
คูมือสำหรับประชาชน: การตออายุทะเบียนผูประกอบการดานการประมง (ทบ.1) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 

กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

1. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

1. ผูประกอบการดานการ

ประมงยื่นคำขอตามแบบทบ 1 

พรอมเอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

2. เจาหนาท่ีลงทะเบียนรับคำ

ขอและตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของขอความและ

เอกสารหลักฐาน 

3. เจาหนาท่ีออกใบนัดหมาย

การรับบัตรประจำตัว

ผูประกอบการดานการประมง

แกผูยื่นคำขอ 

1 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

(กรณีเอกสารไม

ถูกตองครบถวน ให

ผูประกอบการ

ปรับปรุงแกไข 

ภายใน 1 วัน โดยจะ

เริ่มนับระยะเวลา

การใหบริการเม่ือ

เอกสารครบถวน

ถูกตอง) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบประจำ

พ้ืนท่ีนัดหมาย ตรวจสอบ

สำนกังาน/สถานประกอบการ

และลักษณะงานตรงตาม

ประเภทคำขอ 

 

2 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

(หากผูประกอบการไม

ปฏิบัติตามท่ีนัดหมาย

หรือกรณีอ่ืนใดท่ี

สงผลใหเจาหนาท่ีไม

สามารถเขาตรวจสอบ

สำนักงาน/สถาน

ประกอบไดภายใน 5 

วันทำการ หลงัจากท่ี

นดัหมายจะถือวาไม

ประสงคยื่นคำขอ) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบประจำ

พ้ืนท่ีสรุปรายงานผลการ

ตรวจสอบสถานประกอบการ

พรอมจัดสงเอกสารหลักฐาน

ประกอบสงคืนหนวยงานท่ี

รับคำขอ 

2 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

- 



ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การพิจารณา 

 

1. เจาหนาท่ีลงทะเบียนรับ

เอกสารและตรวจพิจารณาคำ

ขอและเอกสารหลักฐานอีกครั้ง

หนึ่ง 

2. เจาหนาท่ีเสนอเอกสารคำขอ

และผลการตรวจสอบสถาน

ประกอบการใหผูมีอำนาจเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติในหลักการ 

 

 

2 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

(กรณีพิจารณาแลว

เห็นวาขอมูลไม

ถูกตองและไม

ครบถวนตาม

หลักเกณฑ มิใหรับ

ตอทะเบียนและให

สงคืนไปยังผูยื่นคำ

ขอเพ่ือแจงการไมรับ

ตอทะเบียนพรอม

เหตุผลให

ผูประกอบการทราบ

ภายใน 5 วันทำการ) 

5) 

การพิจารณา 

 

ผูมีอำนาจอนุมัติใหตอ

ทะเบียน 

 

1 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

(เม่ือผูมีอำนาจได

อนุมัติใหตอ

ทะเบียนแลวถือวา

ผูประกอบการ

ดังกลาวเปนผูท่ี

ไดรับการตอ

ทะเบียนฯ นับแต

วันท่ีหมดอาย)ุ 

 

6) 

การพิจารณา 

 

1. เจาหนาท่ีดำเนินการบันทึก

รายชื่อและขอมูลของ

ผูประกอบการลงในระบบ

ฐานขอมูลของกรมประมง 

2. เจาหนาท่ีจัดทำบัตร

ประจำตัวผูประกอบการดาน

การประมงเสนอผูมีอำนาจเพ่ือ

พิจารณาลงนาม 

1 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

- 

7) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผูมีอำนาจลงนามในบัตร

ประจำตัวผูประกอบการดาน

การประมง 

 

1 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

- 



ระยะเวลาดำเนนิการรวม   10 วันทำการ 

2. งานบริการนี ้ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดำเนินการลดข้ันตอน 

3. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจำตัว

ผูประกอบการดาน

การประมงฉบับ

เดิม 

สำนักงานประมง

พ้ืนท่ี

กรงุเทพมหานคร 

1 0 ฉบับ - 

2) 

บัตรประจำตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีมอบอำนาจให

แนบสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของ

ผูรับมอบอำนาจ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนังสือมอบอำนาจ - 1 0 ฉบับ (กรณีการมอบ

อำนาจใหผูอ่ืน

ดำเนินการแทน (ติด

อากรแสตมป 10 

บาท) ) 

4. คาธรรมเนียม 

1) ไมมีคาธรรมเนียม 

 คาธรรมเนยีม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือสำหรับประชาชน: การตออายุทะเบียนผูประกอบการดานการประมง (ทบ.2) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 

กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

5. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

1. ผูประกอบการดานการ

ประมงยื่นคำขอตามแบบทบ 2-

2 พรอมเอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

2. เจาหนาท่ีลงทะเบียนรับคำ

ขอและตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของขอความและ

เอกสารหลักฐาน 

3. เจาหนาท่ีออกใบนัดหมาย

การรับบัตรประจำตัว

ผูประกอบการดานการประมง

แกผูยื่นคำขอ 

1 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

(กรณีเอกสารไม

ถูกตองครบถวน ให

ผูประกอบการ

ปรับปรุงแกไข 

ภายใน 1 วัน โดยจะ

เริ่มนับระยะเวลา

การใหบริการเม่ือ

เอกสารครบถวน

ถูกตอง) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบประจำ

พ้ืนท่ีนัดหมาย ตรวจสอบ

สำนกังาน/สถานประกอบการ

และลักษณะงานตรงตาม

ประเภทคำขอ 

 

2 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

(หากผูประกอบการไม

ปฏิบัติตามท่ีนัดหมาย

หรือกรณีอ่ืนใดท่ีสงผล

ใหเจาหนาท่ีไมสามารถ

เขาตรวจสอบ

สำนักงาน/สถาน

ประกอบไดภายใน 5 วัน

ทำการ หลังจากท่ีนัด

หมายจะถือวาไม

ประสงคยื่นคำขอ) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบประจำ

พ้ืนท่ีสรุปรายงานผลการ

ตรวจสอบสถานประกอบการ

พรอมจัดสงเอกสารหลักฐาน

ประกอบสงคืนหนวยงานท่ี

รับคำขอ 

2 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

- 



ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การพิจารณา 

 

1.เจาหนาท่ีลงทะเบียนรับ

เอกสารและตรวจพิจารณาคำ

ขอและเอกสารหลักฐานอีกครั้ง

หนึ่ง 

2.เจาหนาท่ีเสนอเอกสารคำขอ

และผลการตรวจสอบสถาน

ประกอบการใหผูมีอำนาจเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติในหลักการ 

 

 

2 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

(กรณีพิจารณาแลว

เห็นวาขอมูลไม

ถูกตองและไม

ครบถวนตาม

หลักเกณฑ มิใหรับ

ตอทะเบยีนและให

สงคืนไปยังผูยื่นคำ

ขอเพ่ือแจงการไมรับ

ตอทะเบยีนพรอม

เหตุผลให

ผูประกอบการทราบ

ภายใน 5 วันทำการ) 

5) 

การพิจารณา 

 

ผูมีอำนาจอนุมัติใหตอ

ทะเบียน 

 

1 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

(เม่ือผูมีอำนาจได

อนุมัติใหตอ

ทะเบียนแลวถือวา

ผูประกอบการ

ดังกลาวเปนผูท่ี

ไดรับการตอ

ทะเบียนฯ นับแต

วันท่ีหมดอาย)ุ 

6) 

การพิจารณา 

 

1. เจาหนาท่ีดำเนินการบันทึก

รายชื่อและขอมูลของ

ผูประกอบการลงในระบบ

ฐานขอมูลของกรมประมง 

2. เจาหนาท่ีจัดทำบัตร

ประจำตัวผูประกอบการดาน

การประมงเสนอผูมีอำนาจเพ่ือ

พิจารณาลงนาม 

 

1 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

- 

7) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ผูมีอำนาจลงนามในบัตร

ประจำตัวผูประกอบการดาน

การประมง 

1 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

- 

ระยะเวลาดำเนนิการรวม   10 วันทำการ 



6. งานบริการนี ้ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดำเนินการลดข้ันตอน 

7. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจำตัว

ผูประกอบการดาน

การประมงฉบับ

เดิม 

สำนักงานประมง

พ้ืนท่ี

กรงุเทพมหานคร 

1 0 ฉบับ - 

2) 

บัตรประจำตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีมอบอำนาจให

แนบสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของ

ผูรับมอบอำนาจ) 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนังสือมอบอำนาจ - 1 0 ฉบับ (กรณีการมอบ

อำนาจใหผูอ่ืน

ดำเนินการแทน (ติด

อากรแสตมป 10 

บาท) ) 

8. คาธรรมเนียม 

1) ไมมีคาธรรมเนียม 

 คาธรรมเนยีม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 
 

 

 

 

 

 

 



คูมือสำหรับประชาชน: กระบวนการออกใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองท่ีไดมาจากการเพาะพันธุ 

(สป.11) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 

กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

***ใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองท่ีไดมาจากการเพาะพันธุ (สป.11) มีอายุ 1 ป 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ผูประกอบการยื่นคำ

ขอรับใบอนุญาตใหคาสัตว

ปาคุมครองท่ีไดมาจากการ

เพาะพันธุ (สป. 10) 

2. เจาหนาท่ีลงทะเบียนรับ

เรื่อง และออกใบนัดรับ 

3. เจาหนาท่ีตรวจเอกสาร

หลักฐานประกอบการขอ

หากถูกตองจะออกใบนัดรับ

ใบอนุญาต หากไมผานคืน

เรื่องแกผูประกอบการ เพ่ือ

ทำการแกไขใหถูกตอง 

1 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีจัดทำใบอนุญาตให

คาสัตวปาคุมครองท่ีไดมา

จากการเพาะพันธุ (สป. 11) 

เสนอผูมีอำนาจลงนาม 

 
 

1 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

- 

3) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผูมีอำนาจลงนามใบอนุญาต 

 
 

1 วันทำการ สำนักงานประมง

จังหวัดระยอง 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม   3 วันทำการ 

9. งานบริการนี้ ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดำเนินการลดข้ันตอน 

 

 

 

 



10. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจำตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สำเนาบัตร

ประชาชนของผูยื่น

คำขอ หรือ สำเนา

บัตรประชาชนของ

ผูรับมอบอำนาจ 

หรือ สำเนาบัตร

ประชาชนของ

กรรมการท่ีมี

อำนาจลงนาม

ผูกพันบริษัท) 

2) 

สำเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สำเนาทะเบียน

บานของผูยื่นคำ

ขอ) 

3) 

เอกสารหนังสือ

รับรองจด

ทะเบียนบรษัิท 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

0 1 ฉบับ (อายุไมเกิน 6 

เดือน) 

4) 

หนังสือมอบ

อำนาจติดอาการ

แสตมป 

- 1 0 ฉบับ (10 บาท/ครั้ง หรือ 

30 บาท/ป) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
ใบคำขอ สป. 10 กรมประมง 1 0 ฉบับ - 

 

 

2) 

หลักฐานการ

ไดมาซ่ึงสัตวปา

คุมครอง 

กรมประมง 0 1 ฉบับ ((ใบเคลื่อนท่ีหรือ

หนังสือกำกับการ

จำหนายสัตวปาฯ

หรืออ่ืนๆ)) 
 

 



ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 

หลักฐานการ

ไดมาซ่ึงสัตวปาท่ี

ใชในกิจการ

เพาะพันธุ 

กรมประมง 1 1 ฉบับ (หนังสืออนุญาตให

นำสัตวปาท่ีไดจาก

การเพาะพันธุ

เคลื่อนท่ีเพ่ือ

การคา (สป. 13) 

หรือ หนังสือกำกับ

การจำหนายสัตว

ปาท่ีเปนสัตวน้ำ ใช

เอกสารฉบับจริง 

ใบอนุญาตให

ครอบครองสัตวปา

คุมครองชั่วคราว 

(สป. 2) ใชเอกสาร

สำเนา 

เอกสารนำเขา ใช

เอกสารฉบับจริง

หรือสำเนา) 

4) 
หนังสือเชารานคา - 0 1 ฉบับ (กรณีท่ีมีการเชา

สถานท่ีเพ่ือการคา) 

5) 

แผนผังสังเขปของ

สถานท่ี

ดำเนินการ 

- 1 0 ฉบับ - 

 

11. คาธรรมเนียม 

1) ใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองท่ีไดมาจากการเพาะพันธุ (สป.11) 

 คาธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ -   

 
 

 

 

 

 

 



ประเภทงาน : การจัดทำหนังสือรับรองเรือประมง 

ข้ันตอน ระยะเวลา 

- ตรวจรับเอกสาร 3 นาที 

- นำขอมูลลงระบบ E - License 5 นาที 

- กรมประมงพิจารณา ไมเกิน 15 วันทำการ 

- ออกหนังสือรับรองมอบใหชาวประมง ไมเกิน 1 วันทำการ 

 

ประเภทงาน : การจัดทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานตางดาว (Seabook) 

ข้ันตอน ระยะเวลา 

- ตรวจรับเอกสาร 3 นาที 

- จัดทำประวัติ ถายรูป แสกนลายนิ้วมือ 5 นาที 

- นำขอมูลลงระบบ (Seabook) 5 นาที 

- จายเงินคาธรรมเนียม 5 นาที 

- ออกใบแทนหนังสือคนประจำเรือ 5 นาที 

- จัดทำหนังสือคนประจำเรือ ไมเกิน 7 วันทำการ 

 

 

 


