
รายงานผลการดําเนินการใหบริการตามคูมือประชาชน  

หนวยงาน สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 

ช่ือคูมือประชาชน 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ประจําเดือน มกราคม 
2563 

ชากวากําหนด
จํานวน (เรื่อง) 

1. การออกใบรบัรองการแปรรูปสัตวน้ํา 3 วัน    
3. การออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 19 วัน    
4. การตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 19 วัน    
5. การออกใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 4 วัน    
6. การตออายุใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 4 วัน    
7. การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 4 วัน    
8. การตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 4 วัน    
9. การออกใบรบัรองระบบ GMP/HACCP สําหรับโรงงานอาหารสัตว (ประเมินรายใหม) 78 วัน    
10. การตออายุใบรับรองระบบ GMP/HACCP สําหรับโรงงานอาหารสัตว 30 วัน    
11. การออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 30 วัน    
12. การแกไขรายงานข้ึนทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 30 วัน    
13. การออกหนังสือแจงการนําเขาซ่ึงอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร 10 วัน    
14. การออกหนังสือรับรองการผลิตภัณฑอาหารสัตววาขายไดในประเทศไทย 
(อาหารสัตวน้ํา) (Certificate of free sale) 

6 วัน    

15. ใหบริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก 
 

180  
นาที/ ฉบับ 

   

16.กระบวนการออกใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองท่ีไดจากการเพาะพันธุ (สป.11) 3 วัน    
17. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหนําเขา สงออก หรือใหนําผานตามมาตรา 
23 หรือ 24 แหง พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาพ.ศ. 2535 (สป.5)  

7 วัน    

18. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหนําเขา สงออก หรือใหนําผานตามมาตรา 
23 หรือ 24 แหง พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 (สป.5) 
ผานระบบ Fisheries Single Window 

7 วัน    



ช่ือคูมือประชาชน 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ประจําเดือน มกราคม 
2563 

ชากวากําหนด
จํานวน (เรื่อง) 

19. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหนําเขา สงออก หรือใหนําผานซ่ึงสัตวปาชนิด
พันธุอ่ืนท่ีมิใชสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองและมิใชสัตวปาตามบัญชีทาย
อนุสัญญา CITES (สป.6) 

7 วัน    

20. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหนําเขา สงออก หรือใหนําผานซ่ึงสัตวปาชนิด
พันธุอ่ืนท่ีมิใชสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองและมิใชสัตวปาตามบัญชีทาย
อนุสัญญา CITES (สป.6) ผานระบบ Fisheries Single Window 

7 วัน    

21. การข้ึนทะเบียนฟารมเพาะพันธุสัตวน้ําในบัญชีแนบทายอนุสัญญา  CITES 
หมายเลข1 เพ่ือการคาระหวางประเทศ 

222 วัน    

22. การออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการสงกุงกุลาดํามีชีวิตออกไปนอก
ราชอาณาจักร (กท.2) 

3 วัน    

23. การออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวน้ําคุมครองท่ีไดมาจากการเพาะพันธุ (สป.15 3 วัน     
24. การออกใบอนุญาตใหทําการเพาะพันธุสัตวปาคุมครองท่ีเปนสัตวน้ํา (สป.9) 68 วัน    
25. การออกหนังสือใบรับรองสัตวน้ําท่ีมิไดอยูในบัญชีไซเตส (non-CITES) 5 วัน    
26. การออกหนังสือรับรองใหสงหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร 5 วัน    
27. การออกหนังสือรับรองใหสงออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามท่ีไดจากการนําเขา (ปท.2 7 วัน    
28. การออกหนังสือรับรองใหสงออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามท่ีไดจากการเพาะเลี้ยง (ป 7 วัน    
29. การออกหนังสือรับรองใหสงออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามเพ่ือการศึกษาวิจัย (ปท.2 7 วัน    
30. การออกหนังสืออนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ (สป.21) 68 วัน    
31. การออกหนังสืออนุญาตใหนําสัตวปาท่ีไดจากการเพาะพันธุเคลื่อนท่ีเพ่ือการคา (สป 3 วัน    
32. การออกใบอนุญาตใหกระทําการเปนผูขายทอดตลาดสินคาสัตวน้ําท่ีสะพานปลา 1 วัน    
33. การออกใบอนุญาตใหผูประกอบกิจการแพปลา 1 วัน    
34. การลงทะเบียนเขาใชระบบ Fisheries Single Window (FSW) 3 วัน    
35. การออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพ่ือการนําเขาสงออกสัตวน้ําผานระบบ  Fisheries 
Single Window (FSW) กรณีใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสและเปนใบอนุญาต/ใบรับรอง
ท่ีไมมีคาธรรมเนียม 
 

60 นาที    



ช่ือคูมือประชาชน 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ประจําเดือนมกราคม 
2563 

ชากวากําหนด
จํานวน (เรื่อง) 

37. การออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพ่ือการนําเขาสงออกสัตวน้ําผานระบบ  Fisheries 
Single Window (FSW) กรณีไมมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสและเปนใบอนุญาต/
ใบรับรองท่ีไมมีคาธรรมเนียม 

1 วัน    

41. การตรวจสอบการนําเขาสินคาประมง กรณีเปนสินคาท่ีตองอายัดหรือกักกัน 14 วัน    
42. การตรวจสอบการนําเขาสินคาประมง กรณีเปนสินคาท่ีไมตองอายัดหรือกักกัน 5 ชม.    
43. การตรวจสอบการนําผานสินคาสัตวน้ํา ณ ดานตรวจสัตวน้ําท่ีนําออก 5 ชม.    
44. การตรวจสอบการสงออกสินคาประมง 4 ชม.    
45. การข้ึนทะเบียนสถานกักกันสัตวน้ํา 30 วัน    
46. การข้ึนทะเบียนท่ีพักซากสัตวน้ํา 30 วัน    
47. การออกใบรับรองซากเพ่ือการสงออก 30 วัน    
50. การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายทางการประมง 34 วัน    
51. การออกใบแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายทางการประมง 2.5 วัน    
52. การอนุญาตสงออกวัตถุอันตรายทางการประมง 34 วัน    
53. การอนุญาตนําเขาวัตถุอันตรายทางการประมง 34 วัน    
54. การอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายทางการประมง 64 วัน    
55. การอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง 34 วัน    
56. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ทบ.1) 15 วัน 90 21  
57. การตออายุทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ทบ.1) 15 วัน 0 0  
58. การข้ึนทะเบียนผูประกอบการดานการประมง (ทบ.2) 7 วัน - -  
59. การตออายุทะเบียนผูประกอบการดานการประมง (ทบ.2) 7 วัน 0 0  
60. การข้ึน/ตอทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือการสงออก (สอ.3) 67 วัน    
61. การข้ึน/ตอทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตวน้ําเพ่ือการสงออก (สอ.4) 67 วัน    
62. การขอหนังสือรับรองเปนผูมีสิทธิ์ออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําสวยงาม
เพ่ือการสงออก 

5 วัน    

63. การประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (สําหรับผู
ขอประเภทบุคคล) 

23 วัน - -  



ช่ือคูมือประชาชน 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ประจําเดือน มกราคม 
2563 

ชากวากําหนด
จํานวน (เรื่อง) 

64. การประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (สําหรับผู
ขอประเภทกลุมองคกร เอกชน) 

23 วัน    

65. การประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (สําหรับผูขอ
ประเภทบุคคล) 

23 วัน    

66. การประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (สําหรับผูขอ
ประเภทกลุมองคกร เอกชน) 

23 วัน    

67. การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก 390 นาที    
68. การข้ึนทะเบียนฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเลเพ่ือการนําเขามาเพาะพันธุ 18 วัน    
69. การออกหนังสือรับรองยืนยันการนําเขากุงทะเลเพ่ือการเพาะพันธุ 1 วัน    
 

 

  



รายงานผลการดําเนินการใหบริการตามคูมือประชาชน  

หนวยงาน สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 

ช่ือคูมือประชาชน 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ประจําเดือน กุมภาพันธ 
2563 

ชากวากําหนด
จํานวน (เรื่อง) 

1. การออกใบรบัรองการแปรรูปสัตวน้ํา 3 วัน    
3. การออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 19 วัน    
4. การตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 19 วัน    
5. การออกใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 4 วัน    
6. การตออายุใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 4 วัน    
7. การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 4 วัน    
8. การตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 4 วัน    
9. การออกใบรบัรองระบบ GMP/HACCP สําหรับโรงงานอาหารสัตว (ประเมินรายใหม) 78 วัน    
10. การตออายุใบรับรองระบบ GMP/HACCP สําหรับโรงงานอาหารสัตว 30 วัน    
11. การออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 30 วัน    
12. การแกไขรายงานข้ึนทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 30 วัน    
13. การออกหนังสือแจงการนําเขาซ่ึงอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร 10 วัน    
14. การออกหนังสือรับรองการผลิตภัณฑอาหารสัตววาขายไดในประเทศไทย 
(อาหารสัตวน้ํา) (Certificate of free sale) 

6 วัน    

15. ใหบริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก 
 

180  
นาที/ ฉบับ 

   

16.กระบวนการออกใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองท่ีไดจากการเพาะพันธุ (สป.11) 3 วัน    
17. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหนําเขา สงออก หรือใหนําผานตามมาตรา 
23 หรือ 24 แหง พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาพ.ศ. 2535 (สป.5)  

7 วัน    

18. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหนําเขา สงออก หรือใหนําผานตามมาตรา 
23 หรือ 24 แหง พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 (สป.5) 
ผานระบบ Fisheries Single Window 

7 วัน    



ช่ือคูมือประชาชน 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ประจําเดือน กุมภาพันธ 
2563 

ชากวากําหนด
จํานวน (เรื่อง) 

19. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหนําเขา สงออก หรือใหนําผานซ่ึงสัตวปาชนิด
พันธุอ่ืนท่ีมิใชสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองและมิใชสัตวปาตามบัญชีทาย
อนุสัญญา CITES (สป.6) 

7 วัน    

20. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหนําเขา สงออก หรือใหนําผานซ่ึงสัตวปาชนิด
พันธุอ่ืนท่ีมิใชสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองและมิใชสัตวปาตามบัญชีทาย
อนุสัญญา CITES (สป.6) ผานระบบ Fisheries Single Window 

7 วัน    

21. การข้ึนทะเบียนฟารมเพาะพันธุสัตวน้ําในบัญชีแนบทายอนุสัญญา  CITES 
หมายเลข1 เพ่ือการคาระหวางประเทศ 

222 วัน    

22. การออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการสงกุงกุลาดํามีชีวิตออกไปนอก
ราชอาณาจักร (กท.2) 

3 วัน    

23. การออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวน้ําคุมครองท่ีไดมาจากการเพาะพันธุ (สป.15 3 วัน     
24. การออกใบอนุญาตใหทําการเพาะพันธุสัตวปาคุมครองท่ีเปนสัตวน้ํา (สป.9) 68 วัน    
25. การออกหนังสือใบรับรองสัตวน้ําท่ีมิไดอยูในบัญชีไซเตส (non-CITES) 5 วัน    
26. การออกหนังสือรับรองใหสงหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร 5 วัน    
27. การออกหนังสือรับรองใหสงออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามท่ีไดจากการนําเขา (ปท.2 7 วัน    
28. การออกหนังสือรับรองใหสงออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามท่ีไดจากการเพาะเลี้ยง (ป 7 วัน    
29. การออกหนังสือรับรองใหสงออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามเพ่ือการศึกษาวิจัย (ปท.2 7 วัน    
30. การออกหนังสืออนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ (สป.21) 68 วัน    
31. การออกหนังสืออนุญาตใหนําสัตวปาท่ีไดจากการเพาะพันธุเคลื่อนท่ีเพ่ือการคา (สป 3 วัน    
32. การออกใบอนุญาตใหกระทําการเปนผูขายทอดตลาดสินคาสัตวน้ําท่ีสะพานปลา 1 วัน    
33. การออกใบอนุญาตใหผูประกอบกิจการแพปลา 1 วัน    
34. การลงทะเบียนเขาใชระบบ Fisheries Single Window (FSW) 3 วัน    
35. การออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพ่ือการนําเขาสงออกสัตวน้ําผานระบบ  Fisheries 
Single Window (FSW) กรณีใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสและเปนใบอนุญาต/ใบรับรอง
ท่ีไมมีคาธรรมเนียม 
 

60 นาที    



ช่ือคูมือประชาชน 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ประจําเดือนกุมภาพันธ 
2563 

ชากวากําหนด
จํานวน (เรื่อง) 

37. การออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพ่ือการนําเขาสงออกสัตวน้ําผานระบบ  Fisheries 
Single Window (FSW) กรณีไมมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสและเปนใบอนุญาต/
ใบรับรองท่ีไมมีคาธรรมเนียม 

1 วัน    

41. การตรวจสอบการนําเขาสินคาประมง กรณีเปนสินคาท่ีตองอายัดหรือกักกัน 14 วัน    
42. การตรวจสอบการนําเขาสินคาประมง กรณีเปนสินคาท่ีไมตองอายัดหรือกักกัน 5 ชม.    
43. การตรวจสอบการนําผานสินคาสัตวน้ํา ณ ดานตรวจสัตวน้ําท่ีนําออก 5 ชม.    
44. การตรวจสอบการสงออกสินคาประมง 4 ชม.    
45. การข้ึนทะเบียนสถานกักกันสัตวน้ํา 30 วัน    
46. การข้ึนทะเบียนท่ีพักซากสัตวน้ํา 30 วัน    
47. การออกใบรับรองซากเพ่ือการสงออก 30 วัน    
50. การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายทางการประมง 34 วัน    
51. การออกใบแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายทางการประมง 2.5 วัน    
52. การอนุญาตสงออกวัตถุอันตรายทางการประมง 34 วัน    
53. การอนุญาตนําเขาวัตถุอันตรายทางการประมง 34 วัน    
54. การอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายทางการประมง 64 วัน    
55. การอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง 34 วัน    
56. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ทบ.1) 15 วัน 103 13  
57. การตออายุทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ทบ.1) 15 วัน 14 14  
58. การข้ึนทะเบียนผูประกอบการดานการประมง (ทบ.2) 7 วัน 2 2  
59. การตออายุทะเบียนผูประกอบการดานการประมง (ทบ.2) 7 วัน 0 0  
60. การข้ึน/ตอทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือการสงออก (สอ.3) 67 วัน    
61. การข้ึน/ตอทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตวน้ําเพ่ือการสงออก (สอ.4) 67 วัน    
62. การขอหนังสือรับรองเปนผูมีสิทธิ์ออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําสวยงาม
เพ่ือการสงออก 

5 วัน    

63. การประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (สําหรับผู
ขอประเภทบุคคล) 

23 วัน - -  



ช่ือคูมือประชาชน 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ประจําเดือน กุมภาพันธ 
2563 

ชากวากําหนด
จํานวน (เรื่อง) 

64. การประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (สําหรับผู
ขอประเภทกลุมองคกร เอกชน) 

23 วัน    

65. การประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (สําหรับผูขอ
ประเภทบุคคล) 

23 วัน    

66. การประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (สําหรับผูขอ
ประเภทกลุมองคกร เอกชน) 

23 วัน    

67. การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก 390 นาที    
68. การข้ึนทะเบียนฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเลเพ่ือการนําเขามาเพาะพันธุ 18 วัน    
69. การออกหนังสือรับรองยืนยันการนําเขากุงทะเลเพ่ือการเพาะพันธุ 1 วัน    
 

 

  



รายงานผลการดําเนินการใหบริการตามคูมือประชาชน  

หนวยงาน สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 

ช่ือคูมือประชาชน 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ประจําเดือน มีนาคม 
2563 

ชากวากําหนด
จํานวน (เรื่อง) 

1. การออกใบรบัรองการแปรรูปสัตวน้ํา 3 วัน    
3. การออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 19 วัน    
4. การตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 19 วัน    
5. การออกใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 4 วัน    
6. การตออายุใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 4 วัน    
7. การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 4 วัน    
8. การตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 4 วัน    
9. การออกใบรบัรองระบบ GMP/HACCP สําหรับโรงงานอาหารสัตว (ประเมินรายใหม) 78 วัน    
10. การตออายุใบรับรองระบบ GMP/HACCP สําหรับโรงงานอาหารสัตว 30 วัน    
11. การออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 30 วัน    
12. การแกไขรายงานข้ึนทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 30 วัน    
13. การออกหนังสือแจงการนําเขาซ่ึงอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร 10 วัน    
14. การออกหนังสือรับรองการผลิตภัณฑอาหารสัตววาขายไดในประเทศไทย 
(อาหารสัตวน้ํา) (Certificate of free sale) 

6 วัน    

15. ใหบริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก 
 

180  
นาที/ ฉบับ 

   

16.กระบวนการออกใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองท่ีไดจากการเพาะพันธุ (สป.11) 3 วัน    
17. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหนําเขา สงออก หรือใหนําผานตามมาตรา 
23 หรือ 24 แหง พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาพ.ศ. 2535 (สป.5)  

7 วัน    

18. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหนําเขา สงออก หรือใหนําผานตามมาตรา 
23 หรือ 24 แหง พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 (สป.5) 
ผานระบบ Fisheries Single Window 

7 วัน    



ช่ือคูมือประชาชน 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ประจําเดือน มีนาคม 
2563 

ชากวากําหนด
จํานวน (เรื่อง) 

19. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหนําเขา สงออก หรือใหนําผานซ่ึงสัตวปาชนิด
พันธุอ่ืนท่ีมิใชสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองและมิใชสัตวปาตามบัญชีทาย
อนุสัญญา CITES (สป.6) 

7 วัน    

20. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหนําเขา สงออก หรือใหนําผานซ่ึงสัตวปาชนิด
พันธุอ่ืนท่ีมิใชสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองและมิใชสัตวปาตามบัญชีทาย
อนุสัญญา CITES (สป.6) ผานระบบ Fisheries Single Window 

7 วัน    

21. การข้ึนทะเบียนฟารมเพาะพันธุสัตวน้ําในบัญชีแนบทายอนุสัญญา  CITES 
หมายเลข1 เพ่ือการคาระหวางประเทศ 

222 วัน    

22. การออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการสงกุงกุลาดํามีชีวิตออกไปนอก
ราชอาณาจักร (กท.2) 

3 วัน    

23. การออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวน้ําคุมครองท่ีไดมาจากการเพาะพันธุ (สป.15 3 วัน     
24. การออกใบอนุญาตใหทําการเพาะพันธุสัตวปาคุมครองท่ีเปนสัตวน้ํา (สป.9) 68 วัน    
25. การออกหนังสือใบรับรองสัตวน้ําท่ีมิไดอยูในบัญชีไซเตส (non-CITES) 5 วัน    
26. การออกหนังสือรับรองใหสงหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร 5 วัน    
27. การออกหนังสือรับรองใหสงออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามท่ีไดจากการนําเขา (ปท.2 7 วัน    
28. การออกหนังสือรับรองใหสงออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามท่ีไดจากการเพาะเลี้ยง (ป 7 วัน    
29. การออกหนังสือรับรองใหสงออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามเพ่ือการศึกษาวิจัย (ปท.2 7 วัน    
30. การออกหนังสืออนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ (สป.21) 68 วัน    
31. การออกหนังสืออนุญาตใหนําสัตวปาท่ีไดจากการเพาะพันธุเคลื่อนท่ีเพ่ือการคา (สป 3 วัน    
32. การออกใบอนุญาตใหกระทําการเปนผูขายทอดตลาดสินคาสัตวน้ําท่ีสะพานปลา 1 วัน    
33. การออกใบอนุญาตใหผูประกอบกิจการแพปลา 1 วัน    
34. การลงทะเบียนเขาใชระบบ Fisheries Single Window (FSW) 3 วัน    
35. การออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพ่ือการนําเขาสงออกสัตวน้ําผานระบบ  Fisheries 
Single Window (FSW) กรณีใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสและเปนใบอนุญาต/ใบรับรอง
ท่ีไมมีคาธรรมเนียม 
 

60 นาที    



ช่ือคูมือประชาชน 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ประจําเดือนมีนาคม 
2563 

ชากวากําหนด
จํานวน (เรื่อง) 

37. การออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพ่ือการนําเขาสงออกสัตวน้ําผานระบบ  Fisheries 
Single Window (FSW) กรณีไมมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสและเปนใบอนุญาต/
ใบรับรองท่ีไมมีคาธรรมเนียม 

1 วัน    

41. การตรวจสอบการนําเขาสินคาประมง กรณีเปนสินคาท่ีตองอายัดหรือกักกัน 14 วัน    
42. การตรวจสอบการนําเขาสินคาประมง กรณีเปนสินคาท่ีไมตองอายัดหรือกักกัน 5 ชม.    
43. การตรวจสอบการนําผานสินคาสัตวน้ํา ณ ดานตรวจสัตวน้ําท่ีนําออก 5 ชม.    
44. การตรวจสอบการสงออกสินคาประมง 4 ชม.    
45. การข้ึนทะเบียนสถานกักกันสัตวน้ํา 30 วัน    
46. การข้ึนทะเบียนท่ีพักซากสัตวน้ํา 30 วัน    
47. การออกใบรับรองซากเพ่ือการสงออก 30 วัน    
50. การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายทางการประมง 34 วัน    
51. การออกใบแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายทางการประมง 2.5 วัน    
52. การอนุญาตสงออกวัตถุอันตรายทางการประมง 34 วัน    
53. การอนุญาตนําเขาวัตถุอันตรายทางการประมง 34 วัน    
54. การอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายทางการประมง 64 วัน    
55. การอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง 34 วัน    
56. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ทบ.1) 15 วัน 109 6  
57. การตออายุทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ทบ.1) 15 วัน 349 335  
58. การข้ึนทะเบียนผูประกอบการดานการประมง (ทบ.2) 7 วัน 3 1  
59. การตออายุทะเบียนผูประกอบการดานการประมง (ทบ.2) 7 วัน 0 0  
60. การข้ึน/ตอทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือการสงออก (สอ.3) 67 วัน    
61. การข้ึน/ตอทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตวน้ําเพ่ือการสงออก (สอ.4) 67 วัน    
62. การขอหนังสือรับรองเปนผูมีสิทธิ์ออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําสวยงาม
เพ่ือการสงออก 

5 วัน    

63. การประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (สําหรับผู
ขอประเภทบุคคล) 

23 วัน - -  



ช่ือคูมือประชาชน 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ประจําเดือน มีนาคม 
2563 

ชากวากําหนด
จํานวน (เรื่อง) 

64. การประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (สําหรับผู
ขอประเภทกลุมองคกร เอกชน) 

23 วัน    

65. การประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (สําหรับผูขอ
ประเภทบุคคล) 

23 วัน    

66. การประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (สําหรับผูขอ
ประเภทกลุมองคกร เอกชน) 

23 วัน    

67. การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก 390 นาที    
68. การข้ึนทะเบียนฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเลเพ่ือการนําเขามาเพาะพันธุ 18 วัน    
69. การออกหนังสือรับรองยืนยันการนําเขากุงทะเลเพ่ือการเพาะพันธุ 1 วัน    
 

  



รายงานผลการดําเนินการใหบริการตามคูมือประชาชน  

หนวยงาน สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 

ช่ือคูมือประชาชน 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ประจาํเดือน เมษายน 
2563 

ชากวากําหนด
จํานวน (เรื่อง) 

1. การออกใบรบัรองการแปรรูปสัตวน้ํา 3 วัน    
3. การออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 19 วัน    
4. การตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 19 วัน    
5. การออกใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 4 วัน    
6. การตออายุใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 4 วัน    
7. การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 4 วัน    
8. การตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 4 วัน    
9. การออกใบรบัรองระบบ GMP/HACCP สําหรับโรงงานอาหารสัตว (ประเมินรายใหม) 78 วัน    
10. การตออายุใบรับรองระบบ GMP/HACCP สําหรับโรงงานอาหารสัตว 30 วัน    
11. การออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 30 วัน    
12. การแกไขรายงานข้ึนทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 30 วัน    
13. การออกหนังสือแจงการนําเขาซ่ึงอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร 10 วัน    
14. การออกหนังสือรับรองการผลิตภัณฑอาหารสัตววาขายไดในประเทศไทย 
(อาหารสัตวน้ํา) (Certificate of free sale) 

6 วัน    

15. ใหบริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก 
 

180  
นาที/ ฉบับ 

   

16.กระบวนการออกใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองท่ีไดจากการเพาะพันธุ (สป.11) 3 วัน    
17. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหนําเขา สงออก หรือใหนําผานตามมาตรา 
23 หรือ 24 แหง พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาพ.ศ. 2535 (สป.5)  

7 วัน    

18. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหนําเขา สงออก หรือใหนําผานตามมาตรา 
23 หรือ 24 แหง พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 (สป.5) 
ผานระบบ Fisheries Single Window 

7 วัน    



ช่ือคูมือประชาชน 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ประจาํเดือน เมษายน 
2563 

ชากวากําหนด
จํานวน (เรื่อง) 

19. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหนําเขา สงออก หรือใหนําผานซ่ึงสัตวปาชนิด
พันธุอ่ืนท่ีมิใชสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองและมิใชสัตวปาตามบัญชีทาย
อนุสัญญา CITES (สป.6) 

7 วัน    

20. กระบวนการออกหนังสืออนุญาตใหนําเขา สงออก หรือใหนําผานซ่ึงสัตวปาชนิด
พันธุอ่ืนท่ีมิใชสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองและมิใชสัตวปาตามบัญชีทาย
อนุสัญญา CITES (สป.6) ผานระบบ Fisheries Single Window 

7 วัน    

21. การข้ึนทะเบียนฟารมเพาะพันธุสัตวน้ําในบัญชีแนบทายอนุสัญญา  CITES 
หมายเลข1 เพ่ือการคาระหวางประเทศ 

222 วัน    

22. การออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการสงกุงกุลาดํามีชีวิตออกไปนอก
ราชอาณาจักร (กท.2) 

3 วัน    

23. การออกใบอนุญาตใหครอบครองสัตวน้ําคุมครองท่ีไดมาจากการเพาะพันธุ (สป.15 3 วัน     
24. การออกใบอนุญาตใหทําการเพาะพันธุสัตวปาคุมครองท่ีเปนสัตวน้ํา (สป.9) 68 วัน    
25. การออกหนังสือใบรับรองสัตวน้ําท่ีมิไดอยูในบัญชีไซเตส (non-CITES) 5 วัน    
26. การออกหนังสือรับรองใหสงหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร 5 วัน    
27. การออกหนังสือรับรองใหสงออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามท่ีไดจากการนําเขา (ปท.2 7 วัน    
28. การออกหนังสือรับรองใหสงออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามท่ีไดจากการเพาะเลี้ยง (ป 7 วัน    
29. การออกหนังสือรับรองใหสงออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามเพ่ือการศึกษาวิจัย (ปท.2 7 วัน    
30. การออกหนังสืออนุญาตใหจัดตั้งและดําเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ (สป.21) 68 วัน    
31. การออกหนังสืออนุญาตใหนําสัตวปาท่ีไดจากการเพาะพันธุเคลื่อนท่ีเพ่ือการคา (สป 3 วัน    
32. การออกใบอนุญาตใหกระทําการเปนผูขายทอดตลาดสินคาสัตวน้ําท่ีสะพานปลา 1 วัน    
33. การออกใบอนุญาตใหผูประกอบกิจการแพปลา 1 วัน    
34. การลงทะเบียนเขาใชระบบ Fisheries Single Window (FSW) 3 วัน    
35. การออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพ่ือการนําเขาสงออกสัตวน้ําผานระบบ  Fisheries 
Single Window (FSW) กรณีใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสและเปนใบอนุญาต/ใบรับรอง
ท่ีไมมีคาธรรมเนียม 
 

60 นาที    



ช่ือคูมือประชาชน 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ประจาํเดือนเมษายน 
2563 

ชากวากําหนด
จํานวน (เรื่อง) 

37. การออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพ่ือการนําเขาสงออกสัตวน้ําผานระบบ  Fisheries 
Single Window (FSW) กรณีไมมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสและเปนใบอนุญาต/
ใบรับรองท่ีไมมีคาธรรมเนียม 

1 วัน    

41. การตรวจสอบการนําเขาสินคาประมง กรณีเปนสินคาท่ีตองอายัดหรือกักกัน 14 วัน    
42. การตรวจสอบการนําเขาสินคาประมง กรณีเปนสินคาท่ีไมตองอายัดหรือกักกัน 5 ชม.    
43. การตรวจสอบการนําผานสินคาสัตวน้ํา ณ ดานตรวจสัตวน้ําท่ีนําออก 5 ชม.    
44. การตรวจสอบการสงออกสินคาประมง 4 ชม.    
45. การข้ึนทะเบียนสถานกักกันสัตวน้ํา 30 วัน    
46. การข้ึนทะเบียนท่ีพักซากสัตวน้ํา 30 วัน    
47. การออกใบรับรองซากเพ่ือการสงออก 30 วัน    
50. การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายทางการประมง 34 วัน    
51. การออกใบแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายทางการประมง 2.5 วัน    
52. การอนุญาตสงออกวัตถุอันตรายทางการประมง 34 วัน    
53. การอนุญาตนําเขาวัตถุอันตรายทางการประมง 34 วัน    
54. การอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายทางการประมง 64 วัน    
55. การอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง 34 วัน    
56. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ทบ.1) 15 วัน 161 51  
57. การตออายุทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ทบ.1) 15 วัน 449 100  
58. การข้ึนทะเบียนผูประกอบการดานการประมง (ทบ.2) 7 วัน 3 0  
59. การตออายุทะเบียนผูประกอบการดานการประมง (ทบ.2) 7 วัน 0 0  
60. การข้ึน/ตอทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือการสงออก (สอ.3) 67 วัน    
61. การข้ึน/ตอทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตวน้ําเพ่ือการสงออก (สอ.4) 67 วัน    
62. การขอหนังสือรับรองเปนผูมีสิทธิ์ออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําสวยงาม
เพ่ือการสงออก 

5 วัน    

63. การประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (สําหรับผู
ขอประเภทบุคคล) 

23 วัน - -  



ช่ือคูมือประชาชน 
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

ประจาํเดือน เมษายน 
2563 

ชากวากําหนด
จํานวน (เรื่อง) 

64. การประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (สําหรับผู
ขอประเภทกลุมองคกร เอกชน) 

23 วัน    

65. การประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (สําหรับผูขอ
ประเภทบุคคล) 

23 วัน    

66. การประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (สําหรับผูขอ
ประเภทกลุมองคกร เอกชน) 

23 วัน    

67. การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก 390 นาที    
68. การข้ึนทะเบียนฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเลเพ่ือการนําเขามาเพาะพันธุ 18 วัน    
69. การออกหนังสือรับรองยืนยันการนําเขากุงทะเลเพ่ือการเพาะพันธุ 1 วัน    
 

 


