ระเบียบกรมประมง
เรื่ อง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลเพื่อการนําเข้ามาเพาะพันธุ์
พ.ศ. ๒๕๕๗
________________________________โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบกรมประมงว่าด้วยการนําเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยง
กุง้ ขาวเพื่อการเพาะพันธุ์และปรับปรุ งสายพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์
การนํากุง้ ทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร อีกทั้งเป็ นการควบคุมและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค ในกุง้ ทะเล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิม่ เติม กรมประมงจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนฟาร์ มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลเพื่อการนําเข้ามา
เพาะพันธุ์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า "ระเบียบกรมประมง เรื่ อง การขึ้นทะเบียนฟาร์ มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการ
นําเข้ามาเพาะพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗"
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงด้วยการนําเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์ มเพาะเลี้ยงกุง้ ขาวเพื่อการ
เพาะพันธุ์และปรับปรุ งสายพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
(๑) "กุง้ ทะเล" หมายความว่า กุง้ ขาว (Litopenaeus vannamei) กุง้ กุลาดํา (Penaeus monodon) และ
กุง้ ทะเลอื่นตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
(๒) "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดสํานักวิจยั และพัฒนา
ประมงชายฝั่ง กรมประมง ซึ่งมีหน้าที่ดาํ เนินการในส่ วนที่เกี่ยวกับระเบียบนี้
(๓) "ผูร้ ับอนุญาต" หมายความว่า ผูไ้ ด้รับหนังสื ออนุญาตให้นาํ สัตว์น้ าํ บางชนิ ดเข้ามาในราชอาณาจัก
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
(๔) "หนังสื ออนุญาต" หมายความว่า หนังสื ออนุญาตให้นาํ สัตว์น้ าํ บางชนิ ดเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง
ข้อ ๕ ให้อธิ บดี กรมประมงรั กษาการตามระเบี ยบนี้ และให้มีอาํ นาจออกประกาศหรื อคําสั่งใดเพื่ อ
ปฏิบตั ิการตามระเบียบนี้ และให้สาํ นักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่งเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบการบริ หารจัดการ
ให้เป็ นไปตามระเบียบ
หมวด ๑
การขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลเพื่อการนําเข้ามาเพาะพันธุ์
____________________
ข้อ ๖ ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลที่จะขอขึ้นทะเบียน ต้องมีมาตรฐานดังนี้

(๑) เป็ นฟาร์ มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct)
หรื อ ซี โอ ซี (COC) หรื อมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ที่ดีสําหรับฟาร์ มเพาะและอนุบาลลูกกุง้
ทะเล (มกษ, ๗๔๒๒-๒๕๕๓) หรื อมาตรฐานอื่นที่กรมประมงประกาศกําหนดตามระเบียบนี้
(๒) มีสถานกักกันสัตว์น้ าํ ที่ได้ผา่ นการตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมประมงกําหนดตามระเบียบ
กรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ าํ และที่พกั ชากสัตว์น้ าํ เพื่อการนําเข้า นําออกหรื อนําผ่าน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรื อได้รับความยินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้ าํ ดังกล่าว
ข้อ ๗ ผูท้ ี่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนฟาร์ มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลเพื่อการนําเข้ามาเพาะพันธุ์ ให้ยื่นคําขอตาม
แบบ สพช /กท. ๑ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบเอกสารดังนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวเกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ (ทบ. ๑)
(๒) สําเนาใบรั บรองฟาร์ มเพาะเลี้ ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิ ตตามมาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code of
Conduct) หรื อ ซี โอ ซี (COC) ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอใบรับรองฟาร์ มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลที่ มีการ
ผลิตตามมาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรื อ ซี โอ ซี (COC) พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรื อสําเนาใบรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ที่ดีสาํ หรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุง้ ทะเล
(มกษ. ๗๔๒๒-๒๕๕๓) หรื อมาตรฐานอื่นที่กรมประมงประกาศกําหนดตามระเบียบนี้
(๓) สําเนาหนังสื อรับรองสถานกักกันสัตว์น้ าํ (แบบ ต.ร.น. ๖) ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการ
ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ าํ และที่พกั ชากสัตว์น้ าํ เพื่อการนําเข้า นําออกหรื อนําผ่านราชอาณาจักร
ในกรณี ได้รับความยินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้ าํ ให้แสดงหนังสื อยินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้ าํ
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ พร้อมแนบเอกสารของผูย้ นิ ยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้ าํ ดังนี้
(๓.๑) สําเนาหนังสื อรับรองสถานกักกันสัตว์น้ าํ ตามข้อ ๗ (๓)
(๓.๒) กรณี เป็ นบุคคลธรรมดาให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อกรณี เป็ นนิ ติบุคคลให้แนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหุน้ ส่วนผูจ้ ตั การหรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(๔) กรณี เป็ นบุคคลธรรมดาให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และสําเนาทะเบียนบ้านของผูย้ นื่ คําขอ
(๕) กรณี เป็ นนิติบุคคลให้แนบเอกสารดังนี้
(๕.๑) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนซึ่งมีอายุไม่เกินเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่
ออกหนังสื อรับรอง
(๕.๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรั ฐและสําเนาทะเบียน
บ้านของหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การหรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคล
(๖) กรณี มอบอํานาจให้ผอู ้ ่ืนมายืน่ แทน ให้แนบเอกสารดังนี้
(๖.๑) หนังสื อมอบอํานาจ
(๖.๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและสําเนาทะเบียนบ้าน
ของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ

ข้อ ๘ คําขอตามข้อ ๗ ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถาบัน หรื อศูนย์ในสังกัดสํานักวิจยั และพัฒนา
ประมงชายฝั่งในท้องที่น้ นั หรื อในท้องที่ใกล้เคียงที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลตั้งอยู่ หรื อสถาบันวิจยั และพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงกุง้ ทะเล กรมประมง
ข้อ ๙ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแล้ว ให้ดาํ เนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและเอกสาร พร้อมทั้งลงทะเบียนรับคําขอภายในหนึ่ งวันทํา
การ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคําขอและเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผูย้ ื่นคําขอทราบ
โดยเร็ว
(๒) ตรวจสอบฟาร์ มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลและบันทึกผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของ
ฟาร์ มในการที่จะรองรับกุง้ ทะเลตามแบบ สพช/กท. ๒ ท้ายระเบียบนี้ และส่ งคําขอและเอกสารมายังสํานักวิจยั
และพัฒนาประมงชายฝั่งภายในสิ บห้าวันทําการนับตั้งแต่วนั ที่ยนื่ คําขอ
ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผลการตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอผูอ้ าํ นวยการ
สํานักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่งพิจารณาออกหนังสื อแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลเพื่อการ
นําเข้ามาเพาะพันธุ์ให้แก่ผขู ้ อตามแบบ สพช/กท. ๓ ท้ายระเบียบนี้ ภายในสามวันทําการหนังสื อแสดงการขึ้น
ทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลเพื่อการนําเข้ามาเพาะพันธุ์ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ออก
หมวด ๒
การขออนุญาตนําเข้ากุง้ ทะเลมีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร
______________________
ข้อ ๑๑ กรมประมงจะพิจารณาอนุ ญาตให้นําเข้ากุ้งทะเลที่ปลอดเชื้ อเฉพาะเพื่อการเพาะพันธุ์และกุ้ง
ทะเลนั้นต้อมาจากแหล่งหรื อสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลที่มีแผนการดําเนินงานปรับปรุ งพันธุ์กุง้ ทะเล
ซึ่งกรมประมงได้ประกาศรับรองแล้วเท่านั้น ยกเว้นกุง้ กุลาดํามีชีวิตที่ได้มาจากธรรมชาติ
ข้อ ๑๒ ผูไ้ ด้รับหนังสื อแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์ มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลเพื่อการนําเข้ามาเพาะพันธุ์ตาม
ระเบียบนี้ หากปะสงค์จะขอหนังสื ออนุ ญาตนํากุง้ ทะเลเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการนําเข้ามาเพาะพันธุ์ ให้
ดําเนิ นการยื่นคําขอตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขอและการอนุ ญาตนําสัตว์น้ าํ บางชนิ ดเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม ณ ส่ วนอนุ ญาตและกําหนดมาตรการประมงสํานักบริ หาร
จัดการด้านการประมง โดยให้ผยู ้ นื่ คําขอแนบเอกสารดังนี้
(๑) สําเนาหนังสื อแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์ มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลเพื่อการนําเข้ามาเพาะพันธุ์ตามแบบ
สพช /กท. ๓ ท้ายระเบียบนี้ และบัญชีรายละเอียดการนําเข้าพ่อแม่พนั ธุ์กงุ้ ทะเลเพื่อการเพาะพันธุ์ตามแบบ สพช/
กท. ๓-๑ ท้ายระเบียบนี้
(๒) สําเนาหนังสื อรับรองสุ ขภาพสัตว์น้ าํ ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอาํ นาจของประเทศผูส้ ่ งออก โดย
รับรองว่าไม่เป็ นโรคตามรายชื่อโรคตามที่กรมประมงประกาศกําหนด

ข้อ ๑๓ ให้ผยู ้ ื่นคําขอแจ้งความประสงค์ไห้ชดั แจ้งว่าจะนํากุง้ ทะเลนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผ่าน
ทางด่านศุลกากรใด ทั้งนี้ กรมประมงจะอนุญาตให้นาํ กุง้ ทะเลเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผ่านทางด่านศุลกากร
ดังต่อไปนี้เท่านั้น
(๑) ด่านศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
(๒) ด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
(๓) ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
(๔) ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
(๕) ด่านศุลกากรอื่นตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับหนังสื ออนุญาต ผูข้ อจึงจะสามารถนํากุง้ ทะเลเข้ามาในราชอาณาจักรได้และหากผูร้ ับ
อนุญาตประสงค์จะได้รับการยกเว้นเงินอากรนําเข้าในการนําเข้ากุง้ ทะเล ก็ให้ดาํ เนินการตามระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นคําขอหนังสื อรับรองยืนยันการนําเข้าสัตว์น้ าํ สําหรับทําพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยยืน่ คําขอ ณ ส่ วนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง สํานักบริ หารจัดการด้านการประมง
ข้อ ๑๕ เมื่อได้นาํ กุง้ ทะเลเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องนํากุง้ ทะเลที่นาํ เข้าไปกักกัน
โรค ณ สถานที่ที่กาํ หนดไว้ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตรวจโรคตามตารางการสุ่ มเก็บตัวอย่างกุง้
ทะเลที่นาํ เข้าท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าํ ประจําด่านศุลกากรที่นาํ เข้า ดําเนินการกักกันตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์ โดยให้ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าํ และปั จจัยการผลิตรายงานผลการกักกันไปยังส่ วนอนุญาต
และกําหนดมาตรการประมง สํานักบริ หารจัดการด้านการประมง และสถาบันวิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุง้
ทะเล สํานักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่ง ภายหลังวันสิ้นสุ ดการกักกันโดยเร็ ว
หมวด ๓
การจําหน่ายกุง้ ทะเล
_____________________
ข้อ ๑๗ การจําหน่ายกุง้ ทะเลต้องมีหนังสื อกํากับการจําหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าํ (Movement Document : MD)
หรื อหนังสื อกํากับการจําหน่ ายลูกพันธุ์สัตว์น้ าํ (Fly Movement Document : FMD) ตามระเบียบกรมประมงว่า
ด้วยการจัดทําหนังสื อกํากับการจําหน่ ายสัตว์น้ าํ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับแหล่งที่มาของกุง้ ทะเลได้
หมวด ๔
การกํากับดูแล
________________________
ข้อ ๑๘ ผูไ้ ด้รับหนังสื อแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลเพื่อการนําเข้ามาเพาะพันธุ์ ต้องถือ
ปฏิบตั ิดงั นี้
(๑) จัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลนั้นให้คงมาตรฐานตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ ๖

(๒) ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าทําการตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลและสุ่ มตัวอย่างเป็ นระยะ
ตามความจําเป็ น เพื่อคงไว้ซ่ ึงมาตรฐานการเฝ้าระวังโรคและควบคุมโรคกุง้ ทะเลชนิดร้ายแรง
(๓) กรณี ที่มีการตายผิดปกติ ของกุ้งทะเลในฟาร์ มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ให้รีบแจ้งสถาบัน หรื อศูนย์ใน
สังกัดสํานักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่ งในทันที พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างกุง้ ทะเลที่ ตายไว้ในสภาพที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของกรมประมงสามารถนํามาตรวจพิสูจน์โรคได้ เช่น แช่แข็ง แช่ในแอลกอฮอล์ ๗๐ เปอร์ เซ็นต์ เป็ น
ต้น
(๔) รายงานผลการเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลและการกระจายพันธุ์ต่อสถาบัน หรื อศูนย์ในสังกัดสํานักวิจยั และ
พัฒนาประมงชายฝั่งในท้องที่น้ นั หรื อในท้องที่ใกล้เคียงที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลตั้งอยูเ่ มื่อครบระยะเวลาหนึ่ง
ร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ออกจากสถานกักกันโรคตามข้อ ๑๕ ตามแบบ สพช./กท. ๔ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๙ กรมประมงอาจพิจารณาเพิกถอนหนังสื อแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์ มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลเพื่อการ
นําเข้ามาเพาะพันธุ์เมื่อปรากฎกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ ๑๙ และข้อ ๑๘
(๒) กรมประมงตรวจพบว่าบุคคลนั้นได้กรอกข้อความอันเป็ นเท็จลงในเอกสารหรื อกระทําการปลอม
เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบนี้ หรื อใช้เอกสารอันเป็ นเท็จหรื อเอกสารปลอมดังกล่าว
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
___________________________
ข้อ ๒๐ บรรดาคําขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์กงุ้ ขาวเพื่อขอนําเข้ามาเพาะพันธุ์และปรับปรุ งสายพันธุ์
ที่ได้ยื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้ มีผลใช้บงั คับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณตาม
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการนําเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์ มเพาะเลี้ยงกุง้ ขาวเพื่อการเพาะพันธุ์และปรับปรุ ง
สายพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ หนังสื อแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุง้ ขาวที่ออกให้ตามระเบียบกรมประมงว่า
ด้วยการนําเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์ มเพาะเลี้ยงกุง้ ขาวเพื่อการเพาะพันธุ์และปรับปรุ งสายพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
ประกาศณวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายนิวตั ิ สุ ธีมีชยั กุล)
อธิบดีกรมประมง

หนังสื อยินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้ าํ

เขียนที่...............................................................
วันที่......... เดือน................................. พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า..................................................................................................................... อายุ ..........ปี อยูบ่ า้ นเลขที่..............................
ซอย.............................. ถนน .................................. หมู่ที่.......... ตําบล..................................... อําเภอ ..........................................
จังหวัด.........................เป็ นเจ้าของสถานกักกันสัตว์น้ าํ ที่ได้ผา่ นการตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมประมงกําหนดตามหนังสื อ
รับรองสถานกักกันสัตว์น้ าํ เลขที่ ...............................................ชื่อสถานกักกันสัตว์น้ าํ .................................................................
ที่อยูส่ ถานกักกันสัตว์น้ าํ ..................................................................................................................................................................
ให้ไว้ ณ วันที่ ...............เดือน..............................พ.ศ. ................ หมดอายุวนั ที่................เดือน ............................. พ.ศ. ..............
ขอทําหนังสื อฉบับนี้ข้ ึนเพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้ (ผูข้ อใช้สถานกักกันสัตว์น้ าํ ) .....................................
...............................................................................................................................................อายุ ............ ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ............
ซอย.............................. ถนน .................................. หมู่ที่.......... ตําบล..................................... อําเภอ ..........................................
จังหวัด...................................................ใช้สถานกักกันสัตว์น้ าํ ตามสถานที่ดงั กล่าวข้างต้นในการกักกันกุง้ ทะเลเพื่อการนําเข้ามา
เพาะพันธุ์ตามระเบียบกรมประมง เรื่ อง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลเพื่อการนําเข้ามาเพาะพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตั้งแต่วนั ที่ ........... เดือน..........................พ.ศ. .............จนถึงวันที่........เดือน ............................ พ.ศ. ............โดยนําสัตว์น้ าํ ไปไว้
ยังสถานกักกันสัตว์น้ าํ โรงที่ ..........................................................................................................................................
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการตรวจพบโรคชนิดตามที่กรมประมงประกาศกําหนดผูย้ ินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้ าํ
และผูข้ อใช้สถานกักกันสัตว์น้ าํ ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทาํ ลายกุง้ ทะเลที่ได้รับอนุญาตให้นาํ เข้าทั้งหมดทันที โดยผูข้ อใช้สถาน
กักกันสัตว์น้ าํ เป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายในการทําลายและฆ่าเชื้อโรคตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
สําคัญ

ขอรับรองว่าหนังสื อฉบับนี้ได้ทาํ ขึ้นโดยถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ น

(ลงชื่อ)..................................................ผูย้ ินยอมให้ใช้สถานกักกัน
(....................................................) สัตว์น้ าํ
(ลงซื่อ).................................................ผูข้ อใช้สถานกักกันสัตว์น้ าํ
(.....................................................)
(ลงชื่อ)...................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)...................................................พยาน
(.....................................................)
หมายเหตุ ให้ผยู ้ ินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้ าํ แนบเอกสารพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ดังนี้
๑. สําเนาหนังสื อรับรองสถานกักกันสัตว์น้ าํ
๒. กรณี เป็ นบุคคลธรรมดาให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓. กรณี เป็ นนิติบุคคลให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหุ้นส่วนผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั

ตารางการสุ่ มเก็บตัวอย่างกุง้ ทะเลที่นาํ เข้า
จํานวนกุง้ ทะเลที่นาํ เข้า (ตัว)
๓๐
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๑๐๐๐
๒๐๐๐
๓๐๐๐
๔๐๐๐
๕๐๐๐

จํานวนกุง้ ทะเลที่สุ่มเก็บตัวอย่าง (ตัว)
๒๔
๔๐
๔๖
๔๗
๕๒
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๐
๖๐

