
1/10 
 

คู่มือสาํหรับประชาชน: การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกาํกับการจาํหน่ายลูกพันธ์ุสัตว์นํา้(สาํหรับผู้ขอ
ประเภทบุคคล) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานประมงจงัหวดัเพชรบรูณ์ 
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การประกาศรับรองให้ออกหนงัสือกํากบัการจําหน่ายลกูพนัธุ์สตัว์นํา้(สําหรับผู้ขอประเภทบคุคล) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานประมงจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกรมประมงว่าดว้ยการประกาศรบัรองใหอ้อกหนงัสือกํากบัการจําหน่ายสตัว์น้ํา พ.ศ. 2553 
 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนัทําการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 3  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 5  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 25/07/2015 21:10  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ สํานกังานประมงจงัหวดัเพชรบูรณ์ 335 หมู่ 5 ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ 67000 โทรศพัท์ 056-721477 โทรสาร 056-722 454 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์และวิธีการ 
 
1. บคุคลท่ีมีความประสงค์จะขอให้ประกาศรับรองให้ออกหนงัสือกํากบัการจําหนา่ยลกูพนัธุ์สตัว์นํา้(FMD) จะต้องย่ืนขอ
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หนงัสือประกาศรับรอง ณ สํานกังานประมงจงัหวดัท้องท่ีท่ีฟาร์มตัง้อยู ่
 
2. ผู้ ย่ืนคําขอจะต้องปฏิบตัติามระเบียบกรมประมงวา่ด้วยการประกาศรับรองให้ออกหนงัสือกํากบัการจําหนา่ยสตัว์นํา้ 
พ.ศ.2553 
 
3. หนงัสือประกาศรับรองให้ออกหนงัสือกํากบัการจําหนา่ยลกูพนัธุ์สตัว์นํา้(FMD)ตามระเบียบนี ้มีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นั
ออกให้ และสามารถขอตอ่อายอุอกไปได้ครัง้ละไมเ่กิน 1 ปี นบัตอ่จากอายตุามหนงัสือประกาศรับรองเดมิ การขอตอ่อายุ
หนงัสือประกาศรับรองฯต้องดําเนินการย่ืนคําขอตอ่เจ้าหน้าท่ี ณ สํานกังานประมงจงัหวดัพืน้ท่ีก่อนวนัหมดอายไุมน้่อย
กวา่ 30 วนั 
 
เง่ือนไข 
1. บคุคลท่ีประสงค์จะขอรับหนงัสือประกาศรับรอง ต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้
 
 1.1 เป็นผู้ประกอบการโรงเพาะพนัธุ์สตัว์นํา้ 
 
 1.2 มีสถานประกอบการโรงเพาะพนัธุ์สตัว์นํา้ ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดัเดียวกนักบัสถานท่ีย่ืนคําขอ 
 
 1.3 เป็นผู้ ท่ีได้ขึน้ทะเบียนฟาร์มกบักรมประมงแล้ว 
 
2. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีมีข้อสงสยัในหลกัฐานเอกสารท่ีย่ืน เจ้าหน้าท่ีผู้พจิารณาสามารถแจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอมาชีแ้จงเพิ่มเตมิ
ได้ 
 
3. กรณีการมอบอํานาจ ผู้มอบอํานาจจะต้องมอบอํานาจให้ผู้ ท่ีได้รับมอบอํานาจในการดําเนินการจนเบด็เสร็จ
กระบวนงาน 
 
4. กรณีย่ืนเอกสารหลกัฐานประกอบไมค่รบถ้วนจะถือวา่ยงัไมไ่ด้รับเอกสารคําขอจนกวา่เอกสารประกอบคําขอจะ
ครบถ้วน 
 
5. กรณีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ใน
ขณะนัน้ ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขเพิม่เตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะ
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ถือวา่ผู้ ย่ืนคําขอไมป่ระสงค์จะย่ืนคําขอ 
 
8. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
9. สําเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องทกุฉบบั 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ผู้ขอย่ืนคําขอตามแบบ 
จ.ส.น. 5 พร้อมเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
2.เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน
รับคําขอและและตรวจสอบ
ความถกูต้องครบถ้วนของ
ข้อความและเอกสาร
หลกัฐาน 
3.จ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
คณุสมบตัเิบือ้งต้นของผู้ ย่ืน
คําขอและรายละเอียดของ
เอกสารหลกัฐานตามท่ี
กําหนด  
 
 

1 วนัทําการ สํานกังานประมง
จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 

(- กรณีเอกสารไม่
ถกูต้องครบถ้วน 
ให้ผู้ ย่ืนคําขอ
ดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข 
ภายใน 1 วนัทํา
การ 
- กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ี
ได้ตรวจสอบแล้ว 
พบวา่ผู้ ย่ืนคําขอมี
คณุสมบตัไิม่
เป็นไปตาม 
ระเบียบกําหนดไว้ 
ให้แจ้งผู้ ย่ืนคําขอ
ทราบโดยเร็ว) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีสง่เอกสารคําขอ
และหลกัฐานประกอบ ให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ตรวจพิจารณา 

1 วนัทําการ สํานกังานประมง
จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 

(1. กรณีบคุคล
เพาะพนัธุ์สตัว์นํา้
จืดเป็นหลกั ต้อง
นําสง่เอกสารคํา
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 
 

ขอไปยงักองวจิยั
และพฒันาประมง
นํา้จืด 
2. กรณีบคุคล
เพาะพนัธุ์สตัว์นํา้
ชายฝ่ังเป็นหลกั 
ต้องนําสง่เอกสาร
คําขอไปยงั กอง
วิจยัและพฒันา
ประมงชายฝ่ัง) 

3) 

การพิจารณา 
 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจ
พิจารณาเอกสารหลกัฐาน
ตามเกณฑ์ท่ีระเบียบ
กําหนดและสรุปผลการ
ตรวจพิจารณาเสนออธิบดี
กรมประมงเพื่อพิจารณา
อนมุตัใินหลกัการ 
 
 
 

12 วนัทําการ กรมประมง (- หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ คือ 
กองวิจยัและ
พฒันาประมงนํา้
จืด และกองวจิยั
และพฒันาประมง
ชายฝ่ัง แล้วแต่
กรณี 
- หากกองวิจยั
และพฒันาประมง
นํา้จืด หรือกอง
วิจยัและพฒันา
ประมงชายฝ่ัง
ตรวจพิจารณา
แล้วเห็นวา่ ผู้ ย่ืน
คําขอมีคณุสมบตัิ
ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนด
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ไว้ให้แจ้ง
หนว่ยงานท่ีรับคํา
ขอทราบโดยเร็ว 
เพ่ือจะได้แจ้งให้ผู้
ย่ืนคําขอทราบ) 

4) 

การพิจารณา 
 

1. อธิบดีกรมประมง
พิจารณาอนมุตั/ิไมอ่นมุตั ิ
ตามคําขอ 
2.หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องแจ้ง
ผลการพิจารณาให้
หนว่ยงานรับคําขอทราบ 
 
 
 

7 วนัทําการ สํานกังานประมง
จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 

(กรณีท่ีอธิบดีกรม
ประมงมีความเห็น
เป็นอยา่งอ่ืน ให้
กองวิจยัและ
พฒันาประมงนํา้
จืด หรือกองวจิยั
และพฒันาประมง
ชายฝ่ัง แจ้ง
หนว่ยงานท่ีรับคํา
ขอโดยเร็ว เพ่ือจะ
ได้แจ้งให้ผู้ ย่ืนคํา
ขอทราบ) 

5) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจดัทํา
หนงัสือประกาศรับรองให้
ออกหนงัสือกํากบัการ
จําหน่ายลกูพนัธุ์สตัว์นํา้ 
และเสนอผู้ มีอํานาจเพ่ือ
พิจารณาลงนาม 
 
 
 

1 วนัทําการ สํานกังานประมง
จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 

- 

6) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

ผู้ มีอํานาจลงนามในหนงัสือ
ประกาศรับรองฯ 

1 วนัทําการ สํานกังานประมง
จงัหวดั

- 



6/10 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 
 

เพชรบรูณ์ 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   23 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (1. กรณีเป็น
บคุคลธรรมดา 
2. กรณีเป็นนิติ
บคุคล ต้องแนบ
สําเนาบตัร
ประชาชนของ
กรรมการผู้ มี
อํานาจลงนาม
ผกูพนับริษัท หรือ
ของหุ้นสว่น
ผู้จดัการ 
3. กรณีมอบ
อํานาจ  
3.1 สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนผู้มอบ
อํานาจ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3.2 สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนผู้ รับ
มอบอํานาจ 
4. สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของ
บคุคลอ่ืนใดท่ีจะ
เป็นผู้ลงนามใน
หนงัสือกํากบัฯ) 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบบั (1. กรณีเป็นนิติ
บคุคล 
2. ออกให้ไมเ่กิน 
90 วนั) 

3) 
หนงัสือมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

รายละเอียด
สถาน
ประกอบการ 

- 1 0 ฉบบั (รายละเอียดท่ีตัง้
สถาน
ประกอบการ
เพาะพนัธุ์สตัว์นํา้ 
หมายเลขการขึน้
ทะเบียนฟาร์ม 
จํานวนบอ่
เพาะพนัธุ์สตัว์นํา้ 
ชนิดสตัวืนํา้ท่ี
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เพาะพนัธุ์และ
สกัยภาพการผลติ 
เป็นหลกั) 

2) 

ช่ือ และตวัอยา่ง
ลายมือช่ือ ของผู้
มีอํานาจลงนาม
ในหนงัสือกํากบั
การจําหนา่ยลกู
พนัธุ์สตัว์นํา้ 

- 1 0 ฉบบั (จํานวนไมเ่กิน 3 
คน) 

3) 

ตวัอยา่งแบบคํา
ขอหนงัสือกํากบั
การจําหนา่ยลกู
พนัธุ์สตัว์นํา้ 

- 1 0 ฉบบั (ต้องมีรายการท่ี
เป็นสาระสําคญั
ครบถ้วนใน
ทํานองเดียวกนั
กบัคําขอและ
หนงัสือกํากบัการ
จําหน่ายลกูพนัธุ์
สตัว์นํา้ของกรม
ประมง) 

4) 

เอกสารอ่ืนๆ - 0 1 ฉบบั (เอกสารหรือ
หลกัฐานท่ีแสดง
ให้ทราบวา่บคุคล
มีความสามารถ
บนัทกึข้อมลู
หนงัสือกํากบัการ
จําหน่ายลกูพนัธุ์
สตัว์นํา้ลงในระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
กรมประมงจดัทํา
ขึน้) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 
หนงัสือประกาศ
รับรองฯ ฉบบั
เดมิ 

สํานกังานประมง
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

0 1 ฉบบั (กรณีตอ่อายุ
หนงัสือประกาศ
รับรองฯ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกังานประมงจงัหวดัเพชรบรูณ์ 335 หมู ่5 ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบรูณ์ 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67000 โทรศพัท์ 056-721477 โทรสาร 056-722 454 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์/โทรสาร 0 2579 3079 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ระเบียบกรมประมงวา่ด้วยการประกาศรับรองให้ออกหนงัสือกํากบัการจําหน่ายสตัว์นํา้ พ.ศ. 2553 

- 
 

2) คําขอหนงัสือประกาศรับรองเป็นผู้ออกหนงัสือกํากบัการจําหนา่ยสตัว์นํา้หรือลกูพนัธุ์(สําหรับผู้ขอประเภท
บคุคล) แบบ จ.ส.น. 5 
- 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พมิพ์ 13/08/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย Phetchabun Fisheries 

Provincial Office DOF, Ministry 
of Agriculture and 
Cooperatives 

อนุมัตโิดย Phetchabun Fisheries 
Provincial Office DOF, Ministry 
of Agriculture and 
Cooperatives 

เผยแพร่โดย ศภุรัตน์ ดาศรี 
 

 
 

 


