
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอหนงัสอืรบัรองเป็นผูม้สีทิธอิอกหนงัสอืก ำกบักำรจ ำหนำ่ยสตัวน์ ำ้

สวยงำมเพือ่กำรสง่ออก 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนประมงจังหวดัชมุพร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร 

 

1. บคุคลทีม่คีวำมประสงคจ์ะขอหนังสอืรับรองเป็นผูม้สีทิธอิอกหนังสอืก ำกับกำรจ ำหน่ำยสตัวน์ ้ำสวยงำมเพือ่กำรสง่ออก จะตอ้ง

ยืน่ค ำขอหนังสอืรับรอง ณ ส ำนักงำนประมงจังหวดัในเขตทอ้งที ่

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งปฏบิัตติำมระเบยีบกรมประมงวำ่ดว้ยกำรรับรองใหบุ้คคลเป็นผูอ้อกหนังสอืก ำกับกำรจ ำหน่ำยสตัวน์ ้ำสวยงำม

เพือ่กำรสง่ออก พ.ศ.2555 

http://www.fisheries.go.th/aquaorna/web2/index2.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=32&amp

;Itemid=30 

 

3. หนังสอืรับรองเป็นผูม้สีทิธอิอกหนังสอืก ำกบักำรจ ำหน่ำยสตัวน์ ้ำสวยงำมเพือ่กำรสง่ออกตำมระเบยีบนี ้มอีำย ุ2 ปี นับแตว่นั

ออก และสำมำรถขอตอ่อำยอุอกไปไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 2 ปี โดยใหนั้บอำยุตอ่จำกวนัสิน้อำยขุองหนังสอืรับรองฉบบัเดมิ และตอ้ง

ยืน่ขอตอ่อำยุกอ่นวนัหมดอำยุไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั โดยใหย้ืน่ค ำขอ ณ ส ำนักงำนประมงจังหวดัในเขตทอ้งที ่

 

เงือ่นไข 

 

1.บคุคลทีจ่ะยืน่ค ำขอหนังสอืรับรองตอ้งเป็นผูม้รีำยชือ่อยูใ่นทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ(ทบ.1)หรอืผูป้ระกอบกำรดำ้น

กำรประมง (ทบ.2) 

 

2. บคุคลทีจ่ะยืน่ค ำขอหนังสอืรับรองตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บหนังสอืรับรองมำตรฐำนสตัวน์ ้ำสวยงำมประเภท ใบส ำคญัแสดงกำรขึน้

ทะเบยีนสถำนทีเ่พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำเพือ่กำรสง่ออก(สอ.3) หรอื ใบส ำคญัแสดงกำรขึน้ทะเบยีนสถำนทีร่วบรวมสตัวน์ ้ำเพือ่กำร

สง่ออก(สอ.4) หรอืใบรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรฟำรม์เพำะเลีย้งปลำสวยงำมเพือ่กำรสง่ออก (GAP) เวน้แตก่รณีดงัตอ่ไปนี้ 

 

 2.1 กรณีจะยืน่ค ำขอหนังสอืรับรองเป็นผูม้สีทิธอิอกหนังสอืก ำกับกำรจ ำหน่ำยสตัวน์ ้ำสวยงำมเพือ่กำรสง่ออก ส ำหรับสตัวน์ ้ำใน

กลุม่ Crustacean ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บหนังสอืรับรองมำตรฐำนสตัวน์ ้ำสวยงำม ประเภทใบส ำคญัแสดงกำรขึน้ทะเบยีนสถำนที่

เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำเพือ่กำรสง่ออก(สอ.3) หรอื ใบส ำคัญแสดงกำรขึน้ทะเบยีนสถำนทีร่วบรวมสตัวน์ ้ำเพือ่กำรสง่ออก(สอ.4) ทีม่ี

ระบบกำรเฝ้ำระวงัโรค ตำมบัญชรีำยชือ่ทีอ่งคก์ำรโรคระหวำ่งประเทศ (OIE) ก ำหนด 

 

 2.2 กรณีจะยืน่ค ำขอหนังสอืรับรองเป็นผูม้สีทิธอิอกหนังสอืก ำกับกำรจ ำหน่ำยสตัวน์ ้ำสวยงำมเพือ่กำรสง่ออก ส ำหรับสตัวน์ ้ำ 

ชนดิปลำทอง ปลำคำรพ์ ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บหนังสอืรับรองมำตรฐำนสตัวน์ ้ำสวยงำม ประเภทใบส ำคัญแสดงกำรขึน้ทะเบยีนสถำนที่

เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำเพือ่กำรสง่ออก(สอ.3) หรอื มำตรฐำนสนิคำ้เกษตร : กำรปฏบิตัทิีด่สี ำหรับกำรควบคมุโรคสตัวน์ ้ำในสถำน

ประกอบกำร 

 

3. บคุคลทีจ่ะยืน่ค ำขอหนังสอืรับรองตอ้งไม่อยูใ่นระหวำ่งถกูด ำเนนิคดหีรอืผูท้ีม่ตีัวแทนทีอ่ยูใ่นระหวำ่งถกูด ำเนนิคดใีนควำมผดิ

เกีย่วกบักำรใชเ้อกสำรตำมระเบยีบนี้ 

 

4. ในกรณีทีเ่จำ้หนำ้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐำนเอกสำรทีย่ืน่ เจำ้หนำ้ทีผู่พ้จิำรณำสำมำรถแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอมำชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

 

5. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผูม้อบอ ำนำจจะตอ้งมอบอ ำนำจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจในกำรด ำเนนิกำรจนเบ็ดเสร็จ กระบวนงำน 

 

6. กรณียืน่เอกสำรหลักฐำนประกอบไมค่รบถว้นถูกตอ้งจะถอืวำ่ยังไมไ่ดรั้บเอกสำรค ำขอ จนกวำ่เอกสำรประกอบค ำขอจะ

ครบถว้น 

 

7. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้



รับค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนร่วมกันพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำ

ขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดจะถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอไมป่ระสงค์

จะยืน่ค ำขอ 

 

8. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นถกูตอ้งตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

9. ส ำเนำเอกสำรตอ้งลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้งทกุฉบบั 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนประมงจังหวัดชมุพร 217 ประชำอทุศิ ถนน ประชำอทุศิ 
ต ำบล ทำ่ตะเภำ อ ำเภอเมอืงชมุพร ชมุพร 86000  

โทร  077 504 823 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ผูข้อยืน่ค ำขอตำมแบบ น.ส. 01 พรอ้มเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ 

2. เจำ้หนำ้ทีล่งทะเบยีนรับค ำขอและและตรวจสอบควำมถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้ควำมและเอกสำรหลกัฐำน  

 

 
 

(หมำยเหต:ุ (- กรณีเอกสำรไม่ถกูตอ้งครบถว้น ใหผู้ย้ืน่ค ำขอ
ด ำเนนิกำรปรับปรุงแกไ้ข ภำยใน 1 วนัท ำกำร 
 

))  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด

ชมุพร 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจพจิำรณำคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ค ำขอและ
รำยละเอยีดของเอกสำรหลกัฐำนตำมทีร่ะเบยีบก ำหนด 

(หมำยเหต:ุ (กรณีทีเ่จำ้หนำ้ทีไ่ดต้รวจสอบแลว้ พบวำ่คณุสมบตัิ
ของผูย้ืน่ค ำขอและรำยละเอยีดเอกสำรหลักฐำนไมเ่ป็นไปตำมที่
ระเบยีบก ำหนดไวใ้หแ้จง้ผูย้ืน่ค ำขอเพือ่ท ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง
ภำยใน 3 วนัท ำกำร ))  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด

ชมุพร 
 

3) กำรพจิำรณำ 
เจำ้หนำ้ทีส่รุปควำมเห็นเสนอผูม้อี ำนำจเพือ่พจิำรณำอนุมัตใิน

หลกักำร 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด
ชมุพร 

 

4) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีจั่ดท ำหนังสอืรับรองฯและเสนอผูม้อี ำนำจเพือ่พจิำรณำ
ลงนำม 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด

ชมุพร 
 

 

 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.กรณีบคุคลธรรมดำ 
2. กรณีนติบิคุคลตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของกรรมกำรผูม้ี

อ ำนำจลงนำมผูกพัน 

3. กรณีมอบอ ำนำจตอ้งแนบบัตรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ
และผูรั้บมอบอ ำนำจ 

4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบคุคลทีจ่ะมสีทิธอิอกหนังสอืก ำกบั
กำรจ ำหน่ำยสตัวน์ ้ำสวยงำมเพือ่กำรสง่ออก) 

กรมกำรปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีนติบิคุคล 
2. ส ำเนำหนังสอืรับรองนติบิคุคลตอ้งออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน นับแตว่นัที่

ออกหนังสอืดงักลำ่วพรอ้มทัง้เอกสำรแสดงวตัถปุระสงคข์องนติบิคุคล

นัน้) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ำ้(ทบ.1)หรอืบตัร

ประจ ำตวัผูป้ระกอบกำรดำ้นกำรประมง(ทบ.2) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมประมง 

4) 

 

ชือ่ และตวัอยำ่งลำยมอืชือ่ ของผูม้อี ำนำจลงนำมในหนงัสอืก ำกบั

กำรจ ำหนำ่ยสตัวน์ ำ้สวยงำม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(จ ำนวนไมเ่กนิ 3 คนรวมทัง้ผูย้ืน่ค ำขอดว้ย) 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองมำตรฐำนสตัวน์ ำ้สวยงำม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมประมง 

6) 

 

หนงัสอืรบัรองมสีทิธอิอกหนงัสอืก ำกบักำรจ ำหนำ่ยสตัวน์ ำ้สวยงำม

เพือ่กำรสง่ออก(ฉบบัเดมิ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีตอ่อำย)ุ 

กรมประมง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมำยเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนุยด์ ำรงธรรมประจ ำจังหวัดชมุพร 

(หมำยเหต ุ: ศำลำกลำงจังหวัดชมุพร) 

2) ศนูยแ์กไ้ขปัญหำควำมเดอืดรอ้นดำ้นกำรประมง กรมประมง เกษตรกลำง จตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท/์
โทรสำร 0 2579 3079 

(หมำยเหต:ุ -)  
 



แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ระเบยีบกรมประมงวำ่ดว้ยกำรรับรองใหบ้คุคลเป็นผูอ้อกหนังสอืก ำกับกำรจ ำหน่ำยสตัวน์ ้ำสวยงำมเพือ่กำรสง่ออก 

พ.ศ. 2555 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ประกำศกรมประมง เรือ่ง ก ำหนดคณุสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะยืน่ค ำขอหนังสอืรับรองฯ 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) ค ำขอหนังสอืรับรองฯ 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

