
คู่มือส ำหรับประชำชน 

งำนที่ให้บริกำร การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและผู้ประกอบการด้านการประมง 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส้านักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร      ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1. ส้านักงานประมงจังหวัดและส้านักงานประมงอ้าเภอ  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์ : 053-611346     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
โทรสาร :  053-620039     ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. และ 
E-mail :  fpo-maehongson.dof.in.th    13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค้าขอ 
ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและผู้ประกอบการด้านการประมง 
พ.ศ.2556 โดยมีเงื่อนไข เมื่อเจ้าหน้าที่ประมงเข้าตรวจฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าและสถานประกอบการด้านการ
ประมง จะต้องมีความพร้อมภายใน 7 วันหลังจากท่ีออกใบนัดตรวจฟาร์ม/สถานประกอบการ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
                     ขั้นตอนและระยะเวลา              หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
             (รอข้อมูลระยะเวลาแต่ละขั้นตอน) 
1. เกษตรกรยื่นค้าและหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้  เกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านการ 
    เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า/ผู้ประกอบการด้านการประมง   ประมง 
    ระยะเวลา 1 วันท้าการ 
2. ตรวจหลักฐาน      ส้านักงานประมงจังหวัด 
    ระยะเวลา 1 วันท้าการ     ส้านักงานประมงอ้าเภอ 
3. ด้าเนินการตรวจฟาร์มและรายงานผลการตรวจ   ส้านักงานประมงจังหวัด 
    ระยะเวลา 7 วันท้าการ     ส้านักงานประมงอ้าเภอ 
4. ตรวจหลักฐาน      ส้านักงานประมงจังหวัด 
    ระยะเวลา 5 วันท้าการ 
5. เสนอประมงจังหวัดหรือผู้มีอ้านาจเพ่ือขอขึ้นทะเบียนฯ  ประมงจังหวัดหรือผู้มีอ้านาจ 
    ระยะเวลา 1 วันท้าการ 
6. บันทึกข้อมูลของเกษตรกร     ส้านักงานประมงจังหวัด 
    ระยะเวลา 3 วันท้าการ 
7. ส่งบัตรประจ้าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า/ผู้ประกอบการ ส้านักงานประมงจังหวัด 
    ด้านการประมง 
    ระยะเวลา 7 วันท้าการ 

ระยะเวลารวม 25 วันท้าการ 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 



เอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ 

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
    1. ส้าเนาบัตรประจ้าประชาชน       จ้านวน 1 ฉบับ 
2. กรณีเป็นนิติบุคคล 
    1. ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     จ้านวน 1 ฉบับ 
    2. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการหรือ จ้านวน 1 ฉบับ 
        ผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น 
3. กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล มิได้เป็นผู้มายื่นด้วยตนเอง 
    1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ขอยื่นค้าขอและหนังสือมอบอ้านาจ  จ้านวน 1 ฉบับ 
        ให้เป็นผู้ยื่นค้าขอด้วย 
4. ส้าเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ใช้ที่ดิน ดังต่อไปนี้ 
    4.1 ในกรณีเกษตรกรเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
           1. ใช้ส้าเนาโฉนดที่ดิน       จ้านวน 1 ฉบับ 
    4.2 ในกรณีเกษตรกรเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน ใช้ส้าเนาเอกสารดังต่อไปนี้ 
           1. น.ส.3 หรือ น.ส.3ก หรือ สปก.4 – 01 หรือ สค.1 หรือ กสน. 3 หรือ จ้านวน 1 ฉบับ 
               กสน.5 หรือ พ.ส.23 หรือ ส.ท.ก. 
    4.3 กรณีเกษตรกรได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยไม่มีเอกสารตามข้อ 4.2 
          แต่มีเอกสาร ภบท.5 และ ภบท.11 
          1. ใช้เอกสาร ภบท.5 และ ภบท.11 ประกอบกัน    จ้านวน 1 ฉบับ 
          2. หรือใช้เอกสาร ภบท.5 และหนังสือรับรองตามแบบ ท.1-3  จ้านวน 1 ฉบับ 
    4.4 กรณีเกษตรกรท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้าในที่ดินสาธารณะ 
          ประโยชน์ของรัฐ 
  1. ส้าเนาใบอนุญาตหรือส้าเนาหนังสืออนุญาต ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง จ้านวน 1 ฉบับ 
    4.5 กรณีเกษตรกรได้ครอบครองท้าประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าหรือเขตอุทยาน 
          โดยมิใช่การครอบครองท้าประโยชน์โดยการบุกรุก แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ 
          เอกสารสิทธิใดๆ 
 1. ใช้หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือก้านัน หรือนายก อบต. หรือ  จ้านวน 1 ฉบับ 
               นายกเทศมนตรี หรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
               ประจ้าแขวงหรือผู้น้าชุมชน 
    4.6 กรณีเกษตรกรท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่ดินของบุคคลอื่น (ตามข้อ 4.1 หรือ 
          4.2 หรือ 4.3 
 1. ส้าเนาเอกสารแสดงสิทธิการใช้ที่ดินของบุคคลอ่ืนนั้น   จ้านวน 1 ฉบับ 
 2. สัญญาที่ดิน        จ้านวน 1 ฉบับ 
 3. หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินตามแบบ ทบ.1-4    จ้านวน 1 ฉบับ 
 
 
 
 
 



    4.7 กรณีเกษตรกรท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่ดินของบุคคลอื่นตาม (ข้อ 4.1 
          หรือ 4.2) โดยไม่มีเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินของผู้อ่ืน และส้าเนาเอกสาร 
          การยินยอมให้เกษตรกรใช้ที่ดินนั้น 
 1. ให้ใช้แบบทบ.1-2 โดยมีผูใ้หญ่บ้าน หรือก้านัน หรือนายก อบต. หรือ จ้านวน 1 ฉบับ 
               นายกเทศมนตรี หรือประธานศูนย์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
               เกษตรประจ้าแขวงหรือผู้น้าชุมชน ในท้องที่ที่สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
               นั้นอยู่ในการรับรอง หรือแสดงเอกสารหลักฐานการประชาคมแทนก็ได้ 

    ค่ำธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม 

    กำรรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ส้านักงานประมง     
    จังหวัด 

    แบบฟอร์ม : https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190617163041_1_file.pdf 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

งำนที่ให้บริกำร การขอหนังสือประกาศรับรองให้ออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส้านักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร      ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1. ส้านักงานประมงจังหวัดและส้านักงานประมงอ้าเภอ  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์ : 053-611346     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
โทรสาร :  053-620039     ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. และ 
E-mail :  fpo-maehongson.dof.in.th    13.00 – 16.30 น. 
    

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการประกาศรับรองให้ออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า พ.ศ.2553 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
                 ขั้นตอนและระยะเวลำ                     หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
         (รอข้อมูลระยะเวลำแต่ละขั้นตอน) 

1. บุคคล/กลุ่มองค์กรเอกชนยื่นค้าขอส้านักงาน   ส้านักงานประมงจังหวัด 
    ประมงจังหวัด 
    ระยะเวลา 1 วัน 
2. ตรวจสอบหลักฐาน      ส้านักงานประมงจังหวัด 
    ระยะเวลา 1 วันท้าการ 
3. น้าเสนออธิบดีกรมประมงผ่านหน่วยงานที่   กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 
     เกี่ยวข้อง       กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 
     ระยะเวลา 2 วันท้าการ 
4. อธิบดีกรมประมงอนุมัติตามค้าขอ    กรมประมง 
    ระยะเวลา 1 วันท้าการ 
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูล    กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 
    และแจ้งผลให้ส้านักงานประมงจังหวัด    กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 
    ระยะเวลา 1 วันท้าการ 
6. ออกหนังสือประกาศรับรองก้ากับการจ้าหน่าย   ส้านักงานประมงจังหวัด 
    ระยะเวลา 1 วันท้าการ 
   
    ระยะเวลำรวม 7 วันท ำกำร 
    รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

 



เอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ 

หลักฐานการยื่นประเภทองค์กรเอกชน 
    1. กรอกแบบค้าขอ จนส.4       จ้านวน 1 ฉบับ 
    2. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของคณะกรรมการกลุ่มองค์กรเอกชน  จ้านวน 1 ฉบับ 
        ผู้มีอ้านาจลงนาม 
    3. ส้าเนาข้อบังคับ (เฉพาะสมาคม สหกรณ์ ชมรม กลุ่ม)    จ้านวน 1 ฉบับ 
    4. ส้าเนาใบส้าคัญแสดงการจดทะเบียน (เฉพาะสมาคม สหกรณ์ ฯลฯ)  จ้านวน 1 ฉบับ 
    5. กรณีมอบอ้านาจให้น้าหนังสือมอบอ้านาจพร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัว  จ้านวน 1 ฉบับ 
        ประชาชนผู้รับมอบอ้านาจ 
    6. รายละเอียดหน่วยผลิตสัตว์น้้า ได้แก่ รายชื่อสมาชิก ที่อยู่ เลขบัตรประจ้าตัว จ้านวน 1 ฉบับ 
        ประชาชน เลขทะเบียนฟาร์ม สถานที่ตั้งโรงเพาะ/ฟาร์มเลี้ยง พ้ืนที่ จ้านวนบ่อ 
        ชนิดสัตว์น้้า ผลผลิตของสมาชิกแต่ละราย 
    7. ชื่อและตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ้านาจลงนาม จ้านวนไม่เกิน 3 คน  จ้านวน 1 ฉบับ 
    8. ตัวอย่างแบบ จสน.1 จสน.2 หรือ จสน.3 (เฉพาะยื่นขอใหม่)   จ้านวน 1 ฉบับ 
    9. รายงานการประชุมของกลุ่มฯ (ระบุรายชื่อผู้มีอ้านาจลงนาม ข้อก้าหนด  จ้านวน 1 ฉบับ 
        ค่าธรรมเนียม ฯลฯ 
    10. หลักฐานแสดงให้ทราบว่ามีความสามารถส่งข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ จ้านวน 1 ฉบับ 
    11. ส้าเนาหนังสือประกาศรับรอง จสน.6 ฉบับเดิม (เฉพาะยื่นต่ออายุ)  จ้านวน 1 ฉบับ 
    12. หนังสือมอบอ้านาจ (เฉพาะกรณีมอบอ้านาจให้ผู้อื่นมายื่นขอแทน) 
หมำยเหตุ กรณีขอต่ออายุ หากเอกสารในข้อ 3,8,10 และ 11 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน ไม่ต้องยื่นใหม่ 

หลักฐานการยื่นประเภท บุคคล (ผู้ประกอบการ โรงเพาะพันธุ์สัตว์น้้า/ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้า) 
    1. กรอกแบบค้าขอ จสน.5       จ้านวน 1 ฉบับ 
    2. ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้มีอ้านาจลงนาม     จ้านวน 1 ฉบับ 
    3. ส้าเนาบัตรทะเบียนฟาร์ม       จ้านวน 1 ฉบับ 
    4. ส้าเนาในส้าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 90 วัน   จ้านวน 1 ฉบับ 
        (เฉพาะนิติบุคล) 
    5. กรณีมอบอ้านาจ ให้น้าหนังสือมอบอ้านาจพร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัว  จ้านวน 1 ฉบับ 
        ประชาชนผู้รับมอบอ้านาจ 
    6. รายละเอียดหน่วยผลิตสัตว์น้้า (ได้แก่ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน    จ้านวน 1 ฉบับ 
        เลขทะเบียนฟาร์ม สถานที่ตั้งโรงเพาะ/ฟาร์มเลี้ยง พ้ืนที่ จ้านวนบ่อ 
        ชนิดสัตว์น้้า ผลผลิต) 
     7. ชื่อและตวัอย่างลายมือชื่อผู้มีอ้านาจลงนาม จ้านวนไม่เกิน 3 คน  จ้านวน 1 ฉบับ 
     8. ส้าเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่จะเป็นลงนาม    จ้านวน 1 ฉบับ 


