
คูม่อืส ำหรบัประชำชน :    กำรประกำศรบัรองใหอ้อกหนงัสอืก ำกับกำรจ ำหนำ่ยสตัวน์  ำ 

                                (ส ำหรบัผูข้อประเภทบคุคล) 

หนว่ยงำนทีใ่ห้บรกิำร :      ส ำนกังำนประมงจงัหวัดรำชบรุี  
 

หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 
 

หลักเกณฑ์และวิธีกำร 

1. บุคคลที่มีควำมประสงค์จะขอให้ประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น  ำ จะต้องยื่นขอหนังสือประกำศ

รับรอง ณ ส ำนักงำนประมงจังหวัดท้องที่ท่ีฟำร์มตั งอยู่ 

2. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น  ำ 

พ.ศ.2553 

3. หนังสือประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น  ำตำมระเบียบนี  มีอำยุ 1 ปี นับแต่วันออกให้ และสำมำรถ

ขอต่ออำยุออกไปได้ครั งละไม่เกิน 1 ปี นับต่อจำกอำยุตำมหนังสือประกำศรับรองเดิม กำรขอต่ออำยุหนังสือประกำศรับรองฯ

ต้องด ำเนินกำรยื่นค ำขอต่อเจ้ำหน้ำที่ ณ ส ำนักงำนประมงจังหวัดพื นที่ก่อนวันหมดอำยุไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 

เงื่อนไข 

1. บุคคลที่ประสงค์จะขอรับหนังสือประกำศรับรอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  

1.1 เป็นผู้ประกอบกำรโรงเพำะพันธุ์สัตว์น  ำ 

1.2 มีสถำนประกอบกำรโรงเพำะพันธุ์สัตว์น  ำ ตั งอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันกับสถำนที่ยื่นค ำขอ 

1.3 เป็นผู้ที่ได้ขึ นทะเบียนฟำร์มกับกรมประมงแล้ว 

2. ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี แจงเพ่ิมเติมได้  

3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จ กระบวนงำน 

4. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะครบถ้วน  

5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั น ผู้

รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้

ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอ

ไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 

6. ขั นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ใน

คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 

7. ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 
โทรศัพท์ / โทรสำร : 0 3233 7656 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

 

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร  
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รบัผดิชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 23 วันท ำกำร 

 

ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ผู้ขอยื่นค ำขอตำมแบบ จ.ส.น. 5 พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอและและตรวจสอบควำม
ถูกต้องครบถ้วนของข้อควำมและเอกสำรหลักฐำน  
3. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื องต้นของผู้ยื่นค ำขอและ
รำยละเอียดของเอกสำรหลักฐำนตำมท่ีก ำหนด 
 
(หมำยเหต:ุ (- กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ยื่นค ำขอ
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข ภำยใน 1 วันท ำกำร 
- กรณีท่ีเจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ำผู้ยื่นค ำขอมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตำม ระเบียบก ำหนดไว้ ให้แจ้งผู้ยื่นค ำขอ
ทรำบโดยเร็ว))  
 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง

จังหวัดรำชบุรี 

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ส่งเอกสำรค ำขอและหลักฐำนประกอบ ให้หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือตรวจพิจำรณำ 
 
(หมำยเหต:ุ 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง

จังหวัดรำชบุรี 

 



ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
(1. กรณีบุคคลเลี ยงสัตว์น  ำจืดเป็นหลัก ต้องน ำส่งเอกสำรค ำ
ขอไปยังกองวิจัยและพัฒนำประมงน  ำจืด 
2. กรณีบุคคลเลี ยงสัตว์น  ำชำยฝั่งเป็นหลัก ต้องน ำส่งเอกสำร
ค ำขอไปยัง กองวิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่ง))  
 

3) กำรพจิำรณำ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจพิจำรณำเอกสำรหลักฐำนตำม
เกณฑ์ที่ระเบียบก ำหนด และเสนออธิบดีกรมประมงพิจำรณำ
อนุมัติในหลักกำร 
 

(หมำยเหต:ุ (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ กองวิจัยและพัฒนำ
ประมงน  ำจืด และกองวิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่ง 
- หำกกองวิจัยและพัฒนำประมงน  ำจืด หรือกองวิจัยและ
พัฒนำประมงชำยฝั่งตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้ยื่นค ำขอมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ให้แจ้งหน่วยงำนที่
รับค ำขอทรำบโดยเร็ว เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ))  
 

12 วันท ำกำร กรมประมง 
 

4) กำรพจิำรณำ 
1. อธิบดีกรมประมงพิจำรณำอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ตำมค ำขอ 
2.หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้หน่วยงำนรับค ำ
ขอทรำบ 
 

(หมำยเหต:ุ (กรณีท่ีอธิบดีกรมประมงมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 
ให้กองวิจัยและพัฒนำประมงน  ำจืด หรือกองวิจัยและพัฒนำ
ประมงชำยฝั่ง แจ้งหน่วยงำนที่รับค ำขอโดยเร็ว เพื่อจะได้แจ้ง
ให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ))  
 

7 วันท ำกำร กรมประมง 
 

5) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบจัดท ำหนังสือประกำศรับรองให้ออก
หนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น  ำ และเสนอผู้มีอ ำนำจเพื่อ
พิจำรณำลงนำม 
 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดรำชบุรี 



ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
6) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีติ 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือประกำศรับรองฯ 
 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดรำชบุรี 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ  0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ 
1. ของผู้ยื่น 
2. ของบุคคลอ่ืนใดที่จะเป็นผู้ลงนำมในหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น  ำ 
 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ– 
 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ออกให้ไม่เกิน 90 วัน) 
 
 
 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ– 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
5) 

 
รำยละเอยีดสถำนประกอบกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ต้องประกอบด้วย รำยละเอียดสถำนที่ตั ง หมำยเลขกำรขึ น
ทะเบียนฟำร์ม จ ำนวนบ่อเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ ชนิดสัตว์น  ำที่เพำะเลี ยงและ
ศักยภำพกำรผลิต) 
 

- 

6) 
 

ชื่อ และตวัอย่ำงลำยมือชือ่ ของผูม้ีอ ำนำจลงนำมในหนงัสือก ำกับกำร
จ ำหนำ่ยสตัวน์  ำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ไม่เกิน 3 คน) 
 

- 

7) 
 

ตวัอยำ่งแบบค ำขอหนงัสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสตัวน์  ำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ– 
 

- 

8) 
 

เอกสำรหลกัฐำนอื่น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรที่แสดงให้ทรำบว่ำผู้ยื่นขอมีควำมสำมำรถบันทึก
ข้อมูลหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น  ำลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรม
ประมงจัดท ำขึ นได้) 
 

- 

9) 
 

หนังสอืประกำศรบัรองฯ ฉบบัเดมิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีต่ออำยุหนังสือประกำศรับรองฯ) 

ส ำนักงำนประมงพื นที่
กรุงเทพมหำนคร 

 

 



ค่ำธรรมเนยีม 

 
ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหต:ุ -)  

 ค่ำธรรมเนยีม  0 บำท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง   
ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 399 ถนนยุติธรรม ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70000 
โทรศัพท์/โทรสำร : 0 3233 7656 
เว็บไซต์ส ำนักงำน : www4.fisheries.go.th/fpo-ratchaburi 
Facebook : ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 

1) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น  ำ พ.ศ. 2553 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ค ำขอหนังสือประกำศรับรองเป็นผู้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น  ำหรือลูกพันธุ์(ส ำหรับผู้ขอประเภท
บุคคล) แบบ จ.ส.น. 5 
(หมำยเหตุ: -)  

 

หมำยเหต ุ

- 
เอกสำรฉบับนี ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

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

