
แนวทางและขั้นตอนการเรียกเก็บและรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 
 กรมประมงจะเริ่มดำเนินการเรียกเก็บและรับชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามมาตรา 92 และ
มาตรา 65 ตามพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ 
200 บาท ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประมง พ.ศ. ๒๕๕๙   
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
จึงกำหนดแนวทางการเรียกเก็บและรับชำระค่าธรรมเนียม 2 รูปแบบ ได้แก่ 
 1) การออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW)  
 2) การออกใบอนุญาตแบบ Manual  
 

1. การเรียกเก็บและรับชำระค่าธรรมเนียมกรณีออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) 

 ระบบ Fisheries Single Window (FSW) มีการรองรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมด 3 ช่องทาง ได้แก่
ชำระเงินแบบหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ ชำระเงินผ่าน Bill Payment และชำระเงินสด ซึ่งปัจจุบันมีการกำหนดให้ส่วน
ราชการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อนำไปสู่สังคมไร้เงินสด ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบการออกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
นำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และระเบียบกรมประมงว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ 
Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ. 2561  
 ดังนั้น เพื่อให้การเรียกเก็บและรับชำระค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบฯ กองตรวจสอบเรือประมง 
สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จึงได้กำหนดให้สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมได้เพียง 2 ช่องทาง ดังนี้ 
 1.1 ชำระเงินแบบหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ  
 1.2 ชำระเงินผ่าน Bill Payment ของระบบ FSW 

 
1.1 การชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ 
      เป็นการหักเง ินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที ่แจ้งลงทะเบียนไว้ก ับระบบ FSW เท่านั ้น ซึ่ง
ผู้ประกอบการ/ตัวแทนที่ประสงค์จะชำระเงินแบบหักบัญชีอัตโนมัติจะต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้  
      1. ยื่นเอกสารขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนกับระบบ FSW เพื่อขอเพิ่มเติมข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม 
โดยใช้แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ณ หน่วยงานที่เคยยื่นลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ FSW ครั้งแรก  
      2. ยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์กับธนาคารกรุงไทย โดยใช้เอกสารคำขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลง
ข้อมูล และหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ของธนาคารกรุงไทย  

*กรณีหักบัญชีเงินฝากธนาคารไม่สำเร็จ ผู้ประกอบการต้องชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีชำระเงินผ่าน Bill 
Payment ของระบบ FSW 
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1.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่าน Bill Payment 
                    สามารถการชำระผ่านระบบรับชำระเงินของธนาคารกรุงไทย (Direct Link Bill Payment) และผ่าน
ระบบรับชำระเงินของธนาคารอื่นที่เข้าร่วมโครงการชำระบิลข้ามธนาคารของธนาคารแห่งประเทศไทย (Cross Bank 
Bill Payment) ผู้ประกอบการดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 1.2.1 การชำระผ่านระบบรับชำระเงินของธนาคารกรุงไทย (Direct Link Bill Payment)  
 เป็นวิธีการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบธนาคารกรุงไทยโดยตรง ซึ่งสามารถดำเนินการได้
ทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ประกอบการ/ตัวแทนจะสามารถดำเนินการได้โดยนำใบแจ้ง
ค่าธรรมเนียม Bill Payment ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อชำระค่าธรรมเนียม คิดอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 20 
บาท/รายการ 
 2. ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM) ผู้ประกอบการ/ตัวแทนจะสามารถดำเนินการได้ 2 วิธีการ ดังนี้  
     1) สแกนบาร์โค้ดผ่านตู้เอทีเอ็ม 
     2) ระบุข้อมูลรหัสของกรมประมง (Comp Code) เลขที ่ใบคำขออนุญาต และเลข
ประจำตัวผู้เสียภาษขีองผู้ประกอบการในหน้าจอเมนู ชำระค่าบริการ คิดอัตราค่าธรรมเนียม 5 บาท/รายการ  
 3. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (Internet banking) ผู้ประกอบการจะสามารถดำเนินการ
ได้ โดยการระบุรหัสของกรมประมง (Comp Code) เลขที ่ใบคำขอ และเลขประจำตัวผู ้ เสียภาษี  คิดอัตรา
ค่าธรรมเนียม 5 บาท/รายการ  
 4. ชำระผ่านโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile banking) ผู้ประกอบการจะสามารถดำเนินการได้ 
3 วิธีการ ดังนี้  
     1) สแกนบาร์โค้ด (Barcode) ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือของธนาคารกรุงไทย 
     2) สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือของธนาคารกรุงไทย 
     3) ระบุข้อมูลรหัสของกรมประมง (Comp Code) เลขที่ใบคำขอ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ของผู้ประกอบการ คิดอัตราค่าธรรมเนียม 5 บาท/รายการ  
 

รหัสของกรมประมง (Comp Code) คือ 91535 
 

 1.2.2 การชำระผ่านระบบรับชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)  
                  เป็นวิธีการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบธนาคารอื่นๆ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคาร
ธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารทิสโก้ ธนาคารเกียรตินาคิน เป็นต้น ซ่ึงอัตราค่าธรรมเนียมแต่ละช่องทางของธนาคารที่
เข้าร่วม Cross-Bank Bill Payment สามารถแตกต่างกันได้ตามข้อตกลงของธนาคารนั้นๆ สามารถตรวจสอบรายละเอียด
เพิ ่มเติมเกี ่ยวกับช่องทางการให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank) ของแต่ละธนาคารได้ตามลิ ้งค ์นี้  
https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Documents/Bill_Payment_InterBank.pdf 
ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื ่นๆ ผู ้ประกอบการจะสามารถดำเนินการได้โดยนำใบแจ้ง
ค่าธรรมเนียม Bill Payment ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพ่ือชำระค่าธรรมเนียม  
 2. ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM) ผู้ประกอบการจะสามารถดำเนินการได้โดยสแกนบาร์โค้ดผ่านตู้เอทีเอ็ม 
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 3. ชำระผ่านโมบายแบงค์ก้ิง (Mobile banking) ผู้ประกอบการจะสามารถดำเนินการได้ 3 วิธีการ ดังนี้  
     1) สแกนบาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือของของธนาคารอ่ืนๆ 
     2) สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือของธนาคารอ่ืนๆ 
 *ปัจจุบันไม่มีการคิดอัตราค่าธรรมเนียม (ฟรี) สำหรับการชำระผ่านระบบอินเตอร์เนตทางเว็บไซต์หรือมือ
ถือ ได้แก่ Mobile banking/Internet banking   
 **การรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ FSW ทางระบบธนาคารจะแจ้งตอบกลับมายังระบบ FSW 
อัตโนมัติ โดยท่ีผู้ประกอบการไม่ต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่  
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ขั้นตอนการชำระเงินแบบหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ 

1. ผู้ประกอบการร่างคำขอผ่านระบบ (เลือกชำระเงิน “ชำระเงินแบบหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ”)  
2. ผู้ประกอบการยื่นคำขอผ่านระบบไปยังศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำหรือด่านตรวจสัตว์น้ำ (ศูนย์/

ด่านฯ) ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (สามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินได้) 
3. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ 
4. เจ้าหน้าที่รับคำขอและจัดทำใบอนุญาต 
5. เจ้าหน้าที่ส่งให้ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติใบอนุญาต 
6. ผู้ประกอบการได้รับข้อความแจ้งการรับการชำระเงินจากระบบ FSW 
7. ผู้ประกอบการบันทึกรับทราบการแจ้งการชำระเงิน (ยืนยันการเลือกชำระค่าธรรมเนียมครั้งสุดท้าย)  
8. หลังจากผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อความแจ้งให้ดำเนินการออก

เลขที่ใบอนุญาต 
9. ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบอนุญาตในระบบ FSW ได ้

 

ขั้นตอนการชำระเงินชำระเงินผ่าน Bill Payment 

1. ผู้ประกอบการร่างคำขอผ่านระบบ (เลือกชำระเงิน “ชำระเงินผ่าน Bill Payment”)  
2. ผู้ประกอบการยื่นคำขอผ่านระบบไปยังศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำหรือด่านตรวจสัตว์น้ำ (ศูนย์/

ด่านฯ) ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (สามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินได้) 
3. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ 
4. เจ้าหน้าที่รับคำขอและจัดทำใบอนุญาต 
5. เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติใบอนุญาต 
6. ผู้ประกอบการได้รับข้อความแจ้งการรับการชำระเงินจากระบบ FSW 
7. ผู้ประกอบการบันทึกรับทราบการแจ้งการชำระเงิน (ยืนยันการเลือกชำระค่าธรรมเนียมครั้งสุดท้าย) 
8. ผู้ประกอบการพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม (Bill Payment)  
9. ผู้ประกอบการดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม โดยวิธีการดังนี้ 

• ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  
• ชำระผ่าน ATM (สแกน Barcode/ระบุข้อมูล) 
• ชำระผ่าน Internet banking (ระบุข้อมูล) 
• ชำระผ่าน Mobile banking (สแกน QR Code หรือ Barcode/ระบุข้อมูล) 

10. หลังจากผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อความแจ้งให้ดำเนินการ
ออกเลขท่ีใบอนุญาต 

11.  ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบอนุญาตในระบบ FSW ได้ 
ข้อสังเกต ใบอนุญาตที่ต้องมีการคิดค่าธรรมเนียมจะมีลายน้ำระบุข้อความ “รอชำระค่าธรรมเนียม” 

 
สามารถดูรายละเอียดเพิ ่มเติมได้จาก คู ่มือการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single 
Window (FSW) ที่เกี่ยวข้องได้ตามลิ้งค์และhttp://file.fisheries.go.th/d/550e8ed974/ 
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2. การเรียกเก็บและรับชำระค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตแบบ Manual  

     การออกใบอนุญาตแบบ Manual สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมได้เพียง 1 รูปแบบ ได้แก่ การชำระ
เงินผ่าน Bill Payment แบบ Manual 
2.1 การชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่าน Bill Payment แบบ Manual 

 เป็นวิธ ีการชำระค่าธรรมเนียมที ่สามารถชำระได้เฉพาะระบบธนาคารกรุงไทย ไม่เสียอัตรา
ค่าธรรมเนียมบริการ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ประกอบการ/ตัวแทนจะสามารถดำเนินการได้โดยนำใบแจ้ง
ค่าธรรมเนียม Bill Payment ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพ่ือชำระค่าธรรมเนียม  
 2. ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM) ผู้ประกอบการ/ตัวแทนจะสามารถดำเนินการได้โดย 
     2) ระบุข้อมูลรหัสของกรมประมง (Comp Code) เลขที่ใบคำขออนุญาต และเลขประจำตัวผู้เสีย
ภาษขีองผู้ประกอบการในหน้าจอเมนู ชำระค่าบริการ คิดอัตราค่าธรรมเนียม 5 บาท/รายการ  
 3. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (Internet banking) ผู้ประกอบการจะสามารถดำเนินการได้ โดย
การระบุรหัสของแต่ละศูนย์/ด่าน (Comp Code) เลขที่ใบคำขอ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
 4. ชำระผ่านโมบายแบงค์กิ ้ง (Mobile banking) ผู ้ประกอบการจะสามารถดำเนินการได้ 3 
วิธีการ ดังนี้  
     1) สแกนบาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือของธนาคารกรุงไทย 
     2) สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือของธนาคารกรุงไทย 
     3) ระบุข้อมูลรหัสของกรมประมง (Comp Code) เลขที่ใบคำขอ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ
ผู้ประกอบการ  
 

ขั้นตอนชำระเงินผ่าน Bill Payment แบบ Manual 

1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบต่อเจ้าหน้าทีศู่นย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้ำหรือด่านตรวจสัตว์น้ำ (ศูนย/์ด่านฯ) ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

2. เจ้าหน้าทีศู่นย์/ด่านฯ รับคำขอใบอนุญาตและเอกสารประกอบ 
3. เจ้าหน้าทีศู่นย์/ด่านฯ พิจารณาจัดทำใบอนุญาต 
4. เจ้าหน้าที่การเงิน ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำหรือด่านตรวจสัตว์น้ำ จัดทำ Bill Payment แบบ 

Manual (ตัวอย่างท่ีแนบ 1)  โดยต้องใช้แบบฟอร์ม Bill Payment แบบ Manual ของแต่ละศูนย์/ด่านฯ
เท่านั้น  

5. หลังจากผู้ประกอบการได้รับแบบฟอร์ม Bill Payment แบบ Manual จะต้องนำไปชำระค่าธรรมเนียม
ก่อนการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ตามมาตรา 92 และ 65 ผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น โดยช่องทางการ
ชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้  
▪ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย   
▪ ชำระผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย  
▪ ชำระผ่าน Internet banking ธนาคารกรุงไทย  
▪ ชำระผ่าน Mobile banking ธนาคารกรุงไทย ( 
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6. ผู้ประกอบการนำหลักฐานที่ได้จากการชำระเงิน (ตามข้อ 5) แสดงต่อเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์/ด่านฯ ที่
ขอใบอนุญาต เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน 

7. เจ้าหน้าทีศู่นย์/ด่านฯ อนุมัติใบอนุญาต 
8. เจ้าหน้าทีก่ารเงินของศูนย/์ด่านฯ ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินกรมประมงให้กับผู้ประกอบการ 

รูปแบบใบเสร็จรับเงิน   
- ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ (สีขาว) ให้ผู้ประกอบการ 
- สำเนา(สีเหลือง) ให้หน่วยเบิกจ่าย 
- สำเนา(สีชมพู) เก็บไว้กับเล่มใบเสร็จ 

*กรณีต้องการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน  
- ห้ามขูดลบเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมจำนวนเงินหรือช่ือผู้ชำระเงินในใบเสร็จรับเงิน 
 หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ให้ขีดฆ่าจำนวนเงินและเขียนใหม่ท้ังจำนวน โดยให้ผู้รับเงินลงลายมือช่ือกำกับการขีด

ฆ่านั้นไว้ หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับและออกฉบับใหม่ โดยให้นำใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสำเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม 
*** หมายเหตุ การดำเนินการเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินขอให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ

จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562) 

9. ผู้ประกอบการรับใบอนุญาตและใบเสร็จรับเงิน 
10. เจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์/ด่านฯ ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได้รูปแบบไฟล์ Excel 

(ตัวอย่างที่แนบ 2) และส่งหลักฐานการชำระเงินให้กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการ
ผลิต โดยส่งทางอีเมล์ pland.fishqua@gmail.com และส่งให้หน่วยเบิกจ่ายในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ทุกครั้งที่
มีการรับชำระแบบ Bill Payment (Manual) (รูปแบบการจัดส่ง รายวัน/รายเดือน พี่นาขอปรึกษาพี่ดาอีก
ที วันจันทร์สรุป) 

หลักฐานที่ต้องนำส่ง รายละเอียดดังนี้ 
 

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต หน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์/ด่าน 

1. ทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได้รูปแบบไฟล์ Excel 1. ทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได้รูปแบบไฟล์ pdf 

2. สำเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์/
ด่าน รับรองสำเนา 

2. ใบเสร็จรับเงิน (สีเหลือง) 

3. หลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิปการโอนเงิน , pay-in 
ของธนาคารกรุงไทย พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์/ด่าน 
รับรองสำเนา 

3. หลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิปการโอนเงิน , 
pay-in ของธนาคารกรุงไทย พร้อมเจ้าหน้าที่
การเงินของศูนย์/ด่าน รับรองสำเนา 

 



 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงิน............…............................…………….....……........................... 
ให้แก่.....................................................................................................  

Company Code:                                                        วันที่ / Date…..………..…..…… 

    ผู้ชำระเงิน       .....................................................................................................................  

อ้างอิง Ref.1 : เลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 
 

อ้างอิง (Ref.2) : ข้อมูลอ้างอิง 

 

 เงินสด (Cash) 
                                                         กรุงไทย 
 
 
 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการชำระเงิน............………………………………………………........................... 
ให้แก่..................................................................................  

Company Code:                                                        วันที่ / Date…..………..…..…… 

ผู้ชำระเงิน      .....................................................................................................................  

อ้างอิง Ref.1 : เลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

อ้างอิง Ref.2 : ข้อมูลอ้างอิง  

 

 เงินสด (Cash)                                 กรุงไทย 
 
 
 

 

 
 
 

             

2 2 6 0 0 6 5 4 0 1 0 3 0 0 0 0 

             

2 2 6 0 0 6 5 4 0 1 0 3 0 0 0 0 

701865 

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร จำนวนเงินเป็นตัวเลข 

บาท (Bath) สองร้อยบาทถ้วน 200 

ผู้นำฝาก............................................เบอร์โทรศัพท์......................................                           เจ้าหน้าที่ธนาคาร (ประทบัตรา) 

ธนาคาร สาขา 

1. วันท่ีชำระเงิน 

 

 

701865 

ส่วนของผู้ชำระเงิน 

ส่วนของธนาคาร 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภณัฑส์ัตว์น้ำ (1 ฉบับ) 

4. ช่ือผู้นำฝาก 

กรมประมง  ศูนย์บริหารจัดการดา่นตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพฯ) 

5. เบอร์โทรศัพท์ผู้ชำระเงิน 

1. วันท่ีชำระเงิน 

2.เลขประจำตัวผู้เสยีภาษ ี

ธนาคาร สาขา  

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร จำนวนเงินเป็นตัวเลข 

3. สาขาท่ีชำระเงิน 

2.เลขประจำตัวผู้เสยีภาษ ี

3. สาขาที่ชำระเงิน 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภณัฑส์ัตว์น้ำ (1 ฉบับ) 

 
กรมประมง  กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 

4. ช่ือผู้นำฝาก 5. เบอร์โทรศัพท์ผู้ชำระเงิน 

บาท (Bath) สองร้อยบาทถ้วน 

 

200 

ผู้นำฝาก............................................เบอร์โทรศัพท์......................................                           เจ้าหน้าที่ธนาคาร (ประทบัตรา) 

ตัวอย่างที่แนบ 1 



ลำดับที่ หน่วยงาน หน่วยเบิกจ่าย 
Company 

Code 

1 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 

2 (กทม.) 

กองบริหารการคลัง 701865 
2 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง 

3 
ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอน

เมือง 

4 
ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูม ิ

5 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 

1 (เชียงราย) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จืด เขต 2 (เชียงราย) 
701925 

6 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก 701965 

7 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จืดมุกดาหาร 
701938 

8 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จืดหนองคาย 
701934 

9 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) 
701906 

10 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) 
701913 

11 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธวิาส 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชายฝั่งนราธิวาส 
701917 

12 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สำนักงานประมงจังหวัดระนอง 702057 
13 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล สำนักงานประมงจังหวัดสตูล 702060 
14 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ 702010 
15 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม 702025 

16 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบรุี สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี 702000 

17 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 702002 
18 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด สำนักงานประมงจังหวัดตราด 702003 
19 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว 702007 
20 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 702045 
21 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 702051 
22 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 702027 
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ลำดับที่ หน่วยงาน หน่วยเบิกจ่าย 
Company 

Code 

23 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี 
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด
เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี 

701891 

24 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 
3 (สงขลา) 

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล 
เขต 2 (สงขลา) 

701900 25 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
26 ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ 
27 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา 

 
 



ตัวอย่างที่แนบ 2 
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