
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น  ำ ผลิตภณัฑ์
สัตว์น  ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น  ำ (ใบอนุญำต 6) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดแพร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ์ 
  1. ผู้ประสงค์ขออนุญำตให้ยื่นเอกสำร ณ ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ และต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วย
กำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น  ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น  ำ 
พ.ศ. 2553 
  2. ใบอนุญำตผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น  ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น  ำ (อ.6) จะมี
อำยุถึงวันที่ 31 ธันวำคม ของทุกปีที่ยื่นขออนุญำต 
  3. ผู้ที่ประสงค์ยื่นขออนุญำตเครื่องมือดังกล่ำวให้ยื่นค ำขอ ณ ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ 
เงื่อนไข 
  1. ส ำนักงำนประมงอ ำเภอจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวันท ำ
กำรถัดไปเนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีขั นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับ
เอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
  2. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นค ำขอมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำ
ชี แจงเพ่ิมเติมได้ 
  3.กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงำน 
  4. กรณีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำร
ประกอบค ำขอจะครบถ้วนถูกต้อง 
  5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จะ
ถือว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
  6. ขั นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ี
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
  7. ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
 
 
  
 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -)  
ส านักงานประมงจังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -)  
ที่ว่าการอ าเภอ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 2.5 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอ (แบบค ำขอ 6) พร้อมเอกสำรและ
หลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอ และตรวจพิจำรณำเอกสำร
หลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด 
(หมายเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่
จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที))  

30 นำท ี ส ำนักงำนประมง
จังหวัดแพร่ 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำใบอนุญำต และเสนอผู้มีอ ำนำจเพ่ือ
พิจำรณำลงนำม 
2. เจ้ำหน้ำที่เก็บค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
(หมายเหตุ: ( 
))  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดแพร่ 

 

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

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
จังหวัดแพร่ 

 
 
 
 
 
 



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 ำตัวประชำชน ของ
กรรมกำรผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั น  
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. กรณีนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั น 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 กำรค้ำสินค้ำสัตว์น  ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ 
หรืออุตสำหกรรมสัตว์น  ำ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำรแทนพร้อมติด
อำกรแสตมป์ 10 บำท) 
 

- 



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

 
แบบค ำขอ 6 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจด
ทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น  ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์
น  ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น  ำ พ.ศ. 2553) 

กรมประมง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำ
สัตว์น  ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น  ำ 
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมรายปี ตามบัญชีหมายเลข 4 
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 150 บำท 
  
 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ.2490 
(หมายเหตุ: -)  

2) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมง กำรค้ำสินค้ำสัตว์น  ำ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำ และอุตสำหกรรมสัตว์น  ำ พ.ศ.2553. 
(หมายเหตุ: -)  

3) แบบค ำขอ 6 
(หมายเหตุ: -)  

 


