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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
หลักเกณฑ์ 
1. ผู้ประสงค์ยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้ำนกำรประมง (ทบ.1) จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง พ.ศ. 2556 
2. อำยุของทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ มีก ำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน  
 
เงื่อนไข 
1.ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรีจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 30 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวันท ำ
กำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เก่ียวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีข้ันตอน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับ
เอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2.ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
3.กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
4.กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ถูกต้องครบถ้วน จะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ถูกต้องครบถ้วน  
5.กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7.ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140  โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. เกษตรกรยื่นค ำขอตำมแบบ ทบ 1-1พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอและและตรวจสอบควำม
ถูกต้องครบถ้วนของข้อควำมและเอกสำรหลักฐำน 
3.เจ้ำหน้ำที่ออกใบนัดหมำยกำรรับบัตรประจ ำตัวเกษตรกรผู้
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำแก่ผู้ยื่นค ำขอ 
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เกษตรกรผู้ยื่น
ค ำขอปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภำยใน 1 วันท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่นัดหมำยเกษตรกร และเข้ำ
ตรวจสอบฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำของเกษตรกร 
(หมำยเหตุ: (หำกเกษตรกรไม่ปฏิบัติตำมที่นัดหมำย หรือกรณี
อ่ืนใดที่ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถเข้ำตรวจสอบฟำร์มได้
ภำยใน 5 วันท ำกำร หลังจำกที่นัดหมำย จะถือว่ำไม่ประสงค์
ยื่นค ำขอ))  

5 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่สรุปรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ พร้อมจัดส่งเอกสำร
หลักฐำนประกอบไปยังหน่วยงำนที่รับค ำขอ 
(หมำยเหตุ: -)  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

4) กำรพิจำรณำ 
1.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับเอกสำร และตรวจพิจำรณำค ำขอ 
และเอกสำรหลักฐำนอีกครั้งหนึ่ง 
2.เจ้ำหน้ำที่เสนอเอกสำรค ำขอและผลกำรตรวจสอบฟำร์มให้
ผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน 
(หมำยเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่ำข้อมูลไม่ถูกต้อง และ
ไม่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ มิให้รับขึ้นทะเบียน และให้ส่งคืน
ไปยังผู้ยื่นค ำขอเพ่ือแจ้งกำรไม่รับขึ้นทะเบียนพร้อมเหตุผลให้
เกษตรกรทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร))  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

5) กำรพิจำรณำ 
ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน 
(หมำยเหตุ: (เมื่อผู้มีอ ำนำจได้อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือ

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ว่ำเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำดังกล่ำวเป็นผู้ที่ได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนฯนับแต่วันที่ได้ยื่นค ำขอขึ้นทะเบียน))  

6) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบันทึกรำยชื่อและข้อมูลของเกษตรกร
ลงในระบบฐำนข้อมูลของกรมประมง 
2.  เจ้ำหน้ำที่เสนอผู้มีอ ำนำจ เพื่อพิจำรณำลงนำมในบัตร
ประจ ำตัวเกษตรกร 
(หมำยเหตุ: -)  

3 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในบัตรประจ ำตัวเกษตรกร 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคล ให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น 
3.กรณีมอบอ ำนำจ  
3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ 
3.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล  ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
2.ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

3) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทน (ติดอำกร
แสตมป์ 10 บำท)) 

- 

4) โฉนดที่ดิน กรมท่ีดิน 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีเกษตรกรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน) 

5) 
 

เอกสำรที่แสดงว่ำเกษตรกรเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

6) 
 

แบบแสดงข้อมูลที่ดิน (ทบ.1-2) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีไม่สำมำรถน ำส ำเนำโฉนดที่ดินมำแสดงได้ 
2.กรณีที่ไม่สำมำรถน ำเอกสำรผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินใดๆมำ
แสดงได้) 

กรมประมง 

7) 
 

แบบรับรองกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (ทบ.1-3) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีเกษตรกรได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน
โดยไม่มีสิทธิได้รับเอกสำร แต่มี เอกสำร ภบท.5และภบท.11 
2.กรณีเกษตรกรได้ครอบครองท ำประโยชน์ในที่ดินในเขตป่ำ หรือเขต
อุทยำน โดยมิใช่กำรครอบครองท ำประโยชน์โดยกำรบุกรุก) 

กรมประมง 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน (ทบ.1-4) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีใช้ที่ดินของผู้อ่ืน(พร้อมแนบส ำเนำโฉนดที่ดิน)) 

กรมประมง 

9) 
 

แบบค ำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (แบบ ทบ.1-1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง 
พ.ศ. 2556 
(หมำยเหตุ: -)  

2) แบบค ำขอขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ(แบบ ทบ.1-1) 
(หมำยเหตุ: -)  

3) แบบแสดงข้อมูลที่ดิน(แบบ ทบ.1-2) 
(หมำยเหตุ: -)  

4) แบบรับรองกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน(แบบ ทบ.1-3) 
(หมำยเหตุ: -)  

5) แบบหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน(แบบ ทบ.1-4) 
(หมำยเหตุ: -)  

6) แบบแจ้งข้อมูลกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำรำยปี(แบบ ทบ.1-6) 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง พ.ศ. 
2556  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
และผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง พ.ศ. 2556 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 25.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 80 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 200 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 10 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรต่ออำยุทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
หลักเกณฑ์ 
1. เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ได้รับกำรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำไว้แล้วและใกล้หมดอำยุ หำกประสงค์
จะต่ออำยุทะเบียน ให้ยื่นแบบแสดงควำมจ ำนงค์ต่ออำยุทะเบียนตำมแบบ ทบ. 1-5 ณ สถำนที่ที่ยื่นค ำขอขึ้นทะเบียน 
ภำยใน 60 วัน ก่อนทะเบียนจะหมดอำยุลง 
2. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำร
ด้ำนกำรประมง พ.ศ. 2556 
3. อำยุของทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำมีก ำหนด 3 ปีนับจำกวันสิ้นอำยุเดิม 
 
เงื่อนไข 
1. ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรีจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอ ได้วันละ 50 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ท ำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีข้ันตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำก
รับเอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีขอ้สงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติม
ได้ 
3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงำน 
4. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ครบถ้วนถูกต้อง  
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่ม นับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7. ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
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ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 10 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. เกษตรกรยื่นค ำขอตำมแบบ ทบ 1-5 พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอและและตรวจสอบควำม
ถูกต้องครบถ้วนของข้อควำมและเอกสำรหลักฐำน 
3. เจ้ำหน้ำที่ออกใบนัดหมำยกำรรับบัตรประจ ำตัวเกษตรกรผู้
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำแก่ผู้ยื่นค ำขอ 
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เกษตรกรผู้ยื่น
ค ำขอปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภำยใน 1 วันท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่นัดหมำยเกษตรกร และเข้ำ
ตรวจสอบฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำของเกษตรกร 
(หมำยเหตุ: (หำกเกษตรกรไม่ปฏิบัติตำมที่นัดหมำย หรือกรณี
อ่ืนใดที่ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถเข้ำตรวจสอบฟำร์มได้
ภำยใน 2 วันท ำกำร หลังจำกที่นัดหมำย จะถือว่ำไม่ประสงค์
ยื่นค ำขอฯ))  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่ สรุปรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ พร้อมจัดส่งเอกสำร
หลักฐำนประกอบส่งคืนหน่วยงำนที่รับค ำขอ 
(หมำยเหตุ: -)  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

4) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับเอกสำร และตรวจพิจำรณำค ำขอ 
และเอกสำรหลักฐำนอีกครั้งหนึ่ง 
2. เจ้ำหน้ำที่เสนอเอกสำรค ำขอและผลกำรตรวจสอบฟำร์ม 

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ให้ผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำอนุมัติในหลักกำร 
(หมำยเหตุ: (กรณีตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำข้อมูลไม่ถูกต้อง 
และไม่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ มิให้รับต่อทะเบียน และให้
ส่งคืนไปยังผู้ยื่นค ำขอเพ่ือแจ้งกำรไม่รับต่อทะเบียนพร้อม
เหตุผลให้เกษตรกรทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร))  

5) กำรพิจำรณำ 
ผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้ต่อทะเบียน 
(หมำยเหตุ: (เมื่อผู้มีอ ำนำจได้อนุมัติให้ต่อทะเบียนแล้ว ให้ถือ
ว่ำเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำดังกล่ำวเป็นผู้ที่ได้รับกำรต่อ
ทะเบียนฯนับแต่วันที่หมดอำยุ))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

6) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบันทึกรำยชื่อและข้อมูลของเกษตรกร
ลงในระบบฐำนข้อมูลของกรมประมง 
2. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบัตรประจ ำตัวเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
เสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในบัตรประจ ำตัวเกษตรกร 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ(ทบ.1) ฉบับเดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีมอบอ ำนำจให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้รับมอบอ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทน (ติดอำกร

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
แสตมป์ 10 บำท) ) 

4) 
 

หลักฐำนที่แสดงว่ำได้มีกำรด ำเนินกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอย่ำง
ต่อเนื่อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เกษตรกรสำมำรถแสดง หลักฐำนอื่นๆท่ีแสดงว่ำได้มีกำร
ด ำเนินกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จรับเงินค่ำซื้อ
พันธุ์สัตว์น้ ำ ใบเสร็จรับเงินค่ำซื้ออำหำรสัตว์น้ ำ เป็นต้น) 

กรมประมง 

5) 
 

ใบอนุญำตหรือหนังสืออนุญำตตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีด ำเนินกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่จับสัตว์น้ ำ ในที่ดิน
สำธำรณประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หรือในที่ดินอ่ืน) 

- 

6) 
 

สัญญำเช่ำที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีเกษตรกรเช่ำที่ดินที่มีก ำหนดระยะเวลำ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง 
พ.ศ. 2556 
(หมำยเหตุ: -)  

2) แบบค ำขอต่ออำยุทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1-5) 
(หมำยเหตุ: -)  

3) แบบแจ้งข้อมูลกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำรำยปี ประจ ำปี พ.ศ. ......................(ปีปัจจุบัน) (ทบ.1-6) 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรต่ออำยุทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง พ.ศ. 
2556  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
และผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง พ.ศ.2556 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 10.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 200 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 250 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 10 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรต่ออำยุทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
หลักเกณฑ์ 
1. ผู้ประสงค์ยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำร
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง พ.ศ. 2556 
2. อำยุของทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงมีก ำหนด 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน 
 
เงื่อนไข 
1. ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรีจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 30 ฉบับซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวันท ำ
กำรถัดไปเนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนหำกรับ
เอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นมำเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
3. กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
4. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ถูกต้องครบถ้วนจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ถูกต้องครบถ้วน 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นค ำ
ขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7. ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง ยื่นค ำขอตำมแบบ ทบ 2-1
พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอและตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อควำมและเอกสำรหลักฐำน 
3. เจ้ำหน้ำที่ออกใบนัดหมำยกำรรับบัตรประจ ำตัว
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงแก่ผู้ยื่นค ำขอ 
 
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้
ผู้ประกอบกำรปรับปรุงแก้ไข ภำยใน 1 วันท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่นัดหมำยผู้ประกอบกำร 
และเข้ำตรวจสอบสถำนประกอบกำร 
 
 
(หมำยเหตุ: (หำกผู้ประกอบกำรไม่ปฏิบัติตำมที่นัดหมำย หรือ
กรณีอ่ืนใดที่ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถเข้ำตรวจสอบ
ส ำนักงำน/สถำนประกอบกำรได้ภำยใน 5 วันท ำกำร หลังจำก
ที่นัดหมำย จะถือว่ำไม่ประสงค์ยื่นค ำขอ 
))  

5 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่สรุปรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบสถำนประกอบกำร พร้อมจัดส่งเอกสำรหลักฐำน
ประกอบไปยังหน่วยงำนที่รับค ำขอ 
 
(หมำยเหตุ: -)  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

4) กำรพิจำรณำ 
1.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับเอกสำร และตรวจพิจำรณำค ำขอ
และเอกสำรหลักฐำนอีกครั้งหนึ่ง 
2.เจ้ำหน้ำที่เสนอเอกสำรค ำขอและผลกำรตรวจสอบสถำน
ประกอบกำรให้ผู้มีอ ำนำจเพื่อพิจำรณำอนุมัติในหลักกำร 
 
 

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมำยเหตุ: (กรณีพิจำรณำแล้วเห็นว่ำข้อมูลไม่ถูกต้อง และไม่
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ มิให้รับขึ้นทะเบียน และให้ส่งคืนไป
ยังผู้ยื่นค ำขอเพ่ือแจ้งกำรไม่รับขึ้นทะเบียนพร้อมเหตุผลให้
ผู้ประกอบกำรทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร))  

5) กำรพิจำรณำ 
ผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน 
(หมำยเหตุ: (เมื่อผู้มีอ ำนำจได้อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือ
ว่ำผู้ประกอบกำรดังกล่ำวเป็นผู้ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนฯนับแต่
วันที่ได้ยื่นค ำขอขึ้นทะเบียน))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

6) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบันทึกรำยชื่อและข้อมูลของ
ผู้ประกอบกำรลงในระบบฐำนข้อมูลของกรมประมง 
2. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ประมงเสนอผู้มีอ ำนำจเพื่อพิจำรณำลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

3 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ประมง 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคล (ต้องแนบส ำนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ
กรรมกำรผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น)  
3.กรณีมอบอ ำนำจ  
3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ 3.2 ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีเป็นชำวต่ำงด้ำว ที่เป็นนิติบุคคล ให้ใช้เป็นเอกสำร

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ยืนยันตัวตน) 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล  ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
2.ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทน (ติดอำกร
แสตมป์ 10 บำท) ) 

- 

5) 
 

หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำรหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรของ
นิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีสถำนประกอบกำรเป็นโรงงำน) 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

7) 
 

ใบอนุญำตประกอบธุรกิจส ำหรับคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีเป็นคนต่ำงด้ำว) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง 
พ.ศ. 2556 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ค ำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรข้ึนทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง พ.ศ. 
2556  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
และผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง พ.ศ.2556 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 25.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 40 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 50 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 20 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรข้ึนทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรต่ออำยุทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
หลักเกณฑ์ 
1. ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงท่ีได้รับกำรข้ึนทะเบียนแล้วและใกล้หมดอำยุลง หำกประสงค์จะต่ออำยุทะเบียน ให้ยื่น
แบบแสดงควำมจ ำนงค์ต่ออำยุทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง ตำมแบบ ทบ. 2-2 ณ สถำนที่ที่ยื่นค ำขอขึ้น
ทะเบียนภำยใน 60 วัน ก่อนทะเบียนจะหมดอำยุลง 
2. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำร
ด้ำนกำรประมง ปี พ.ศ. 2556 
3. อำยุของทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงมีก ำหนด 3 ปี นับจำกวันสิ้นอำยุเดิม 
 
เงื่อนไข 
1. ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี จะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 50 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ท ำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีข้ันตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนหำกรับ
เอกสำรค ำขอ เกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่น เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จ 
กระบวนงำน 
4. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอ จนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ครบถ้วนถูกต้อง  
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7. ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานทีใ่ห้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: - )  
 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 10 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงยื่นค ำขอตำมแบบทบ 2-2 
พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอและตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อควำมและเอกสำรหลักฐำน 
3. เจ้ำหน้ำที่ออกใบนัดหมำยกำรรับบัตรประจ ำตัว
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงแก่ผู้ยื่นค ำขอ 
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้
ผู้ประกอบกำรปรับปรุงแก้ไข ภำยใน 1 วัน โดยจะเริ่มนับ
ระยะเวลำกำรให้บริกำรเมื่อเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่นัดหมำย ตรวจสอบ
ส ำนักงำน/สถำนประกอบกำรและลักษณะงำนตรงตำม
ประเภทค ำขอ 
(หมำยเหตุ: (หำกผู้ประกอบกำรไม่ปฏิบัติตำมที่นัดหมำยหรือ
กรณีอ่ืนใดที่ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถเข้ำตรวจสอบ
ส ำนักงำน/สถำนประกอบได้ภำยใน 5 วันท ำกำร หลังจำกท่ี
นัดหมำยจะถือว่ำไม่ประสงค์ยื่นค ำขอ))  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่สรุปรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบสถำนประกอบกำรพร้อมจัดส่งเอกสำรหลักฐำน
ประกอบส่งคืนหน่วยงำนที่รับค ำขอ 
(หมำยเหตุ: -)  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

4) กำรพิจำรณำ 
1.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับเอกสำรและตรวจพิจำรณำค ำขอ
และเอกสำรหลักฐำนอีกครั้งหนึ่ง 
2.เจ้ำหน้ำที่เสนอเอกสำรค ำขอและผลกำรตรวจสอบสถำน
ประกอบกำรให้ผู้มีอ ำนำจเพื่อพิจำรณำอนุมัติในหลักกำร 
 

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมำยเหตุ: (กรณีพิจำรณำแล้วเห็นว่ำข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ มิให้รับต่อทะเบียนและให้ส่งคืนไปยัง
ผู้ยื่นค ำขอเพ่ือแจ้งกำรไม่รับต่อทะเบียนพร้อมเหตุผลให้
ผู้ประกอบกำรทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร))  

5) กำรพิจำรณำ 
ผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้ต่อทะเบียน 
(หมำยเหตุ: (เมื่อผู้มีอ ำนำจได้อนุมัติให้ต่อทะเบียนแล้วถือว่ำ
ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวเป็นผู้ที่ได้รับกำรต่อทะเบียนฯ นับแต่
วันที่หมดอำยุ))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

6) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบันทึกรำยชื่อและข้อมูลของ
ผู้ประกอบกำรลงในระบบฐำนข้อมูลของกรมประมง 
2. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ประมงเสนอผู้มีอ ำนำจเพื่อพิจำรณำลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ประมง 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงฉบับเดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีมอบอ ำนำจให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้รับมอบอ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทน (ติดอำกร

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
แสตมป์ 10 บำท) ) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอต่ออำยุทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ. 2-2) 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรต่ออำยุทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง พ.ศ. 
2556  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผู้ประกอบกำร
ด้ำนกำรประมง ปี พ.ศ.2556 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 10.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 40 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 60 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 20 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรต่ออำยุทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขึ้นทะเบียนและต่ออำยุทะเบียนสถำนประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก 
(สอ.3) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
หลักเกณฑ์ 
1. ผู้ประสงค์ยื่นค ำขอรับหนังสือส ำคัญแสดงกำรข้ึนทะเบียนสถำนประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก (สอ.3) 
จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรข้ึนทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออก สัตว์น้ ำ 
พ.ศ.2557www.aahri.in.th/fish_cer/attach_new/_FORM /Form1430383881_192199.pdf 
2. ผู้ยื่นค ำขอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 
2.1 มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปี บริบูรณ์ 
2.2 ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้ำนกำรประมง(ทบ.1)ไว้กับกรมประมงแล้ว 
2.3 ต้องเป็นฟำร์มที่ได้รับรองมำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (GAP) 
2.4 ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำได้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมแปลง เอกสำร รำชกำรตำมระเบียบฉบับนี้ เว้น
แต่คดีถึงที่สุดว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่มีควำมผิดตำมฟ้อง ในกรณีท่ีผู้ยื่นได้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมแปลงเอกสำรรำชกำร
ตำมระเบียบ ฉบับนี้ ผู้ยื่นค ำขอนั้นจะสำมำรถยื่นค ำขอได้อีกเม่ือพ้นก ำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ค ำพิพำกษำในคดีนั้นถึง
ที่สุด 
 
วิธีกำร 
1. ผู้ประสงค์จะขอรับหนังสือส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก (สอ.3)ให้
ยื่นค ำขอรับหนังสือส ำคัญแสดงกำรขึ้น ทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำ(แบบ สอ.1) ได้ที่ส ำนักงำนประมง
จังหวัดท้องที่ที่สถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำนั้นตั้ง อยู่ 
2. ผู้ตรวจประเมินจะนัดหมำยผู้ประกอบกำรเพ่ือตรวจสถำนประกอบกำร ตำมมำตรฐำนกำรตรวจประเมินสถำน
ประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำตำมบัญชีแนบท้ำย 2 และสุ่มตัวอย่ำงสัตว์น้ ำตำมชนิดของสัตว์น้ ำในบัญชีแนบท้ำย 4 หรือที่
จะประกำศเพ่ิมเติม เพื่อน ำส่งห้องปฏิบัติกำรเพ่ือตรวจสุขภำพสัตว์น้ ำ 
 
เงื่อนไข 
1.ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรีจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 10 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวันท ำ
กำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เก่ียวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีข้ันตอน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับ
เอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำที่ ก ำหนด 
2.หนังสือส ำคัญที่ออกให้ตำมระเบียบนี้มีอำยุ 3 ปี นับแต่วันออกหนังสือส ำคัญ และสำมำรถขอต่ออำยุออกไปได้ครั้งละไม่
เกิน 3 ปี โดยให้นับอำยุต่อจำกวันหมดอำยุของหนังสือส ำคัญฉบับเดิม 
3.ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
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4.กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จ 
กระบวนงำน 
5.กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอฯจะ
ครบถ้วนถูกต้อง 
6.กรณี ค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลัก ฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
7.กรณีพบว่ำสถำนประกอบกำรไม่ได้มำตรฐำน ผู้ตรวจประเมินจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบถึงข้อบกพร่องที่ไม่
เป็น ไปตำมมำตรฐำนกำรส่งออกสัตว์น้ ำเพื่อท ำกำรแก้ไขหรือปรับปรุงและก ำหนดกำรตรวจ สถำนประกอบกำรใหม่ใน
เวลำอันสมควร หำกผู้ประกอบกำรไม่ด ำเนินกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ผู้ตรวจประเมินก ำหนด จะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่
ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
8.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่ มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ี ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
9.ส ำเนำเอกสำรจะต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 67 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.ผู้ประกอบกำรยื่นเอกสำรค ำขอขึ้นทะเบียนสถำน
ประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำ(สอ.1)พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำ
ขอและเอกสำรหลักฐำน 
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้
ผู้ประกอบกำรปรับปรุงแก้ไข ภำยใน 1 วันท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) กำรพิจำรณำ 

เจ้ำหน้ำที่ส่งค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบ ให้ผู้ตรวจ
ประเมินเพ่ือเข้ำตรวจสถำนประกอบกำร 
(หมำยเหตุ: -)  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรพิจำรณำ 
ผู้ตรวจประเมินนัดหมำยผู้ประกอบกำรเและเข้ำตรวจประเมิน
สถำนประกอบกำร 
(หมำยเหตุ: (หำกผู้ประกอบกำรไม่ปฏิบัติตำมที่นัดหมำย หรือ
กรณีอ่ืนใดที่ส่งผลให้ผู้ตรวจประเมินไม่สำมำรถเข้ำตรวจสอบ
สถำนประกอบกำรได้ภำยใน 5 วันท ำกำร หลังจำกท่ีนัดหมำย 
จะถือว่ำผู้ประกอบกำรไม่ประสงค์ยื่นค ำขอ))  

5 วันท ำกำร กองวิจัยและพัฒนำ
ประมงน้ ำจืด 

 

4) กำรพิจำรณำ 
ผู้ตรวจประเมิน ตรวจสุขภำพสัตว์น้ ำในห้องปฏิบัติกำร พร้อม
จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำร 
เสนอผู้บังคับบัญชำเพ่ือพิจำรณำส่งรำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินสถำนประกอบกำรให้หน่วยงำนที่รับค ำขอ 
(หมำยเหตุ: (กรณีพบว่ำสถำนประกอบกำรไม่ได้มำตรฐำน
ผู้ตรวจประเมินจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบถึง
ข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรส่งออกสัตว์น้ ำเพ่ือ
แก้ไขหรือปรับปรุงและก ำหนดกำรตรวจสถำนประกอบกำร
ใหม่ในเวลำอันสมควร))  

56 วันท ำกำร กองวิจัยและพัฒนำ
ประมงน้ ำจืด 

 

5) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบออกหนังสือส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียน
สถำนประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก(สอ.3) 
และเสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

6) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมหนังสือส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนสถำน
ประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก(สอ.3) 
(หมำยเหตุ: (กรณีไม่รับรอง เจ้ำหน้ำที่จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่น
ค ำขอทรำบ พร้อมแสดงเหตุผล))  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) หนังสือส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรเพำะเลี้ยง ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 สัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก(สอ.3) ฉบับเดิม 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีต่ออำยุทะเบียน) 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี 

3) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำบัตรประชำชนพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีเป็นนิติบุคคลเท่ำนั้น 
2.หนังสือรับรองฯดังกล่ำวจะต้องออกให้ไม่เกิน 90 วัน นบัแต่วันที่
ออกหนังสือดังกล่ำวพร้อมทั้งเอกสำรแสดงวัตถุประสงค์ของ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

7) 
 

ใบรับรองมำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำตำมชนิดสัตว์น้ ำ (GAP) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใบรับรองฯต้องไม่หมดอำยุกำรรับรอง) 

กรมประมง 

8) 
 

แผนผังแสดงรำยละเอียดภำยในสถำนประกอบกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ - 

9) 
 

แผนที่แสดงเส้นทำงไปยังสถำนประกอบกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ระเบียบ พร้อมเอกสำรตำมระเบียบ 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรข้ึนทะเบียนและต่ออำยุทะเบียนสถำนประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก (สอ.3)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร กรมประมง ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำ พ.ศ.2557  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 5 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 10 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 2 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรข้ึนทะเบียนและต่ออำยุทะเบียนสถำนประกอบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพ่ือกำรส่งออก 
(สอ.3) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขึ้นทะเบียนและต่ออำยุทะเบียนสถำนประกอบกำรรวบรวมสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก 
(สอ.4) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
หลักเกณฑ์ 
1. ผู้ประสงค์ยื่นค ำขอรับหนังสือส ำคัญแสดงกำรข้ึนทะเบียนสถำนประกอบกำรรวบรวมสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก (สอ.4) 
จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรข้ึนทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออก สัตว์น้ ำ 
พ.ศ.2557www.aahri.in.th/fish_cer/attach_new/_FORM /Form1430383881_192199.pdf 
2. ผู้ยื่นค ำขอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 
2.1 มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปี บริบูรณ์ 
2.2 ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง(ทบ.2)ไว้กับกรมประมงแล้ว 
2.3 ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำได้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมแปลงเอกสำร รำชกำรตำมระเบียบฉบับนี้ เว้น
แต่คดีถึงที่สุดว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่มีควำมผิดตำมฟ้อง ในกรณีท่ีผู้ยื่นได้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมแปลงเอกสำรรำชกำร
ตำมระเบียบ ฉบับนี้ ผู้ยื่นค ำขอนั้นจะสำมำรถยื่นค ำขอได้อีกเม่ือพ้นก ำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ค ำพิพำกษำในคดีนั้นถึง
ทีสุ่ด 
 
วิธีกำร 
1. ผู้ประสงค์จะขอรับหนังสือส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรรวบรวมสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก (สอ.4)ให้ยื่น
ค ำขอรับหนังสือส ำคัญแสดงกำรขึ้น ทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำ(แบบ สอ.1) ได้ที่ส ำนักงำนประมงจังหวัด
ท้องที่ที่สถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำนั้นตั้ง อยู่ 
2. ผู้ตรวจประเมินจะนัดหมำยผู้ประกอบกำรเพ่ือตรวจสถำนประกอบกำร ตำมมำตรฐำนกำรตรวจประเมินสถำน
ประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำตำมบัญชีแนบท้ำย 2 และสุ่มตัวอย่ำงสัตว์น้ ำตำมชนิดของสัตว์น้ ำในบัญชีแนบท้ำย 4 หรือที่
จะประกำศเพ่ิมเติม เพ่ือน ำส่งห้องปฏิบัติกำรเพ่ือตรวจสุขภำพสัตว์น้ ำ 
 
เงื่อนไข 
1.ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรีจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 10 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวันท ำ
กำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เก่ียวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีข้ันตอน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับ
เอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด 
2.หนังสือส ำคัญที่ออกให้ตำมระเบียบนี้มีอำยุ 3 ปี นับแต่วันออกหนังสือส ำคัญ และสำมำรถขอต่ออำยุออกไปได้ครั้งละไม่
เกิน 3 ปี โดยให้นับอำยุต่อจำกวันหมดอำยุของหนังสือส ำคัญฉบับเดิม 
3.ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
4.กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จ 
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กระบวนงำน 
5.กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ครบถ้วนถูกต้อง 
6.กรณี ค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลัก ฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
7.กรณีพบว่ำสถำนประกอบกำรไม่ได้มำตรฐำน ผู้ตรวจประเมินจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบถึงข้อบกพร่องที่ไม่
เป็น ไปตำมมำตรฐำนกำรส่งออกสัตว์น้ ำเพื่อท ำกำรแก้ไขหรือปรับปรุงและก ำหนดกำรตรวจ สถำนประกอบกำรใหม่ใน
เวลำอันสมควร หำกผู้ประกอบกำรไม่ด ำเนินกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ผู้ตรวจประเมินก ำหนด จะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่
ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
8.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่ มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ี ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
9.ส ำเนำเอกสำรจะต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 67 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.ผู้ประกอบกำรยื่นเอกสำรค ำขอขึ้นทะเบียนสถำน
ประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำ(สอ.1)พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำ
ขอและเอกสำรหลักฐำน 
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้
ผู้ประกอบกำรปรับปรุงแก้ไข ภำยใน 1 วันท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
เจ้ำหน้ำที่ส่งค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบ ให้ผู้ตรวจ
ประเมิน ซึ่งรับผิดชอบประจ ำท้องที่จังหวัดนั้น เพ่ือเข้ำตรวจ
สถำนประกอบกำร 
(หมำยเหตุ: -)  

จังหวัดนนทบุรี 
 

3) กำรพิจำรณำ 
ผู้ตรวจประเมินนัดหมำยผู้ประกอบกำรและเข้ำตรวจประเมิน
สถำนประกอบกำร 
(หมำยเหตุ: (หำกผู้ประกอบกำรไม่ปฏิบัติตำมที่นัดหมำย หรือ
กรณีอ่ืนใดที่ส่งผลให้ผู้ตรวจประเมินไม่สำมำรถเข้ำตรวจสอบ
สถำนประกอบกำรได้ภำยใน 5 วันท ำกำร หลังจำกท่ีนัดหมำย 
จะถือว่ำผู้ประกอบกำรไม่ประสงค์ยื่นค ำขอ))  

5 วันท ำกำร กองวิจัยและพัฒนำ
ประมงน้ ำจืด 

 

4) กำรพิจำรณำ 
ผู้ตรวจประเมิน ตรวจสุขภำพสัตว์น้ ำในห้องปฏิบัติกำร พร้อม
จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินสถำนประกอบกำร 
เสนอผู้บังคับบัญชำเพ่ือพิจำรณำส่งรำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินสถำนประกอบกำรให้หน่วยงำนที่รับค ำขอ 
(หมำยเหตุ: (กรณีพบว่ำสถำนประกอบกำรไม่ได้มำตรฐำน
ผู้ตรวจประเมินจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบถึง
ข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรส่งออกสัตว์น้ ำเพ่ือ
แก้ไขหรือปรับปรุงและก ำหนดกำรตรวจสถำนประกอบกำร
ใหม่ในเวลำอันสมควร))  

56 วันท ำกำร กองวิจัยและพัฒนำ
ประมงน้ ำจืด 

 

5) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบออกหนังสือส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียน
สถำนประกอบกำรรวบรวมสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก(สอ.4) และ
เสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

6) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมหนังสือส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนสถำน
ประกอบกำรรวบรวมสัตว์น้ ำเพ่ือกำรส่งออก(สอ.4) 
(หมำยเหตุ: (กรณีไม่รับรอง เจ้ำหน้ำที่จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่น
ค ำขอทรำบ พร้อมแสดงเหตุผล))  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) หนังสือส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรรวบรวมสัตว์ ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 น้ ำเพื่อกำรส่งออก(สอ.4) ฉบับเดิม 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีต่ออำยุทะเบียน) 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี 

3) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น  
3.กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนมำด ำเนินกำรแทน ให้แนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ 1 ฉบับและผู้รับมอบอ ำนำจ 1 
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีเป็นนิติบุคคลเท่ำนั้น 
2.หนังสือรับรองฯดังกล่ำวจะต้องออกให้ไม่เกิน 90 วัน นบัแต่วันที่
ออกหนังสือดังกล่ำวพร้อมทั้งเอกสำรแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
นั้น) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

7) 
 

แผนผังแสดงรำยละเอียดภำยในสถำนประกอบกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 



34 
 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ - 

8) 
 

แผนที่แสดงเส้นทำงไปยังสถำนประกอบกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2557 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรข้ึนทะเบียนและต่ออำยุทะเบียนสถำนประกอบกำรรวบรวมสัตว์น้ ำเพ่ือกำรส่งออก (สอ.4)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร กรมประมง ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรส่งออกสัตว์น้ ำ พ.ศ.2557  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 4 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 10 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรข้ึนทะเบียนและต่ออำยุทะเบียนสถำนประกอบกำรรวบรวมสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก 
(สอ.4) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขึ้นทะเบียนสถำนกักกันสัตว์น้ ำ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
ผู้ประสงค์จะยื่นค ำขอกำรขึ้นทะเบียนสถำนกักกันสัตว์น้ ำต้องปฏิบัติตำม 
 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่ำด้วยกำรตรวจรับรองสถำนกักกันสัตว์น้ ำและที่พักซำกสัตว์น้ ำ เพื่อกำรน ำเข้ำ น ำออก หรือ
น ำผ่ำนรำชอำณำจักร พ.ศ. 2554 
 ระเบียบและประกำศกรมประมงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
เงื่อนไข 
 
 ผู้ยื่นค ำขอต้องมีอ ำนำจในกำรลงนำมรับทรำบข้อแก้ไขในกำรยื่นค ำขอ 
 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
 หำกรำยละเอียดข้อค ำขอไม่ถูกต้องครบถ้วนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่รับค ำขอจนกว่ำผู้ยื่นจะแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน 
 กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จะ
ถือว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับข้อมูลแล้ว เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 30วันท ำ
กำร(ระยะเวลำตำมวรรคแรก ให้นับตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำว่ำผู้ยื่นค ำขอได้ยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรและหลักฐำนครบถ้วน) 
 ในกรณีที่มีกำรอ้ำงอิงถึงผลงำนทำงวิชำกำร ต้องท ำกำรแนบเอกสำรวิชำกำรนั้นมำด้วย 
 ในกรณีคณะกรรมกำรมีข้อสงสัยในหลักฐำนที่ยื่นมำ คณะกรรมกำร/ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจง
เพ่ิมเติมได้ 
 หำกสถำนกักกันสัตว์น้ ำที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนไม่เป็นไปตำมมำตรำฐำนที่กรมประมงก ำหนดหรือมีข้อบกพร่องอ่ืนใด
เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งให้ทรำบพร้อมทั้งชี้แจงวิธีแก้ไขภำยใน 7 วนัท ำกำรนับตั้งแต่วันที่วันที่ตรวจประเมินหรือวันที่กรรมกำรมี
มติและจะถือว่ำกระบวนงำนกำรข้ึนทะเบียนสถำนกักกันสัตว์น้ ำสิ้นสุดลงโดยไม่สำมำรถขึ้นทะเบียนสถำนกักกันสัตว์น้ ำได้ 
ยกเว้นแต่จะลงบันทึกแก้ไขข้อบกพร่องร่วมกันในวันที่ยื่นค ำขอเพ่ือให้ผู้ยื่นค ำมีเวลำด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องภำยหลัง
ได้รับชี้แจงวิธีแก้ไข 
 ถ้ำมีกำรลงนำมลงบันทึกแก้ไขข้อบกพร่องร่วมกันแล้ว เมื่อผู้ยื่นค ำขอได้รับแจ้งว่ำสถำนกักกันสัตว์น้ ำไม่ผ่ำนกำร
รับรองผู้ยื่นค ำขอมีเวลำแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่จะเข้ำตรวจประเมินอีกครั้ง 
ภำยใน 10 วันท ำกำรนับตั้งแต่ได้รับชี้แจงวิธีกำรแก้ไขซึ่งระยะเวลำรวมจะไม่เป็นไปตำมคู่มือประชำชน 
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ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอ (ต.ร.น.1) พร้อมเอกสำรหลักฐำน 
2.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำขอ (ต.ร.น.1) พร้อมเอกสำร
หลักฐำน 
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ยื่นค ำขอ
แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 1 วันท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ส่งเรื่องให้คณะผู้ตรวจประเมิน 
2. คณะผู้ตรวจประเมินนัดหมำยวันที่เข้ำตรวจประเมิน 
3. คณะผู้ตรวจเตรียมเอกสำรส ำหรับกำรตรวจประเมิน
สถำนที่จริง 
(หมำยเหตุ: -)  

10 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรพิจำรณำ 
1. คณะผู้ตรวจประเมินเข้ำตรวจประเมินสถำนกักกันสัตว์น้ ำ 
2. คณะผู้ตรวจประเมินจัดท ำแบบประเมินสถำนกักกันสัตว์น้ ำ 
(ต.ร.น.2) 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร กองบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรประมง 

 

4) กำรพิจำรณำ 
1.คณะผู้ตรวจประเมินสรุปผลกำรตรวจประเมิน 
2.ผู้ตรวจประเมินแต่ละท่ำนลงแบบรำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินสถำนกักกันสัตว์น้ ำ (ต.ร.น.3) 
3. คณะผู้ตรวจประเมินจัดส่งเอกสำรหลักฐำนและผลกำร
ตรวจประเมินให้คณะท ำงำน 
(หมำยเหตุ: (หำกผลกำรตรวจประเมินไม่เป็นไปตำม
มำตรำฐำนสถำนกักกันสัตว์น้ ำจะแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบว่ำไม่

2 วันท ำกำร กองบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรประมง 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
เป็นไปตำมมำตรำฐำนในข้อใดภำยใน 7 วันท ำกำร))  

5) กำรพิจำรณำ 
1. คณะท ำงำนจัดกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำผลกำรตรวจ
ประเมิน 
2. คณะท ำงำนสรุปผลกำรพิจำรณำผลกำรตรวจประเมิน 
3. คณะท ำงำนจัดท ำแบบสรุปผลกำรพิจำรณำกำรตรวจ
รับรองสถำนกักกันสัตว์น้ ำ (ต.ร.น.4) และหนังสือแจ้งผลกำร
ตรวจรับรองสถำนกักกันสัตว์น้ ำ (ต.ร.น.5/1 หรือ 5/2) เพ่ือ
เสนอประธำนคณะท ำงำนลงนำม 
(หมำยเหตุ: (หำกผลกำรพิจำรณำของคณะท ำงำนมีผลว่ำไม่
ผ่ำนกำรรับรองจะแจ้งให้ผู้ประกอบกำรทรำบถึงข้อบกพร่อง
ภำยใน 7 วันท ำกำร 
-กรณีผ่ำน คณะท ำงำนจัดท ำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำว่ำ 
ผ่ำนกำรตรวจรับรอง (ต.ร.น.5/1)  
-กรณีไม่ผ่ำน คณะท ำงำนจัดท ำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำว่ำ 
ไม่ผ่ำนกำรตรวจรับรอง (ต.ร.น.5/2) ))  

10 วันท ำกำร กองบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรประมง 

 

6) กำรพิจำรณำ 
ประธำนคณะท ำงำนลงนำมในแบบ ต.ร.น.4 และ ต.ร.น.5 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร กองบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรประมง 

 
7) กำรพิจำรณำ 

คณะท ำงำนจัดท ำหนังสือรับรองสถำนกักกันสัตว์น้ ำ (ต.ร.น.6) 
และเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

4 วันท ำกำร กองบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรประมง 

 

8) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมหนังสือรับรองสถำนกักกันสัตว์น้ ำ (ต.ร.น.6) 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร กองบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรประมง 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ ส ำเนำของผู้ยื่นค ำขอ 1 ฉบับ 
2.กรณีนิติบุคคล ส ำเนำของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 
1 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
3.กรณีมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำร ส ำเนำของผู้มอบอ ำนำจ 1 
ฉบับ ส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำโดยผู้
มอบอ ำนำจ 
ส ำเนำทุกฉบับต้องรับรองส ำเนำด้วยเจ้ำของบัตร) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ ส ำเนำของผู้ยื่นค ำขอ 1 ฉบับ 
2.กรณีนิติบุคคล ส ำเนำของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติ
บุคคลนั้น 1 ฉบับ  
3.กรณีมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำร ส ำเนำของผู้มอบอ ำนำจ 1 
ฉบับ ส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำโดยผู้
มอบอ ำนำจ  
ส ำเนำทุกฉบับต้องรับรองส ำเนำด้วยเจ้ำของบัตร) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นด ำเนินกำร ) 

- 

5) 
 

แผนผังสถำนกักกันสัตว์น้ ำที่แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับบ่อและ
กิจกรรมต่ำงๆที่ด ำเนินกำรในสถำนกักกันสัตว์น้ ำ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

6) 
 

แผนที่เส้นทำงไปสถำนกักกันสัตว์น้ ำโดยสังเขป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

7) 
 

หลักฐำนแสดงกำรมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำยในกำรใช้ที่ดิน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ ( เช่น โฉนดที่ดิน หลักฐำนกำรเช่ำ เป็นต้น) 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
8) 

 
หนังสือรับรองสถำนกักกันสัตว์น้ ำฉบับเดิมที่จะหมดอำยุกำรรับรอง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีขอต่ออำยุกำรรับรอง) 

กรมประมง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) กองบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง ชั้น 2 อำคำรกองบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง กรมประมง เกษตรกลำง 
บำงเขน ลำดยำว จตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 0 2562 0600 ต่อ 2204 , 0 2561 4691 
โทรสำร : 0 2561 4684 E-mail : management@fisheries.go.th 
(หมำยเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอรับกำรตรวจรับรองสถำนกักกันสัตว์น้ ำ (ต.ร.น. 1) 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรข้ึนทะเบียนสถำนกักกันสัตว์น้ ำ  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่ำด้วยกำรตรวจรับรองสถำนกักกันสัตว์น้ ำและที่พักซำกสัตว์น้ ำ เพื่อกำรน ำเข้ำ น ำออก หรือน ำ
ผ่ำนรำชอำณำจักร พ.ศ. 2554  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 2 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 4 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรข้ึนทะเบียนสถำนกักกันสัตว์น้ ำ 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำสวยงำมเพื่อกำร
ส่งออก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
หลักเกณฑ์และวิธีกำร 
1. บุคคลที่มีควำมประสงค์จะขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำสวยงำมเพ่ือกำรส่งออก 
จะต้องยื่นค ำขอหนังสือรับรอง ณ ส ำนักงำนประมงจังหวัดในเขตท้องที่ 
2. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรรับรองให้บุคคลเป็นผู้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ
สวยงำมเพ่ือกำรส่งออก พ.ศ.2555 
http://www.fisheries.go.th/aquaorna/web2/index2.php?option=com_content&amp;view=article&amp;i
d=32&amp;Itemid=30 
3. หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำสวยงำมเพ่ือกำรส่งออกตำมระเบียบนี้ มีอำยุ 2 ปี นับ
แต่วันออก และสำมำรถขอต่ออำยุออกไปได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี โดยให้นับอำยุต่อจำกวันสิ้นอำยุของหนังสือรับรองฉบับ
เดิม และต้องยื่นขอต่ออำยุก่อนวันหมดอำยุไม่น้อยกว่ำ 30 วัน โดยให้ยื่นค ำขอ ณ ส ำนักงำนประมงจังหวัดในเขตท้องที่ 
 
เงื่อนไข 
1.บุคคลที่จะยื่นค ำขอหนังสือรับรองต้องเป็นผู้มีรำยชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ(ทบ.1)หรือ
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) 
2. บุคคลที่จะยื่นค ำขอหนังสือรับรองต้องเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองมำตรฐำนสัตว์น้ ำสวยงำมประเภท ใบส ำคัญแสดงกำร
ขึ้นทะเบียนสถำนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก(สอ.3) หรือ ใบส ำคัญแสดงกำรข้ึนทะเบียนสถำนที่รวบรวมสัตว์น้ ำ
เพ่ือกำรส่งออก(สอ.4) หรือใบรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรฟำร์มเพำะเลี้ยงปลำสวยงำมเพ่ือกำรส่งออก (GAP) เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 กรณีจะยื่นค ำขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำสวยงำมเพ่ือกำรส่งออก ส ำหรับ
สัตว์น้ ำในกลุ่ม Crustacean ต้องเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองมำตรฐำนสัตว์น้ ำสวยงำม ประเภทใบส ำคัญแสดงกำรขึ้น
ทะเบียนสถำนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก(สอ.3) หรือ ใบส ำคัญแสดงกำรขึ้นทะเบียนสถำนที่รวบรวมสัตว์น้ ำเพื่อ
กำรส่งออก(สอ.4) ที่มีระบบกำรเฝ้ำระวังโรค ตำมบัญชีรำยชื่อที่องค์กำรโรคระหว่ำงประเทศ (OIE) ก ำหนด 
 2.2 กรณีจะยื่นค ำขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำสวยงำมเพ่ือกำรส่งออก ส ำหรับ
สัตว์น้ ำ ชนิดปลำทอง ปลำคำร์พ ต้องเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองมำตรฐำนสัตว์น้ ำสวยงำม ประเภทใบส ำคัญแสดงกำรขึ้น
ทะเบียนสถำนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก(สอ.3) หรือ มำตรฐำนสินค้ำเกษตร : กำรปฏิบัติที่ดีส ำหรับกำรควบคุม
โรคสัตว์น้ ำในสถำนประกอบกำร 
3. บุคคลที่จะยื่นค ำขอหนังสือรับรองต้องไม่อยู่ในระหว่ำงถูกด ำเนินคดีหรือผู้ที่มีตัวแทนที่อยู่ในระหว่ำงถูกด ำเนินคดีใน
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้เอกสำรตำมระเบียบนี้ 
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4. ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่น เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
5. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จ 
กระบวนงำน 
6. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอ จนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ครบถ้วน 
7. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
8. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
9. ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 5 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ขอยื่นค ำขอตำมแบบ น.ส. 01 พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอและและตรวจสอบควำม
ถูกต้องครบถ้วนของข้อควำมและเอกสำรหลักฐำน  
(หมำยเหตุ: (- กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ยื่นค ำขอ
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข ภำยใน 1 วันท ำกำร)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ตรวจพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ยื่นค ำขอและ
รำยละเอียดของเอกสำรหลักฐำนตำมท่ีระเบียบก ำหนด 
(หมำยเหตุ: (กรณีท่ีเจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ำ

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นค ำขอและรำยละเอียดเอกสำรหลักฐำนไม่
เป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนดไว้ให้แจ้งผู้ยื่นค ำขอเพ่ือท ำกำร
แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 3 วันท ำกำร ))  

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่สรุปควำมเห็นเสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำอนุมัติใน
หลักกำร 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

4) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำหนังสือรับรองฯและเสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือ
พิจำรณำลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือรับรองฯ 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีนิติบุคคลต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน 
3. กรณีมอบอ ำนำจต้องแนบบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบ
อ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบุคคลที่จะมีสิทธิออกหนังสือ
ก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำสวยงำมเพ่ือกำรส่งออก) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีนิติบุคคล 
2. ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลต้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่
วันที่ออกหนังสือดังกล่ำวพร้อมทั้งเอกสำรแสดงวัตถุประสงค์ของนิติ
บุคคลนั้น) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

3) บัตรประจ ำตัวเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ(ทบ.1)หรือบัตร ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง(ทบ.2) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

4) 
 

ชื่อ และตัวอย่ำงลำยมือชื่อ ของผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือก ำกับ
กำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำสวยงำม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (จ ำนวนไม่เกิน 3 คนรวมทั้งผู้ยื่นค ำขอด้วย) 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองมำตรฐำนสัตว์น้ ำสวยงำม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

6) 
 

หนังสือรับรองมีสิทธิออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำสวยงำม
เพื่อกำรส่งออก(ฉบับเดิม) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่ออำยุ) 

กรมประมง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรรับรองให้บุคคลเป็นผู้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำสวยงำมเพ่ือกำร
ส่งออก พ.ศ. 2555 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ประกำศกรมประมง เรื่อง ก ำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะยื่นค ำขอหนังสือรับรองฯ 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ค ำขอหนังสือรับรองฯ 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำสวยงำมเพ่ือกำรส่งออก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรรับรองให้บุคคลเป็นผู้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำสวยงำมเพ่ือกำรส่งออก 
พ.ศ.2555  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 2 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 10 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำสวยงำมเพ่ือกำร
ส่งออก 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ(ส ำหรับผู้ขอประเภท
บุคคล) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
หลักเกณฑ์และวิธีกำร 
1. บุคคลที่มีควำมประสงค์จะขอให้ประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ(FMD) จะต้องยื่นขอ
หนังสือประกำศรับรอง ณ ส ำนักงำนประมงจังหวัดท้องที่ที่ฟำร์มตั้งอยู่ 
2. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ 
พ.ศ.2553 
3. หนังสือประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ(FMD)ตำมระเบียบนี้ มีอำยุ 1 ปี นับแต่วันออก
ให้ และสำมำรถขอต่ออำยุออกไปได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี นับต่อจำกอำยุตำมหนังสือประกำศรับรองเดิม กำรขอต่ออำยุ
หนังสือประกำศรับรองฯต้องด ำเนินกำรยื่นค ำขอต่อเจ้ำหน้ำที่ ณ ส ำนักงำนประมงจังหวัดพ้ืนที่ก่อนวันหมดอำยุไม่น้อยกว่ำ 
30 วัน 
 
เงื่อนไข 
1. บุคคลที่ประสงค์จะขอรับหนังสือประกำศรับรอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1.1 เป็นผู้ประกอบกำรโรงเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ 
 1.2 มีสถำนประกอบกำรโรงเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันกับสถำนที่ยื่นค ำขอ 
 1.3 เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนฟำร์มกับกรมประมงแล้ว 
2. ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่น เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงำน 
4. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ครบถ้วน 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
8. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
9. ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
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ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 23 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

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

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ส่งเอกสำรค ำขอและหลักฐำนประกอบ ให้หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือตรวจพิจำรณำ 
(หมำยเหตุ: (1. กรณีบุคคลเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำจืดเป็นหลัก ต้อง
น ำส่งเอกสำรค ำขอไปยังกองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด 
2. กรณีบุคคลเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำชำยฝั่งเป็นหลัก ต้องน ำส่ง
เอกสำรค ำขอไปยัง กองวิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่ง))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรพิจำรณำ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจพิจำรณำเอกสำรหลักฐำนตำม
เกณฑ์ที่ระเบียบก ำหนดและสรุปผลกำรตรวจพิจำรณำเสนอ
อธิบดีกรมประมงเพ่ือพิจำรณำอนุมัติในหลักกำร 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ กองวิจัยและพัฒนำ

12 วันท ำกำร กรมประมง 
 



50 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ประมงน้ ำจืด และกองวิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่ง แล้วแต่
กรณี 
- หำกกองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด หรือกองวิจัยและ
พัฒนำประมงชำยฝั่งตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้ยื่นค ำขอมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ให้แจ้งหน่วยงำนที่
รับค ำขอทรำบโดยเร็ว เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ))  

4) กำรพิจำรณำ 
1. อธิบดีกรมประมงพิจำรณำอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ตำมค ำขอ 
2.หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้หน่วยงำนรับค ำ
ขอทรำบ 
(หมำยเหตุ: (กรณีท่ีอธิบดีกรมประมงมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 
ให้กองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด หรือกองวิจัยและพัฒนำ
ประมงชำยฝั่ง แจ้งหน่วยงำนที่รับค ำขอโดยเร็ว เพื่อจะได้แจ้ง
ให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ))  

7 วันท ำกำร กรมประมง 
 

5) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบจัดท ำหนังสือประกำศรับรองให้ออก
หนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ และเสนอผู้มีอ ำนำจ
เพ่ือพิจำรณำลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

6) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือประกำศรับรองฯ 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท หรือของหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
3. กรณีมอบอ ำนำจ  
3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ 
3.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 
4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบุคคลอ่ืนใดที่จะเป็นผู้ลงนำมใน

กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หนังสือก ำกับฯ) 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีเป็นนิติบุคคล 
2. ออกให้ไม่เกิน 90 วัน) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

3) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

4) 
 

รำยละเอียดสถำนประกอบกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รำยละเอียดที่ตั้งสถำนประกอบกำรเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ 
หมำยเลขกำรขึ้นทะเบียนฟำร์ม จ ำนวนบ่อเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ ชนิดสัตวื
น้ ำที่เพำะพันธุ์และสักยภำพกำรผลิต เป็นหลัก) 

- 

5) 
 

ชื่อ และตัวอย่ำงลำยมือชื่อ ของผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือก ำกับ
กำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (จ ำนวนไม่เกิน 3 คน) 

- 

6) 
 

ตัวอย่ำงแบบค ำขอหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องมีรำยกำรที่เป็นสำระส ำคัญครบถ้วนในท ำนองเดียวกัน
กับค ำขอและหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำของกรม
ประมง) 

- 

7) 
 

เอกสำรอ่ืนๆ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงให้ทรำบว่ำบุคคลมี
ควำมสำมำรถบันทึกข้อมูลหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำลง
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมประมงจัดท ำข้ึน) 

- 

8) 
 

หนังสือประกำศรับรองฯ ฉบับเดิม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่ออำยุหนังสือประกำศรับรองฯ) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

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

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

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ(ส ำหรับผู้ขอประเภทบุคคล)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 3 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 5 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ(ส ำหรับผู้ขอประเภท
บุคคล) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ(ส ำหรับผู้ขอประเภท
กลุ่มองค์กรเอกชน) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
หลักเกณฑ์และวิธีกำร 
1. กลุ่มองค์กรเอกชน ซึ่งเป็นชมรมหรือกลุ่มอ่ืนใด ที่มีควำมประสงค์จะขอให้ประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำร
จ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ(FMD) จะต้องยื่นขอหนังสือประกำศรับรอง ณ ส ำนักงำนประมงจังหวัดท้องที่ที่ฟำร์มตั้งอยู่ 
2. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ 
พ.ศ.2553 
3. หนังสือประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ(FMD)ตำมระเบียบนี้ มีอำยุ 1 ปี นับแต่วันออก
ให้ และสำมำรถขอต่ออำยุออกไปได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี 
 
เงื่อนไข 
1. กลุ่มองค์กรเอกชนที่จะยื่นขอหนังสือประกำศรับรอง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1.1 ต้องมีสมำชิกของชมรมหรือกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบกำรโรงเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 รำย 
 1.2 สมำชิกของชมรมหรือของกลุ่มต้องมีที่ตั้งฟำร์มอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันกับที่ตั้งของชมรมหรือกลุ่มนั้น 
 1.3 สมำชิกของชมรมหรือกลุ่มต้องได้ขึ้นทะเบียนฟำร์มกับกรมประมงแล้ว 
2. ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่น เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงำน 
4. กรณียืน่เอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ครบถ้วน 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7. ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
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ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 23 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ขอยื่นค ำขอตำมแบบ จ.ส.น. 4 พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอและและตรวจสอบควำม
ถูกต้องครบถ้วนของข้อควำมและเอกสำรหลักฐำน 
3.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นค ำขอและ
รำยละเอียดของเอกสำรหลักฐำนตำมท่ีก ำหนด  
(หมำยเหตุ: (- กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ยื่นค ำขอ
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข ภำยใน 1 วันท ำกำร 
- กรณีท่ีเจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ำผู้ยื่นค ำขอมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตำมระเบียบก ำหนดไว้ ให้แจ้งผู้ยื่นค ำขอ
ทรำบโดยเร็ว))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ส่งเอกสำรค ำขอและหลักฐำนประกอบ ให้หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือตรวจพิจำรณำ 
(หมำยเหตุ: (1. กรณีกลุ่มองค์กรเอกชนที่สมำชิกเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำจืดเป็นหลัก ต้องน ำส่งเอกสำรค ำขอไปยังกองวิจัยและ
พัฒนำประมงน้ ำจืด 
2. กรณีกลุ่มองค์กรเอกชนที่สมำชิกเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง
เป็นหลัก ต้องน ำส่งเอกสำรค ำขอไปยัง กองวิจัยและพัฒนำ
ประมงชำยฝั่ง))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรพิจำรณำ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจพิจำรณำเอกสำรหลักฐำนตำมที่
ระเบียบก ำหนด และเสนออธิบดีกรมประมงเพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติในหลักกำร 

12 วันท ำกำร กรมประมง 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ กองวิจัยและพัฒนำ
ประมงน้ ำจืด และกองวิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่ง แล้วแต่
กรณี 
- หำกกองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด หรือกองวิจัยและ
พัฒนำประมงชำยฝั่งตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้ยื่นค ำขอมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ให้แจ้งหน่วยงำนที่
รับค ำขอทรำบโดยเร็ว เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ))  

4) กำรพิจำรณำ 
1. อธิบดีกรมประมงพิจำรณำอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ตำมค ำขอ 
2.หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้หน่วยงำนรับค ำ
ขอทรำบ  
(หมำยเหตุ: (กรณีท่ีอธิบดีกรมประมงมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 
ให้กองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด หรือกองวิจัยและพัฒนำ
ประมงชำยฝั่ง แจ้งหน่วยงำนที่รับค ำขอโดยเร็ว เพื่อจะได้แจ้ง
ให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ))  

7 วันท ำกำร กรมประมง 
 

5) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบจัดท ำหนังสือประกำศรับรองให้ออก
หนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ และเสนอผู้มีอ ำนำจ
เพ่ือพิจำรณำลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

6) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือประกำศรับรองฯ 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีเป็นชมรมหรือกลุ่ม ต้องแนบส ำเนำบัตรประชำชน
ของคณะกรรมกำรชมรมหรือกลุ่ม 
2. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำบัตรประชำชนของ
คณะกรรมกำรนิติบุคคล 
3. กรณีมอบอ ำนำจ  
3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
3.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ) 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีเป็นนิติบุคคล 
2. ต้องแนบข้อบังคับของนิติบุคคลมำด้วย) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

3) 
 

เอกสำรกำรจัดตั้งชมรม/กลุ่ม /อ่ืนๆ พร้อมข้อบังคับ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีเป็นชมรมหรือกลุ่ม) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

รำยช่ือสมำชิก พร้อมรำยละเอียดประกอบ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (พร้อมรำยละเดียดที่อยู่ หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน 
หมำยเลขกำรขึ้นทะเบียนฟำร์ม สถำนที่ตั้งโรงเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ 
จ ำนวนบ่อ ชนิดสัตว์น้ ำที่เพำะพันธุ์และศักยภำพกำรผลิตของสมำชิก
แต่ละรำย เป็นหลัก) 

- 

5) 
 

ชื่อ และตัวอย่ำงลำยมือชื่อ ของผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือก ำกับ
กำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (จ ำนวนไม่เกิน 3 คน) 

- 

6) 
 

ตัวอย่ำงแบบค ำขอหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องมีรำยกำรที่เป็นสำระส ำคัญครบถ้วนในท ำนองเดียวกัน
กับค ำขอและหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำของกรม
ประมง) 

- 

7) 
 

รำยงำนกำรประชุม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องระบุรำยชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำม ข้อก ำหนดและอัตรำกำร
จัดเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์
น้ ำให้แก่สมำชิก) 

- 

8) หนังสือประกำศรับรองฯ ฉบับเดิม ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่ออำยุหนังสือประกำศรับรองฯ) 

กรุงเทพมหำนคร 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

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

2) ค ำขอหนังสือประกำศรับรองเป็นผู้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำหรือลูกพันธุ์(ส ำหรับผู้ขอประเภทกลุ่ม
องค์กรเอกชน)แบบ จ.ส.น. 4 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ(ส ำหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กร
เอกชน)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 10 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 20 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ(ส ำหรับผู้ขอประเภท
กลุ่มองค์กรเอกชน) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ(ส ำหรับผู้ขอประเภทบุคคล) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
หลักเกณฑ์และวิธีกำร 
1. บุคคลที่มีควำมประสงค์จะขอให้ประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ จะต้องยื่นขอหนังสือประกำศ
รับรอง ณ ส ำนักงำนประมงจังหวัดท้องที่ที่ฟำร์มตั้งอยู่ 
2. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ 
พ.ศ.2553 
3. หนังสือประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำตำมระเบียบนี้ มีอำยุ 1 ปี นับแต่วันออกให้ และ
สำมำรถขอต่ออำยุออกไปได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี นับต่อจำกอำยุตำมหนังสือประกำศรับรองเดิม กำรขอต่ออำยุหนังสือ
ประกำศรับรองฯต้องด ำเนินกำรยื่นค ำขอต่อเจ้ำหน้ำที่ ณ ส ำนักงำนประมงจังหวัดพ้ืนที่ก่อนวันหมดอำยุไม่น้อยกว่ำ 30 
วัน 
 
เงื่อนไข 
1. บุคคลที่ประสงค์จะขอรับหนังสือประกำศรับรอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1.1 เป็นผู้ประกอบกำรโรงเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ 
 1.2 มีสถำนประกอบกำรโรงเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันกับสถำนที่ยื่นค ำขอ 
 1.3 เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนฟำร์มกับกรมประมงแล้ว 
2. ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จ 
กระบวนงำน 
4. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ครบถ้วน 
5. กรณคี ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7. ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
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ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 23 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

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

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ส่งเอกสำรค ำขอและหลักฐำนประกอบ ให้หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือตรวจพิจำรณำ 
 
(หมำยเหตุ: (1. กรณีบุคคลเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเป็นหลัก ต้องน ำส่ง
เอกสำรค ำขอไปยังกองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด 
2. กรณีบุคคลเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่งเป็นหลัก ต้องน ำส่งเอกสำร
ค ำขอไปยัง กองวิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่ง))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรพิจำรณำ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจพิจำรณำเอกสำรหลักฐำนตำม
เกณฑ์ที่ระเบียบก ำหนด และเสนออธิบดีกรมประมงพิจำรณำ
อนุมัติในหลักกำร 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ กองวิจัยและพัฒนำ

12 วันท ำกำร กรมประมง 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ประมงน้ ำจืด และกองวิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่ง 
- หำกกองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด หรือกองวิจัยและ
พัฒนำประมงชำยฝั่งตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้ยื่นค ำขอมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ให้แจ้งหน่วยงำนที่
รับค ำขอทรำบโดยเร็ว เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ))  

4) กำรพิจำรณำ 
1. อธิบดีกรมประมงพิจำรณำอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ตำมค ำขอ 
2.หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้หน่วยงำนรับค ำ
ขอทรำบ 
(หมำยเหตุ: (กรณีท่ีอธิบดีกรมประมงมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 
ให้กองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด หรือกองวิจัยและพัฒนำ
ประมงชำยฝั่ง แจ้งหน่วยงำนที่รับค ำขอโดยเร็ว เพื่อจะได้แจ้ง
ให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ))  

7 วันท ำกำร กรมประมง 
 

5) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบจัดท ำหนังสือประกำศรับรองให้ออก
หนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ และเสนอผู้มีอ ำนำจเพื่อ
พิจำรณำลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

6) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือประกำศรับรองฯ 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. ของผู้ยื่น 
2. ของบุคคลอ่ืนใดที่จะเป็นผู้ลงนำมในหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์
น้ ำ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรปกครอง 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน) 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

5) 
 

รำยละเอียดสถำนประกอบกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องประกอบด้วย รำยละเอียดสถำนที่ตั้ง หมำยเลขกำร
ขึ้นทะเบียนฟำร์ม จ ำนวนบ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ชนิดสัตว์น้ ำที่
เพำะเลี้ยงและศักยภำพกำรผลิต) 

- 

6) 
 

ชื่อ และตัวอย่ำงลำยมือชื่อ ของผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือก ำกับ
กำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ไม่เกิน 3 คน) 

- 

7) 
 

ตัวอย่ำงแบบค ำขอหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

8) 
 

เอกสำรหลักฐำนอ่ืน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรที่แสดงให้ทรำบว่ำผู้ยื่นขอมีควำมสำมำรถบันทึก
ข้อมูลหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
กรมประมงจัดท ำขึ้นได้) 

- 

9) 
 

หนังสือประกำศรับรองฯ ฉบับเดิม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่ออำยุหนังสือประกำศรับรองฯ) 

ส ำนักงำนประมงจังหวัด
สมุทรปรำกำร 
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ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

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

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

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ(ส ำหรับผูข้อประเภทบุคคล)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 5 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 20 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ(ส ำหรับผู้ขอประเภทบุคคล) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ(ส ำหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กร
เอกชน) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
หลักเกณฑ์และวิธีกำร 
1. กลุ่มองค์กรเอกชน ซึ่งเป็นชมรมหรือกลุ่มอ่ืนใด ที่มีควำมประสงค์จะขอให้ประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำร
จ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ จะต้องยื่นขอหนังสือประกำศรับรอง ณ ส ำนักงำนประมงจังหวัดท้องที่ที่ฟำร์มตั้งอยู่ 
2. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ 
พ.ศ.2553 
3. หนังสือประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำตำมระเบียบนี้ มีอำยุ 1 ปี นับแต่วันออกให้ และ
สำมำรถขอต่ออำยุออกไปได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี นับต่อจำกอำยุตำมหนังสือประกำศรับรองเดิม กำรขอต่ออำยุหนังสือ
ประกำศรับรองฯต้องด ำเนินกำรยื่นค ำขอต่อเจ้ำหน้ำที่ ณ ส ำนักงำนประมงจังหวัดพ้ืนที่ก่อนวันหมดอำยุไม่น้อยกว่ำ 30 
วัน 
 
เงื่อนไข 
1. กลุ่มองค์กรเอกชนที่จะยื่นขอหนังสือประกำศรับรอง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นี้ 
 1.1 ต้องมีสมำชิกของชมรมหรือกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 รำย 
 1.2 สมำชิกของชมรมหรือของกลุ่มต้องมีที่ตั้งฟำร์มอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันกับที่ตั้งของชมรมหรือกลุ่มนั้น 
 1.3 สมำชิกของชมรมหรือกลุ่มต้องได้ขึ้นทะเบียนฟำร์มกับกรมประมงแล้ว 
2. ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่น เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จ 
กระบวนงำน 
4. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ครบถ้วน 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7. ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
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ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 23 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ขอยื่นค ำขอตำมแบบ จ.ส.น. 4 พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอและและตรวจสอบควำม
ถูกต้องครบถ้วนของข้อควำมและเอกสำรหลักฐำน 
 3.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นค ำขอและ
รำยละเอียดของเอกสำรหลักฐำนตำมท่ีก ำหนด  
(หมำยเหตุ: (- กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ยื่นค ำขอ
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข ภำยใน 1 วันท ำกำร 
- กรณีท่ีเจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ำผู้ยื่นค ำขอมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตำม ระเบียบก ำหนดไว้จะแจ้งผู้ยื่นค ำขอ
ทรำบโดยเร็ว))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ส่งเอกสำรค ำขอและหลักฐำนประกอบ ให้หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือตรวจพิจำรณำ 
(หมำยเหตุ: (1. กรณีสมำชิกเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเป็นหลัก ต้อง
น ำส่งเอกสำรค ำขอไปยังกองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด 
2. กรณีสมำชิกเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่งเป็นหลัก ต้องน ำส่งเอกสำร
ค ำขอไปยัง กองวิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่ง))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรพิจำรณำ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจพิจำรณำเอกสำรหลักฐำนตำม
เกณฑ์ที่ระเบียบก ำหนดและเสนออธิบดีกรมประมงเพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติในหลักกำร 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือ กองวิจัยและพัฒนำ
ประมงน้ ำจืด และกองวิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่ง แล้วแต่

12 วันท ำกำร กรมประมง 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
กรณี 
- หำกกองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด หรือกองวิจัยและ
พัฒนำประมงชำยฝั่งตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้ยื่นค ำขอมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ให้แจ้งหน่วยงำนที่
รบัค ำขอทรำบโดยเร็ว เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ))  

4) กำรพิจำรณำ 
1. อธิบดีกรมประมงพิจำรณำอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ตำมค ำขอ 
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้หน่วยงำน
รับค ำขอทรำบ  
(หมำยเหตุ: (กรณีท่ีอธิบดีกรมประมงมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 
ให้กองวิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด หรือกองวิจัยและพัฒนำ
ประมงชำยฝั่ง แจ้งหน่วยงำนที่รับค ำขอโดยเร็ว เพื่อจะได้แจ้ง
ให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบต่อไป))  

7 วันท ำกำร กรมประมง 
 

5) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบจัดท ำหนังสือประกำศรับรองให้ออก
หนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยลูกพันธุ์สัตว์น้ ำ และเสนอผู้มีอ ำนำจ
เพ่ือพิจำรณำลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

6) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือประกำศรับรองฯ 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีเป็นชมรมหรือกลุ่ม ต้องแนบส ำเนำบัตรประชำชน
ของคณะกรรมกำรชมรมหรือกลุ่ม 
2. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำบัตรประชำชนของ
คณะกรรมกำรนิติบุคคล 
3. กรณีมอบอ ำนำจ  
3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ 
3.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล  ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) 

3) 
 

เอกสำรกำรจัดตั้งชมรม/กลุ่ม /อ่ืนๆ พร้อมข้อบังคับ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีเป็นชมรม/กลุ่ม/สมำคม/สหกรณ์/อ่ืนๆ) 

- 

4) 
 

รำยช่ือสมำชิก พร้อมรำยละเอียดประกอบ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (ต้องมีรำยละเอียดของสมำชิกทุกรำย ดังนี้ 
1. ที่อยู่ 
2.เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 
3.หมำยเลขทะเบียนฟำร์ม 
4.สถำนที่ตั้งฟำร์ม 
5.พ้ืนที่ฟำร์ม 
6.จ ำนวนบ่อ  
7.ชนิดสัตว์น้ ำที่เพำะเลี้ยง 
8.ศักยภำพกำรผลิตของสมำชิกแต่ละรำย) 

- 

5) 
 

ชื่อ และตัวอย่ำงลำยมือชื่อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่จะเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำย
สัตว์น้ ำ จ ำนวนไม่เกิน 3 คน) 

- 

6) 
 

ตัวอย่ำงแบบค ำขอหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

7) 
 

ตัวอย่ำงหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องมีรำยกำรที่เป็นสำระส ำคัญครบถ้วนในท ำนองเดียวกัน
กับค ำขอและหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำของกรมประมง) 

- 

8) 
 

รำยงำนกำรประชุม 
ฉบับจริง 0 ชุด 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (ต้องระบุรำยชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำม ข้อก ำหนดและอัตรำกำร
จัดเก็บค่ำธรรมเนียม ในกำรออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ
ให้แก่สมำชิก) 

9) 
 

เอกสำรหลักฐำนอ่ืน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรที่แสดงให้ทรำบว่ำกลุ่มองค์กรมีควำมสำมำรถ
บันทึกข้อมูลหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำลงในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่กรมประมงจัดท ำข้ึนได้) 

- 

10) 
 

หนังสือประกำศรับรองฯ ฉบับเดิม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่ออำยุหนังสือประกำศรับรองฯ) 

ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

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

2) ค ำขอหนังสือประกำศรับรองเป็นผู้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำหรือลูกพันธุ์(ส ำหรับผู้ขอประเภทกลุ่ม
องค์กรเอกชน) แบบ จ.ส.น. 4 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ(ส ำหรับผูข้อประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 5 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรประกำศรับรองให้ออกหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำ(ส ำหรับผู้ขอประเภทกลุ่ม
องค์กรเอกชน) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ (อำหำรสัตว์น้ ำ) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ขออนุญำตต้องปฏิบัติตำมพ.ร.บ.ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ.2558http://www.fisheries.go.th/if-
inland_feed/web2/ 
2. ผู้ขออนุญำตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 20 ของพ.ร.บ.ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์
พ.ศ.2558 ดังนี้ 
  (1) เป็นเจ้ำของกิจกำรที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญำต 
  (2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ 
  (3) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
  (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  (5) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดหรือค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยให้จ ำคุกในควำมผิดที่กฎหมำยบัญญัติให้
ถือเอำกำรกระท ำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบหรือตำมพระรำชบัญญัตินี้เว้นแต่พ้นโทษมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวัน
ขอรับใบอนุญำต 
  6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
 (7) มีสถำนที่ผลิตสถำนที่น ำเข้ำสถำนที่ขำยหรือสถำนที่เก็บอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรผลิตกำรขำย
หรือกำรเก็บอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะและกำรควบคุมหรือรักษำคุณภำพอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะซึ่งมีลักษณะและ
จ ำนวนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำตผู้จัดกำรหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรต้องมีคุณสมบัติตำม (2) และ (3) 
และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม (4) (5) หรือ (6) 
3. หลังจำกผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบอนุญำตแล้วเจ้ำหน้ำที่จะออกเลขท่ีใบอนุญำตพร้อมทั้งจัดท ำใบค ำร้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมและแจ้งให้ผู้ขออนุญำตมำรับใบอนุญำต โดยกำรยื่นค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียม ต้องยื่นก่อนเวลำ 14.30 น. 
4. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมร่วมกัน พร้อม
ก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7.ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี จะรับเอกสำรค ำขอไม่เกินวันละ 10 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนค ำขอที่เกินจะด ำเนินกำรในวันท ำ
กำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เก่ียวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับ
เอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
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8. ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี จะรับค ำขอไม่เกินเวลำ 16.00 น. เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้อง
ตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับเอกสำรค ำขอหลังเวลำ 16.00 น. จะไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
9.กำรยื่นค ำขออนุญำตขำยอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ(อำหำรสัตว์น้ ำ) 
 (1) ในกรุงเทพมหำนครให้ยื่นณสถำบันวิจัยอำหำรสัตว์น้ ำจืด 
 (2) ในจังหวัดอ่ืนให้ยื่นณส ำนักงำนประมงจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถำนที่ขำยอำหำรสัตว์ตั้งอยู่หรือสถำบันวิจัยอำหำรสัตว์น้ ำจืด 
10.ใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะใช้ได้จนถึงสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญำต 
 
 ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.ผู้ขออนุญำตยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 
2.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและ
เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 
(หมำยเหตุ: (กรณีมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมค ำขอหรือต้องส่งเอกสำร
หรือหลักฐำนเพิ่มเติมตำมที่เจ้ำหน้ำที่แจ้ง ผู้ขออนุญำตต้อง
ด ำเนินกำรภำยใน 7 วันท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำต และเสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำ
ลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น 
3. กรณีแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำรให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้มอบอ ำนำจและผู้ด ำเนินกิจกำร 
4.กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนมำด ำเนินกำรแทนให้แนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
5.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น 
3.กรณีแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำรให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบ
อ ำนำจและผู้ด ำเนินกิจกำร 
4.กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนมำด ำเนินกำรแทนให้แนบส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ 
5.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ขออนุญำตเป็นชำวต่ำงชำติให้ลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้องทุกหน้ำ) 

- 

4) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.ใกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
2.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

ใบอนุญำตท ำงำนในประเทศไทย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

กรมกำรจัดหำงำน 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีผู้ขออนุญำตเป็นคนต่ำงชำติ 
2.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ) 

6) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต 
2.เอกสำรอำยุไม่เกิน 6 เดือน 
3.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในหนังสือ
รับรอง) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

7) 
 

ใบทะเบียนพำนิชย์ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำที่ต้องกำรระบุสถำนที่ขำยเป็นชื่อ
ตำมท่ีระบุในใบทะเบียนพำนิชย์ 
2.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

8) 
 

หนังสือแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (1.กรณีมีกำรแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำร 
2.ติดอำกรแสตมป์ ) 

- 

9) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (1.กรณีมีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนมำด ำเนินกำร 
2.กรณีนิติบุคคลเป็นผู้มอบอ ำนำจให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล 
3.ติดอำกรแสตมป์ ) 

- 

10) 
 

หนังสือสัญญำเช่ำสถำนที่ขำยอำหำรสัตว์หรือหนังสือยินยอมให้ใช้
สถำนที ่
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (1.กรณีเช่ำสถำนที่ขำยอำหำรสัตว์ 
2.ลงนำมรับรองส ำเนำทุกหน้ำ) 

- 

11) 
 

แผนที่แสดงที่ตั้งของสถำนที่ขำยอำหำรสัตว์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ ประเภทขำยส่งและขำย
ปลีก 
(หมำยเหตุ: (เป็นค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนดตำมพ.ร.บ.ควบคุมคุณภำพ
อำหำรสัตว์พ.ศ.2525 (เมื่อมีประกำศก ำหนดค่ำธรรมเนียมใหม่ตำม
พ.ร.บ. ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์พ.ศ. 2558แล้วจะต้องช ำะระ
ค่ำธรรมเนียมตำมท่ีก ำหนดใหม่)))  

 ค่ำธรรมเนียม 300 บำท 
  
 

2) ใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ ประเภทขำยปลีก 
(หมำยเหตุ: (เป็นค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนดตำมพ.ร.บ.ควบคุมคุณภำพ
อำหำรสัตว์พ.ศ.2525 (เมื่อมีประกำศก ำหนดค่ำธรรมเนียมใหม่ตำม
พ.ร.บ. ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์พ.ศ. 2558แล้วจะต้องช ำะระ
ค่ำธรรมเนียมตำมที่ก ำหนดใหม่) ))  

 ค่ำธรรมเนียม 100 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขออนุญำตขำยอำหำรสัตว์ 
(หมำยเหตุ: (http://www.fisheries.go.th/if-inland_feed/web2/))  

หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ (อำหำรสัตว์น้ ำ)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ.2558  
 2)กฏกระทรวงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2549  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: พ.ร.บ.ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ.2558 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 7 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 46 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ (อำหำรสัตว์น้ ำ) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรต่ออำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ (อำหำรสัตว์น้ ำ) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ขออนุญำตต้องปฏิบัติตำมพ.ร.บ.ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ.2558http://www.fisheries.go.th/if-
inland_feed/web2/ 
2. ผู้ขออนุญำตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 20 ของพ.ร.บ.ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์
พ.ศ.2558 ดังนี้    
 (1) เป็นเจ้ำของกิจกำรที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญำต 
 (2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ 
 (3) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
 (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 (5) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดหรือค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยให้จ ำคุกในควำมผิดที่กฎหมำยบัญญัติให้
ถือเอำกำรกระท ำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบหรือตำมพระรำชบัญญัตินี้เว้นแต่พ้นโทษมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวัน
ขอรับใบอนุญำต 
 (6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
 (7) มีสถำนที่ผลิตสถำนที่น ำเข้ำสถำนที่ขำยหรือสถำนที่เก็บอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรผลิตกำรขำย
หรือกำรเก็บอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะและกำรควบคุมหรือรักษำคุณภำพอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะซึ่งมีลักษณะและ
จ ำนวนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำตผู้จัดกำรหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรต้องมีคุณสมบัติตำม (2) และ (3) 
และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม (4) (5) หรือ (6) 
3. ผู้รับใบอนุญำตที่ประสงค์จะต่ออำยุใบอนุญำตจะต้องปฏิบัติตำมมำตรำ 25 ของพ.ร.บ.ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ 
พ.ศ.2558 http://www.fisheries.go.th/if-inland_feed/web2/ 
4. ผู้ขออนุญำตต้องยื่นค ำขอต่อใบอนุญำตก่อนวันสิ้นอำยุ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตเมื่อล่วงพ้นก ำหนดเวลำสำมสิบวันนับ
แต่วันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุจะกระท ำมิได้ 
5. หลังจำกผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบอนุญำตแล้วเจ้ำหน้ำที่จะออกเลขท่ีใบอนุญำตพร้อมทั้งจัดท ำใบค ำร้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมและแจ้งให้ผู้ขออนุญำตมำรับใบอนุญำตโดยกำรยื่นค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมต้องยื่นก่อนเวลำ 14.30 น. 
6. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
7. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมร่วมกัน พร้อม
ก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
8. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
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9.ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี จะรับเอกสำรค ำขอไม่เกินวันละ 10 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนค ำขอที่เกินจะด ำเนินกำรในวันท ำ
กำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เก่ียวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับ
เอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
10. ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี จะรับค ำขอไม่เกินเวลำ 16.00 น. เนื่องจำกมีเอกสำรที่เก่ียวข้องตำมระเบียบที่ต้อง
ตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับเอกสำรค ำขอหลังเวลำ 16.00 น. จะไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
11. กำรยื่นค ำขออนุญำตขำยอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ(อำหำรสัตว์น้ ำ) 
  (1) ในกรุงเทพมหำนครให้ยื่น ณ สถำบันวิจัยอำหำรสัตว์น้ ำจืด 
  (2) ในจังหวัดอ่ืนให้ยื่นณส ำนักงำนประมงจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถำนที่ขำยอำหำรสัตว์ตั้งอยู่หรือสถำบันวิจัยอำหำรสัตว์น้ ำ
จืด 
12.ใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะใช้ได้จนถึงสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญำต 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.ผู้ขออนุญำตยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 
2.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและ
เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 
(หมำยเหตุ: (กรณีมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมค ำขอหรือต้องส่งเอกสำร
หรือหลักฐำนเพิ่มเติมตำมที่เจ้ำหน้ำที่แจ้ง ผู้ขออนุญำตต้อง
ด ำเนินกำรภำยใน 7 วันท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำต และเสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำ
ลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบอนุญำต 
 
(หมำยเหตุ: -)  

จังหวัดนนทบุรี 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น 
3. กรณีแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำรให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้มอบอ ำนำจและผู้ด ำเนินกิจกำร 
4.กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนมำด ำเนินกำรแทนให้แนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
5.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น 
3.กรณีแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำรให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบ
อ ำนำจและผู้ด ำเนินกิจกำร 
4.กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนมำด ำเนินกำรแทนให้แนบส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ 
5.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ขออนุญำตเป็นชำวต่ำงชำติให้ลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้องทุกหน้ำ) 

- 

4) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
2.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ 
) 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต 
2.เอกสำรอำยุไม่เกิน 6 เดือน 
3.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในหนังสือ
รับรอง) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

6) 
 

ใบอนุญำตท ำงำนในประเทศไทย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีผู้ขออนุญำตเป็นคนต่ำงชำติ 
2.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ) 

กรมกำรจัดหำงำน 

7) 
 

ใบทะเบียนพำนิชย์ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำที่ต้องกำรระบุสถำนที่ขำยเป็นชื่อ
ตำมท่ีระบุในใบทะเบียนพำนิชย์ 
2.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

8) 
 

หนังสือแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (1.กรณีมีกำรแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำร 
2.ติดอำกรแสตมป์ ) 

- 

9) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (1.กรณีมีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนมำด ำเนินกำร 
2.กรณีนิติบุคคลเป็นผู้มอบอ ำนำจให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล 
3.ติดอำกรแสตมป์ ) 

- 

10) 
 

หนังสือสัญญำเช่ำสถำนที่ขำยอำหำรสัตว์หรือหนังสือยินยอมให้ใช้
สถำนที ่

- 



83 
 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (1.กรณีเช่ำสถำนที่ขำยอำหำรสัตว์ 
2.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ) 

11) 
 

แผนที่แสดงที่ตั้งของสถำนที่ขำยอำหำรสัตว์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

12) 
 

ใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ใบเดิมหรือใบแทน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) กำรต่ออำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ ประเภทขำย
ส่งและขำยปลีก 
(หมำยเหตุ: (เป็นค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนดตำมพ.ร.บ.ควบคุมคุณภำพ
อำหำรสัตว์พ.ศ.2525 (เมื่อมีประกำศก ำหนดค่ำธรรมเนียมใหม่ตำม
พ.ร.บ. ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์พ.ศ. 2558แล้วจะต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมตำมที่ก ำหนดใหม่)))  

 ค่ำธรรมเนียม 300 บำท 
  
 

2) กำรต่ออำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ ประเภทขำย
ปลีก 
(หมำยเหตุ: (เป็นค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนดตำมพ.ร.บ.ควบคุมคุณภำพ
อำหำรสัตว์พ.ศ.2525 (เมื่อมีประกำศก ำหนดค่ำธรรมเนียมใหม่ตำม
พ.ร.บ. ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์พ.ศ. 2558แล้วจะต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมตำมที่ก ำหนดใหม่)))  

 ค่ำธรรมเนียม 100 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอต่ออำยุอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ 
(หมำยเหตุ: (http://www.fisheries.go.th/if-inland_feed/web2/))  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ (อำหำรสัตว์น้ ำ)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ.2558  
 2)กฏกระทรวงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2549  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: พ.ร.บ.ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ.2558 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 7 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 46 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ (อำหำรสัตว์น้ ำ) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตให้กระท ำกำรเป็นผู้ขำยทอดตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำที่สะพำนปลำ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ประสงค์ยื่นขออนุญำตจะต้องปฏิบัติตำมกฏกระทรวงออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบแพปลำ 
พ.ศ.2496http://www.fishmarket.co.th/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=92:
2496-2496&amp;catid=40:2012-08-21-05-39-34&amp;Itemid=95 
 
เงื่อนไข : 
1. ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรีจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 10ฉบับซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ถัดไป 
2. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นค ำขอมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจง
เพ่ิมเติมได้ 
3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
4. กรณีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบ
ค ำขอจะครบถ้วนถูกต้อง 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7. ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 ชั่วโมง 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.ผู้ยื่นค ำขอยื่นเอกสำรและหลักฐำนประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำรค ำขอ(แบบ พ.ป.2) และตรวจสอบ
เอกสำรหลักฐำน 
(หมำยเหตุ: (กรณีท่ีเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ผู้
ยื่นค ำขอฯด ำเนินกำรแก้ไข ภำยใน 1 วันท ำกำร))  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำตและน ำเสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือ
พิจำรณำลงนำม 
2. เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

2 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบอนุญำต 
 
(หมำยเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคลต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ
กรรมกำรผูููจัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น   
3.กรณีมอบอ ำนำจ ต้องแนบ 
3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ   
3.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ  ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคลให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรผูููจัดกำร
หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น   

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
3.กรณีมอบอ ำนำจให้แนบ  
3.1 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้มอบอ ำนำจ   
3.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้รับมอบอ ำนำจ  ) 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน พร้อม
ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท) 

- 

5) 
 

ใบอนุญำตให้กระท ำกำรเป็นผู้ขำยทอดตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำที่สะพำน
ปลำ (พ.ป.4) ฉบับเดิม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่ออำยุใบอนุญำต) 

องค์กำรสะพำนปลำ 

6) 
 

แบบค ำขอฯ พ.ป. 2 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ตำมกฏกระทรวง ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจัด
ระเบียบแพปลำ พ.ศ.2496) 

กรมประมง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญำตส ำหรับผู้ขำยทอดตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำ 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมรำยปี ตำมบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียม 
กฎกระทรวง ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพ
ปลำ พ.ศ. 2496)))  

 ค่ำธรรมเนียม 200 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) กฏกระทรวง(พ.ศ.2496) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบแพปลำ พ.ศ.2496 
(หมำยเหตุ: -)  

2) กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2496) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบแพปลำ พ.ศ.2496 
(หมำยเหตุ: -)  

3) พระรำชบัญญัติจัดระเบียบแพปลำ พ.ศ.2496 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตให้กระท ำกำรเป็นผู้ขำยทอดตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำที่สะพำนปลำ  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร กรมประมง ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ.2496  
 2)กฎกระทรวง ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. 2496  
 3)กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. 2496  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 20 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 30 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 5 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตให้กระท ำกำรเป็นผู้ขำยทอดตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำที่สะพำนปลำ 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตให้กระท ำกำรเป็นผู้ขำยทอดตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำที่สะพำนปลำ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ประสงค์ยื่นขออนุญำตจะต้องปฏิบัติตำมกฏกระทรวงออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบแพปลำ 
พ.ศ.2496http://www.fishmarket.co.th/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=92:
2496-2496&amp;catid=40:2012-08-21-05-39-34&amp;Itemid=95 
 
เงื่อนไข : 
1. ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรีจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 10ฉบับซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ถัดไป 
2. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นค ำขอมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจง
เพ่ิมเติมได้ 
3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
4. กรณีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบ
ค ำขอจะครบถ้วนถูกต้อง 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7. ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 ชั่วโมง 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.ผู้ยื่นค ำขอยื่นเอกสำรและหลักฐำนประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำรค ำขอ(แบบ พ.ป.2) และตรวจสอบ
เอกสำรหลักฐำน 
(หมำยเหตุ: (กรณีท่ีเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ผู้
ยื่นค ำขอฯด ำเนินกำรแก้ไข ภำยใน 1 วันท ำกำร))  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำตและน ำเสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือ
พิจำรณำลงนำม 
2. เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

2 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบอนุญำต 
 
(หมำยเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคลต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ
กรรมกำรผูููจัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น   
3.กรณีมอบอ ำนำจ ต้องแนบ 
3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ   
3.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ  ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคลให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรผู้จัดกำร
หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น   

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
3.กรณีมอบอ ำนำจให้แนบ  
3.1 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้มอบอ ำนำจ   
3.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้รับมอบอ ำนำจ  ) 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน พร้อม
ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท) 

- 

5) 
 

ใบอนุญำตให้กระท ำกำรเป็นผู้ขำยทอดตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำที่สะพำน
ปลำ (พ.ป.4) ฉบับเดิม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่ออำยุใบอนุญำต) 

องค์กำรสะพำนปลำ 

6) 
 

แบบค ำขอฯ พ.ป. 2 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ตำมกฏกระทรวง ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจัด
ระเบียบแพปลำ พ.ศ.2496) 

กรมประมง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญำตส ำหรับผู้ขำยทอดตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำ 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมรำยปี ตำมบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียม 
กฎกระทรวง ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพ
ปลำ พ.ศ. 2496)))  

 ค่ำธรรมเนียม 200 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) กฏกระทรวง(พ.ศ.2496) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบแพปลำ พ.ศ.2496 
(หมำยเหตุ: -)  

2) กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2496) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบแพปลำ พ.ศ.2496 
(หมำยเหตุ: -)  

3) พระรำชบัญญัติจัดระเบียบแพปลำ พ.ศ.2496 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตให้กระท ำกำรเป็นผู้ขำยทอดตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำที่สะพำนปลำ  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร กรมประมง ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ.2496  
 2)กฎกระทรวง ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. 2496  
 3)กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. 2496  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 20 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 30 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 5 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตให้กระท ำกำรเป็นผู้ขำยทอดตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำที่สะพำนปลำ 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลำทะเลมีชีวิตสวยงำมที่ได้จำกกำรน ำเข้ำ (ปท .2) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์จะยื่นขอ หนังสือรับรองให้ส่งออกปลำทะเลมีชีวิตสวยงำมที่ได้จำกกำรน ำเข้ำจะต้องปฏิบัติตำม 
- พระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอกและกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ พ.ศ. 2522 
2. ยื่นค ำขอหนังสือรับรองเพ่ือกำรส่งปลำทะเลสวยงำมที่มีชีวิตออกไปนอกรำชอำณำจักร (ปท. 1) พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ที่ก ำหนดไว้ 
3. เขียนค ำร้องใบรับรองและกรอกข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 
เงื่อนไข 
1. หน่วยงำนจะด ำเนินกำรรับเรื่องไม่เกินวันละ 20 ฉบับ ต่อ 1 วัน หำกเอกสำรที่ยื่นมีมำกกว่ำ 20 ฉบับ จะถูกยื่นเข้ำคิว
ในวันท ำกำรถัดไป 
 *จำกสถิติจ ำนวนกำรออกใบอนุญำตเฉลี่ยต่อเดือน 
2. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนที่ยื่นขอ สำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
3. ผู้ยื่นค ำขอต้องมีอ ำนำจในกำรลงนำมรับทรำบข้อแก้ไขในกำรยื่นค ำขอ 
4. หำกรำยละเอียดในใบค ำขอและใบรับรองไม่ถูกต้องและครบถ้วน หรือแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบมำไม่ครบ 
เจ้ำหน้ำที่จะยังไม่รับเรื่องจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะแก้ไขได้ถูกต้อง 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่อง และรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่ประสงค์ที่จะยื่นขอใบอนุญำตนั้นๆ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือ จะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง ตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 7 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ขอรับบริกำรยื่นค ำขอ 
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำร้องพร้อมเอกสำรหลักฐำน และ
ลงทะเบียนรับเรื่อง 
(หมำยเหตุ: (1. กรณีฟำร์มเพำะพันธุ์อยู่ต่ำงจังหวัด ยื่นขอที่
ส ำนักงำนประมงจังหวัด  
2. กรณีสถำนประกอบกำรอยู่ใน กทม. ยื่นขอที่ ส่วน
อนุญำตและก ำหนดมำตรกำรประมง))  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจพิจำรณำหลักฐำน ชนิดพันธุ์สัตว์น้ ำที่
อนุญำตให้ส่งออก และหลักฐำนกำรได้มำ 
2. หน่วยงำนรับเรื่อง ประสำนหน่วยงำนวิชำกำร ตรวจ
ประเมินสถำนที่ ชนิด จ ำนวน ศักยภำพ บันทึกผลกำร
ประเมิน พิจำรณำจ ำนวนที่เหมำะสม  
(หมำยเหตุ: (กรณีกำรขอหนังสือรับรองว่ำเป็นปลำทะเล
สวยงำม ที่ได้จำกกำรน ำเข้ำต้องมีหลักฐำนแท้จริง))  

5 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่จัดพิมพ์ใบอนุญำตหนังสือรับรองให้ส่งออกปลำ
ทะเลมีชีวิตสวยงำมที่ได้จำกกำรน ำเข้ำ (ปท. 2) และเสนอผู้มี
อ ำนำจเพื่อพิจำรณำลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

6 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ใบค ำขอ ปท. 1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

2) 
 

ผลกำรตรวจสอบ ปท. 3 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมประมง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

3) 
 

ทะเบียนฟำร์มเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ หรือหลักฐำนกำรได้มำจำกกำร
น ำเข้ำที่ผ่ำนกำรประทับตรำรับรองกำรน ำเข้ำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

4) 
 

ใบรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรฟำร์มเพำะเลี้ยงปลำสวยงำมเพื่อกำร
ส่งออก 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

5) 
 

ใบแสดงรำยกำรสินค้ำ (Invoice) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

6) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ยื่นค ำขอ หรือ ส ำเนำบัตร
ประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ หรือ ส ำเนำบัตรประชำชนของ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ) 

กรมกำรปกครอง 

7) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นค ำขอ) 

กรมกำรปกครอง 

8) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท อำยุไม่เกิน 6 
เดือน) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

9) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (10 บำท/ครั้ง หรือ 30บำท/ปี ) 

- 
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ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลำทะเลมีชีวิตสวยงำมที่ได้จำกกำรน ำเข้ำ (ปท .2)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กองบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง กรมประมง กองบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  กำรส่งออกไปนอกและกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0.5 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 5 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลำทะเลมีชีวิตสวยงำมที่ได้จำกกำรน ำเข้ำ (ปท .2) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลำทะเลมีชีวิตสวยงำมที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ปท. 2) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์จะยื่นขอ หนังสือรับรองให้ส่งออกปลำทะเลมีชีวิตสวยงำมที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยงจะต้องปฏิบัติตำม 
- พระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอกและกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ พ.ศ. 2522 
2. ยื่นค ำขอหนังสือรับรองเพ่ือกำรส่งปลำทะเลสวยงำมที่มีชีวิตออกไปนอกรำชอำณำจักร (ปท. 1) พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ที่ก ำหนดไว้ 
3. เขียนค ำร้องใบรับรองและกรอกข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 
เงื่อนไข 
1. หน่วยงำนจะด ำเนินกำรรับเรื่องไม่เกินวันละ 20 ฉบับ ต่อ 1 วัน หำกเอกสำรที่ยื่นมีมำกกว่ำ 20 ฉบับ จะถูกยื่นเข้ำคิว
ในวันท ำกำรถัดไป 
 *จำกสถิติจ ำนวนกำรออกใบอนุญำตเฉลี่ยต่อเดือน 
2. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนที่ยื่นขอ สำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
3. ผู้ยื่นค ำขอต้องมีอ ำนำจในกำรลงนำมรับทรำบข้อแก้ไขในกำรยื่นค ำขอ 
4. หำกรำยละเอียดในใบค ำขอและใบรับรองไม่ถูกต้องและครบถ้วน หรือแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบมำไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง เจ้ำหน้ำที่จะยังไม่รับเรื่องจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะแก้ไขได้ถูกต้องครบถ้วน 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่อง และรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่ประสงค์ที่จะยื่นขอใบอนุญำตนั้นๆ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือ จะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง ตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 



102 
 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 10 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ขอรับบริกำรยื่นค ำขอ 
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำร้องพร้อมเอกสำรหลักฐำน และ
ลงทะเบียนรับเรื่อง  
(หมำยเหตุ: (1. กรณีฟำร์มเพำะพันธุ์เพ่ือส่งออก ยื่นขอที่ 
ศูยน์วิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่ง 2. กรณีเป็นผู้
รวบรวมเพ่ือกำรส่งออก ยื่นขอที่ ส ำนักงำนประมงจังหวัด 3.
 กรณสีถำนประกอบกำรอยู่ใน กทม. ยื่นขอที่ ส่วน
อนุญำตและก ำหนดมำตรกำรประมง))  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจพิจำรณำหลักฐำน ตรวจชนิดพันธุ์สัตว์น้ ำที่
อนุญำตให้ส่งออก และหลักฐำนกำรได้มำ 
2. หน่วยงำนรับเรื่องประสำนหน่วยงำนวิชำกำร ตรวจ
ประเมินสถำนที่ ชนิด จ ำนวน ศักยภำพ บันทึกผลกำรตรวจ
ประเมิน และพิจำรณำจ ำนวนที่เหมำะสม  
(หมำยเหตุ: (กรณีกำรขอหนังสือรับรองว่ำเป็นปลำทะเล
สวยงำม ที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์ ต้องมีหลักฐำนชัดเจนว่ำเป็น
ปลำทะเลที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง))  

8 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่จัดพิมพ์ใบอนุญำตหนังสือรับรองให้ส่งออกปลำ
ทะเลมีชีวิตสวยงำมที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ปท. 2) และเสนอ
ผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

6 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ใบค ำขอ ปท. 1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
2) 

 
ผลกำรตรวจสอบ ปท. 3 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

3) 
 

ทะเบียนฟำร์มเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ หรือหลักฐำนกำรได้มำจำกกำร
น ำเข้ำที่ผ่ำนกำรประทับตรำรับรองกำรน ำเข้ำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

4) 
 

ใบรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรฟำร์มเพำะเลี้ยงปลำสวยงำมเพื่อกำร
ส่งออก 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

5) 
 

ใบแสดงรำยกำรสินค้ำ (Invoice) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

6) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ยื่นค ำขอ หรือ ส ำเนำบัตร
ประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ หรือ ส ำเนำบัตรประชำชนของ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท) 

กรมกำรปกครอง 

7) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นค ำขอ) 

กรมกำรปกครอง 

8) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท อำยุไม่เกิน 6 
เดือน ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

9) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (10 บำท/ครั้ง หรือ 30บำท/ปี) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลำทะเลมีชีวิตสวยงำมที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ปท. 2)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กองบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง กรมประมง กองบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  กำรส่งออกไปนอกและกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 5 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 20 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลำทะเลมีชีวิตสวยงำมที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ปท. 2) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลำทะเลมีชีวิตสวยงำมเพื่อกำรศึกษำวิจัย (ปท. 2) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์จะยื่นขอ หนังสือรับรองให้ส่งออกปลำทะเลมีชีวิตสวยงำมเพ่ือกำรศึกษำวิจัย จะต้องปฏิบัติตำม 
- พระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอกและกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ พ.ศ. 2522 
2. ยื่นค ำขอหนังสือรับรองเพ่ือกำรส่งปลำทะเลสวยงำมที่มีชีวิตออกไปนอกรำชอำณำจักร (ปท. 1) พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ที่ก ำหนดไว้ 
3. เขียนค ำร้องใบรับรองและกรอกข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 
เงื่อนไข 
1. หน่วยงำนจะด ำเนินกำรรับเรื่องไม่เกินวันละ 20 ฉบับ ต่อ 1 วัน หำกเอกสำรที่ยื่นมีมำกกว่ำ 20 ฉบับ จะถูกยื่นเข้ำคิว
ในวันท ำกำรถัดไป 
 *จำกสถิติจ ำนวนกำรออกใบอนุญำตเฉลี่ยต่อเดือน 
2. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนที่ยื่นขอ สำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอชี้แจงเพิ่มเติมได้ 
3. ผู้ยื่นค ำขอต้องมีอ ำนำจในกำรลงนำมรับทรำบข้อแก้ไขในกำรยื่นค ำขอ 
4. หำกรำยละเอียดในใบค ำขอและใบรับรองไม่ถูกต้องและครบถ้วน หรือแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบมำไม่ครบ 
เจ้ำหน้ำที่จะยังไม่รับเรื่องจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะแก้ไขได้ถูกต้อง 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่อง และรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่ประสงค์ที่จะยื่นขอใบอนุญำตนั้นๆ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือ จะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง ตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 12 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ขอรับบริกำรยื่นค ำขอ 
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำร้องพร้อมเอกสำรหลักฐำน และ
ลงทะเบียนรับเรื่อง  
(หมำยเหตุ: (1. กรณีอยู่ต่ำงจังหวัด ยื่นขอที่ส ำนักงำน
ประมงจังหวัด  
2. กรณีสถำนประกอบกำรอยู่ใน กทม. ยื่นขอที่ ส่วนอนุญำต
และก ำหนดมำตรกำรประมง))  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจพิจำรณำหลักฐำน ชนิดพันธุ์สัตว์น้ ำที่
อนุญำตให้ส่งออก และตรวจสอบหลักฐำนกำรได้มำ 
2. หน่วยงำนรับเรื่องประสำนหน่วยงำนวิชำกำร ประเมิน
สถำนที่ ชนิด จ ำนวน ศักยภำพ บันทึกผลกำรตรวจประเมิน 
และพิจำรณำจ ำนวนที่เหมำะสม  
(หมำยเหตุ: (กรณีกำรขอหนังสือรับรองว่ำเป็นปลำทะเล
สวยงำม เพื่อกำรศึกษำวิเครำะห์หรือท่ีมิใช่เพื่อกำรค้ำ ต้อง
แนบโครงกำรหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับปลำทะเลสวยงำมนั้น ))  

10 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่จัดพิมพ์ใบอนุญำตหนังสือรับรองให้ส่งออกปลำ
ทะเลมีชีวิตสวยงำมเพ่ือศึกษำ (ปท. 2) และเสนอผู้มีอ ำนำจ
เพ่ือพิจำรณำลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

6 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ใบค ำขอ ปท. 1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

2) ผลกำรตรวจสอบ ปท. 3 กรมประมง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

3) 
 

ทะเบียนฟำร์มเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ หรือหลักฐำนกำรได้มำจำกกำร
น ำเข้ำที่ผ่ำนกำรประทับตรำรับรองกำรน ำเข้ำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

4) 
 

ใบรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรฟำร์มเพำะเลี้ยงปลำสวยงำมเพื่อกำร
ส่งออก 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

5) 
 

ใบแสดงรำยกำรสินค้ำ (Invoice) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

6) 
 

โครงกำรหรือกิจกรรมกำรศึกษำวิเครำะห์ หรือหนังสือแจ้งระบุ
วัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อกำรค้ำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

7) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ยื่นค ำขอ หรือ ส ำเนำบัตร
ประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ หรือ ส ำเนำบัตรประชำชนของ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท) 

กรมกำรปกครอง 

8) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นค ำขอ) 

กรมกำรปกครอง 

9) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (เอกสำรหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท อำยุไม่เกิน 6 
เดือน) 

10) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (10 บำท/ครั้ง หรือ 30บำท/ปี) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลำทะเลมีชีวิตสวยงำมเพ่ือกำรศึกษำวิจัย (ปท. 2)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กองบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง กรมประมง กองบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  กำรส่งออกไปนอกและกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค, ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0.1 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 2 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลำทะเลมีชีวิตสวยงำมเพ่ือกำรศึกษำวิจัย (ปท. 2) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตให้ท ำกำรเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำคุ้มครองท่ีเป็นสัตว์น้ ำ (สป.9) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์จะยื่นขอใบอนุญำตให้ท ำกำรเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ ำ (สป.9)จะต้องปฏิบัติตำม 
- พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 
2. ยื่นค ำร้องขอรับใบอนุญำตให้เพำะพันธุ์สัตว์ป่ำ (สป. 8)พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ก ำหนดไว้ 
3. เขียนค ำร้องใบรับรองและกรอกข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 
เงื่อนไข 
1. หน่วยงำนจะด ำเนินกำรรับเรื่องไม่เกินวันละ 20 ฉบับ ต่อ 1 วัน หำกเอกสำรที่ยื่นมีมำกกว่ำ 20 ฉบับ จะถูกยื่นเข้ำคิว
ในวันท ำกำรถัดไป 
 *จำกสถิติจ ำนวนกำรออกใบอนุญำตเฉลี่ยต่อเดือน 
2. กรณีเจำ้หน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนที่ยื่นขอ สำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
3. ผู้ยื่นค ำขอต้องมีอ ำนำจในกำรลงนำมรับทรำบข้อแก้ไขในกำรยื่นค ำขอ 
4. หำกรำยละเอียดในใบค ำขอและใบรับรองไม่ถูกต้องและครบถ้วน หรือแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบมำไม่ครบ 
เจ้ำหน้ำที่จะยังไม่รับเรื่องจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะแก้ไขได้ถูกต้องครบถ้วน 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่อง และรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่ประสงค์ที่จะยื่นขอใบอนุญำตนั้นๆ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือ จะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง ตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
*****ใบอนุญำตให้ท ำกำรเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ ำ (สป.9)มีอำยุ 5 ปี 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 68 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ประกอบกำรยื่นค ำร้องขอรับใบอนุญำตให้ท ำกำร
เพำะพันธุ์สัตว์ป่ำคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ ำ (สป.9) 
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับเรื่อง 
3. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำร้องและเอกสำรประกอบ หำก
ครบถ้วนถูกต้องจะออกใบนัดรับใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: (- ยื่นค ำขอต่อเจ้ำหน้ำที่ ณ กรมประมง (กรณี
เพำะพันธุ์ใน กทม.) 
- ยื่นค ำขอ ณ ส ำนักงำนประมงจังหวัด (กรณีเพำะพันธุ์ใน
จังหวัดนั้นๆที่ท ำกำรเพำะเลี้ยง)))  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ตรวจพิจำรณำเอกสำรหลักฐำนและใบค ำขอ 
(หมำยเหตุ: -)  

6 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 
3) กำรพิจำรณำ 

เจ้ำหน้ำที่ท ำหนังสือขอตรวจสอบประวัติว่ำไม่เคยต้องโทษทำง
อำญำตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 
(หมำยเหตุ: -)  

3 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

4) กำรพิจำรณำโดยหน่วยงำนอ่ืน 
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจตรวจสอบและรำยงำนผล 
(หมำยเหตุ: -)  

30 วันท ำกำร กองบัญชำกำรต ำรวจ
นครบำล 

 
5) กำรพิจำรณำ 

เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำผลกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกร และผล
กำรตรวจสอบประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยตำม พรบ. สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่ำ 
(หมำยเหตุ: -)  

3 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

6) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท ำหนังสือเชิญคณะกรรมกำร และหนังสือแจ้ง
ก ำหนดกำรตรวจสอบสถำนที่ แก่ผู้ประกอบกำร 
(หมำยเหตุ: -)  

3 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

7) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนคณะกรรมกำรตรวจสอบสถำนที่ แจ้ง
ก ำหนดกำรเข้ำตรวจสอบสถำนที่ด ำเนินกิจกำร แก่
คณะกรรมกำร และผู้ประกอบกำร เพื่อก ำหนดวัน เวลำ 

15 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมำยเหตุ: -)  

8) กำรพิจำรณำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบสถำนที่ ตรวจสอบควำมเหมำะสม
ของสถำนที่ด ำเนินกำรเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำ 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

9) กำรพิจำรณำ 
1.เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบันทึกแสดงผลกำรตรวจสอบสถำนที่ด ำเนิน
กิจกำรสวนสัตว์สำธำรณะ และท ำหนังสือแจ้งผลกำร
ตรวจสอบให้ผู้ประกอบกำร 2. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำหนังสือแจ้งผล
กำรตรวจสอบสถำนที่ต่อคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำให้
ควำมเห็น 
(หมำยเหตุ: (กรณีไม่ผ่ำนกำรตรวจประเมินผู้ประกอบกำรต้อง
ด ำเนินกำรแก้ไข ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด
ภำยใน 45 วัน และนัดหมำยกับเจ้ำหน้ำที่เพ่ือรับกำรตรวจ
ประเมินอีกครั้ง โดยไม่นับรวมระยะเวลำที่ให้ผู้ประกอบกำร
กลับไปแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่ำว ซึ่งจะท ำให้ระยะเวลำไม่
เป็นไปตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น ))  

10 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

10) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ จัดท ำใบอนุญำตให้ท ำกำรเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำ
คุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ ำ (สป.9) เพ่ือเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

11) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจ ลงนำมใบอนุญำตให้ท ำกำรเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำ
คุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ ำ (สป.9) 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ใบค ำขอ สป.8 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

2) 
 

หลักฐำนกำรได้มำซึ่งสัตว์ป่ำที่ใช้ในกิจกำรเพำะพันธุ์ (ใบเคลื่อนที่
สัตว์ป่ำที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ สป. 13) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

กรมประมง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

3) 
 

แผนผังสังเขปของสถำนที่ด ำเนินกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

4) 
 

เอกสำรโครงกำรเพำะพันธุ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

5) 
 

ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

6) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ยื่นค ำขอ หรือ ส ำเนำบัตร
ประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ หรือ ส ำเนำบัตรประชำชนของ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท) 

กรมกำรปกครอง 

7) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรปกครอง 

8) 
 

เอกสำรหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

9) 
 

เอกสำรกำรมีสิทธิ์ใช้สถำนที่ด ำเนินกำร/สัญญำเช่ำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

10) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจติดอำกำรแสตมป์ 10 บำท/ครั้ง หรือ 30 
บำท/ปี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (10บำท/ครั้ง 30 บำท/ปี) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญำตให้ท ำกำรเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ ำ (สป.9) 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตให้ท ำกำรเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ ำ (สป.9)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กองบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง กรมประมง กองบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนที่เชื่อมโยงหลำยหน่วยงำน 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 5 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 22 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตให้ท ำกำรเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ ำ (สป.9) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กระบวนกำรออกใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองท่ีได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป.11) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์จะยื่นขอ ใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป.11)จะต้องปฏิบัติตำม 
- พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 
2. ยื่นค ำร้องขอรับใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป. 10)พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ก ำหนดไว้ 
3. เขียนค ำร้องใบรับรองและกรอกข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆให้ครบถ้วนถูกต้อง 

เงื่อนไข 
1. หน่วยงำนจะด ำเนินกำรรับเรื่องไม่เกินวันละ 20 ฉบับ ต่อ 1 วัน หำกเอกสำรที่ยื่นมีมำกกว่ำ 20 ฉบับ จะถูกยื่นเข้ำคิว
ในวันท ำกำรถัดไป 
 *จำกสถิติจ ำนวนกำรออกใบอนุญำตเฉลี่ยต่อเดือน 
2. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนที่ยื่นขอ สำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
3. ผู้ยื่นค ำขอต้องมีอ ำนำจในกำรลงนำมรับทรำบข้อแก้ไขในกำรยื่นค ำขอ 
4. หำกรำยละเอียดในใบค ำขอและใบรับรองไม่ถูกต้องและครบถ้วน หรือแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบมำไม่ครบ 
เจ้ำหน้ำที่จะยังไม่รับเรื่องจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะแก้ไขได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่อง และรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่ประสงค์ที่จะยื่นขอใบอนุญำตนั้นๆ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือ จะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง ตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 

***ใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป.11) มีอำยุ 1 ปี 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1. ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครอง
ที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป. 10) 
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับเรื่อง และออกใบนัดรับ 
3. เจ้ำหน้ำที่ตรวจเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอหำก
ถูกต้องจะออกใบนัดรับใบอนุญำต หำกไม่ผ่ำนคืนเรื่องแก่
ผู้ประกอบกำร เพ่ือท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง 
(หมำยเหตุ: -)  

จังหวัดนนทบุรี 
 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำก
กำรเพำะพันธุ์ (สป. 11) เสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ใบค ำขอ สป. 10 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ยื่นค ำขอ หรือ ส ำเนำบัตร
ประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ หรือ ส ำเนำบัตรประชำชนของ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นค ำขอ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

เอกสำรหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (อำยุไม่เกิน 6 เดือน) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
5) 

 
หนังสือมอบอ ำนำจติดอำกำรแสตมป์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (10 บำท/ครั้ง หรือ 30 บำท/ปี) 

- 

6) 
 

หลักฐำนกำรได้มำซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครอง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ใบเคลื่อนที่หรือหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์ป่ำฯหรือ
อ่ืนๆ)) 

กรมประมง 

7) 
 

หลักฐำนกำรได้มำซึ่งสัตว์ป่ำที่ใช้ในกิจกำรเพำะพันธุ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (หนังสืออนุญำตให้น ำสัตว์ป่ำที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์
เคลื่อนที่เพ่ือกำรค้ำ (สป. 13) หรือ หนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์ป่ำ
ที่เป็นสัตว์น้ ำ ใช้เอกสำรฉบับจริง 
ใบอนุญำตให้ครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองชั่วครำว (สป. 2) ใช้เอกสำร
ส ำเนำ 
เอกสำรน ำเข้ำ ใช้เอกสำรฉบับจริงหรือส ำเนำ) 

กรมประมง 

8) 
 

หนังสือเช่ำร้ำนค้ำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีมีกำรเช่ำสถำนที่เพ่ือกำรค้ำ) 

- 

9) 
 

แผนผังสังเขปของสถำนที่ด ำเนินกำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป.11) 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 500 บำท 
  
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กระบวนกำรออกใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป.11)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กองบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง กรมประมง กองบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.  สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 4 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 16 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 3 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กระบวนกำรออกใบอนุญำตให้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป.11) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกหนังสืออนุญำตให้น ำสัตว์ป่ำที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์เคลื่อนที่เพื่อกำรค้ำ (สป. 13) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์จะยื่นขอ หนังสืออนุญำตให้น ำสัตว์ป่ำที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์เคลื่อนที่เพ่ือกำรค้ำ (สป. 13)จะต้องปฏิบัติตำม 
- พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 
2. ยื่นค ำร้องขอรับใบอนุญำตให้น ำสัตว์ป่ำเคลื่อนท่ีเพ่ือกำรค้ำ (สป. 12)พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ก ำหนดไว้ 
3. เขียนค ำร้องใบรับรองและกรอกข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆให้ครบถ้วน 
 
เงื่อนไข 
1. หน่วยงำนจะด ำเนินกำรรับเรื่องไม่เกินวันละ 20 ฉบับ ต่อ 1 วัน หำกเอกสำรที่ยื่นมีมำกกว่ำ 20 ฉบับ จะถูกยื่นเข้ำคิว
ในวันท ำกำรถัดไป 
 *จำกสถิติจ ำนวนกำรออกใบอนุญำตเฉลี่ยต่อเดือน 
2. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนที่ยื่นขอ สำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
3. ผู้ยื่นค ำขอต้องมีอ ำนำจในกำรลงนำมรับทรำบข้อแก้ไขในกำรยื่นค ำขอ 
4. หำกรำยละเอียดในใบค ำขอและใบรับรองไม่ถูกต้องและครบถ้วน หรือแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบมำไม่ครบ 
เจ้ำหน้ำที่จะยังไม่รับเรื่องจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะแก้ไขได้ถูกต้องครบถ้วน 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่อง และรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่ประสงค์ที่จะยื่นขอใบอนุญำตนั้นๆ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือ จะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง ตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
***หนังสืออนุญำตให้น ำสัตว์ป่ำที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์เคลื่อนที่เพ่ือกำรค้ำ (สป. 13) มีอำยุ 5 วัน 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตให้น ำสัตว์ป่ำเคลื่อนที่
เพ่ือกำรค้ำ สป. 12 
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับเรื่อง 
(หมำยเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจพิจำรณำเอกสำรประกอบกำรขอหนังสือ
อนุญำตให้น ำสัตว์ป่ำที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์เคลื่อนที่เพ่ือ
กำรค้ำ (สป. 13) 
2. เจ้ำหน้ำที่ออกใบนัดรับใบอนุญำต หำกไม่ผ่ำนคืนเรื่องแก่ผู้
ยื่นเอกสำร เพ่ือท ำกำรแก้ไข 
(หมำยเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำเอกสำร หนังสืออนุญำตให้น ำสัตว์ป่ำที่ได้จำก
กำรเพำะพันธุ์เคลื่อนที่เพ่ือกำรค้ำ (สป. 13) 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

4) กำรพิจำรณำ 
นักวิชำกำรประมงของหน่วยงำนตรวจสอบข้อมูลหลักฐำน
และควำมครบถ้วน ก่อนเสนอผู้มีอ ำนำจ เพื่อลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจ ลงนำมใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

6 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ใบค ำขอ สป. 12 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ยื่นค ำขอ หรือ ส ำเนำบัตร
ประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ หรือ ส ำเนำบัตรประชำชนของ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท) 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นค ำขอ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

เอกสำรหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (อำยุไม่เกิน 6 เดือน) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจติดอำกำรแสตมป์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (10 บำท/ครั้ง 
หรือ 30 บำท/ปี) 

- 

6) 
 

หลักฐำนกำรได้มำซึ่งสัตว์ป่ำคุ้มครอง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใบเคลื่อนที่หรือหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์ป่ำฯ) 

กรมประมง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมหนังสืออนุญำตให้น ำสัตว์ป่ำที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์
เคลื่อนที่เพื่อกำรค้ำ (สป. 13) 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 100 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรออกหนังสืออนุญำตให้น ำสัตว์ป่ำที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์เคลื่อนที่เพ่ือกำรค้ำ (สป. 13)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กองบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง กรมประมง กองบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 16 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 76 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 6 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกหนังสืออนุญำตให้น ำสัตว์ป่ำที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์เคลื่อนที่เพ่ือกำรค้ำ (สป. 13) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตให้ครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป. 15) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์จะยื่นขอ หนังสืออนุญำตให้ครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป. 15) จะต้องปฏิบัติ
ตำม 
- พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 
2. ยื่นค ำร้องขอรับใบอนุญำตให้มีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป .14)พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่
ก ำหนดไว้ 
3. เขียนค ำร้องใบรับรองและกรอกข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 
เงื่อนไข 
1. หน่วยงำนจะด ำเนินกำรรับเรื่องไม่เกินวันละ 20 ฉบับ ต่อ 1 วัน หำกเอกสำรที่ยื่นมีมำกกว่ำ 20 ฉบับ จะถูกยื่นเข้ำคิว
ในวันท ำกำรถัดไป 
 *จำกสถิติจ ำนวนกำรออกใบอนุญำตเฉลี่ยต่อเดือน 
2. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนที่ยื่นขอ สำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
3. ผู้ยื่นค ำขอต้องมีอ ำนำจในกำรลงนำมรับทรำบข้อแก้ไขในกำรยื่นค ำขอ 
4. หำกรำยละเอียดในใบค ำขอและใบรับรองไม่ถูกต้องและครบถ้วน หรือแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบมำไม่ครบ 
เจ้ำหน้ำที่จะยังไม่รับเรื่องจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะแก้ไขได้ถูกต้องครบถ้วน 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่อง และรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่ประสงค์ที่จะยื่นขอใบอนุญำตนั้นๆ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือ จะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง ตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
***ใบอนุญำตให้ครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป. 15) มีอำยุ 3 ปี 
 
 ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ขอรับบริกำรยื่นค ำร้องขอรับใบอนุญำตให้มีไว้ครอบครอง
ซึ่งสัตว์ป่ำที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป .14) 
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับเรื่อง 
3. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ และ
ออกใบนัดรับใบอนุญำต หำกไม่ผ่ำนคืนเรื่องแก่ผู้ประกอบกำร 
เพ่ือท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง 
(หมำยเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำตให้ครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองที่
ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป. 15) 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรพิจำรณำ 
นักวิชำกำรประมงตรวจสอบข้อมูลทำงวิชำกำรและควำม
ถูกต้อง หำกไม่ถูกต้องให้ท ำกำรแก้ไขปรับปรุง 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจ ลงนำมใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

6 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ใบค ำขอ สป. 14 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ยื่นค ำขอ หรือ ส ำเนำบัตร
ประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ หรือ ส ำเนำบัตรประชำชนของ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท) 

กรมกำรปกครอง 

3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นค ำขอ) 

4) 
 

เอกสำรหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (อำยุไม่เกิน 6 เดือน) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (10 บำท/ครั้ง หรือ 30 บำท/ปี) 

- 

6) 
 

ใบอนุญำตให้น ำสัตว์ป่ำที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์เคลื่อนที่เพื่อกำรค้ำ 
(สป. 13) หรือหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำย หรืออ่ืนๆ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญำตให้ครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ 
(สป. 15) 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 50 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตให้ครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป. 15)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กองบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง กรมประมง กองบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 20 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 56 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 4 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตให้ครอบครองสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ (สป. 15) 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงอ ำเภอไทรน้อย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์จะขอรับอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมงให้ยื่นค ำขออำชญำบัตรตำมแบบค ำขอ 1 ณ 
อ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอท้องที่ที่ท ำกำรประมง หรือภูมิล ำเนำ 
2. กรณีกำรยื่นค ำขออำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดประเภทที่ได้มีกำรควบคุมจ ำนวนตำมที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณก์ ำหนด ให้ยื่นค ำขอ ณอ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอท้องที่ตำมทะเบียนรำยชื่อผู้รับอนุญำตเครื่องมือประมง นั้น 
3. ผู้ประสงค์ยื่นค ำขอจะต้องปฎิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัด
ท ำกำรประมง พ.ศ. 2554http://www.fisheries.go.th/dof/images/downloads/250311_artchayabut.pdf 
4. อำชญำบัตรที่ออกให้ตำมระเบียบนี้มีอำยุถึงวันที่ 31 มีนำคม ของทุกปี และกำรขอต่ออำยุอำชญำบัตรฉบับนี้ก ำหนด
ระยะเวลำให้ยื่นค ำขอได้ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปีก่อนวันที่อำชญำบัตรฉบับเดิมจะหมดอำยุลง 
5. กำรยื่นค ำขออำชญำบัตรภำยหลังจำกวันที่อำชญำบัตรฉบับเดิมหมดอำยุลงแล้ว หรือกำรยื่นค ำขออำชญำบัตรที่ไม่มี
ส ำเนำอำชญำบัตรฉบับเดิมซึ่งยังไม่หมดอำยุแนบมำกับค ำขอด้วย มิให้ถือว่ำเป็นกำรขอต่ออำยุอำชญำบัตร 

เงื่อนไข : 
1. ส ำนักงำนประมงอ ำเภอไทรน้อยจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ถัดไปเนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับเอกสำร
ค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. ผู้ยื่นค ำขออำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือประมงในพิกัดต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 2.1 ต้องเป็นบุคคลสัญชำติไทย และมีภูมิล ำเนำอยู่ในประเทศไทย 
 2.2 กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีวัตถุประสงค์ในกำรท ำกำรประมง 
 2.3 กรณีท่ีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมงต้องเป็นเจ้ำของเรือประมง หรือเป็นผู้ซึ่งได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของ
เรือประมงให้ใช้เรือล ำนั้นท ำกำรประมงได้ 
3. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่น เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
4. กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
5. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ครบถ้วนถูกต้อง 
6. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
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8. ส ำเนำเอกสำรจะต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
9. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมง 
10. หำกผู้ยื่นค ำขอประสงค์จะให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้ำงของตน มีสิทธิ์ใช้เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วย 
ให้ระบุชื่อบุคคลนั้นไว้ในค ำขออำชญำบัตรด้วย  

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอไทรน้อย เลขท่ี 10 หมู่ 1 ถนน
เทศบำล 2 ต ำบลคลองขวำง อ ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
11150 โทร. 025971178/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอตำมแบบค ำขอ 1 พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำ
ขอและเอกสำรที่แนบ 
3. เจ้ำหน้ำที่นัดตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมงและเรือท ำ
กำรประมง 
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรค ำขอไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ผู้ยื่นค ำ
ขอปรับปรุงแก้ไขภำยใน 1 วนัท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
ไทรน้อย 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมงและเรือท ำกำร
ประมง 
2. เจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้ยื่นค ำขอมำช ำระเงินอำกร(ค่ำธรรมเนียม
อำชญำบัตร) 
(หมำยเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ำเครื่องมือท ำกำรประมง
ไม่ตรงตำมค ำขอ เจ้ำหน้ำที่จะยกเลิกค ำขอและให้แจ้งผู้ยื่นค ำ
ขอให้ทรำบโดยเร็ว))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
ไทรน้อย 

 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำอำชญำบัตรตำมแบบอำชญำบัตรท้ำย
กฎกระทรวงให้ถูกต้องครบถ้วน 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
ไทรน้อย 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) กำรพิจำรณำ 

1. ผู้ยื่นค ำขอช ำระเงินอำกร(ค่ำธรรมเนียม) 
2. เจ้ำหน้ำที่เสนอให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำลงลำยมือชื่ออนุญำต
ในอำชญำบัตร 
(หมำยเหตุ: (ผู้ยื่นค ำขอจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำ 
14.00 น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้จัดท ำใบอนุญำตพร้อม
เสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำลงนำมและน ำเงินส่งคลังภำยใน
วันนั้น))  

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
ไทรน้อย 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่ออนุญำตในอำชญำบัตร 
(หมำยเหตุ: (ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่ออนุญำตในอำชญำบัตร
ก่อนเวลำ 15.30 น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้น ำเงินอำกร 
(ค่ำธรรมเนียมอำชญำบัตร) ส่งคลังภำยในวันนั้น))  

3 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
ไทรน้อย 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีผู้ยื่นค ำขอประสงค์ที่จะให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่
ไม่ใช่เจ้ำของเรือมีสิทธิใช้เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วยให้
แนบส ำเนำบัตรประชำชนของบุคคลภำยในครอบครัวหรือบุคคลที่
ไม่ใช่เจ้ำของเรือมีสิทธิ เช่น ลูกจ้ำง เป็นต้น 
3. กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทน จะต้องแนบส ำเนำบัตร
ประชำชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 
4. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีประสงค์ให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้ำงของตน มีสิทธิ์ใช้
เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วยให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
บุคคลนั้นด้วย) 

กรมกำรปกครอง 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนำธุรกจิกำรค้ำ 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล) 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีให้ผู้อ่ืนยื่นค ำขอแทน) 

- 

5) 
 

แบบค ำขอ 1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออก
อำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2554) 

กรมประมง 

6) 
 

ใบอนุญำตกำรใช้เรือประมงหรือใบทะเบียนเรือไทย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมง 
2. กรณีใช้เรือที่มีขนำดควำมยำวไม่เกิน 14 เมตรสำมำรถใช้ใบส ำคัญ
แสดงกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมงกำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำและอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (ใบอนุญำต 6) แทนส ำเนำ
ใบอนุญำตใช้เรือหรือใบทะเบียนเรือไทยได้) 

กรมเจ้ำท่ำ 

7) 
 

อำชญำบัตรฉบับหลังสุดส ำหรับใช้เครื่องมือในพิกัดชนิดนั้น (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่ออำยุ) 

กรมประมง 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอรับอำชญำบัตรมิใช่เจ้ำของเรือประมงต้อง
แนบหลักฐำนที่แสดงว่ำได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของเรือนั้นให้ใช้ท ำ
กำรประมงได้) 

- 

9) 
 

รูปถ่ำยเรือ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมง) 

- 
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ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ยอขันช่อ ช้อนขันช่อ ช้อนสนั่นและช้อนหำงเหย่ียวมีเครื่องยก 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
  
 

2) ถุงโพงพำง 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อถุง ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
  
 

3) ถุงบำม 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 15 บำท 
  
 

4) เรือผีหลอกหรือเรือกัตรำ 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อล ำ ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

5) แหยำวตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

6) ช้อนต่ำงๆ ปำกกว้ำงตั้งแต่ 3.5 เมตร ขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

7) เบ็ดรำวยำวตั้งแต่ 40 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อสำย ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บำท 
  
 

8) อวนลอยขนำดช่องตำตั้งแต่ 7 เชนติเมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (- ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490 
- กำรวัดให้ดึงตำอวนเป็นเส้นตรงตำมเส้นทแยงมุมแล้ววัดตำมเส้นนั้น
จำกก่ึงกลำงของเงื่อนหนึ่งไปยังกึ่งกลำงของอีกเง่ือนหนึ่ง))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
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ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
9) อวนลอยขนำดช่องตำไม่ถึง 7 เซนติเมตร 

(หมำยเหตุ: (- ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490 
- กำรวัดให้ดึงตำอวนเป็นเส้นตรงตำมเส้นทแยงมุมแล้ววัดตำมเส้นนั้น
จำกก่ึงกลำงของเงื่อนหนึ่งไปยังกึ่งกลำงของอีกเง่ือนหนึ่ง))  

 ค่ำธรรมเนียม 2 บำท 
  
 

10) อวนลำก 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บำท 
  
 

11) ข่ำยหรืออวน ขนำดกว้ำงกว่ำ 1 เมตร ถึง 4 เมตร (ควำมยำว 2 
เมตร) 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
  
 

12) ข่ำยหรืออวนขนำดกว้ำงกว่ำ 4 เมตร ถึง 8 เมตร 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
  
 

13) ข่ำยหรืออวนขนำดกว้ำง 8 เมตร ถึง 24 เมตร 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 2 บำท 
  
 

14) ข่ำยหรืออวน ขนำดกว้ำง 24 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 3 บำท 
  
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอไทรน้อย เลขที่ 10 หมู่ 1 ถนนเทศบำล 2 ต ำบลคลองขวำง อ ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
11150 โทร. 025971178 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง

นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) กองตรวจรำชกำร กรมประมง อำคำรจุฬำภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลำง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/
โทรสำร 0 2562 0527 E-mail : inspector@fisheries.go.th 
(หมำยเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอใบอนุญำต 1 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรฯ พ.ศ. 2554 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ให้อำชญำบัตร 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1) พ.ร.บ.  กำรประมง พ.ศ. 2490  
 2)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2554  
 3)กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2545  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง อ. ไทรน้อย 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงกรวย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์จะขอรับอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมงให้ยื่นค ำขออำชญำบัตรตำมแบบค ำขอ 1 ณ 
อ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอท้องที่ที่ท ำกำรประมง หรือภูมิล ำเนำ เว้นแต่ผู้ยื่นค ำขอที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่น
ค ำขอ ณ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ หรือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร หรือท้องที่ซึ่งท ำกำรประมง 
2. กรณีกำรยื่นค ำขออำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดประเภทที่ได้มีกำรควบคุมจ ำนวนตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก ำหนด ให้ยื่นค ำขอ ณอ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอท้องที่ตำมทะเบียนรำยชื่อผู้รับอนุญำตเครื่องมือประมง นั้น 
3. ผู้ประสงค์ยื่นค ำขอจะต้องปฎิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำร
ประมง พ.ศ.2554 http://www.fisheries.go.th/dof/images/downloads/250311_artchayabut.pdf 
4. อำชญำบัตรที่ออกให้ตำมระเบียบนี้มีอำยุถึงวันที่ 31 มีนำคม ของทุกปี และกำรขอต่ออำยุอำชญำบัตรฉบับนี้ก ำหนด
ระยะเวลำให้ยื่นค ำขอได้ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปีก่อนวันที่อำชญำบัตรฉบับเดิมจะหมดอำยุลง 
5. กำรยื่นค ำขออำชญำบัตรภำยหลังจำกวันที่อำชญำบัตรฉบับเดิมหมดอำยุลงแล้ว หรือกำรยื่นค ำขออำชญำบัตรที่ไม่มี
ส ำเนำอำชญำบัตรฉบับเดิมซึ่งยังไม่หมดอำยุแนบมำกับค ำขอด้วย มิให้ถือว่ำเป็นกำรขอต่ออำยุอำชญำบัตร 
เงื่อนไข : 
1. ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงกรวย จะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ถัดไปเนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับเอกสำร
ค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. ผู้ยื่นค ำขออำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือประมงในพิกัดต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 2.1 ต้องเป็นบุคคลสัญชำติไทย และมีภูมิล ำเนำอยู่ในประเทศไทย 
 2.2 กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีวัตถุประสงค์ในกำรท ำกำรประมง 
 2.3 กรณีท่ีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมงต้องเป็นเจ้ำของเรือประมง หรือเป็นผู้ซึ่งได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของ
เรือประมงให้ใช้เรือล ำนั้นท ำกำรประมงได้ 
3. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่น เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
4. กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
5. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ครบถ้วนถูกต้อง 
6. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
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8. ส ำเนำเอกสำรจะต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
9. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมง 
10. หำกผู้ยื่นค ำขอประสงค์จะให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้ำงของตน มีสิทธิ์ใช้เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วย 
ให้ระบุชื่อบุคคลนั้นไว้ในค ำขออำชญำบัตรด้วย 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงกรวย หมู่ 8 ถนนบำงกรวย-จง
ถนอม ต ำบลวัดชลอ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
โทร. 024475123/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอตำมแบบค ำขอ 1 พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำ
ขอและเอกสำรที่แนบ 
3. เจ้ำหน้ำที่นัดตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมงและเรือท ำ
กำรประมง 
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรค ำขอไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ผู้ยื่นค ำ
ขอปรับปรุงแก้ไขภำยใน 1 วนัท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงกรวย 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมงและเรือท ำกำร
ประมง 
2. เจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้ยื่นค ำขอมำช ำระเงินอำกร(ค่ำธรรมเนียม
อำชญำบัตร) 
(หมำยเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ำเครื่องมือท ำกำรประมง
ไม่ตรงตำมค ำขอ เจ้ำหน้ำที่จะยกเลิกค ำขอและให้แจ้งผู้ยื่นค ำ
ขอให้ทรำบโดยเร็ว))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงกรวย 

 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำอำชญำบัตรตำมแบบอำชญำบัตรท้ำย
กฎกระทรวงให้ถูกต้องครบถ้วน 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงกรวย 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) กำรพิจำรณำ 

1. ผู้ยื่นค ำขอช ำระเงินอำกร(ค่ำธรรมเนียม) 
2. เจ้ำหน้ำที่เสนอให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำลงลำยมือชื่ออนุญำต
ในอำชญำบัตร 
(หมำยเหตุ: (ผู้ยื่นค ำขอจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำ 
14.00 น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้จัดท ำใบอนุญำตพร้อม
เสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำลงนำมและน ำเงินส่งคลังภำยใน
วันนั้น))  

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงกรวย 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่ออนุญำตในอำชญำบัตร 
(หมำยเหตุ: (ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่ออนุญำตในอำชญำบัตร
ก่อนเวลำ 15.30 น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้น ำเงินอำกร 
(ค่ำธรรมเนียมอำชญำบัตร) ส่งคลังภำยในวันนั้น))  

3 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงกรวย 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีผู้ยื่นค ำขอประสงค์ที่จะให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่
ไม่ใช่เจ้ำของเรือมีสิทธิใช้เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วยให้
แนบส ำเนำบัตรประชำชนของบุคคลภำยในครอบครัวหรือบุคคลที่
ไม่ใช่เจ้ำของเรือมีสิทธิ เช่น ลูกจ้ำง เป็นต้น 
3. กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทน จะต้องแนบส ำเนำบัตร
ประชำชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 
4. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีประสงค์ให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้ำงของตน มีสิทธิ์ใช้
เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วยให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
บุคคลนั้นด้วย) 

กรมกำรปกครอง 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนำธุรกจิกำรค้ำ 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล) 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีให้ผู้อ่ืนยื่นค ำขอแทน) 

- 

5) 
 

แบบค ำขอ 1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออก
อำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2554) 

กรมประมง 

6) 
 

ใบอนุญำตกำรใช้เรือประมงหรือใบทะเบียนเรือไทย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมง 
2. กรณีใช้เรือที่มีขนำดควำมยำวไม่เกิน 14 เมตรสำมำรถใช้ใบส ำคัญ
แสดงกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมงกำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำและอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (ใบอนุญำต 6) แทนส ำเนำ
ใบอนุญำตใช้เรือหรือใบทะเบียนเรือไทยได้) 

กรมเจ้ำท่ำ 

7) 
 

อำชญำบัตรฉบับหลังสุดส ำหรับใช้เครื่องมือในพิกัดชนิดนั้น (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่ออำยุ) 

กรมประมง 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอรับอำชญำบัตรมิใช่เจ้ำของเรือประมงต้อง
แนบหลักฐำนที่แสดงว่ำได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของเรือนั้นให้ใช้ท ำ
กำรประมงได้) 

- 

9) 
 

รูปถ่ำยเรือ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมง) 

- 
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ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ยอขันช่อ ช้อนขันช่อ ช้อนสนั่นและช้อนหำงเหย่ียวมีเครื่องยก 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
  
 

2) ถุงโพงพำง 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อถุง ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
  
 

3) ถุงบำม 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 15 บำท 
  
 

4) เรือผีหลอกหรือเรือกัตรำ 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อล ำ ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

5) แหยำวตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

6) ช้อนต่ำงๆ ปำกกว้ำงตั้งแต่ 3.5 เมตร ขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

7) เบ็ดรำวยำวตั้งแต่ 40 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อสำย ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บำท 
  
 

8) อวนลอยขนำดช่องตำตั้งแต่ 7 เชนติเมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (- ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490 
- กำรวัดให้ดึงตำอวนเป็นเส้นตรงตำมเส้นทแยงมุมแล้ววัดตำมเส้นนั้น
จำกก่ึงกลำงของเงื่อนหนึ่งไปยังกึ่งกลำงของอีกเง่ือนหนึ่ง))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
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ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
9) อวนลอยขนำดช่องตำไม่ถึง 7 เซนติเมตร 

(หมำยเหตุ: (- ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490 
- กำรวัดให้ดึงตำอวนเป็นเส้นตรงตำมเส้นทแยงมุมแล้ววัดตำมเส้นนั้น
จำกก่ึงกลำงของเงื่อนหนึ่งไปยังกึ่งกลำงของอีกเง่ือนหนึ่ง))  

 ค่ำธรรมเนียม 2 บำท 
  
 

10) อวนลำก 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บำท 
  
 

11) ข่ำยหรืออวน ขนำดกว้ำงกว่ำ 1 เมตร ถึง 4 เมตร (ควำมยำว 2 
เมตร) 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
  
 

12) ข่ำยหรืออวนขนำดกว้ำงกว่ำ 4 เมตร ถึง 8 เมตร 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
  
 

13) ข่ำยหรืออวนขนำดกว้ำง 8 เมตร ถึง 24 เมตร 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 2 บำท 
  
 

14) ข่ำยหรืออวน ขนำดกว้ำง 24 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 3 บำท 
  
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอบำงกรวย หมู่ 8 ถนนบำงกรวย-จงถนอม ต ำบลวัดชลอ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 
11130 โทร. 024475123 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง

นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) กองตรวจรำชกำร กรมประมง อำคำรจุฬำภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลำง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/
โทรสำร 0 2562 0527 E-mail : inspector@fisheries.go.th 
(หมำยเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอใบอนุญำต 1 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรฯ พ.ศ. 2554 
(หมำยเหตุ: -)  

หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ให้อำชญำบัตร 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  กำรประมง พ.ศ. 2490  
 2)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2554  
 3)กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2545  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง อ. บำงกรวย 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงบัวทอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์จะขอรับอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมงให้ยื่นค ำขออำชญำบัตรตำมแบบค ำขอ 1 ณ 
อ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอท้องที่ที่ท ำกำรประมง หรือภูมิล ำเนำ เว้นแต่ผู้ยื่นค ำขอที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่น
ค ำขอ ณ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ หรือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร หรือท้องที่ซึ่งท ำกำรประมง 
2. กรณีกำรยื่นค ำขออำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดประเภทที่ได้มีกำรควบคุมจ ำนวนตำมที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ก ำหนด ให้ยื่นค ำขอ ณอ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอท้องที่ตำมทะเบียนรำยชื่อผู้รับอนุญำตเครื่องมือประมง นั้น 
3. ผู้ประสงค์ยื่นค ำขอจะต้องปฎิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำร
ประมง พ.ศ. 2554http://www.fisheries.go.th/dof/images/downloads/250311_artchayabut.pdf 
4. อำชญำบัตรที่ออกให้ตำมระเบียบนี้มีอำยุถึงวันที่ 31 มีนำคม ของทุกปี และกำรขอต่ออำยุอำชญำบัตรฉบับนี้ก ำหนด
ระยะเวลำให้ยื่นค ำขอได้ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปีก่อนวันที่อำชญำบัตรฉบับเดิมจะหมดอำยุลง 
5. กำรยื่นค ำขออำชญำบัตรภำยหลังจำกวันที่อำชญำบัตรฉบับเดิมหมดอำยุลงแล้ว หรือกำรยื่นค ำขออำชญำบัตรที่ไม่มี
ส ำเนำอำชญำบัตรฉบับเดิมซึ่งยังไม่หมดอำยุแนบมำกับค ำขอด้วย มิให้ถือว่ำเป็นกำรขอต่ออำยุอำชญำบัตร 

เงื่อนไข : 
1. ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงบัวทอง จะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรใน
วันถัดไปเนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับ
เอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. ผู้ยื่นค ำขออำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือประมงในพิกัดต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 2.1 ต้องเป็นบุคคลสัญชำติไทย และมีภูมิล ำเนำอยู่ในประเทศไทย 
 2.2 กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีวัตถุประสงค์ในกำรท ำกำรประมง 
 2.3 กรณีท่ีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมงต้องเป็นเจ้ำของเรือประมง หรือเป็นผู้ซึ่งได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของ
เรือประมงให้ใช้เรือล ำนั้นท ำกำรประมงได้ 
3. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่น เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
4. กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
5. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ครบถ้วนถูกต้อง 
 
6. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
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7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
8. ส ำเนำเอกสำรจะต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
9. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมง 
10. หำกผู้ยื่นค ำขอประสงค์จะให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้ำงของตน มีสิทธิ์ใช้เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วย 
ให้ระบุชื่อบุคคลนั้นไว้ในค ำขออำชญำบัตรด้วย 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงบัวทอง เลขท่ี 99 หมู่ 6 ถนนบำง
บัวทอง-สุพรรณบุรี ต ำบลละหำร อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 11110 โทร. 021941101/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอตำมแบบค ำขอ 1 พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำ
ขอและเอกสำรที่แนบ 
3. เจ้ำหน้ำที่นัดตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมงและเรือท ำ
กำรประมง 
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรค ำขอไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ผู้ยื่นค ำ
ขอปรับปรุงแก้ไขภำยใน 1 วนัท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงบัวทอง 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมงและเรือท ำกำร
ประมง 
2. เจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้ยื่นค ำขอมำช ำระเงินอำกร(ค่ำธรรมเนียม
อำชญำบัตร) 
(หมำยเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ำเครื่องมือท ำกำรประมง
ไม่ตรงตำมค ำขอ เจ้ำหน้ำที่จะยกเลิกค ำขอและให้แจ้งผู้ยื่นค ำ
ขอให้ทรำบโดยเร็ว))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงบัวทอง 

 

3) กำรพิจำรณำ 1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำอำชญำบัตรตำมแบบอำชญำบัตรท้ำย
กฎกระทรวงให้ถูกต้องครบถ้วน 
(หมำยเหตุ: -)  

บำงบัวทอง 
 

4) กำรพิจำรณำ 
1. ผู้ยื่นค ำขอช ำระเงินอำกร(ค่ำธรรมเนียม) 
2. เจ้ำหน้ำที่เสนอให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำลงลำยมือชื่ออนุญำต
ในอำชญำบัตร 
(หมำยเหตุ: (ผู้ยื่นค ำขอจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำ 
14.00 น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้จัดท ำใบอนุญำตพร้อม
เสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำลงนำมและน ำเงินส่งคลังภำยใน
วันนั้น))  

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงบัวทอง 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่ออนุญำตในอำชญำบัตร 
(หมำยเหตุ: (ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่ออนุญำตในอำชญำบัตร
ก่อนเวลำ 15.30 น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้น ำเงินอำกร 
(ค่ำธรรมเนียมอำชญำบัตร) ส่งคลังภำยในวันนั้น))  

3 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงบัวทอง 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีผู้ยื่นค ำขอประสงค์ที่จะให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่
ไม่ใช่เจ้ำของเรือมีสิทธิใช้เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วยให้
แนบส ำเนำบัตรประชำชนของบุคคลภำยในครอบครัวหรือบุคคลที่
ไม่ใช่เจ้ำของเรือมีสิทธิ เช่น ลูกจ้ำง เป็นต้น 
3. กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทน จะต้องแนบส ำเนำบัตร
ประชำชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 
4. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีประสงค์ให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้ำงของตน มีสิทธิ์ใช้

กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วยให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
บุคคลนั้นด้วย) 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล) 

กรมพัฒนำธุรกจิกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีให้ผู้อ่ืนยื่นค ำขอแทน) 

- 

5) 
 

แบบค ำขอ 1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออก
อำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2554) 

กรมประมง 

6) 
 

ใบอนุญำตกำรใช้เรือประมงหรือใบทะเบียนเรือไทย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมง 
2. กรณีใช้เรือที่มีขนำดควำมยำวไม่เกิน 14 เมตรสำมำรถใช้ใบส ำคัญ
แสดงกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมงกำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำและอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (ใบอนุญำต 6) แทนส ำเนำ
ใบอนุญำตใช้เรือหรือใบทะเบียนเรือไทยได้) 

กรมเจ้ำท่ำ 

7) 
 

อำชญำบัตรฉบับหลังสุดส ำหรับใช้เครื่องมือในพิกัดชนิดนั้น (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่ออำยุ) 

กรมประมง 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอรับอำชญำบัตรมิใช่เจ้ำของเรือประมงต้อง
แนบหลักฐำนที่แสดงว่ำได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของเรือนั้นให้ใช้ท ำ
กำรประมงได้) 

- 

9) 
 

รูปถ่ำยเรือ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมง) 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ยอขันช่อ ช้อนขันช่อ ช้อนสนั่นและช้อนหำงเหย่ียวมีเครื่องยก 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
  
 

2) ถุงโพงพำง 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อถุง ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
  
 

3) ถุงบำม 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 15 บำท 
  
 

4) เรือผีหลอกหรือเรือกัตรำ 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อล ำ ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

5) แหยำวตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

6) ช้อนต่ำงๆ ปำกกว้ำงตั้งแต่ 3.5 เมตร ขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

7) เบ็ดรำวยำวตั้งแต่ 40 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อสำย ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บำท 
  
 

8) อวนลอยขนำดช่องตำตั้งแต่ 7 เชนติเมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (- ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
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ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490 
- กำรวัดให้ดึงตำอวนเป็นเส้นตรงตำมเส้นทแยงมุมแล้ววัดตำมเส้นนั้น
จำกก่ึงกลำงของเงื่อนหนึ่งไปยังกึ่งกลำงของอีกเง่ือนหนึ่ง))  

9) อวนลอยขนำดช่องตำไม่ถึง 7 เซนติเมตร 
(หมำยเหตุ: (- ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490 
- กำรวัดให้ดึงตำอวนเป็นเส้นตรงตำมเส้นทแยงมุมแล้ววัดตำมเส้นนั้น
จำกก่ึงกลำงของเงื่อนหนึ่งไปยังกึ่งกลำงของอีกเง่ือนหนึ่ง))  

 ค่ำธรรมเนียม 2 บำท 
  
 

10) อวนลำก 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บำท 
  
 

11) ข่ำยหรืออวน ขนำดกว้ำงกว่ำ 1 เมตร ถึง 4 เมตร (ควำมยำว 2 
เมตร) 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
  
 

12) ข่ำยหรืออวนขนำดกว้ำงกว่ำ 4 เมตร ถึง 8 เมตร 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
  
 

13) ข่ำยหรืออวนขนำดกว้ำง 8 เมตร ถึง 24 เมตร 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 2 บำท 
  
 

14) ข่ำยหรืออวน ขนำดกว้ำง 24 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 3 บำท 
  
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอบำงบัวทอง เลขท่ี 99 หมู่ 6 ถนนบำงบัวทอง-สุพรรณบุรี ต ำบลละหำร อ ำเภอบำงบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร. 021941101 
(หมำยเหตุ: -)  
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 

จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) กองตรวจรำชกำร กรมประมง อำคำรจุฬำภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลำง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/
โทรสำร 0 2562 0527 E-mail : inspector@fisheries.go.th 
(หมำยเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอใบอนุญำต 1 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรฯ พ.ศ. 2554 
(หมำยเหตุ: -)  

หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ให้อำชญำบัตร 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  กำรประมง พ.ศ. 2490  
 2)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2554  
 3)กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2545  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง อ. บำงบัวทอง 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงใหญ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์จะขอรับอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมงให้ยื่นค ำขออำชญำบัตรตำมแบบค ำขอ 1 ณ 
อ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอท้องที่ที่ท ำกำรประมง หรือภูมิล ำเนำ เว้นแต่ผู้ยื่นค ำขอที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่น
ค ำขอ ณ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ หรือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร หรือท้องที่ซึ่งท ำกำรประมง 
2. กรณีกำรยื่นค ำขออำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดประเภทที่ได้มีกำรควบคุมจ ำนวนตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก ำหนด ให้ยื่นค ำขอ ณอ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอท้องที่ตำมทะเบียนรำยชื่อผู้รับอนุญำตเครื่องมือประมง นั้น 
3. ผู้ประสงค์ยื่นค ำขอจะต้องปฎิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำร
ประมง พ.ศ. 2554http://www.fisheries.go.th/dof/images/downloads/250311_artchayabut.pdf 
4. อำชญำบัตรที่ออกให้ตำมระเบียบนี้มีอำยุถึงวันที่ 31 มีนำคม ของทุกปี และกำรขอต่ออำยุอำชญำบัตรฉบับนี้ก ำหนด
ระยะเวลำให้ยื่นค ำขอได้ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปีก่อนวันที่อำชญำบัตรฉบับเดิมจะหมดอำยุลง 
5. กำรยื่นค ำขออำชญำบัตรภำยหลังจำกวันที่อำชญำบัตรฉบับเดิมหมดอำยุลงแล้ว หรือกำรยื่นค ำขออำชญำบัตรที่ไม่มี
ส ำเนำอำชญำบัตรฉบับเดิมซึ่งยังไม่หมดอำยุแนบมำกับค ำขอด้วย มิให้ถือว่ำเป็นกำรขอต่ออำยุอำชญำบัตร 

เงื่อนไข : 
1. ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงใหญ่ จะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ถัดไปเนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับเอกสำร
ค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. ผู้ยื่นค ำขออำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือประมงในพิกัดต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 2.1 ต้องเป็นบุคคลสัญชำติไทย และมีภูมิล ำเนำอยู่ในประเทศไทย 
 2.2 กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีวัตถุประสงค์ในกำรท ำกำรประมง 
 2.3 กรณีท่ีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมงต้องเป็นเจ้ำของเรือประมง หรือเป็นผู้ซึ่งได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของ
เรือประมงให้ใช้เรือล ำนั้นท ำกำรประมงได้ 
3. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่น เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
4. กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
5. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ครบถ้วนถูกต้อง 
6. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน



157 
 

คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
8. ส ำเนำเอกสำรจะต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
9. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมง 
10. หำกผู้ยื่นค ำขอประสงค์จะให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้ำงของตน มีสิทธิ์ใช้เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วย 
ให้ระบุชื่อบุคคลนั้นไว้ในค ำขออำชญำบัตรด้วย 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงใหญ่ เลขที่ 9/317 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทร. 025950245/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอตำมแบบค ำขอ 1 พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำ
ขอและเอกสำรที่แนบ 
3. เจ้ำหน้ำที่นัดตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมงและเรือท ำ
กำรประมง 
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรค ำขอไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ผู้ยื่นค ำ
ขอปรับปรุงแก้ไขภำยใน 1 วนัท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงใหญ่ 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมงและเรือท ำกำร
ประมง 
2. เจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้ยื่นค ำขอมำช ำระเงินอำกร(ค่ำธรรมเนียม
อำชญำบัตร) 
(หมำยเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ำเครื่องมือท ำกำรประมง
ไม่ตรงตำมค ำขอ เจ้ำหน้ำที่จะยกเลิกค ำขอและให้แจ้งผู้ยื่นค ำ
ขอให้ทรำบโดยเร็ว))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงใหญ่ 

 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำอำชญำบัตรตำมแบบอำชญำบัตรท้ำย
กฎกระทรวงให้ถูกต้องครบถ้วน 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงใหญ่ 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) กำรพิจำรณำ 

1. ผู้ยื่นค ำขอช ำระเงินอำกร(ค่ำธรรมเนียม) 
2. เจ้ำหน้ำที่เสนอให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำลงลำยมือชื่ออนุญำต
ในอำชญำบัตร 
(หมำยเหตุ: (ผู้ยื่นค ำขอจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำ 
14.00 น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้จัดท ำใบอนุญำตพร้อม
เสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำลงนำมและน ำเงินส่งคลังภำยใน
วันนั้น))  

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงใหญ่ 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่ออนุญำตในอำชญำบัตร 
(หมำยเหตุ: (ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่ออนุญำตในอำชญำบัตร
ก่อนเวลำ 15.30 น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้น ำเงินอำกร 
(ค่ำธรรมเนียมอำชญำบัตร) ส่งคลังภำยในวันนั้น))  

3 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงใหญ่ 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีผู้ยื่นค ำขอประสงค์ที่จะให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่
ไม่ใช่เจ้ำของเรือมีสิทธิใช้เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วยให้
แนบส ำเนำบัตรประชำชนของบุคคลภำยในครอบครัวหรือบุคคลที่
ไม่ใช่เจ้ำของเรือมีสิทธิ เช่น ลูกจ้ำง เป็นต้น 
3. กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทน จะต้องแนบส ำเนำบัตร
ประชำชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 
4. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีประสงค์ให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้ำงของตน มีสิทธิ์ใช้
เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วยให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
บุคคลนั้นด้วย) 

กรมกำรปกครอง 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนำธุรกจิกำรค้ำ 



159 
 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล) 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีให้ผู้อ่ืนยื่นค ำขอแทน) 

- 

5) 
 

แบบค ำขอ 1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออก
อำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2554) 

กรมประมง 

6) 
 

ใบอนุญำตกำรใช้เรือประมงหรือใบทะเบียนเรือไทย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมง 
2. กรณีใช้เรือที่มีขนำดควำมยำวไม่เกิน 14 เมตรสำมำรถใช้ใบส ำคัญ
แสดงกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมงกำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำและอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (ใบอนุญำต 6) แทนส ำเนำ
ใบอนุญำตใช้เรือหรือใบทะเบียนเรือไทยได้) 

กรมเจ้ำท่ำ 

7) 
 

อำชญำบัตรฉบับหลังสุดส ำหรับใช้เครื่องมือในพิกัดชนิดนั้น (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่ออำยุ) 

กรมประมง 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอรับอำชญำบัตรมิใช่เจ้ำของเรือประมงต้อง
แนบหลักฐำนที่แสดงว่ำได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของเรือนั้นให้ใช้ท ำ
กำรประมงได้) 

- 

9) 
 

รูปถ่ำยเรือ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมง) 

- 
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ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ยอขันช่อ ช้อนขันช่อ ช้อนสนั่นและช้อนหำงเหย่ียวมีเครื่องยก 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
  
 

2) ถุงโพงพำง 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อถุง ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
  
 

3) ถุงบำม 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 15 บำท 
  
 

4) เรือผีหลอกหรือเรือกัตรำ 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อล ำ ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

5) แหยำวตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

6) ช้อนต่ำงๆ ปำกกว้ำงตั้งแต่ 3.5 เมตร ขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

7) เบ็ดรำวยำวตั้งแต่ 40 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อสำย ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บำท 
  
 

8) อวนลอยขนำดช่องตำตั้งแต่ 7 เชนติเมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (- ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490 
- กำรวัดให้ดึงตำอวนเป็นเส้นตรงตำมเส้นทแยงมุมแล้ววัดตำมเส้นนั้น
จำกก่ึงกลำงของเงื่อนหนึ่งไปยังกึ่งกลำงของอีกเง่ือนหนึ่ง))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
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ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
9) อวนลอยขนำดช่องตำไม่ถึง 7 เซนติเมตร 

(หมำยเหตุ: (- ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490 
- กำรวัดให้ดึงตำอวนเป็นเส้นตรงตำมเส้นทแยงมุมแล้ววัดตำมเส้นนั้น
จำกก่ึงกลำงของเงื่อนหนึ่งไปยังกึ่งกลำงของอีกเง่ือนหนึ่ง))  

 ค่ำธรรมเนียม 2 บำท 
  
 

10) อวนลำก 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บำท 
  
 

11) ข่ำยหรืออวน ขนำดกว้ำงกว่ำ 1 เมตร ถึง 4 เมตร (ควำมยำว 2 
เมตร) 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
  
 

12) ข่ำยหรืออวนขนำดกว้ำงกว่ำ 4 เมตร ถึง 8 เมตร 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
  
 

13) ข่ำยหรืออวนขนำดกว้ำง 8 เมตร ถึง 24 เมตร 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 2 บำท 
  
 

14) ข่ำยหรืออวน ขนำดกว้ำง 24 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 3 บำท 
  
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอบำงใหญ่ เลขท่ี 9/317 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี 11140 โทร. 025950245 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  



162 
 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง

นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) กองตรวจรำชกำร กรมประมง อำคำรจุฬำภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลำง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/
โทรสำร 0 2562 0527 E-mail : inspector@fisheries.go.th 
(หมำยเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอใบอนุญำต 1 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรฯ พ.ศ. 2554 
(หมำยเหตุ: -)  

หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ให้อำชญำบัตร 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  กำรประมง พ.ศ. 2490  
 2)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2554  
 3)กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2545  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง อ. บำงใหญ่ 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอปำกเกร็ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์จะขอรับอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมงให้ยื่นค ำขออำชญำบัตรตำมแบบค ำขอ 1 ณ 
อ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอท้องที่ที่ท ำกำรประมง หรือภูมิล ำเนำ เว้นแต่ผู้ยื่นค ำขอที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่น
ค ำขอ ณ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ หรือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร หรือท้องที่ซึ่งท ำกำรประมง 
2. กรณีกำรยื่นค ำขออำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดประเภทที่ได้มีกำรควบคุมจ ำนวนตำมที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ก ำหนด ให้ยื่นค ำขอ ณอ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอท้องที่ตำมทะเบียนรำยชื่อผู้รับอนุญำตเครื่องมือประมง นั้น 
3. ผู้ประสงค์ยื่นค ำขอจะต้องปฎิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัด
ท ำกำรประมง พ.ศ. 2554http://www.fisheries.go.th/dof/images/downloads/250311_artchayabut.pdf 
4. อำชญำบัตรที่ออกให้ตำมระเบียบนี้มีอำยุถึงวันที่ 31 มีนำคม ของทุกปี และกำรขอต่ออำยุอำชญำบัตรฉบับนี้ก ำหนด
ระยะเวลำให้ยื่นค ำขอได้ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปีก่อนวันที่อำชญำบัตรฉบับเดิมจะหมดอำยุลง 
5. กำรยื่นค ำขออำชญำบัตรภำยหลังจำกวันที่อำชญำบัตรฉบับเดิมหมดอำยุลงแล้ว หรือกำรยื่นค ำขออำชญำบัตรที่ไม่มี
ส ำเนำอำชญำบัตรฉบับเดิมซึ่งยังไม่หมดอำยุแนบมำกับค ำขอด้วย มิให้ถือว่ำเป็นกำรขอต่ออำยุอำชญำบัตร 
 
เงื่อนไข : 
1. ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรีจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ถัดไปเนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับเอกสำร
ค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. ผู้ยื่นค ำขออำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือประมงในพิกัดต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 2.1 ต้องเป็นบุคคลสัญชำติไทย และมีภูมิล ำเนำอยู่ในประเทศไทย 
 2.2 กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีวัตถุประสงค์ในกำรท ำกำรประมง 
 2.3 กรณีท่ีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมงต้องเป็นเจ้ำของเรือประมง หรือเป็นผู้ซึ่งได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของ
เรือประมงให้ใช้เรือล ำนั้นท ำกำรประมงได้ 
3. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่น เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
4. กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
5. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ครบถ้วนถูกต้อง 
6. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
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7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
8. ส ำเนำเอกสำรจะต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
9. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมง 
10. หำกผู้ยื่นค ำขอประสงค์จะให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้ำงของตน มีสิทธิ์ใช้เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วย 
ให้ระบุชื่อบุคคลนั้นไว้ในค ำขออำชญำบัตรด้วย 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานทีใ่ห้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอตำมแบบค ำขอ 1 พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำ
ขอและเอกสำรที่แนบ 
3. เจ้ำหน้ำที่นัดตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมงและเรือท ำ
กำรประมง 
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรค ำขอไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ผู้ยื่นค ำ
ขอปรับปรุงแก้ไขภำยใน 1 วนัท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ* 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมงและเรือท ำกำร
ประมง 
2. เจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้ยื่นค ำขอมำช ำระเงินอำกร(ค่ำธรรมเนียม
อำชญำบัตร) 
(หมำยเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ำเครื่องมือท ำกำรประมง
ไม่ตรงตำมค ำขอ เจ้ำหน้ำที่จะยกเลิกค ำขอและให้แจ้งผู้ยื่นค ำ
ขอให้ทรำบโดยเร็ว))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ* 

 

3) กำรพิจำรณำ 1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำอำชญำบัตรตำมแบบอำชญำบัตรท้ำย
กฎกระทรวงให้ถูกต้องครบถ้วน 
(หมำยเหตุ: -)  

อ ำเภอ* 
 

4) กำรพิจำรณำ 
1. ผู้ยื่นค ำขอช ำระเงินอำกร(ค่ำธรรมเนียม) 
2. เจ้ำหน้ำที่เสนอให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำลงลำยมือชื่ออนุญำต
ในอำชญำบัตร 
(หมำยเหตุ: (ผู้ยื่นค ำขอจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำ 
14.00 น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้จัดท ำใบอนุญำตพร้อม
เสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำลงนำมและน ำเงินส่งคลังภำยใน
วันนั้น))  

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ* 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่ออนุญำตในอำชญำบัตร 
(หมำยเหตุ: (ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่ออนุญำตในอำชญำบัตร
ก่อนเวลำ 15.30 น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้น ำเงินอำกร 
(ค่ำธรรมเนียมอำชญำบัตร) ส่งคลังภำยในวันนั้น))  

3 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ* 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีผู้ยื่นค ำขอประสงค์ที่จะให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่
ไม่ใช่เจ้ำของเรือมีสิทธิใช้เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วยให้
แนบส ำเนำบัตรประชำชนของบุคคลภำยในครอบครัวหรือบุคคลที่
ไม่ใช่เจ้ำของเรือมีสิทธิ เช่น ลูกจ้ำง เป็นต้น 
3. กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทน จะต้องแนบส ำเนำบัตร
ประชำชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 
4. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 

กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
2. กรณีประสงค์ให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้ำงของตน มีสิทธิ์ใช้
เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วยให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
บุคคลนั้นด้วย) 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีให้ผู้อ่ืนยื่นค ำขอแทน) 

- 

5) 
 

แบบค ำขอ 1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออก
อำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2554) 

กรมประมง 

6) 
 

ใบอนุญำตกำรใช้เรือประมงหรือใบทะเบียนเรือไทย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมง 
2. กรณีใช้เรือที่มีขนำดควำมยำวไม่เกิน 14 เมตรสำมำรถใช้ใบส ำคัญ
แสดงกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมงกำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำและอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (ใบอนุญำต 6) แทนส ำเนำ
ใบอนุญำตใช้เรือหรือใบทะเบียนเรือไทยได้) 

กรมเจ้ำท่ำ 

7) 
 

อำชญำบัตรฉบับหลังสุดส ำหรับใช้เครื่องมือในพิกัดชนิดนั้น (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่ออำยุ) 

กรมประมง 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอรับอำชญำบัตรมิใช่เจ้ำของเรือประมงต้อง
แนบหลักฐำนที่แสดงว่ำได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของเรือนั้นให้ใช้ท ำ
กำรประมงได้) 

- 

9) รูปถ่ำยเรือ - 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมง) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ยอขันช่อ ช้อนขันช่อ ช้อนสนั่นและช้อนหำงเหย่ียวมีเครื่องยก 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
  
 

2) ถุงโพงพำง 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อถุง ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
  
 

3) ถุงบำม 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 15 บำท 
  
 

4) เรือผีหลอกหรือเรือกัตรำ 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อล ำ ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

5) แหยำวตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

6) ช้อนต่ำงๆ ปำกกว้ำงตั้งแต่ 3.5 เมตร ขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

7) เบ็ดรำวยำวตั้งแต่ 40 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อสำย ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บำท 
  
 

8) อวนลอยขนำดช่องตำตั้งแต่ 7 เชนติเมตรขึ้นไป  ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
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ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
(หมำยเหตุ: (- ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490 
- กำรวัดให้ดึงตำอวนเป็นเส้นตรงตำมเส้นทแยงมุมแล้ววัดตำมเส้นนั้น
จำกก่ึงกลำงของเงื่อนหนึ่งไปยังกึ่งกลำงของอีกเง่ือนหนึ่ง))  

  
 

9) อวนลอยขนำดช่องตำไม่ถึง 7 เซนติเมตร 
(หมำยเหตุ: (- ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490 
- กำรวัดให้ดึงตำอวนเป็นเส้นตรงตำมเส้นทแยงมุมแล้ววัดตำมเส้นนั้น
จำกก่ึงกลำงของเงื่อนหนึ่งไปยังกึ่งกลำงของอีกเง่ือนหนึ่ง))  

 ค่ำธรรมเนียม 2 บำท 
  
 

10) อวนลำก 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บำท 
  
 

11) ข่ำยหรืออวน ขนำดกว้ำงกว่ำ 1 เมตร ถึง 4 เมตร (ควำมยำว 2 
เมตร) 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
  
 

12) ข่ำยหรืออวนขนำดกว้ำงกว่ำ 4 เมตร ถึง 8 เมตร 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
  
 

13) ข่ำยหรืออวนขนำดกว้ำง 8 เมตร ถึง 24 เมตร 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 2 บำท 
  
 

14) ข่ำยหรืออวน ขนำดกว้ำง 24 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 3 บำท 
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอปำกเกร็ด เลขที่ 70/2 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลปำกเกร็ด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 โทร. 025833400 โทรสำร. 025809878 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) กองตรวจรำชกำร กรมประมง อำคำรจุฬำภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลำง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/
โทรสำร 0 2562 0527 E-mail : inspector@fisheries.go.th 
(หมำยเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอใบอนุญำต 1 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรฯ พ.ศ. 2554 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ให้อำชญำบัตร 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  กำรประมง พ.ศ. 2490  
 2)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2554  
 3)กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2545  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง อ. ปำกเกร็ด 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์จะขอรับอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมงให้ยื่นค ำขออำชญำบัตรตำมแบบค ำขอ 1 ณ 
อ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอท้องที่ที่ท ำกำรประมง หรือภูมิล ำเนำ เว้นแต่ผู้ยื่นค ำขอที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่น
ค ำขอ ณ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ หรือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร หรือท้องที่ซึ่งท ำกำรประมง 
2. กรณีกำรยื่นค ำขออำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดประเภทที่ได้มีกำรควบคุมจ ำนวนตำมที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ก ำหนด ให้ยื่นค ำขอ ณอ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอท้องที่ตำมทะเบียนรำยชื่อผู้รับอนุญำตเครื่องมือประมง นั้น 
3. ผู้ประสงค์ยื่นค ำขอจะต้องปฎิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัด
ท ำกำรประมง พ.ศ. 2554http://www.fisheries.go.th/dof/images/downloads/250311_artchayabut.pdf 
4. อำชญำบัตรที่ออกให้ตำมระเบียบนี้มีอำยุถึงวันที่ 31 มีนำคม ของทุกปี และกำรขอต่ออำยุอำชญำบัตรฉบับนี้ก ำหนด
ระยะเวลำให้ยื่นค ำขอได้ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปีก่อนวันที่อำชญำบัตรฉบับเดิมจะหมดอำยุลง 
5. กำรยื่นค ำขออำชญำบัตรภำยหลังจำกวันที่อำชญำบัตรฉบับเดิมหมดอำยุลงแล้ว หรือกำรยื่นค ำขออำชญำบัตรที่ไม่มี
ส ำเนำอำชญำบัตรฉบับเดิมซึ่งยังไม่หมดอำยุแนบมำกับค ำขอด้วย มิให้ถือว่ำเป็นกำรขอต่ออำยุอำชญำบัตร 
 
เงื่อนไข : 
1. ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี จะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ถัดไปเนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับเอกสำร
ค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. ผู้ยื่นค ำขออำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือประมงในพิกัดต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 2.1 ต้องเป็นบุคคลสัญชำติไทย และมีภูมิล ำเนำอยู่ในประเทศไทย 
 2.2 กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีวัตถุประสงค์ในกำรท ำกำรประมง 
 2.3 กรณีท่ีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมงต้องเป็นเจ้ำของเรือประมง หรือเป็นผู้ซึ่งได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของ
เรือประมงให้ใช้เรือล ำนั้นท ำกำรประมงได้ 
3. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่น เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
4. กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
5. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ครบถ้วนถูกต้อง 
6. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
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7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
8. ส ำเนำเอกสำรจะต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
9. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมง 
10. หำกผู้ยื่นค ำขอประสงค์จะให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้ำงของตน มีสิทธิ์ใช้เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วย 
ให้ระบุชื่อบุคคลนั้นไว้ในค ำขออำชญำบัตรด้วย 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: (เฉพำะกรณีไม่มีส ำนักงำนประมงอ ำเภอในพ้ืนที่))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอตำมแบบค ำขอ 1 พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำ
ขอและเอกสำรที่แนบ 
3. เจ้ำหน้ำที่นัดตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมงและเรือท ำ
กำรประมง 
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรค ำขอไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ผู้ยื่นค ำ
ขอปรับปรุงแก้ไขภำยใน 1 วนัท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมงและเรือท ำกำร
ประมง 
2. เจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้ยื่นค ำขอมำช ำระเงินอำกร(ค่ำธรรมเนียม
อำชญำบัตร) 
(หมำยเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ำเครื่องมือท ำกำรประมง
ไม่ตรงตำมค ำขอ เจ้ำหน้ำที่จะยกเลิกค ำขอและให้แจ้งผู้ยื่นค ำ
ขอให้ทรำบโดยเร็ว))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรพิจำรณำ 1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำอำชญำบัตรตำมแบบอำชญำบัตรท้ำย
กฎกระทรวงให้ถูกต้องครบถ้วน 
(หมำยเหตุ: -)  

จังหวัดนนทบุรี 
 

4) กำรพิจำรณำ 
1. ผู้ยื่นค ำขอช ำระเงินอำกร(ค่ำธรรมเนียม) 
2. เจ้ำหน้ำที่เสนอให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำลงลำยมือชื่ออนุญำต
ในอำชญำบัตร 
(หมำยเหตุ: (ผู้ยื่นค ำขอจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำ 
14.00 น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้จัดท ำใบอนุญำตพร้อม
เสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำลงนำมและน ำเงินส่งคลังภำยใน
วันนั้น))  

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่ออนุญำตในอำชญำบัตร 
(หมำยเหตุ: (ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่ออนุญำตในอำชญำบัตร
ก่อนเวลำ 15.30 น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้น ำเงินอำกร 
(ค่ำธรรมเนียมอำชญำบัตร) ส่งคลังภำยในวันนั้น))  

3 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีผู้ยื่นค ำขอประสงค์ที่จะให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่
ไม่ใช่เจ้ำของเรือมีสิทธิใช้เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วยให้
แนบส ำเนำบัตรประชำชนของบุคคลภำยในครอบครัวหรือบุคคลที่
ไม่ใช่เจ้ำของเรือมีสิทธิ เช่น ลูกจ้ำง เป็นต้น 
3. กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทน จะต้องแนบส ำเนำบัตร
ประชำชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 
4. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 

กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
2. กรณีประสงค์ให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้ำงของตน มีสิทธิ์ใช้
เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วยให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
บุคคลนั้นด้วย) 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีให้ผู้อ่ืนยื่นค ำขอแทน) 

- 

5) 
 

แบบค ำขอ 1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออก
อำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2554) 

กรมประมง 

6) 
 

ใบอนุญำตกำรใช้เรือประมงหรือใบทะเบียนเรือไทย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมง 
2. กรณีใช้เรือที่มีขนำดควำมยำวไม่เกิน 14 เมตรสำมำรถใช้ใบส ำคัญ
แสดงกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมงกำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำและอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (ใบอนุญำต 6) แทนส ำเนำ
ใบอนุญำตใช้เรือหรือใบทะเบียนเรือไทยได้) 

กรมเจ้ำท่ำ 

7) 
 

อำชญำบัตรฉบับหลังสุดส ำหรับใช้เครื่องมือในพิกัดชนิดนั้น (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่ออำยุ) 

กรมประมง 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอรับอำชญำบัตรมิใช่เจ้ำของเรือประมงต้อง
แนบหลักฐำนที่แสดงว่ำได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของเรือนั้นให้ใช้ท ำ
กำรประมงได้) 

- 

9) รูปถ่ำยเรือ - 



176 
 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมง) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ยอขันช่อ ช้อนขันช่อ ช้อนสนั่นและช้อนหำงเหย่ียวมีเครื่องยก 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
  
 

2) ถุงโพงพำง 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อถุง ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
  
 

3) ถุงบำม 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 15 บำท 
  
 

4) เรือผีหลอกหรือเรือกัตรำ 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อล ำ ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัดตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

5) แหยำวตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

6) ช้อนต่ำงๆ ปำกกว้ำงตั้งแต่ 3.5 เมตร ขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อปำก ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

7) เบ็ดรำวยำวตั้งแต่ 40 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อสำย ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บำท 
  
 

8) อวนลอยขนำดช่องตำตั้งแต่ 7 เชนติเมตรขึ้นไป  ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
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ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
(หมำยเหตุ: (- ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490 
- กำรวัดให้ดึงตำอวนเป็นเส้นตรงตำมเส้นทแยงมุมแล้ววัดตำมเส้นนั้น
จำกก่ึงกลำงของเงื่อนหนึ่งไปยังกึ่งกลำงของอีกเง่ือนหนึ่ง))  

  
 

9) อวนลอยขนำดช่องตำไม่ถึง 7 เซนติเมตร 
(หมำยเหตุ: (- ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490 
- กำรวัดให้ดึงตำอวนเป็นเส้นตรงตำมเส้นทแยงมุมแล้ววัดตำมเส้นนั้น
จำกก่ึงกลำงของเงื่อนหนึ่งไปยังกึ่งกลำงของอีกเง่ือนหนึ่ง))  

 ค่ำธรรมเนียม 2 บำท 
  
 

10) อวนลำก 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บำท 
  
 

11) ข่ำยหรืออวน ขนำดกว้ำงกว่ำ 1 เมตร ถึง 4 เมตร (ควำมยำว 2 
เมตร) 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
  
 

12) ข่ำยหรืออวนขนำดกว้ำงกว่ำ 4 เมตร ถึง 8 เมตร 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
  
 

13) ข่ำยหรืออวนขนำดกว้ำง 8 เมตร ถึง 24 เมตร 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 2 บำท 
  
 

14) ข่ำยหรืออวน ขนำดกว้ำง 24 เมตรขึ้นไป 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมำยเลข 2 อัตรำเงินอำกรอนุญำตบัตรส ำหรับเครื่องมือในพิกัด ตำม
พระรำชบัญญัติกำรประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 3 บำท 
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนะธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 025915224 โทรสำร. 025890765 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) กองตรวจรำชกำร กรมประมง อำคำรจุฬำภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลำง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/
โทรสำร 0 2562 0527 E-mail : inspector@fisheries.go.th 
(หมำยเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอใบอนุญำต 1 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรฯ พ.ศ. 2554 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ให้อำชญำบัตร 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ.  กำรประมง พ.ศ. 2490  
 2)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2554  
 3)กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2545  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง อ. เมือง 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงอ ำเภอไทรน้อย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ส ำนักงำนประมงอ ำเภอไทรน้อย จะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอฯได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรใน
วันท ำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำก
รับเอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำร
ประกอบค ำขอจะครบถ้วนถูกต้อง 
4.เกษตรกร/ผู้ยื่นค ำขอต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบพ้ืนที่ท ำกำรประมงหรือพ้ืนที่เพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอไทรน้อย เลขท่ี 10 หมู่ 1 ถนน
เทศบำล 2 ต ำบลคลองขวำง อ ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
11150 โทร. 025971178/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอตำมแบบค ำขอ 3 พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรค ำขอพร้อมนัดตรวจสอบพ้ืนที่
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ 
- กรณีเอกสำรค ำขอไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภำยใน 1 วันท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
ไทรน้อย 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพ้ืนที่ท ำกำรประมงหรือพ้ืนที่อนุญำต 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
ไทรน้อย 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
อ ำเภอ))  

3) กำรพิจำรณำ 
1. ผู้ยื่นค ำขอจ่ำยธรรมเนียมใบอนุญำตกับเจ้ำหน้ำที่ 
2. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำตพร้อมเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ 
- ผู้ยื่นค ำขอจะต้องมำจ่ำยค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำ 14.00 
น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้จัดท ำใบอนุญำต พร้อมเสนอผู้มี
อ ำนำจลงนำมและน ำเงินส่งคลังภำยในวันนั้นๆ))  

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
ไทรน้อย 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: (- ผู้รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ 
- ผู้มีอ ำนำจจะต้องลงนำมก่อนเวลำ 15.30 น. เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่จะได้น ำเงินค่ำธรรมเนียมส่งคลังภำยในวันนั้นๆ))  

3 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
ไทรน้อย 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

แบบค ำขอ 3 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

3) 
 

ใบอนุญำตฉบับเดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่อใบอนุญำต) 

กรมประมง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต (ที่เลี้ยง
หอย) 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อตำรำงเมตร ตำมบัญชีหมำยเลข 1 อัตรำ

 ค่ำธรรมเนียม 0.05 บำท 
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ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
อำกรค่ำท่ีอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2558))  

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอไทรน้อย เลขที่ 10 หมู่ 1 ถนนเทศบำล 2 ต ำบลคลองขวำง อ ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
11150 โทร. 025971178 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) กองตรวจรำชกำร  กรมประมง อำคำรจุฬำภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลำง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์/โทรสำร 0 2562 0527 E-mail : inspector@fisheries.go.th 
(หมำยเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบอนุญำต 3 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  
 2)ระเบียบกรมประมง ว่ำด้วยกำรยื่นค ำขออนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต พ.ศ. 2532  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 5 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 30 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 20 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต อ. ไทรน้อย 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงกรวย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงกรวยจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอฯได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรใน
วันท ำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำก
รับเอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำร
ประกอบค ำขอจะครบถ้วนถูกต้อง 
4.เกษตรกร/ผู้ยื่นค ำขอต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบพ้ืนที่ท ำกำรประมงหรือพ้ืนที่เพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงกรวย หมู่ 8 ถนนบำงกรวย-จง
ถนอม ต ำบลวัดชลอ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
โทร. 024475123/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอตำมแบบค ำขอ 3 พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรค ำขอพร้อมนัดตรวจสอบพ้ืนที่
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ 
- กรณีเอกสำรค ำขอไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภำยใน 1 วันท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงกรวย 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพ้ืนที่ท ำกำรประมงหรือพ้ืนที่อนุญำต 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงกรวย 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
อ ำเภอ))  

3) กำรพิจำรณำ 
1. ผู้ยื่นค ำขอจ่ำยธรรมเนียมใบอนุญำตกับเจ้ำหน้ำที่ 
2. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำตพร้อมเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ 
- ผู้ยื่นค ำขอจะต้องมำจ่ำยค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำ 14.00 
น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้จัดท ำใบอนุญำต พร้อมเสนอผู้มี
อ ำนำจลงนำมและน ำเงินส่งคลังภำยในวันนั้นๆ) 

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงกรวย 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: (- ผู้รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ 
- ผู้มีอ ำนำจจะต้องลงนำมก่อนเวลำ 15.30 น. เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่จะได้น ำเงินค่ำธรรมเนียมส่งคลังภำยในวันนั้นๆ))  

3 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงกรวย 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

แบบค ำขอ 3 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

3) 
 

ใบอนุญำตฉบับเดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่อใบอนุญำต) 

กรมประมง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต (ที่เลี้ยง
หอย) 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อตำรำงเมตร ตำมบัญชีหมำยเลข 1 อัตรำ

 ค่ำธรรมเนียม 0.05 บำท 
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ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
อำกรค่ำท่ีอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2558))  

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอบำงกรวย หมู่ 8 ถนนบำงกรวย-จงถนอม ต ำบลวัดชลอ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 
11130 โทร. 024475123 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) กองตรวจรำชกำร  กรมประมง อำคำรจุฬำภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลำง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์/โทรสำร 0 2562 0527 E-mail : inspector@fisheries.go.th 
(หมำยเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบอนุญำต 3 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  
 2)ระเบียบกรมประมง ว่ำด้วยกำรยื่นค ำขออนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต พ.ศ. 2532  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 5 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 30 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 20 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต อ. บำงกรวย 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงบัวทอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงบัวทอง จะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอฯได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรใน
วันท ำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำก
รับเอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำร
ประกอบค ำขอจะครบถ้วนถูกต้อง 
4.เกษตรกร/ผู้ยื่นค ำขอต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบพ้ืนที่ท ำกำรประมงหรือพ้ืนที่เพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงบัวทอง เลขท่ี 99 หมู่ 6 ถนนบำง
บัวทอง-สุพรรณบุรี ต ำบลละหำร อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 11110 โทร. 021941101/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอตำมแบบค ำขอ 3 พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรค ำขอพร้อมนัดตรวจสอบพ้ืนที่
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ 
- กรณีเอกสำรค ำขอไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภำยใน 1 วันท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงบัวทอง 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพ้ืนที่ท ำกำรประมงหรือพ้ืนที่อนุญำต 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงบัวทอง 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ))  

 

3) กำรพิจำรณำ 
1. ผู้ยื่นค ำขอจ่ำยธรรมเนียมใบอนุญำตกับเจ้ำหน้ำที่ 
2. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำตพร้อมเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ 
- ผู้ยื่นค ำขอจะต้องมำจ่ำยค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำ 14.00 
น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้จัดท ำใบอนุญำต พร้อมเสนอผู้มี
อ ำนำจลงนำมและน ำเงินส่งคลังภำยในวันนั้นๆ))  

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงบัวทอง 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: (- ผู้รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ 
- ผู้มีอ ำนำจจะต้องลงนำมก่อนเวลำ 15.30 น. เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่จะได้น ำเงินค่ำธรรมเนียมส่งคลังภำยในวันนั้นๆ))  

3 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงบัวทอง 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

แบบค ำขอ 3 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

3) 
 

ใบอนุญำตฉบับเดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่อใบอนุญำต) 

กรมประมง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต (ที่เลี้ยง
หอย) 

 ค่ำธรรมเนียม 0.05 บำท 
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ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อตำรำงเมตร ตำมบัญชีหมำยเลข 1 อัตรำ
อำกรค่ำท่ีอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2558))  

 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอบำงบัวทอง เลขท่ี 99 หมู่ 6 ถนนบำงบัวทอง-สุพรรณบุรี ต ำบลละหำร อ ำเภอบำงบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร. 021941101 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) กองตรวจรำชกำร  กรมประมง อำคำรจุฬำภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลำง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์/โทรสำร 0 2562 0527 E-mail : inspector@fisheries.go.th 
(หมำยเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบอนุญำต 3 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  
 2)ระเบียบกรมประมง ว่ำด้วยกำรยื่นค ำขออนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต พ.ศ. 2532  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 5 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 30 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 20 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต อ. บำงบัวทอง 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงใหญ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงใหญ่ จะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอฯได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรใน
วันท ำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำก
รับเอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำร
ประกอบค ำขอจะครบถ้วนถูกต้อง 
4.เกษตรกร/ผู้ยื่นค ำขอต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบพ้ืนที่ท ำกำรประมงหรือพ้ืนที่เพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงใหญ่ เลขที่ 9/317 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  
11140 โทร. 025950245/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอตำมแบบค ำขอ 3 พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรค ำขอพร้อมนัดตรวจสอบพ้ืนที่
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ 
- กรณีเอกสำรค ำขอไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภำยใน 1 วันท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงใหญ่ 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพ้ืนที่ท ำกำรประมงหรือพ้ืนที่อนุญำต 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงใหญ่ 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
อ ำเภอ))  

3) กำรพิจำรณำ 
1. ผู้ยื่นค ำขอจ่ำยธรรมเนียมใบอนุญำตกับเจ้ำหน้ำที่ 
2. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำตพร้อมเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ 
- ผู้ยื่นค ำขอจะต้องมำจ่ำยค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำ 14.00 
น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้จัดท ำใบอนุญำต พร้อมเสนอผู้มี
อ ำนำจลงนำมและน ำเงินส่งคลังภำยในวันนั้นๆ))  

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงใหญ่ 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: (- ผู้รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ 
- ผู้มีอ ำนำจจะต้องลงนำมก่อนเวลำ 15.30 น. เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่จะได้น ำเงินค่ำธรรมเนียมส่งคลังภำยในวันนั้นๆ))  

3 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงใหญ่ 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

แบบค ำขอ 3 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

3) 
 

ใบอนุญำตฉบับเดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่อใบอนุญำต) 

กรมประมง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต (ที่เลี้ยง
หอย) 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อตำรำงเมตร ตำมบัญชีหมำยเลข 1 อัตรำ

 ค่ำธรรมเนียม 0.05 บำท 
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ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
อำกรค่ำท่ีอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2558))  

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอบำงใหญ่ เลขท่ี 9/317 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี 11140 โทร.025950245 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) กองตรวจรำชกำร  กรมประมง อำคำรจุฬำภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลำง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์/โทรสำร 0 2562 0527 E-mail : inspector@fisheries.go.th 
(หมำยเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบอนุญำต 3 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  
 2)ระเบียบกรมประมง ว่ำด้วยกำรยื่นค ำขออนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต พ.ศ. 2532  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 5 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 30 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 20 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต อ. บำงใหญ่ 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอปำกเกร็ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี จะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอฯได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ท ำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีข้ันตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับ
เอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำร
ประกอบค ำขอจะครบถ้วนถูกต้อง 
4.เกษตรกร/ผู้ยื่นค ำขอต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบพ้ืนที่ท ำกำรประมงหรือพ้ืนที่เพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอตำมแบบค ำขอ 3 พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรค ำขอพร้อมนัดตรวจสอบพ้ืนที่
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ 
- กรณีเอกสำรค ำขอไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภำยใน 1 วันท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพ้ืนที่ท ำกำรประมงหรือพ้ืนที่อนุญำต 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ))  

 

3) กำรพิจำรณำ 
1. ผู้ยื่นค ำขอจ่ำยธรรมเนียมใบอนุญำตกับเจ้ำหน้ำที่ 
2. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำตพร้อมเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ 
- ผู้ยื่นค ำขอจะต้องมำจ่ำยค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำ 14.00 
น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้จัดท ำใบอนุญำต พร้อมเสนอผู้มี
อ ำนำจลงนำมและน ำเงินส่งคลังภำยในวันนั้นๆ))  

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: (- ผู้รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ 
- ผู้มีอ ำนำจจะต้องลงนำมก่อนเวลำ 15.30 น. เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่จะได้น ำเงินค่ำธรรมเนียมส่งคลังภำยในวันนั้นๆ))  

3 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

แบบค ำขอ 3 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

3) 
 

ใบอนุญำตฉบับเดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่อใบอนุญำต) 

กรมประมง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต (ที่เลี้ยง
หอย) 

 ค่ำธรรมเนียม 0.05 บำท 
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ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อตำรำงเมตร ตำมบัญชีหมำยเลข 1 อัตรำ
อำกรค่ำท่ีอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2558))  

 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอปำกเกร็ด เลขที่ 70/2 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลปำกเกร็ด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 โทร. 025833400 โทรสำร. 025809878 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี  เลขท่ี 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) กองตรวจรำชกำร  กรมประมง อำคำรจุฬำภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลำง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์/โทรสำร 0 2562 0527 E-mail : inspector@fisheries.go.th 
(หมำยเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบอนุญำต 3 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  
 2)ระเบียบกรมประมง ว่ำด้วยกำรยื่นค ำขออนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต พ.ศ. 2532  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 5 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 30 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 20 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต อ. ปำกเกร็ด 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรีจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอฯได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ท ำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีข้ันตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับ
เอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
3. กรณีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำร
ประกอบค ำขอจะครบถ้วนถูกต้อง 
4.เกษตรกร/ผู้ยื่นค ำขอต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบพ้ืนที่ท ำกำรประมงหรือพ้ืนที่เพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอตำมแบบค ำขอ 3 พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรค ำขอพร้อมนัดตรวจสอบพ้ืนที่
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ 
- กรณีเอกสำรค ำขอไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภำยใน 1 วันท ำกำร))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพ้ืนที่ท ำกำรประมงหรือพ้ืนที่อนุญำต 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 



201 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ))  

 

3) กำรพิจำรณำ 
1. ผู้ยื่นค ำขอจ่ำยธรรมเนียมใบอนุญำตกับเจ้ำหน้ำที่ 
2. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำตพร้อมเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม 
(หมำยเหตุ: (- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ 
- ผู้ยื่นค ำขอจะต้องมำจ่ำยค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำ 14.00 
น. เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะได้จัดท ำใบอนุญำต พร้อมเสนอผู้มี
อ ำนำจลงนำมและน ำเงินส่งคลังภำยในวันนั้นๆ))  

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: (- ผู้รับผิดชอบ คือ ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ 
- ผู้มีอ ำนำจจะต้องลงนำมก่อนเวลำ 15.30 น. เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่จะได้น ำเงินค่ำธรรมเนียมส่งคลังภำยในวันนั้นๆ))  

3 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

แบบค ำขอ 3 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

3) 
 

ใบอนุญำตฉบับเดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่อใบอนุญำต) 

กรมประมง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต (ที่เลี้ยง
หอย) 

 ค่ำธรรมเนียม 0.05 บำท 
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ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมต่อตำรำงเมตร ตำมบัญชีหมำยเลข 1 อัตรำ
อำกรค่ำท่ีอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2558))  

 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนะธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 025915224 โทรสำร. 025890765 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) กองตรวจรำชกำร  กรมประมง อำคำรจุฬำภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลำง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์/โทรสำร 0 2562 0527 E-mail : inspector@fisheries.go.th 
(หมำยเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบอนุญำต 3 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมประมง กรมประมง กรมประมง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  
 2)ระเบียบกรมประมง ว่ำด้วยกำรยื่นค ำขออนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต พ.ศ. 2532  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 5 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 30 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 20 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่อนุญำต อ. เมือง 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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0คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงอ ำเภอไทรน้อย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์ยื่นขออนุญำต จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพใน
กำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ.2553 
2. ใบอนุญำตผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) จะมีอำยุถึง
วันที่ 31 ธันวำคม ของทุกปีที่ยื่นขออนุญำต 
 
เงื่อนไข : 
1. ส ำนักงำนประมงอ ำเภอไทรน้อยจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ท ำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีข้ันตอน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำก
รับเอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นค ำขอมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจง
เพ่ิมเติมได้ 
3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
4. กรณีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบ
ค ำขอจะครบถ้วนถูกต้อง 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7.ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอไทรน้อย เลขท่ี 10 หมู่ 1 ถนน
เทศบำล 2 ต ำบลคลองขวำง อ ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
11150 โทร. 025971178/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 2 ชั่วโมง 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอ (แบบค ำขอ 6) พร้อมเอกสำรและ
หลักฐำนประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอ และตรวจพิจำรณำเอกสำร
หลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่กฏหมำยก ำหนด 
(หมำยเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่ำเอกสำรหลักฐำนไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เจ้ำหน้ำที่
จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบทันที ))  

30 นำท ี ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
ไทรน้อย 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำต และเสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือ
พิจำรณำลงนำม 
2. เจ้ำหน้ำที่เก็บค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
ไทรน้อย 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจ ลงนำมในใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
ไทรน้อย 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคล ให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น  
3.กรณีมอบอ ำนำจ  
3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ  
3.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคลต้องแนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองส ำเนำ

กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ถูกต้อง 
3.กรณีมอบอ ำนำจต้องแนบ 
3.1 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้มอบอ ำนำจ  
3.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้รับมอบอ ำนำจ ) 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคลต้อง
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และหลักฐำนแสดงว่ำมีวัตถุประสงค์กำร
ประกอบอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 
หรืออุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน พร้อม
ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท) 

- 

5) 
 

แบบค ำขอ 6 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจด
ทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ.2553) 

กรมประมง 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำ
สัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมรำยปี ตำมบัญชีหมำยเลข 4 
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490 ))  

 ค่ำธรรมเนียม 150 บำท 
  
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอไทรน้อย เลขที่ 10 หมู่ 1 ถนนเทศบำล 2 ต ำบลคลองขวำง อ ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
11150 โทร. 025971178 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี  เลขท่ี 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ.2490 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553 
(หมำยเหตุ: -)  

3) แบบค ำขอ 6 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 
และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร กรมประมง ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 60 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 120 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 15 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) อ.ไทรน้อย 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภณัฑ์
สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงกรวย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์ยื่นขออนุญำต จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพใน
กำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ.2553 
2. ใบอนุญำตผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) จะมีอำยุถึง
วันที่ 31 ธันวำคม ของทุกปีที่ยื่นขออนุญำต 
3. ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงกรวยจะไม่รับค ำขอกรณีกำรยื่นค ำขออนุญำตและจดทะเบียนผู้ท ำกำรประมง ด้วย 
 3.1 เครื่องมือครำดหอยประกอบกับเรือ 
 3.2 ผู้ท ำกำรประมงโดยใช้เรือขนำดควำมยำวไม่เกินสิบสี่เมตร 
 3.3 ผู้ท ำกำรประมงโดยใช้เครื่องมือลอบ 
 ผู้ที่ประสงค์ยื่นขออนุญำตเครื่องมือดังกล่ำวให้ยื่นค ำขอ ณ ส ำนักงำนประมงอ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร หรือส ำนักงำน
ประมงอ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร  
 

เงื่อนไข : 
1. ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงกรวยจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ท ำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีข้ันตอน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำก
รับเอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นค ำขอมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจง
เพ่ิมเติมได้ 
3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
4. กรณีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบ
ค ำขอจะครบถ้วนถูกต้อง 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7.ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
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ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงกรวย หมู่ 8 ถนนบำงกรวย-จง
ถนอม ต ำบลวัดชลอ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
โทร. 024475123/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 2 ชั่วโมง 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอ (แบบค ำขอ 6) พร้อมเอกสำรและ
หลักฐำนประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอ และตรวจพิจำรณำเอกสำร
หลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่กฏหมำยก ำหนด 
(หมำยเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่ำเอกสำรหลักฐำนไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เจ้ำหน้ำที่
จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบทันที ))  

30 นำท ี ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงกรวย 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำต และเสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือ
พิจำรณำลงนำม 
2. เจ้ำหน้ำที่เก็บค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงกรวย 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจ ลงนำมในใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงกรวย 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคล ให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น  
3.กรณีมอบอ ำนำจ  
3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ  

กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
3.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคลต้องแนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
3.กรณีมอบอ ำนำจต้องแนบ 
3.1 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้มอบอ ำนำจ  
3.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้รับมอบอ ำนำจ ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคลต้อง
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และหลักฐำนแสดงว่ำมีวัตถุประสงค์กำร
ประกอบอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 
หรืออุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน พร้อม
ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท) 

- 

5) 
 

แบบค ำขอ 6 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจด
ทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ.2553) 

กรมประมง 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำ
สัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมรำยปี ตำมบัญชีหมำยเลข 4 
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490 ))  

 ค่ำธรรมเนียม 150 บำท 
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอบำงกรวย  หมู่ 8 ถนนบำงกรวย-จงถนอม ต ำบลวัดชลอ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 
11130 โทร. 024475123 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ.2490 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553 
(หมำยเหตุ: -)  

3) แบบค ำขอ 6 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 
และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร กรมประมง ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 60 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 120 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 15 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) อ.บำงกรวย 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภณัฑ์
สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงบัวทอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์ยื่นขออนุญำต จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพใน
กำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ.2553 
2. ใบอนุญำตผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) จะมีอำยุถึง
วันที่ 31 ธันวำคม ของทุกปีที่ยื่นขออนุญำต 
3. ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงบัวทองจะไม่รับค ำขอกรณีกำรยื่นค ำขออนุญำตและจดทะเบียนผู้ท ำกำรประมง ด้วย 
 3.1 เครื่องมือครำดหอยประกอบกับเรือ 
 3.2 ผู้ท ำกำรประมงโดยใช้เรือขนำดควำมยำวไม่เกินสิบสี่เมตร 
 3.3 ผู้ท ำกำรประมงโดยใช้เครื่องมือลอบ 
 ผู้ที่ประสงค์ยื่นขออนุญำตเครื่องมือดังกล่ำวให้ยื่นค ำขอ ณ ส ำนักงำนประมงอ ำเภอพ้ืนที่หรือส ำนักงำนประมงจังหวัด
นนทบุรี (กรณีไม่มีส ำนักงำนประมงอ ำเภอในพ้ืนที่) 
 
เงื่อนไข : 
1. ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงบัวทองจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรใน
วันท ำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีขั้นตอน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
หำกรับเอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นค ำขอมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจง
เพ่ิมเติมได้ 
3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
4. กรณีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบ
ค ำขอจะครบถ้วนถูกต้อง 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7.ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 



215 
 

 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงบัวทอง เลขท่ี 99 หมู่ 6 ถนนบำง
บัวทอง-สุพรรณบุรี ต ำบลละหำร อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 11110  โทร. 021941101/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 2 ชั่วโมง 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอ (แบบค ำขอ 6) พร้อมเอกสำรและ
หลักฐำนประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอ และตรวจพิจำรณำเอกสำร
หลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่กฏหมำยก ำหนด 
(หมำยเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่ำเอกสำรหลักฐำนไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เจ้ำหน้ำที่
จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบทันที ))  

30 นำท ี ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงบัวทอง 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำต และเสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือ
พิจำรณำลงนำม 
2. เจ้ำหน้ำที่เก็บค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงบัวทอง 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจ ลงนำมในใบอนุญำต 
 
(หมำยเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงบัวทอง 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคล ให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำร

กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น  
3.กรณีมอบอ ำนำจ  
3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ  
3.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคลต้องแนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
3.กรณีมอบอ ำนำจต้องแนบ 
3.1 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้มอบอ ำนำจ  
3.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้รับมอบอ ำนำจ ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคลต้อง
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และหลักฐำนแสดงว่ำมีวัตถุประสงค์กำร
ประกอบอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 
หรืออุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน พร้อม
ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท) 

- 

5) 
 

แบบค ำขอ 6 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจด
ทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ.2553) 

กรมประมง 
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ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำ
สัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมรำยปี ตำมบัญชีหมำยเลข 4 
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490 ))  

 ค่ำธรรมเนียม 150 บำท 
  
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอบำงบัวทอง เลขท่ี 99 หมู่ 6 ถนนบำงบัวทอง-สุพรรณบุรี ต ำบลละหำร อ ำเภอบำงบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร. 021941101 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี  เลขท่ี 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ.2490 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553 
(หมำยเหตุ: -)  

3) แบบค ำขอ 6 
(หมำยเหตุ: -)  

หมำยเหตุ     - 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 
และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร กรมประมง ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 60 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 120 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 15 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) อ.บำงบัวทอง 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภณัฑ์
สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงใหญ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์ยื่นขออนุญำต จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพใน
กำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ.2553 
2. ใบอนุญำตผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) จะมีอำยุถึง
วันที่ 31 ธันวำคม ของทุกปีที่ยื่นขออนุญำต 
 
เงื่อนไข : 
1. ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงใหญ่จะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ท ำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีข้ันตอน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำก
รับเอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นค ำขอมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจง
เพ่ิมเติมได้ 
3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
4. กรณีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบ
ค ำขอจะครบถ้วนถูกต้อง 
5. กรณคี ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7.ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอบำงใหญ่ เลขที่ 9/317 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  
11140 โทร. 025950245/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 2 ชั่วโมง 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอ (แบบค ำขอ 6) พร้อมเอกสำรและ
หลักฐำนประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอ และตรวจพิจำรณำเอกสำร
หลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่กฏหมำยก ำหนด 
(หมำยเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่ำเอกสำรหลักฐำนไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เจ้ำหน้ำที่
จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบทันที ))  

30 นำท ี ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงใหญ่ 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำต และเสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือ
พิจำรณำลงนำม 
2. เจ้ำหน้ำที่เก็บค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงใหญ่ 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจ ลงนำมในใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
บำงใหญ่ 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคล ให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น  
3.กรณีมอบอ ำนำจ  
3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ  
3.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ  
) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 

กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
2.กรณีนิติบุคคลต้องแนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
3.กรณีมอบอ ำนำจต้องแนบ 
3.1 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้มอบอ ำนำจ  
3.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้รับมอบอ ำนำจ ) 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคลต้อง
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และหลักฐำนแสดงว่ำมีวัตถุประสงค์กำร
ประกอบอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 
หรืออุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน พร้อม
ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท) 

- 

5) 
 

แบบค ำขอ 6 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจด
ทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ.2553) 

กรมประมง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำ
สัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมรำยปี ตำมบัญชีหมำยเลข 4 
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490 ))  

 ค่ำธรรมเนียม 150 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอบำงใหญ่ เลขท่ี 9/317 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัด
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
นนทบุรี  11140 โทร. 025950245 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี  เลขท่ี 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ.2490 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553 
(หมำยเหตุ: -)  

3) แบบค ำขอ 6 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111/
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ชื่อกระบวนงำน: กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 
และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร กรมประมง ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 60 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 120 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 15 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) อ. บำงใหญ่ 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภณัฑ์
สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอปำกเกร็ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์ยื่นขออนุญำต จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพใน
กำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ.2553 
2. ใบอนุญำตผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) จะมีอำยุถึง
วันที่ 31 ธันวำคม ของทุกปีที่ยื่นขออนุญำต  

เงื่อนไข : 
1. ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรีจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ท ำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีข้ันตอน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำก
รับเอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นค ำขอมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจง
เพ่ิมเติมได้ 
3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
4. กรณีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบ
ค ำขอจะครบถ้วนถูกต้อง 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7.ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอ (แบบค ำขอ 6) พร้อมเอกสำรและ
หลักฐำนประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอ และตรวจพิจำรณำเอกสำร
หลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่กฏหมำยก ำหนด 
(หมำยเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่ำเอกสำรหลักฐำนไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เจ้ำหน้ำที่
จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบทันที ))  

30 นำท ี ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำต และเสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือ
พิจำรณำลงนำม 
2. เจ้ำหน้ำที่เก็บค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

6 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจ ลงนำมในใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคล ให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น  
3.กรณีมอบอ ำนำจ  
3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ  
3.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคลต้องแนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 

กรมกำรปกครอง 



226 
 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
3.กรณีมอบอ ำนำจต้องแนบ 
3.1 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้มอบอ ำนำจ  
3.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้รับมอบอ ำนำจ ) 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคลต้อง
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และหลักฐำนแสดงว่ำมีวัตถุประสงค์กำร
ประกอบอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 
หรืออุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน พร้อม
ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท) 

- 

5) 
 

แบบค ำขอ 6 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจด
ทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ.2553) 

กรมประมง 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำ
สัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมรำยปี ตำมบัญชีหมำยเลข 4 
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490 ))  

 ค่ำธรรมเนียม 150 บำท 
  
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอปำกเกร็ด เลขที่ 70/2 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลปำกเกร็ด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 โทร. 025833400 โทรสำร. 025809878 
(หมำยเหตุ: -)  
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี  เลขท่ี 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 

จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ.2490 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553 
(หมำยเหตุ: -)  

3) แบบค ำขอ 6 
(หมำยเหตุ: -)  

หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 
และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร กรมประมง ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 60 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 120 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 15 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) อ. ปำกเกร็ด 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภณัฑ์
สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประสงค์ยื่นขออนุญำต จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพใน
กำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ.2553 
2. ใบอนุญำตผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) จะมีอำยุถึง
วันที่ 31 ธันวำคม ของทุกปีที่ยื่นขออนุญำต 
3. ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี จะไม่รับค ำขอกรณีกำรยื่นค ำขออนุญำตและจดทะเบียนผู้ท ำกำรประมง ด้วย 
 3.1 เครื่องมือครำดหอยประกอบกับเรือ 
 3.2 ผู้ท ำกำรประมงโดยใช้เรือขนำดควำมยำวไม่เกินสิบสี่เมตร 
 3.3 ผู้ท ำกำรประมงโดยใช้เครื่องมือลอบ 
 ผู้ที่ประสงค์ยื่นขออนุญำตเครื่องมือดังกล่ำวให้ยื่นค ำขอ ณ ส ำนักงำนประมงอ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร หรือส ำนักงำน
ประมงอ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 
เงื่อนไข : 
1. ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี จะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ท ำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีข้ันตอน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำก
รับเอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นค ำขอมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจง
เพ่ิมเติมได้ 
3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
4. กรณีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบ
ค ำขอจะครบถ้วนถูกต้อง 
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำ
ให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7.ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
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ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนน
กำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 2 ชั่วโมง 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอ (แบบค ำขอ 6) พร้อมเอกสำรและ
หลักฐำนประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอ และตรวจพิจำรณำเอกสำร
หลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่กฏหมำยก ำหนด 
(หมำยเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่ำเอกสำรหลักฐำนไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เจ้ำหน้ำที่
จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบทันที ))  

30 นำท ี ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำต และเสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือ
พิจำรณำลงนำม 
2. เจ้ำหน้ำที่เก็บค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

6 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจ ลงนำมในใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนนทบุรี 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคล ให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น  

กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
3.กรณีมอบอ ำนำจ  
3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ  
3.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคลต้องแนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
3.กรณีมอบอ ำนำจต้องแนบ 
3.1 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้มอบอ ำนำจ  
3.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้รับมอบอ ำนำจ ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคลต้อง
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และหลักฐำนแสดงว่ำมีวัตถุประสงค์กำร
ประกอบอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 
หรืออุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน พร้อม
ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท) 

- 

5) 
 

แบบค ำขอ 6 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจด
ทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ.2553) 

กรมประมง 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำ
สัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ 

 ค่ำธรรมเนียม 150 บำท 
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ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
(หมำยเหตุ: (ค่ำธรรมเนียมรำยปี ตำมบัญชีหมำยเลข 4 
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2490 ))  

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนะธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 025915224 โทรสำร. 025890765 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9/3 หมู่ 6 ถนนกำญจนำภิเษก ต ำบลเสำธงหิน อ ำเภอบำงใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์/โทรสำร 0 25980982-3 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025808726 
(หมำยเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ.2490 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553 
(หมำยเหตุ: -)  

3) แบบค ำขอ 6 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงำน: กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 
และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร กรมประมง ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ พ.ศ. 2553  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 60 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 120 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 15 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (อ.6) อ.เมือง 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรบัประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 21/07/2558 
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