื้อ/ผู้รับมอบจำกส่วนที่ 5
วันทีซ่ ื้อขำย (ว/ด/ป) …………………………………………………………………………
ชื่อผู้ประกอบกิจการ...........................................................................ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................................................................
เลขประจาตัวบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ………………………………………… เลขทะเบียนผู้ประกอบกิจการด้านการประมง (ถ้ามี)..............................…….........
ที่ตังสถานประกอบการ/ที่อยู่ที่ติดต่อได้......................................................................................................................................................................................................
สถานประกอบการส่งออกสัตว์นา (ถ้ามี)...............................................................เลขที่การขึนทะเบียน...TH-...........................................................................................
ขนำด (ตัว/กก.)
ปริมำณ (ตัว หรือ กก.)
ลงนาม ......................................................................................
(................................................................)
(ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ/ผูม้ ีอานาจลงนาม)

ปริมาณรวม.................................................................
ลงนาม .............................................................................................
(.........................................................................)
(ผู้ซือ/ผู้รับมอบ/ผู้มีอานาจลงนาม)

เลขที่หนังสือ (Issue No.) ……..…………....................................………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 7 ผู้ซื้อ/ผู้รับมอบจำกส่วนที่ 6
วันที่ซื้อขำย (ว/ด/ป) …………………………………………………………………………......
เลขประจาตัวบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ………………………………………… เลขทะเบียนผู้ประกอบกิจการด้านการประมง (ถ้ามี).............................…....………
ที่ตังสถานประกอบการ/ที่อยู่ที่ติดต่อได้......................................................................................................................................................................................................
สถานประกอบการส่งออกสัตว์นา (ถ้ามี)...............................................................เลขที่การขึนทะเบียน...TH-...........................................................................................
ขนำด (ตัว/กก.)
ปริมำณ (ตัว หรือ กก.)
ลงนาม ......................................................................................
(................................................................)
(ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ/ผูม้ ีอานาจลงนาม)

ปริมาณรวม.................................................................
ลงนาม .............................................................................................
(.........................................................................)
(ผู้ซือ/ผู้รับมอบ/ผู้มีอานาจลงนาม)

รายชื่อสถานที่ที่รับคาขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า
1. สำนักงำนประมงจังหวัด หรือสถำนที่ที่ประมงจังหวัดประกำศกำหนด
2. ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรำ)
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งเขต 2 (สมุทรสำคร)
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งเขต 3 (สุรำษฎร์ธำนี)
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งเขต 4 (กระบี่)
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต)
8. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งเขต 6 (สงขลำ)
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งจันทบุรี
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งระยอง
11. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งเพชรบุรี
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งประจวบคีรีขันธ์
13. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งระนอง
14. ศูนย์พัฒนำประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
15. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งตรัง
16. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งพังงำ
17. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งปัตตำนี
18. ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งนรำธิวำส

กสน.1

คาขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า
เขียนที่...................................................................
วัน..........เดือน.............................พ.ศ. ..................
1. ข้าพเจ้า (ผู้ยื่นคำขอ)
1.1 บุคคลธรรมดา นำย/นำง/นำงสำว/อื่น ๆ (ระบุ)
เลขประจำตัวประชำชน
หมู่ที่
ชื่อบ้ำน/หมู่บ้ำน
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
หมำยเลขโทรศัพท์
Line ID
E-mail

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
โทรศัพท์เคลื่อนที่

1.2 นิติบุคคล ประเภท
ชื่อนิติบุคคล
จดทะเบียนเมื่อ
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่
ชื่อบ้ำน/หมู่บ้ำน
ถนน
ตรอก/ซอย
ตำบล/แขวง
.อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หมำยเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Line ID
E-mail
ผู้ลงนามหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า นำย/นำง/นำงสำว/อื่น ๆ (ระบุ)
เลขประจำตัวประชำชน
หมู่ที่
ชื่อบ้ำน/หมู่บ้ำน
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
Line ID

1.3 กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอำนำจ ชื่อ/นิติบุคคล ชื่อ
เลขประจำตัวประชำชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่
หมำยเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Line ID
E-mail

-22. โดยมีสถานที่ประกอบกิจการ ชื่อ
ถนน
ตรอก/ซอย
อำเภอ/เขต
จังหวัด
หมำยเลขโทรศัพท์
E-mail:

ตั้งอยู่เลขที่
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

หมู่ที่

โทรสำร

 ได้รับหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล เลขที่
โดยมีวิธีกำรเลี้ยงกุ้งทะเล (เฉพำะผู้ประกอบกิจกำรที่มีรูปแบบกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยง
กุ้งทะเล แบบกำรเลี้ยงกุ้งทะเลเพียงอย่ำงเดียว เลขที่หนังสือรับรอง XXXXXX53XXXXX)
 เลี้ยงโดยวิธีแบบธรรมชำติ
 เลี้ยงโดยวิธีแบบกึ่งพัฒนำ
 เลี้ยงโดยวิธีแบบพัฒนำ
 ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) ประเภท
เลขที่
3. ข้าพเจ้าขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า
 ใช้งำนครั้งแรก
 ใช้งำนกรณีซื้อหรือรับโอนสถำนประกอบกิจกำร
 ใช้งำนกรณีผู้ประกอบกิจกำรเดิมถึงแก่ควำมตำย (บุคคลธรรมดำ)
4. ข้าพเจ้าได้แนบหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบ ดังนี้
บุคคลธรรมดา
 แสดงบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ยื่นคำขอ
 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือบัตรประจำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2)
นิติบุคคล
 แสดงหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบกิจกำร
 แสดงบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล
 แสดงบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ลงนำมในหนังสือกำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้ำ
 แนบเอกสำรแสดงถึงกำรมอบให้ลงนำมในหนังสือกำกับกำรซื้อขำยแทนนิติบุคคล
 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือบัตรประจำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2)

-3กรณี ซื้อหรื อรับโอนสถานประกอบกิจการ (แสดงเอกสำรเพิ่ มเติม เฉพำะผู้ ประกอบกิจกำร
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล)
 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล เดิม
 แสดงหลักฐำนกำรซื้อขำย หรือกำรโอนสถำนประกอบกิจกำร
กรณีผู้ประกอบกิจการเดิมถึงแก่ความตาย (แสดงเอกสำรเพิ่มเติม)
 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือบัตรประจำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2)
เดิม
 แสดงใบมรณะบัตร หรือแสดงพินัยกรรม
กรณีมอบอานาจ (แสดงเอกสำรเพิ่มเติม)
 แนบหนังสือมอบอำนำจ พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผู้มอบอำนำจ
 แสดงบัตรประจำตัวประชำชนผู้รับมอบอำนำจ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นจริงครบถ้วนและทรำบดีว่ำกำรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทำงรำชกำร
มีโทษตำมมำตรำ 137 และมำตรำ 267 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ ทั้งนี้ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลและใช้ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ขอเข้ำใช้งำนและประโยชน์ต่อทำงรำชกำรในด้ำนกำรผลิตและตลำดเท่ำนั้น

(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นคำขอ

(
วันที่

)
เดือน

พ.ศ.

ควำมคิดเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับแบบค้ำขอ
 เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง
 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

)

กสน.2

คาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า (ผู้ยื่นคำขอ)
1.1 บุคคลธรรมดา นำย/นำง/นำงสำว/อื่น ๆ (ระบุ)
เลขประจำตัวประชำชน
 ได้รับหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล เลขที่
 ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) ประเภท
เลขที่
1.2 นิติบุคคล ประเภท
เลขทะเบียนนิติบุคคล
โดย นำย/นำง/นำงสำวอื่น ๆ (ระบุ)
เป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม เลขประจำตัวประชำชน

ชื่อนิติบุคคล

 ได้รับหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล เลขที่
 ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) ประเภท
เลขที่
1.3 กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอำนำจ ชื่อ/นิติบุคคล ชื่อ
เลขประจำตัวประชำชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่
หมำยเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Line ID
E-mail
2. ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า
เป็นดังนี้ (เลือกข้อมูลที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลง)
 วิธีการเลี้ยงกุ้งทะเล
เดิม
 กำรเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีแบบธรรมชำติ
 กำรเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีแบบกึ่งพัฒนำ
 กำรเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีแบบพัฒนำ

ใหม่
 กำรเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีแบบธรรมชำติ
 กำรเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีแบบกึ่งพัฒนำ
 กำรเลี้ยงกุ้งทะเลโดยวิธีแบบพัฒนำ

-2 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ี่ประสงค์ให้ส่งรหัส OTP เพื่อเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์
การออกหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดิม
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใหม่
 เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบกิจการการเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะฟักหรือการอนุบาลกุ้งทะเล
เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เดิม
เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ใหม่
 ผู้ลงนามในหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า (เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น)
ผู้ลงนามในหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า เดิม
นำย/นำง/นำงสำว/อื่น ๆ (ระบุ)
เลขประจำตัวประชำชน
ผู้ลงนามในหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า ใหม่
นำย/นำง/นำงสำว/อื่น ๆ (ระบุ)
เลขประจำตัวประชำชน
หมู่ที่
ชื่อบ้ำน/หมู่บ้ำน
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่
ตรอก/ซอย
จังหวัด
Line ID

3. ข้าพเจ้าได้แนบหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบ ดังนี้
บุคคลธรรมดา
 แสดงบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ยื่นคำขอ
 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือบัตรประจำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2)
นิติบุคคล
 แสดงหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบกิจกำร
 แสดงบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล
 แสดงบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ลงนำมในหนังสือกำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้ำ
 แนบเอกสำรแสดงถึงกำรมอบให้ลงนำมในหนังสือกำกับกำรซื้อขำยแทนนิติบุคคล
 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือบัตรประจำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2)

-3กรณีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบกิจการการเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะฟักหรือการอนุบาล
กุ้งทะเล (แสดงเอกสำรเพิ่มเติม)
 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล ใหม่
กรณีมอบอานาจ (แสดงเอกสำรเพิ่มเติม)
 แนบหนังสือมอบอำนำจ พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผู้มอบอำนำจ
 แสดงบัตรประจำตัวประชำชนผู้รับมอบอำนำจ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นจริงครบถ้วนและทรำบดีว่ำกำรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทำงรำชกำร
มีโทษตำมมำตรำ 137 และมำตรำ 267 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ ทั้งนี้ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลและใช้ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ขอเข้ำใช้งำนและประโยชน์ต่อทำงรำชกำรในด้ำนกำรผลิตและตลำดเท่ำนั้น

(ลงชื่อ)
(
วันที่

ผู้ยื่นคำขอ
)
เดือน

พ.ศ.

ควำมคิดเห็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
 เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง
 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

)

กสน.3

คาขอยกเลิก
การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า
เขียนที่
วันที่
เดือน

พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า (ผู้ยื่นคำขอ)
1.1 บุคคลธรรมดา นำย/นำง/นำงสำว/อื่น ๆ (ระบุ)
เลขประจำตัวประชำชน
 ได้รับหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล เลขที่
 ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) ประเภท
เลขที่
1.2 นิติบุคคล ประเภท
เลขทะเบียนนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล

 ได้รับหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล เลขที่
 ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) ประเภท
เลขที่
โดย นำย/นำง/นำงสำวอื่น ๆ (ระบุ)
เป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม เลขประจำตัวประชำชน
1.3 กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอำนำจ ชื่อ/นิติบุคคล ชื่อ
เลขประจำตัวประชำชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่
หมำยเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Line ID
E-mail
2. ข้ า พเจ้ า ขอยกเลิ ก การใช้ งานระบบโปรแกรมประยุ ก ต์ ก ารออกหนั งสื อ ก ากั บ การซื้ อ ขายสั ต ว์ น้ า
เนื่องจากเลิกการประกอบกิจการ เมื่อวันที่
3. ข้าพเจ้ายิน ยอมให้เปิดเผยประวัติ การจัดทาหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้าที่ข้าพเจ้าได้จัดทาไว้
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่ประกอบกิจการต่อจากข้าพเจ้า
 ยินยอม
 ไม่ยินยอม

-24. ข้าพเจ้าได้แนบหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบ ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
 แสดงบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ยื่นคำขอ
 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือบัตรประจำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2)
กรณีนิติบุคคล
 แสดงหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบกิจกำร
 แสดงบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล
 แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภทกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล หรือบัตรประจำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2)
กรณีมอบอานาจ (แสดงเอกสำรเพิ่มเติม)
 แนบหนังสือมอบอำนำจ พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผู้มอบอำนำจ
 แสดงบัตรประจำตัวประชำชนผู้รับมอบอำนำจ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นจริงครบถ้วนและทรำบดีว่ำกำรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทำงรำชกำร
มีโทษตำมมำตรำ 137 และมำตรำ 267 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ

(ลงชื่อ)
(
วันที่

ผู้ยื่นคำขอ
)
เดือน

พ.ศ.

ควำมคิดเห็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
 เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง
 เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

)

