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ระเบียบกรมประมง 
ว�าด�วยการขอหนังสือรับรองการได�มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว$นํ้า การตรวจรับรองชนิด ลักษณะ 
คุณภาพหรือแหล�งกําเนิดของสัตว$นํ้าใด การตรวจวิเคราะห$ตัวอย�างดิน นํ้า สัตว$นํ้า หรือป,จจัยการผลิต 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๕ แห�งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อธิบดีกรมประมงออกระเบียบ กําหนดข้ันตอน วิธีปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองการได�มาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตว$นํ้า การตรวจรับรองชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือแหล�งกําเนิดของสัตว$นํ้าใด การตรวจ
วิเคราะห$ตัวอย�างดิน นํ้า สัตว$นํ้า หรือป,จจัยการผลิต เป7นการเฉพาะรายไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ในระเบียบน้ี 
“หนังสือรับรอง” หมายความว�า หนังสือท่ีกรมประมงออกให�เพ่ือรับรองว�าการ

เพาะเลี้ยงสัตว$นํ้าได�มาตรฐานสินค�าเกษตรท่ีคณะกรรมการมาตรฐานสินค�าเกษตรตามกฎหมายว�าด�วย
มาตรฐานสินค�าเกษตรประกาศกําหนด 

 
ข�อ ๒  ผู�ใดประสงค$จะขอรับหนังสือรับรอง หรือขอให�มีการตรวจรับรองชนิด 

ลักษณะคุณภาพหรือแหล�งกําเนิดของสัตว$นํ้าใด การตรวจวิเคราะห$ตัวอย�างดิน นํ้า สัตว$นํ้า หรือป,จจัย
การผลิตเป7นการเฉพาะรายให�ย่ืนคําขอตามแบบท�ายประกาศน้ี พร�อมกับแนบเอกสารหลักฐาน 
ดังต�อไปน้ี 

๒.๑ กรณีเป7นบุคคลธรรมดา 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๒) สําเนาทะเบียนบ�าน 

๒.๒ กรณีเป7นนิติบุคคล 
(๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนซึ่งมีอายุไม�เกิน 

๙๐ วัน นับแต�วันท่ีออกหนังสือรับรอง 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของกรรมการ

ผู�จัดการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุ�นส�วนผู�จัดการ หรือผู�แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลน้ัน 
แล�วแต�กรณี 

๒.๓ กรณีมอบอํานาจให�ผู�อื่นมายื่นคําขอหรือดําเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลให�แนบหนังสือมอบอํานาจมาพร�อมกับคําขอ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มอบ
อํานาจและผู�รับมอบอํานาจ 

 
ข�อ ๓  สถานท่ีในการย่ืนคําขอ 
ให�ผู�ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว$นํ้าท่ีประสงค$จะขอรับหนังสือรับรอง หรือขอให�มี

การตรวจรับรองชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือแหล�งกําเนิดของสัตว$นํ้าใด การตรวจวิเคราะห$ตัวอย�างดิน 
นํ้า สัตว$นํ้า หรือป,จจัยการผลิต เป7นการเฉพาะราย ย่ืนคําขอตามข�อ ๒ พร�อมท้ังตัวอย�างท่ีจะขอให�มี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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การตรวจสอบรับรอง ณ ศูนย$ ฯ สถาบัน สถานี ทางวิชาการของกรมประมง ท่ีประจําอยู�ท่ัวประเทศ
ตามชนิดและประเภทท่ีจะขอให�มีการตรวจรับรอง 

 
ข�อ ๔  เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�รับคําขอแล�ว ให�ตรวจสอบความถูกต�องครบถ�วน

ของคําขอและเอกสารหลักฐานตามคําขอพร�อมท้ังตัวอย�างท่ีจะขอให�มีการตรวจสอบ และให�
ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาไม�เกิน ๓ วันทําการ 

เม่ือมีการตรวจสอบ หรือวิเคราะห$ แล�วเสร็จ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีนําเสนอเพ่ือออก
หนังสือรับรองตามรูปแบบท่ีแต�ละหน�วยงานกําหนด 

 
ข�อ ๕๑  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป7นต�นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
อดิศร  พร�อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง/หน�า ๑/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. แบบคําขอหนังสือรับรองหรือขอให�มีการตรวจรับรองชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือ
แหล�งกําเนิดของสัตว$นํ้าใด การตรวจวิเคราะห$ตัวอย�างดิน นํ้า สัตว$นํ้า หรือป,จจัยการผลิต เป7นการ
เฉพาะราย 

 
(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ปริยานุช/จัดทํา 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
วริญา/ตรวจ 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 


