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คู่มือสาํหรับประชาชน: การประกาศรับรองใหอ้อกหนังสือกาํกับการจาํหน่ายลูกพันธุสั์ตวน์าํ(สาํหรับผู้ขอ

ประเภทกลุ่มองคก์รเอกชน) 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ: สาํนกังานประมงจงัหวดัระนอง 

กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

1. ชอืกระบวนงาน: การประกาศรบัรองใหอ้อกหนงัสือกาํกบัการจาํหน่ายลกูพนัธุส์ตัวน์าํ(สาํหรบัผูข้อประเภทกลุ่ม

องคก์รเอกชน) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สาํนกังานประมงจงัหวดัระนอง 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) ระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการประกาศรบัรองใหอ้อกหนงัสือกาํกบัการจาํหน่ายสตัว์นาํ พ.ศ. 2553 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีห้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนัทาํการ  

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลยีต่อเดอืน 10  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 20  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 1  

10. ชอือ้างอิงของคู่มือประชาชน สาํเนาคูมื่อประชาชน 31/08/2015 11:57  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีให้บริการ  

สาํนกังานประมงจงัระนอง ศูนย์ราชการจงัหวดัระนอง ชนั2 ถนนเพชรเกษม  ตาํบลบางริน  

อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 85000 โทร/โทรสาร 077-800134-5 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน/ติดต่อดว้ย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานทีให้บริการ สาํนกังานประมงอาํเภอทกุอาํเภอ  อาคารทวี่าการอาํเภอ ในจงัหวดัระนอง /ติดต่อดว้ย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 

1. กลุ่มองคก์รเอกชน ซงึเป็นชมรมหรือกลุ่มอืนใด ทีมีความประสงคจ์ะขอใหป้ระกาศรบัรองใหอ้อกหนงัสือกาํกบัการ

จาํหน่ายลูกพนัธุส์ตัวน์าํ(FMD) จะตอ้งยืนขอหนงัสือประกาศรบัรอง ณ สาํนกังานประมงจงัหวดัทอ้งทีทีฟารม์ตงัอยู ่

2. ผูยื้นคาํขอจะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการประกาศรบัรองใหอ้อกหนงัสือกาํกบัการจาํหน่ายสตัวน์าํ 

พ.ศ.2553 

3. หนงัสือประกาศรบัรองใหอ้อกหนงัสือกาํกบัการจาํหน่ายลกูพนัธุส์ตัวน์าํ(FMD)ตามระเบียบนี มีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัออก

ให ้และสามารถขอตอ่อายอุอกไปไดค้รงัละไมเ่กิน 1 ปี 

 

เงือนไข 

1. กลุม่องคก์รเอกชนทีจะยืนขอหนงัสือประกาศรบัรอง ตอ้งมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี 

 1.1 ตอ้งมีสมาชิกของชมรมหรือกลุม่ทีเป็นผูป้ระกอบการโรงเพาะพนัธุส์ตัวน์าํ จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 10 ราย 

 1.2 สมาชิกของชมรมหรือของกลุม่ตอ้งมีทีตงัฟารม์อยูใ่นเขตจงัหวดัเดียวกนักบัทีตงัของชมรมหรือกลุม่นนั 

 1.3 สมาชิกของชมรมหรือกลุ่มตอ้งไดข้นึทะเบียนฟารม์กบักรมประมงแลว้ 

2. ในกรณีทีเจา้หนา้ทีมีขอ้สงสยัในหลกัฐานเอกสารทียืน เจา้หนา้ทีผูพิ้จารณาสามารถแจง้ใหผู้ยื้นคาํขอมาชีแจงเพิมเตมิได ้

3. กรณีการมอบอาํนาจ ผูม้อบอาํนาจจะตอ้งมอบอาํนาจใหผู้ที้ไดร้บัมอบอาํนาจในการดาํเนินการจนเบ็ดเสรจ็กระบวนงาน 

4. กรณียืนเอกสารหลกัฐานประกอบไมค่รบถว้นจะถือว่ายงัไมไ่ดร้บัเอกสารคาํขอจนกว่าเอกสารประกอบคาํขอจะครบถว้น 

5. กรณีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพมิเตมิไดใ้นขณะนนั ผู้

รบัคาํขอและผูยื้นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนดระยะเวลาให้

ผูยื้นคาํขอดาํเนินการแกไ้ขเพมิเตมิ หากผูยื้นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ขเพมิเตมิภายในระยะเวลาทีกาํหนดจะถือว่าผูยื้นคาํ

ขอไม่ประสงคจ์ะยืนคาํขอ 

6. ขนัตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเรมินบัระยะเวลาตงัแตเ่จา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีระบไุวใ้น

คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 

7. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ผูข้อยืนคาํขอตามแบบ 

จ.ส.น. 4 พรอ้มเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 

2.เจา้หนา้ทีลงทะเบียน

รบัคาํขอและและตรวจสอบ

ความถกูตอ้งครบถว้นของ

1 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

จงัหวดัระนอง 

(- กรณีเอกสารไม่

ถกูตอ้งครบถว้น 

ใหผู้ย้ืนคาํขอ

ดาํเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ข 

ภายใน 1 วนัทาํ
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ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขอ้ความและเอกสาร

หลกัฐาน 

3.เจา้หนา้ทีตรวจสอบ

คณุสมบตัเิบืองตน้ของผูยื้น

คาํขอและรายละเอียดของ

เอกสารหลกัฐานตามที

กาํหนด  
 

การ 

- กรณีทีเจา้หนา้ที

ไดต้รวจสอบแลว้ 

พบว่าผูยื้นคาํขอมี

คณุสมบตัไิม่

เป็นไปตาม

ระเบียบกาํหนดไว ้

ใหแ้จง้ผูยื้นคาํขอ

ทราบโดยเร็ว) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ทีส่งเอกสารคาํขอ

และหลกัฐานประกอบ ให้

หนว่ยงานทีเกียวขอ้งเพือ

ตรวจพิจารณา 
 

1 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

จงัหวดัระนอง 

(1. กรณีกลุม่

องคก์รเอกชนที

สมาชิกเพาะเลียง

สตัวน์าํจืดเป็น

หลกั ตอ้งนาํสง่

เอกสารคาํขอไป

ยงักองวิจยัและ

พฒันาประมงนาํ

จืด 

2. กรณีกลุม่

องคก์รเอกชนที

สมาชิกเพาะเลียง

สตัวน์าํชายฝังเป็น

หลกั ตอ้งนาํสง่

เอกสารคาํขอไป

ยงั กองวิจยัและ

พฒันาประมง

ชายฝัง) 

3) 

การพิจารณา 
 

หนว่ยงานทีเกียวขอ้งตรวจ

พิจารณาเอกสารหลกัฐาน

ตามทีระเบียบกาํหนด และ

เสนออธิบดีกรมประมงเพือ

12 วนัทาํการ กรมประมง (- หนว่ยงานที

รบัผิดชอบ คือ 

กองวิจยัและ

พฒันาประมงนาํ



4/8 
 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พิจารณาอนมุตัิในหลกัการ 
 

จืด และกองวิจยั

และพฒันาประมง

ชายฝัง แลว้แต่

กรณี 

- หากกองวิจยั

และพฒันาประมง

นาํจืด หรือกอง

วิจยัและพฒันา

ประมงชายฝัง

ตรวจพิจารณา

แลว้เห็นวา่ ผูยื้น

คาํขอมีคณุสมบตัิ

ไมเ่ป็นไปตาม

ระเบียบทีกาํหนด

ไวใ้หแ้จง้

หนว่ยงานทีรบัคาํ

ขอทราบโดยเรว็ 

เพือจะไดแ้จง้ใหผู้้

ยืนคาํขอทราบ) 

4) 

การพิจารณา 
 

1. อธิบดีกรมประมง

พิจารณาอนมุตัิ/ไมอ่นมุตัิ 

ตามคาํขอ 

2.หนว่ยงานทีเกียวขอ้งแจง้

ผลการพิจารณาให้

หนว่ยงานรบัคาํขอทราบ  
 

7 วนัทาํการ กรมประมง (กรณีทีอธิบดีกรม

ประมงมีความเห็น

เป็นอย่างอืน ให้

กองวิจยัและ

พฒันาประมงนาํ

จืด หรือกองวิจยั

และพฒันาประมง

ชายฝัง แจง้

หนว่ยงานทีรบัคาํ

ขอโดยเรว็ เพือจะ

ไดแ้จง้ใหผู้ยื้นคาํ

ขอทราบ) 
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ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

5) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ทีทีรบัผิดชอบจดัทาํ

หนงัสือประกาศรบัรองให้

ออกหนงัสือกาํกบัการ

จาํหน่ายลูกพนัธุส์ตัวน์าํ 

และเสนอผูมี้อาํนาจเพือ

พิจารณาลงนาม 
 

1 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

จงัหวดัระนอง 

- 

6) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผูมี้อาํนาจลงนามในหนงัสือ

ประกาศรบัรองฯ 
 

1 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

จงัหวดัระนอง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   23 วนัทาํการ 

13. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขนัตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (1. กรณีเป็นชมรม

หรือกลุม่ ตอ้งแนบ

สาํเนาบตัร

ประชาชนของ

คณะกรรมการ

ชมรมหรือกลุม่ 

2. กรณีเป็นนิติ

บคุคล ตอ้งแนบ

สาํเนาบตัร

ประชาชนของ

คณะกรรมการนิติ

บคุคล 

3. กรณีมอบ

อาํนาจ  



6/8 
 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3.1 สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนผูม้อบ

อาํนาจ 

3.2 สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนผูร้บั

มอบอาํนาจ) 

2) 

หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

0 1 ฉบบั (1. กรณีเป็นนิติ

บคุคล 

2. ตอ้งแนบ

ขอ้บงัคบัของนิติ

บคุคลมาดว้ย) 

3) 

เอกสารการจดัตงั

ชมรม/กลุม่ /อืนๆ 

พรอ้มขอ้บงัคบั 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

0 1 ฉบบั (กรณีเป็นชมรม

หรือกลุม่) 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

รายชือสมาชิก 

พรอ้ม

รายละเอียด

ประกอบ 

- 1 0 ฉบบั (พรอ้มรายละ

เดียดทีอยู่ 

หมายเลข

ประจาํตวั

ประชาชน 

หมายเลขการขนึ

ทะเบียนฟารม์ 

สถานทีตงัโรง

เพาะพนัธุส์ตัวน์าํ 

จาํนวนบ่อ ชนิด

สตัวน์าํที

เพาะพนัธุแ์ละ
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ศกัยภาพการผลิต

ของสมาชิกแตล่ะ

ราย เป็นหลกั) 

2) 

ชือ และตวัอยา่ง

ลายมือชือ ของผู้

มีอาํนาจลงนาม

ในหนงัสือกาํกบั

การจาํหน่ายลกู

พนัธุส์ตัวน์าํ 

- 1 0 ฉบบั (จาํนวนไมเ่กิน 3 

คน) 

3) 

ตวัอย่างแบบคาํ

ขอหนงัสือกาํกับ

การจาํหน่ายลกู

พนัธุส์ตัวน์าํ 

- 1 0 ฉบบั (ตอ้งมีรายการที

เป็นสาระสาํคญั

ครบถว้นใน

ทาํนองเดียวกนั

กบัคาํขอและ

หนงัสือกาํกบัการ

จาํหน่ายลูกพนัธุ์

สตัวน์าํของกรม

ประมง) 

4) 

รายงานการ

ประชมุ 

- 0 1 ฉบบั (ตอ้งระบรุายชือผู้

มีอาํนาจลงนาม 

ขอ้กาํหนดและ

อตัราการจดัเก็บ

คา่ธรรมเนียมใน

การออกหนงัสือ

กาํกบัการ

จาํหน่ายลูกพนัธุ์

สตัวน์าํใหแ้ก่

สมาชิก) 

5) 

หนงัสือประกาศ

รบัรองฯ ฉบบั

เดิม 

สาํนกังานประมง

พืนที

กรุงเทพมหานคร 

0 1 ฉบบั (กรณีตอ่อายุ

หนงัสือประกาศ

รบัรองฯ) 
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15. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สาํนกังานประมงจงัระนอง ศนูยร์าชการจงัหวดัระนอง ชนั2 ถนนเพชรเกษม  ตาํบลบาง

รนิ  อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 85000 โทร/โทรสาร 077-800134-5 / ติดตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน สาํนกังานประมงอาํเภอทกุอาํเภอ  อาคารทีว่าการอาํเภอ ในจงัหวดัระนอง 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการประกาศรบัรองใหอ้อกหนงัสือกาํกบัการจาํหน่ายสตัวน์าํ พ.ศ. 2553 

- 

2) คาํขอหนงัสือประกาศรบัรองเป็นผูอ้อกหนงัสือกาํกบัการจาํหน่ายสตัวน์าํหรือลกูพนัธุ(์สาํหรบัผูข้อประเภทกลุ่ม

องคก์รเอกชน)แบบ จ.ส.น. 4 

- 

18. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 01/09/2558 
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Office DOF, Ministry of 
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