คูมือสำหรับประชาชน: การตออายุทะเบียนผูประกอบการดานการประมง (ทบ.1)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานประมงจังหวัดระยอง
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา

2)

การพิจารณา
3)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

1. ผูประกอบการดานการ
1 วันทำการ
ประมงยื่นคำขอตามแบบทบ 1
พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
2. เจาหนาที่ลงทะเบียนรับคำ
ขอและตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของขอความและ
เอกสารหลักฐาน
3. เจาหนาที่ออกใบนัดหมาย
การรับบัตรประจำตัว
ผูประกอบการดานการประมง
แกผูยื่นคำขอ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบประจำ 2 วันทำการ
พื้นที่นัดหมาย ตรวจสอบ
สำนักงาน/สถานประกอบการ
และลักษณะงานตรงตาม
ประเภทคำขอ

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบประจำ
พื้นที่สรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบสถานประกอบการ
พรอมจัดสงเอกสารหลักฐาน
ประกอบสงคืนหนวยงานที่
รับคำขอ

2 วันทำการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักงานประมง
จังหวัดระยอง

สำนักงานประมง
จังหวัดระยอง

สำนักงานประมง
จังหวัดระยอง

หมายเหตุ

(กรณีเอกสารไม
ถูกตองครบถวน ให
ผูประกอบการ
ปรับปรุงแกไข
ภายใน 1 วัน โดยจะ
เริ่มนับระยะเวลา
การใหบริการเมื่อ
เอกสารครบถวน
ถูกตอง)

(หากผูประกอบการไม
ปฏิบัติตามที่นัดหมาย
หรือกรณีอื่นใดที่
สงผลใหเจาหนาที่ไม
สามารถเขาตรวจสอบ
สำนักงาน/สถาน
ประกอบไดภายใน 5
วันทำการ หลังจากที่
นัดหมายจะถือวาไม
ประสงคยื่นคำขอ)
-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักงานประมง
จังหวัดระยอง

การพิจารณา

1. เจาหนาที่ลงทะเบียนรับ
2 วันทำการ
เอกสารและตรวจพิจารณาคำ
ขอและเอกสารหลักฐานอีกครั้ง
หนึ่ง
2. เจาหนาที่เสนอเอกสารคำขอ
และผลการตรวจสอบสถาน
ประกอบการใหผูมีอำนาจเพื่อ
พิจารณาอนุมัติในหลักการ

การพิจารณา

ผูมีอำนาจอนุมัติใหตอ
ทะเบียน

1 วันทำการ

สำนักงานประมง
จังหวัดระยอง

การพิจารณา

1. เจาหนาที่ดำเนินการบันทึก 1 วันทำการ
รายชื่อและขอมูลของ
ผูประกอบการลงในระบบ
ฐานขอมูลของกรมประมง
2. เจาหนาที่จัดทำบัตร
ประจำตัวผูประกอบการดาน
การประมงเสนอผูมีอำนาจเพื่อ
พิจารณาลงนาม
ผูมีอำนาจลงนามในบัตร
1 วันทำการ
ประจำตัวผูประกอบการดาน
การประมง

สำนักงานประมง
จังหวัดระยอง

-

สำนักงานประมง
จังหวัดระยอง

-

4)

5)

6)

7)

หมายเหตุ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

(กรณีพิจารณาแลว
เห็นวาขอมูลไม
ถูกตองและไม
ครบถวนตาม
หลักเกณฑ มิใหรับ
ตอทะเบียนและให
สงคืนไปยังผูยื่นคำ
ขอเพื่อแจงการไมรับ
ตอทะเบียนพรอม
เหตุผลให
ผูประกอบการทราบ
ภายใน 5 วันทำการ)
(เมื่อผูมีอำนาจได
อนุมัติใหตอ
ทะเบียนแลวถือวา
ผูประกอบการ
ดังกลาวเปนผูที่
ไดรับการตอ
ทะเบียนฯ นับแต
วันที่หมดอายุ)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 10 วันทำการ
2. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน
3. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัว
สำนักงานประมง
1
0
ฉบับ
ผูประกอบการดาน พื้นที่
1)
การประมงฉบับ
กรุงเทพมหานคร
เดิม
บัตรประจำตัว
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
(กรณีมอบอำนาจให
ประชาชน
แนบสำเนาบัตร
2)
ประจำตัวประชาชนของ
ผูรับมอบอำนาจ)

ที่

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
ออกเอกสาร
หนังสือมอบอำนาจ 1
0

1)

4. คาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีการมอบ
อำนาจใหผูอื่น
ดำเนินการแทน (ติด
อากรแสตมป 10
บาท) )

คูมือสำหรับประชาชน: การตออายุทะเบียนผูประกอบการดานการประมง (ทบ.2)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานประมงจังหวัดระยอง
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ
5. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
หนวยงานที่
ที่
ประเภทขั้นตอน
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร 1. ผูประกอบการดานการ
1 วันทำการ สำนักงานประมง
ประมงยื่นคำขอตามแบบทบ 2จังหวัดระยอง
2 พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
2. เจาหนาที่ลงทะเบียนรับคำ
ขอและตรวจสอบความถูกตอง
1)
ครบถวนของขอความและ
เอกสารหลักฐาน
3. เจาหนาที่ออกใบนัดหมาย
การรับบัตรประจำตัว
ผูประกอบการดานการประมง
แกผูยื่นคำขอ
การพิจารณา
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบประจำ 2 วันทำการ สำนักงานประมง
พื้นที่นัดหมาย ตรวจสอบ
จังหวัดระยอง
สำนักงาน/สถานประกอบการ
และลักษณะงานตรงตาม
ประเภทคำขอ
2)

การพิจารณา
3)

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบประจำ
พื้นที่สรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบสถานประกอบการ
พรอมจัดสงเอกสารหลักฐาน
ประกอบสงคืนหนวยงานที่
รับคำขอ

2 วันทำการ

สำนักงานประมง
จังหวัดระยอง

หมายเหตุ

(กรณีเอกสารไม
ถูกตองครบถวน ให
ผูประกอบการ
ปรับปรุงแกไข
ภายใน 1 วัน โดยจะ
เริ่มนับระยะเวลา
การใหบริการเมื่อ
เอกสารครบถวน
ถูกตอง)

(หากผูประกอบการไม
ปฏิบัติตามที่นัดหมาย
หรือกรณีอื่นใดที่สงผล
ใหเจาหนาที่ไมสามารถ
เขาตรวจสอบ
สำนักงาน/สถาน
ประกอบไดภายใน 5 วัน
ทำการ หลังจากที่นัด
หมายจะถือวาไม
ประสงคยื่นคำขอ)
-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักงานประมง
จังหวัดระยอง

การพิจารณา

1.เจาหนาที่ลงทะเบียนรับ
2 วันทำการ
เอกสารและตรวจพิจารณาคำ
ขอและเอกสารหลักฐานอีกครั้ง
หนึ่ง
2.เจาหนาที่เสนอเอกสารคำขอ
และผลการตรวจสอบสถาน
ประกอบการใหผูมีอำนาจเพื่อ
พิจารณาอนุมัติในหลักการ

การพิจารณา

ผูมีอำนาจอนุมัติใหตอ
ทะเบียน

1 วันทำการ

สำนักงานประมง
จังหวัดระยอง

การพิจารณา

1. เจาหนาที่ดำเนินการบันทึก 1 วันทำการ
รายชื่อและขอมูลของ
ผูประกอบการลงในระบบ
ฐานขอมูลของกรมประมง
2. เจาหนาที่จัดทำบัตร
ประจำตัวผูประกอบการดาน
การประมงเสนอผูมีอำนาจเพื่อ
พิจารณาลงนาม

สำนักงานประมง
จังหวัดระยอง

4)

5)

6)

การลงนาม/
7) คณะกรรมการมีมติ

ผูมอี ำนาจลงนามในบัตร
ประจำตัวผูประกอบการดาน
การประมง
ระยะเวลาดำเนินการรวม 10 วันทำการ

1 วันทำการ

สำนักงานประมง
จังหวัดระยอง

หมายเหตุ

(กรณีพิจารณาแลว
เห็นวาขอมูลไม
ถูกตองและไม
ครบถวนตาม
หลักเกณฑ มิใหรับ
ตอทะเบียนและให
สงคืนไปยังผูยื่นคำ
ขอเพื่อแจงการไมรับ
ตอทะเบียนพรอม
เหตุผลให
ผูประกอบการทราบ
ภายใน 5 วันทำการ)
(เมื่อผูมีอำนาจได
อนุมัติใหตอ
ทะเบียนแลวถือวา
ผูประกอบการ
ดังกลาวเปนผูที่
ไดรับการตอ
ทะเบียนฯ นับแต
วันที่หมดอายุ)
-

-

6. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน
7. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัว
สำนักงานประมง
1
0
ฉบับ
ผูประกอบการดาน พื้นที่
1)
การประมงฉบับ
กรุงเทพมหานคร
เดิม
บัตรประจำตัว
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
(กรณีมอบอำนาจให
ประชาชน
แนบสำเนาบัตร
2)
ประจำตัวประชาชนของ
ผูรับมอบอำนาจ)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสารยื่น
หมายเหตุ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือมอบอำนาจ 1
0
ฉบับ
(กรณีการมอบ
อำนาจใหผูอื่น
1)
ดำเนินการแทน (ติด
อากรแสตมป 10
บาท) )
8. คาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

คูมือสำหรับประชาชน: กระบวนการออกใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ
(สป.11)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานประมงจังหวัดระยอง
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ
***ใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ (สป.11) มีอายุ 1 ป
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
หนวยงานที่
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร 1. ผูประกอบการยื่นคำ
1 วันทำการ สำนักงานประมง ขอรับใบอนุญาตใหคาสัตว
จังหวัดระยอง
ปาคุมครองที่ไดมาจากการ
เพาะพันธุ (สป. 10)
2. เจาหนาที่ลงทะเบียนรับ
เรื่อง และออกใบนัดรับ
1)
3. เจาหนาที่ตรวจเอกสาร
หลักฐานประกอบการขอ
หากถูกตองจะออกใบนัดรับ
ใบอนุญาต หากไมผานคืน
เรื่องแกผูประกอบการ เพื่อ
ทำการแกไขใหถูกตอง
การพิจารณา
เจาหนาที่จัดทำใบอนุญาตให 1 วันทำการ สำนักงานประมง คาสัตวปาคุมครองที่ไดมา
จังหวัดระยอง
จากการเพาะพันธุ (สป. 11)
2)
เสนอผูมีอำนาจลงนาม

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูมีอำนาจลงนามใบอนุญาต

1 วันทำการ

สำนักงานประมง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 วันทำการ
9. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน

10. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(สำเนาบัตร
ประชาชน
ประชาชนของผูยื่น
คำขอ หรือ สำเนา
บัตรประชาชนของ
ผูรับมอบอำนาจ
1)
หรือ สำเนาบัตร
ประชาชนของ
กรรมการที่มี
อำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท)
สำเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(สำเนาทะเบียน
2) บาน
บานของผูยื่นคำ
ขอ)
เอกสารหนังสือ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ
(อายุไมเกิน 6
3) รับรองจด
การคา
เดือน)
ทะเบียนบริษัท
หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
(10 บาท/ครั้ง หรือ
4) อำนาจติดอาการ
30 บาท/ป)
แสตมป
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ใบคำขอ สป. 10 กรมประมง
1
0
ฉบับ
1)
หลักฐานการ
ไดมาซึ่งสัตวปา
2) คุมครอง

กรมประมง

0

1

ฉบับ

((ใบเคลื่อนที่หรือ
หนังสือกำกับการ
จำหนายสัตวปาฯ
หรืออื่นๆ))

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หลักฐานการ
กรมประมง
1
1
ฉบับ
ไดมาซึ่งสัตวปาที่
ใชในกิจการ
เพาะพันธุ

3)

หนังสือเชารานคา -

0

1

ฉบับ

แผนผังสังเขปของ 5) สถานที่
ดำเนินการ

1

0

ฉบับ

4)

11. คาธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตใหคาสัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ (สป.11)
คาธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ -

หมายเหตุ
(หนังสืออนุญาตให
นำสัตวปาที่ไดจาก
การเพาะพันธุ
เคลื่อนที่เพื่อ
การคา (สป. 13)
หรือ หนังสือกำกับ
การจำหนายสัตว
ปาที่เปนสัตวน้ำ ใช
เอกสารฉบับจริง
ใบอนุญาตให
ครอบครองสัตวปา
คุมครองชั่วคราว
(สป. 2) ใชเอกสาร
สำเนา
เอกสารนำเขา ใช
เอกสารฉบับจริง
หรือสำเนา)
(กรณีที่มีการเชา
สถานที่เพื่อการคา)
-

ประเภทงาน : การจัดทำหนังสือรับรองเรือประมง
ขั้นตอน
- ตรวจรับเอกสาร
- นำขอมูลลงระบบ E - License
- กรมประมงพิจารณา
- ออกหนังสือรับรองมอบใหชาวประมง

ระยะเวลา
3 นาที
5 นาที
ไมเกิน 15 วันทำการ
ไมเกิน 1 วันทำการ

ประเภทงาน : การจัดทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานตางดาว (Seabook)
ขั้นตอน
- ตรวจรับเอกสาร
- จัดทำประวัติ ถายรูป แสกนลายนิ้วมือ
- นำขอมูลลงระบบ (Seabook)
- จายเงินคาธรรมเนียม
- ออกใบแทนหนังสือคนประจำเรือ
- จัดทำหนังสือคนประจำเรือ

ระยะเวลา
3 นาที
5 นาที
5 นาที
5 นาที
5 นาที
ไมเกิน 7 วันทำการ

