เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมต้องจัดทําหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกําหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องจัดทําหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ําให้แก่ผู้ซ้ือตามแบบและรายการ
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

หนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา (การเพาะเลี้ยง)

Aquatic Animal Purchasing Document (Aquaculture) : APD
Ref No.
เลขที่
วันที่ออก(ว/ด/ป)
อ้างอิง Ref No.
ส่วนที่ 1ข้อมูลผู้ขาย :
QR Code
ชื่อผู้ขาย.............................................................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล - ที่อยู่ผู้ขาย...........................................................................................................................................................................................................
ที่ตั้งฟาร์ม/สถานประกอบการ............................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)/ผูป้ ระกอบการ(ทบ.2) - เบอร์โทรศัพท์……...................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………….…………..………….......อีเมล์:……………………..……………..…………....…………………
ประเภทสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
 ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์

โรงเพาะฟักนอเพลียส

โรงเพาะฟักและอนุบาล

 ฟาร์มชํา

 ฟาร์มเลี้ยง

ประเภทสถานประกอบกิจการต่อเนื่อง
 แพ/พ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวม/Packing House
โรงงานแปรรูปสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์

 สถานแปรรูปเบื้องต้น
 สถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ํา

สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง  สถานประกอบการห้องเย็น
 สถานประกอบการอื่นๆ (ระบุ)...............................................................

แหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ํา
นําเข้า จากประเทศ .......................................................................................  พันธุ์จากธรรมชาติระบุแหล่งน้าํ ...........................จังหวัด..............................
เพาะพันธุ์เอง
มาตรฐาน (ถ้ามี)
GAP กรมประมง
CoC
GAP มกษ…………….……. สอ.3
 สอ.4
 Safety level
 GMP
 HACCP
 ISO…………………………… อื่นๆ ระบุ.........................
เลขที่ใบรับรองมาตรฐาน......................................................................................
ประเภทสัตว์น้ําควบคุม
กุ้งทะเล  กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน  กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง  จระเข้  สัตว์นา้ํ ในกระชัง หอยทะเล  อื่นๆ ระบุ..........................
ชื่อชนิดสัตว์น้ํากุ้งขาว กุ้งกุลาดํา (ระบุ)............................................................................................
บ่อ/กระชัง/แปลง ขนาด/ระยะ
หน่วยนับ
ปริมาณ
บ่อ/กระชัง/แปลง ขนาด/ระยะ
หน่วยนับ
ปริมาณ

รวม
รวม
ปริมาณที่ขายรวม.................................................................(ฟอง, ตัว,กก.)
การจับ
 บางส่วน
ทั้งหมด
กรณีฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล บ่อที่..............................ขนาดบ่อ................................(ตร.ม.,ไร่)
บ่อที่..............................ขนาดบ่อ................................(ตร.ม.,ไร่)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ลงนามผู้ขาย.............................................................................................................
Signature of(...........................................................................................................)
ส่วนที่ 2 รายละเอียด ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ…………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล - ที่อยู่ผู้ซื้อ......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่ตั้งฟาร์ม/สถานประกอบการ…………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…………………..…………………………...
เลขทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)/ผูป้ ระกอบการ(ทบ.2)(ถ้ามี) - เบอร์โทรศัพท์……...................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………….…………..………….......อีเมล์:……………………………….....……….…....……………..……
มาตรฐาน(ถ้ามี)ระบุมาตรฐาน...............................................เลขที่ใบรับรองมาตรฐาน............................................................................................................................
ประเภทสถานประกอบกิจการ
 ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์
 ฟาร์มเลี้ยง
สถานประกอบการห้องเย็น

โรงเพาะฟักและอนุบาล
 แพ/พ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวม/Packing House
 โรงงานแปรรูปสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์

โรงเพาะฟักนอเพลียส
สถานแปรรูปเบื้องต้น
 สถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ํา

 ฟาร์มชํา
 สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง
 สถานประกอบการอื่นๆ
(ระบุ)..............................................................

หมายเหตุ: เอกสารมี 3 ฉบับ : ฉบับที่ 1 ให้ผู้ซื้อ
ฉบับที่ 2 ส่งให้กรมประมง
ฉบับที่ 3 ผู้ขายเก็บ
คํา เตื อ น พระราชกํา หนดการประมง พ.ศ.2558 บทกํา หนดโทษตามมาตรา 156
ผู้ ใ ดไม่ จั ด ทํา หนั ง สื อ กํา กั บ การซื้ อ ขายสั ต ว์ น้ํา หรื อ จั ด ทํา เอกสารหรื อ กรอกข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ ต้ อ งระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง หมื่ น บาทถึ ง หนึ่ ง ล้ า นบาท

ฉบับที่ 1 ให้ผู้ซื้อ

หนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา (การเพาะเลี้ยง)

Aquatic Animal Purchasing Document (Aquaculture) : APD
Ref No.
เลขที่
วันที่ออก(ว/ด/ป)
อ้างอิง Ref No.
ส่วนที่ 1ข้อมูลผู้ขาย :
QR Code
ชื่อผู้ขาย.............................................................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล - ที่อยู่ผู้ขาย...........................................................................................................................................................................................................
ที่ตั้งฟาร์ม/สถานประกอบการ............................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)/ผูป้ ระกอบการ(ทบ.2) - เบอร์โทรศัพท์……...................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………….…………..………….......อีเมล์:……………………..……………..…………....…………………
ประเภทสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
 ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์

โรงเพาะฟักนอเพลียส

โรงเพาะฟักและอนุบาล

 ฟาร์มชํา

 ฟาร์มเลี้ยง

ประเภทสถานประกอบกิจการต่อเนื่อง
 แพ/พ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวม/Packing House
โรงงานแปรรูปสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์

 สถานแปรรูปเบื้องต้น
 สถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ํา

สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง  สถานประกอบการห้องเย็น
 สถานประกอบการอื่นๆ (ระบุ)...............................................................

แหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ํา
นําเข้า จากประเทศ .......................................................................................  พันธุ์จากธรรมชาติระบุแหล่งน้าํ ...........................จังหวัด..............................
เพาะพันธุ์เอง
มาตรฐาน (ถ้ามี)
GAP กรมประมง
CoC
GAP มกษ…………….……. สอ.3
 สอ.4
 Safety level
 GMP
 HACCP
 ISO…………………………… อื่นๆ ระบุ.........................
เลขที่ใบรับรองมาตรฐาน......................................................................................
ประเภทสัตว์น้ําควบคุม
กุ้งทะเล  กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน  กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง  จระเข้  สัตว์นา้ํ ในกระชัง หอยทะเล  อื่นๆ ระบุ..........................
ชื่อชนิดสัตว์น้ํากุ้งขาว กุ้งกุลาดํา (ระบุ)............................................................................................
บ่อ/กระชัง/แปลง ขนาด/ระยะ
หน่วยนับ
ปริมาณ
บ่อ/กระชัง/แปลง ขนาด/ระยะ
หน่วยนับ
ปริมาณ

รวม
รวม
ปริมาณที่ขายรวม.................................................................(ฟอง, ตัว,กก.)
การจับ
 บางส่วน
ทั้งหมด
กรณีฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล บ่อที่..............................ขนาดบ่อ................................(ตร.ม.,ไร่)
บ่อที่..............................ขนาดบ่อ................................(ตร.ม.,ไร่)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ลงนามผู้ขาย.............................................................................................................
Signature of(...........................................................................................................)
ส่วนที่ 2 รายละเอียด ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ…………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล - ที่อยู่ผู้ซื้อ......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่ตั้งฟาร์ม/สถานประกอบการ…………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…………………..…………………………...
เลขทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)/ผูป้ ระกอบการ(ทบ.2)(ถ้ามี) - เบอร์โทรศัพท์……...................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………….…………..………….......อีเมล์:……………………………….....……….…....……………..……
มาตรฐาน(ถ้ามี)ระบุมาตรฐาน...............................................เลขที่ใบรับรองมาตรฐาน............................................................................................................................
ประเภทสถานประกอบกิจการ
 ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์
 ฟาร์มเลี้ยง
สถานประกอบการห้องเย็น

โรงเพาะฟักและอนุบาล
 แพ/พ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวม/Packing House
 โรงงานแปรรูปสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์

โรงเพาะฟักนอเพลียส
สถานแปรรูปเบื้องต้น
 สถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ํา

 ฟาร์มชํา
 สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง
 สถานประกอบการอื่นๆ
(ระบุ)..............................................................

หมายเหตุ: เอกสารมี 3 ฉบับ : ฉบับที่ 1 ให้ผู้ซื้อ
ฉบับที่ 2 ส่งให้กรมประมง
ฉบับที่ 3 ผู้ขายเก็บ
คํา เตื อ น พระราชกํา หนดการประมง พ.ศ.2558 บทกํา หนดโทษตามมาตรา 156
ฉบับที่ 2 ส่งให้กรมประมง
ผู้ ใ ดไม่ จั ด ทํา หนั ง สื อ กํา กั บ การซื้ อ ขายสั ต ว์ น้ํา หรื อ จั ด ทํา เอกสารหรื อ กรอกข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ ต้ อ งระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง หมื่ น บาทถึ ง หนึ่ ง ล้ า นบาท

หนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา (การเพาะเลี้ยง)

Aquatic Animal Purchasing Document (Aquaculture) : APD
Ref No.
เลขที่
วันที่ออก(ว/ด/ป)
อ้างอิง Ref No.
ส่วนที่ 1ข้อมูลผู้ขาย :
QR Code
ชื่อผู้ขาย.............................................................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล - ที่อยู่ผู้ขาย...........................................................................................................................................................................................................
ที่ตั้งฟาร์ม/สถานประกอบการ............................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)/ผูป้ ระกอบการ(ทบ.2) - เบอร์โทรศัพท์……...................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………….…………..………….......อีเมล์:……………………..……………..…………....…………………
ประเภทสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
 ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์

โรงเพาะฟักนอเพลียส

โรงเพาะฟักและอนุบาล

 ฟาร์มชํา

 ฟาร์มเลี้ยง

ประเภทสถานประกอบกิจการต่อเนื่อง
 แพ/พ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวม/Packing House
โรงงานแปรรูปสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์

 สถานแปรรูปเบื้องต้น
 สถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ํา

สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง  สถานประกอบการห้องเย็น
 สถานประกอบการอื่นๆ (ระบุ)...............................................................

แหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ํา
นําเข้า จากประเทศ .......................................................................................  พันธุ์จากธรรมชาติระบุแหล่งน้าํ ...........................จังหวัด..............................
เพาะพันธุ์เอง
มาตรฐาน (ถ้ามี)
GAP กรมประมง
CoC
GAP มกษ…………….……. สอ.3
 สอ.4
 Safety level
 GMP
 HACCP
 ISO…………………………… อื่นๆ ระบุ.........................
เลขที่ใบรับรองมาตรฐาน......................................................................................
ประเภทสัตว์น้ําควบคุม
กุ้งทะเล  กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน  กุ้งเครย์ฟิชก้ามแดง  จระเข้  สัตว์นา้ํ ในกระชัง หอยทะเล  อื่นๆ ระบุ..........................
ชื่อชนิดสัตว์น้ํากุ้งขาว กุ้งกุลาดํา (ระบุ)............................................................................................
บ่อ/กระชัง/แปลง ขนาด/ระยะ
หน่วยนับ
ปริมาณ
บ่อ/กระชัง/แปลง ขนาด/ระยะ
หน่วยนับ
ปริมาณ

รวม
รวม
ปริมาณที่ขายรวม.................................................................(ฟอง, ตัว,กก.)
การจับ
 บางส่วน
ทั้งหมด
กรณีฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล บ่อที่..............................ขนาดบ่อ................................(ตร.ม.,ไร่)
บ่อที่..............................ขนาดบ่อ................................(ตร.ม.,ไร่)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ลงนามผู้ขาย.............................................................................................................
Signature of(...........................................................................................................)
ส่วนที่ 2 รายละเอียด ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ…………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล - ที่อยู่ผู้ซื้อ......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่ตั้งฟาร์ม/สถานประกอบการ…………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…………………..…………………………...
เลขทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)/ผูป้ ระกอบการ(ทบ.2)(ถ้ามี) - เบอร์โทรศัพท์……...................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………….…………..………….......อีเมล์:……………………………….....……….…....……………..……
มาตรฐาน(ถ้ามี)ระบุมาตรฐาน...............................................เลขที่ใบรับรองมาตรฐาน............................................................................................................................
ประเภทสถานประกอบกิจการ
 ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์
 ฟาร์มเลี้ยง
สถานประกอบการห้องเย็น

โรงเพาะฟักและอนุบาล
 แพ/พ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวม/Packing House
 โรงงานแปรรูปสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์

โรงเพาะฟักนอเพลียส
สถานแปรรูปเบื้องต้น
 สถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ํา

 ฟาร์มชํา
 สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง
 สถานประกอบการอื่นๆ
(ระบุ)..............................................................

หมายเหตุ: เอกสารมี 3 ฉบับ : ฉบับที่ 1 ให้ผู้ซื้อ
ฉบับที่ 2 ส่งให้กรมประมง
ฉบับที่ 3 ผู้ขายเก็บ
คํา เตื อ น พระราชกํา หนดการประมง พ.ศ.2558 บทกํา หนดโทษตามมาตรา 156
ฉบับที่ 3 ผู้ขายเก็บ
ผู้ ใ ดไม่ จั ด ทํา หนั ง สื อ กํา กั บ การซื้ อ ขายสั ต ว์ น้ํา หรื อ จั ด ทํา เอกสารหรื อ กรอกข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ ต้ อ งระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง หมื่ น บาทถึ ง หนึ่ ง ล้ า นบาท

