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คู่มือส าหรับประชาชน : การประกาศรับรองให้ออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น  า 
(ส าหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน) 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร :สำ้นกังำนประมงจงัหวัดจันทบุรี  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
1. กลุ่มองค์กรเอกชนซึ่งเปน็ชมรมหรือกลุ่มอืน่ใดที่มคีวำมประสงค์จะขอให้ประกำศรับรองให้ออกหนังสือก้ำกับกำรจ้ำหน่ำย
สัตว์น ้ำจะต้องยืน่ขอหนังสือประกำศรับรองณส้ำนักงำนประมงจังหวัดท้องที่ที่ฟำร์มตั งอยู่ 
 

2. ผู้ยื่นค้ำขอจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก้ำกับกำรจ้ำหน่ำยสัตว์น ้ำ
พ.ศ.2553 
 

3. หนังสือประกำศรับรองให้ออกหนังสือก้ำกับกำรจ้ำหนำ่ยสัตว์น ้ำตำมระเบียบนี มีอำย ุ1 ปีนับแต่วันออกให้และสำมำรถขอ
ต่ออำยุออกไปได้ครั งละไม่เกิน 1 ปีนับต่อจำกอำยุตำมหนังสอืประกำศรับรองเดิมกำรขอต่ออำยุหนังสือประกำศรับรองฯต้อง
ด้ำเนินกำรยื่นคำ้ขอต่อเจ้ำหนำ้ที่ณส้ำนักงำนประมงจังหวัดพื นที่ก่อนวันหมดอำยุไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
 

เงื่อนไข 
1. กลุ่มองค์กรเอกชนที่จะยื่นขอหนังสือประกำศรับรองต้องมคีุณสมบัติดังต่อไปนี นี  
   1.1 ต้องมีสมำชิกของชมรมหรือกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบกำรเลี ยงสัตว์น ้ำจ้ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 รำย 
   1.2 สมำชิกของชมรมหรือของกลุ่มต้องมีที่ตั งฟำร์มอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันกับที่ตั งของชมรมหรือกลุ่มนั น 
   1.3 สมำชิกของชมรมหรือกลุ่มต้องได้ขึ นทะเบียนฟำร์มกบักรมประมงแล้ว 
 

2. ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นเจำ้หน้ำที่ผูพ้ิจำรณำสำมำรถแจง้ให้ผู้ยื่นค้ำขอมำชี แจงเพิ่มเตมิได้ 
 

3. กรณีกำรมอบอ้ำนำจผู้มอบอ้ำนำจจะต้องมอบอ้ำนำจให้ผูท้ี่ได้รับมอบอ้ำนำจในกำรดำ้เนนิกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
 

4. กรณียืน่เอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค้ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบคำ้ขอจะครบถ้วน 
 

5. กรณีค้ำขอหรือเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพิจำรณำไมค่รบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไมอ่ำจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั นผู้
รับค้ำขอและผู้ยืน่ค้ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก้ำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นค้ำขอด้ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหำกผู้ยื่นค้ำขอไม่ดำ้เนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นค้ำขอไม่
ประสงค์จะยื่นค้ำขอ 
 

6. ขั นตอนกำรด้ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริม่นับระยะเวลำตั งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
 

7. ส้ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรบัรองส้ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
 
 
 



คู่มือประชาชน : รับรองให้ออกหนังสือจ้ำหน่ำยสัตว์น ้ำ (เอกชน) หนา้ 2 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานที่ใหบ้รกิาร 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี 
เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  
โทรศพัท์/โทรสำร 0 3931 1515/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หนว่ยงำน 
(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร  
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศกุร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 
ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :25 วันท้ำกำร 
 

ล าดับ ขั นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผู้ขอยื่นค้ำขอตำมแบบจ.ส.น. 4 พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค้ำขอและและตรวจสอบควำมถูกตอ้ง
ครบถ้วนของข้อควำมและเอกสำรหลักฐำน 
 3.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื องต้นของผู้ยื่นคำ้ขอและ
รำยละเอียดของเอกสำรหลักฐำนตำมที่กำ้หนด 
(หมำยเหตุ: (- กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ผู้ยืน่ค ำขอ
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน 1 วันท ำกำร 
- กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ำผู้ยื่นค ำขอมคีุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตำมระเบียบก ำหนดไว้จะแจ้งผู้ยื่นค ำขอทรำบโดยเร็ว)) 

1 วันท้ำกำร ส้ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

2) การพิจารณา 
เจ้ำหน้ำที่ส่งเอกสำรคำ้ขอและหลักฐำนประกอบให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อตรวจพิจำรณำ 
(หมำยเหตุ: (1. กรณีสมำชิกเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเป็นหลักต้องน ำส่ง
เอกสำรค ำขอไปยังกองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด 
2. กรณีสมำชิกเลีย้งสัตว์น้ ำชำยฝั่งเป็นหลักต้องน ำส่งเอกสำรค ำ
ขอไปยังกองวิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่ง)) 

2 วันท้ำกำร ส้ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

3) การพิจารณา 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจพิจำรณำเอกสำรหลักฐำนตำมเกณฑ์ที่
ระเบียบก้ำหนดและเสนออธิบดีกรมประมงเพื่อพิจำรณำอนมุัติใน
หลักกำร 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือกองวิจัยและพฒันำ
ประมงน้ ำจืดและกองวิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่งแล้วแต่กรณี 
- หำกกองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดหรือกองวิจัยและพัฒนำ
ประมงชำยฝั่งตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำผู้ยื่นค ำขอมคีุณสมบัติไม่
เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ให้แจ้งหน่วยงำนที่รับค ำขอทรำบ
โดยเร็วเพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ยืน่ค ำขอทรำบ)) 

12 วันท้ำกำร กรมประมง 
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ล าดับ ขั นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การพิจารณา 

1. อธิบดีกรมประมงพิจำรณำอนุมัติ/ไม่อนุมัติตำมค้ำขอ 
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้หน่วยงำนรับค้ำ
ขอทรำบ 
(หมำยเหตุ: (กรณีที่อธิบดีกรมประมงมคีวำมเห็นเป็นอย่ำงอืน่ให้
กองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดหรือกองวิจัยและพัฒนำประมง
ชำยฝั่งแจ้งหน่วยงำนทีร่ับค ำขอโดยเร็วเพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ยืน่ค ำขอ
ทรำบต่อไป)) 

7 วันท้ำกำร กรมประมง 
 

5) การพิจารณา 
เจ้ำหน้ำที่ทีร่ับผิดชอบจัดท้ำหนังสือประกำศรับรองให้ออกหนังสือ
ก้ำกับกำรจ้ำหน่ำยลูกพันธ์ุสัตว์น ้ำและเสนอผู้มีอำ้นำจเพื่อ
พิจำรณำลงนำม 
(หมำยเหตุ: -) 

2 วันท้ำกำร ส้ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ผู้มีอ้ำนำจลงนำมในหนังสือประกำศรับรองฯ 
(หมำยเหต:ุ -) 

1 วันท้ำกำร ส้ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 
 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. กรณีเป็นชมรมหรือกลุ่มต้องแนบส้ำเนำบัตรประชำชน
ของคณะกรรมกำรชมรมหรือกลุ่ม 
2. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบส้ำเนำบัตรประชำชนของคณะกรรมกำร
นิติบุคคล 
3. กรณีมอบอ้ำนำจ 
  3.1 ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชนผู้มอบอ้ำนำจ 
  3.2 สำ้เนำบัตรประจำ้ตัวประชำชนผู้รับมอบอ้ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผู้ยื่นค้ำขอเป็นนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ 

3) 
 

เอกสารการจัดตั งชมรม/กลุม่ /อื่นๆพร้อมข้อบังคับ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา   1 ชุด 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นชมรม/กลุ่ม/สมำคม/สหกรณ์/อื่นๆ) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 
รายชื่อสมาชิกพร้อมรายละเอียดประกอบ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา   0 ชุด 
หมายเหต ุ(ต้องมีรำยละเอียดของสมำชิกทุกรำยดงันี  
1. ที่อยู ่
2.เลขบัตรประจ้ำตัวประชำชน 
3.หมำยเลขทะเบียนฟำรม์ 
4.สถำนที่ตั งฟำร์ม 
5.พื นที่ฟำร์ม 
6.จ้ำนวนบ่อ 
7.ชนิดสัตว์น ้ำที่เพำะเลี ยง 
8.ศักยภำพกำรผลิตของสมำชกิแต่ละรำย) 

- 

5) 
 

ชื่อและตัวอย่างลายมือชื่อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา   0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ที่จะเป็นผูม้ีอ้ำนำจลงนำมในหนังสือก้ำกับกำรจำ้หน่ำย
สัตว์น ้ำจ้ำนวนไม่เกิน 3 คน) 

- 

6) 
 

ตัวอย่างแบบค าขอหนงัสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น  า 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

ตัวอย่างหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น  า 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ต้องมีรำยกำรที่เป็นสำระสำ้คัญครบถ้วนในท้ำนอง
เดียวกันกับค้ำขอและหนังสือกำ้กับกำรจ้ำหนำ่ยสัตว์น ้ำของกรมประมง) 

- 

8) 
 

รายงานการประชุม 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา   1 ชุด 
หมายเหต ุ(ต้องระบุรำยชื่อผูม้ีอ้ำนำจลงนำมข้อก้ำหนดและอัตรำกำร
จัดเก็บค่ำธรรมเนยีมในกำรออกหนังสือก้ำกับกำรจ้ำหนำ่ยสตัว์น ้ำให้แก่
สมำชิก) 

- 

9) 
 

เอกสารหลักฐานอื่น 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เอกสำรที่แสดงให้ทรำบว่ำกลุ่มองค์กรมีควำมสำมำรถ
บันทึกข้อมูลหนังสือก้ำกับกำรจ้ำหน่ำยสัตว์น ้ำลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่กรมประมงจัดท้ำขึ นได้) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
10) 

 
หนังสือประกาศรบัรองฯฉบบัเดิม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีต่ออำยหุนังสือประกำศรับรองฯ) 

กรมประมง 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บำท 
 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบรกิาร 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส้ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 2 ถนนแผน่ดินทอง 3 ต้ำบลตลำด อ้ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
โทรศพัท์/โทรสำร 0 3931 1515 
(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์ด้ำรงธรรมจงัหวัดจันทบุร ีศำลำกลำงจังหวัดจันทบรุี ชั น 1 ถนนเลียบเนิน ต้ำบลวัดใหม่ อ้ำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000  โทรศัพท์ 0 3932 8333 
(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริกำรประชำชนส้ำนักปลัดส้ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรประกำศรับรองให้ออกหนังสอืก้ำกับกำรจ้ำหน่ำยสัตว์น ้ำ พ.ศ. 2553 
(หมำยเหตุ: -) 

2) ค้ำขอหนังสือประกำศรับรองเป็นผู้ออกหนังสือก้ำกับกำรจ้ำหน่ำยสัตว์น ำ้หรือลูกพนัธุ์ 
(ส้ำหรับผู้ขอประเภทกลุม่องคก์รเอกชน) แบบจ.ส.น. 4 
(หมำยเหตุ: -) 

 
หมายเหต-ุ 
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ชื่อกระบวนงาน:กำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก้ำกับกำรจ้ำหน่ำยสัตว์น ้ำ(สำ้หรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน) 
หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมประมงกรมประมงกรมประมง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบรกิาร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนญุาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 
1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553 
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มคีวำมส้ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สงัคม 
พื นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, สว่นภูมิภำค 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ้ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1 
 จ้ำนวนค้ำขอที่มำกที่สุด 5 
 จ้ำนวนค้ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : รับรองให้ออกหนังสือจ้ำหน่ำยสัตว์น ำ้ (เอกชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҿү҃ҬҴҥҋҜҳҜқҷӇҖҴҩқӨӀҭҧҖҊҴ҃ҾҩӅҜӂҍҗӨҥҲҜҜҬҴҥҬқҾҙҪҪһқҤӨ҃ҧҴ҉҄ ӥүңһҧ̓һӤңҹүҬӋҴҭҥҳҜҝҥҲҌҴҌқ 

Backend.info.go.th 

ҩҳқҙҷӆҾҞҤҿҠҥӤ҆һӤңҹү: - 

ӥ҄үңһҧҬӋҴҭҥҳҜҾҊӥҴҭқӥҴҙҷӆ 


