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คู่มือสาํหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตทาํการประมงหรอืเพาะเลยีงสัตวน์ําในทอีนุญาต 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ: สาํนกังานประมงจงัหวดัระนอง 

กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

1. ชอืกระบวนงาน: การออกใบอนญุาตทาํการประมงหรือเพาะเลียงสตัวน์าํในทีอนญุาต 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สาํนกังานประมงจงัหวดัระนอง 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัิการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 

2) ระเบียบกรมประมง วา่ดว้ยการยนืคาํขออนญุาตทาํการประมงหรือเพาะเลียงสตัว์นาํในทอีนญุาต พ.ศ. 2532 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีห้บริการ: ส่วนภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนัทาํการ  

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลยีต่อเดอืน 5  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 30  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 20  

10. ชอือ้างอิงของคู่มือประชาชน สาํเนาคูมื่อประชาชน 31/08/2015 13:08  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีให้บริการ สาํนกังานประมงอาํเภอ/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานทีให้บริการ ทวี่าการอาํเภอ/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ (เฉพาะกรณีไม่มีสาํนกังานประมงอาํเภอในพนืท)ี 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. สาํนกังานประมงอาํเภอจะดาํเนินการรบัเอกสารคาํขอฯไดว้นัละ 20 ฉบบั ซงึจาํนวนทีเกินจะดาํเนินการในวนัทาํการ

ถดัไป เนืองจากมีเอกสารทีเกียวขอ้งตามระเบียบทีตอ้งตรวจสอบและมีขนัตอนระยะเวลาในการดาํเนินงาน หากรบั



2/5 
 

เอกสารคาํขอเกินจาํนวนจะไมส่ามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามกรอบเวลา 

2. กรณีการมอบอาํนาจผูม้อบอาํนาจจะตอ้งมอบอาํนาจใหผู้ที้ไดร้บัมอบอาํนาจดาํเนินการจนเบ็ดเสรจ็กระบวนงาน 

3. กรณีเอกสารหลกัฐานประกอบการยืนคาํขอไมค่รบถว้นถกูตอ้ง จะถือวา่ยงัไมไ่ดร้บัเอกสารคาํขอจนกว่าเอกสาร

ประกอบคาํขอจะครบถว้นถกูตอ้ง 

4.เกษตรกร/ผูยื้นคาํขอตอ้งอาํนวยความสะดวกใหก้บัเจา้หนา้ทีในการตรวจสอบพืนทีทาํการประมงหรือพืนทีเพาะเลียง

สตัวน์าํ 

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ผูยื้นคาํขอยืนคาํขอตาม

แบบคาํขอ 3 พรอ้มเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 

2. เจา้หนา้ทีตรวจสอบ

เอกสารคาํขอพรอ้มนดั

ตรวจสอบพืนทีเพาะเลียง

สตัวน์าํ 
 

1 วนัทาํการ กรมประมง (- หนว่ยงานที

รบัผิดชอบ คือ 

สาํนกังานประมง

อาํเภอ 

- กรณีเอกสารคาํ

ขอไม่ถกูตอ้ง

ครบถว้นใหแ้กไ้ข

ใหถ้กูตอ้งภายใน 

1 วนัทาํการ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ทีตรวจสอบพืนทีทาํ

การประมงหรือพืนที

อนญุาต 
 

1 วนัทาํการ กรมประมง (หนว่ยงานที

รบัผิดชอบ คือ 

สาํนกังานประมง

อาํเภอ) 

3) 

การพิจารณา 
 

1. ผูยื้นคาํขอจา่ยธรรม

เนียมใบอนญุาตกบั

เจา้หนา้ที 

2. เจา้หนา้ทีจดัทาํ

ใบอนญุาตพรอ้มเสนอผูมี้

อาํนาจลงนาม 
 

4 ชวัโมง กรมประมง (- หนว่ยงานที

รบัผิดชอบ คือ 

สาํนกังานประมง

อาํเภอ 

- ผูยื้นคาํขอ

จะตอ้งมาจ่าย

คา่ธรรมเนียม

ภายในเวลา 

14.00 น. 
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ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เนืองจาก

เจา้หนา้ทีจะได้

จดัทาํใบอนญุาต 

พรอ้มเสนอผูมี้

อาํนาจลงนาม

และนาํเงินส่งคลงั

ภายในวนันนัๆ) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผูมี้อาํนาจลงนามใน

ใบอนญุาต 
 

3 ชวัโมง กรมประมง (- ผูร้บัผิดชอบ คือ 

สาํนกังานประมง

อาํเภอ 

- ผูมี้อาํนาจ

จะตอ้งลงนาม

ก่อนเวลา 15.30 

น. เนืองจาก

เจา้หนา้ทีจะไดน้าํ

เงินคา่ธรรมเนียม

ส่งคลงัภายในวนั

นนัๆ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   3 วนัทาํการ 

13. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขนัตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคาํขอ 3 กรมประมง 1 1 ฉบบั - 

2) 
ใบอนญุาตฉบบั

เดิม 

กรมประมง 1 1 ฉบบั (กรณีตอ่

ใบอนญุาต) 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) ใบอนุญาตทาํการประมงหรอืเพาะเลียงสัตวน์าํในทอีนุญาต (ทเีลียงหอย) 

 ค่าธรรมเนียม 0.05 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนยีมต่อตารางเมตร ตามบญัชีหมายเลข 1 อตัราอากรค่าทอีนญุาตตามพระราชบญัญตัิ

การประมง พ.ศ. 2558)   

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สาํนกังานประมงอาํเภอ 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน สาํนกังานประมงจงัระนอง ศนูยร์าชการจงัหวดัระนอง ชนั2 ถนนเพชรเกษม  ตาํบลบาง

รนิ  อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 85000 โทร/โทรสาร 077-800134-5 / ติดตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัระนอง : ชนั1 อาคารศาลากลางจงัหวดัระนอง ถนนเพชรเกษม  

ตาํบลบางรนิ อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 85000  โทรศพัท ์077-800178 สายตรง 1567 อีเมล 

ranong@moi.go.th 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน กองตรวจราชการ  กรมประมง อาคารจฬุาภรณ ์ชนั 3 เกษตรกลาง เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท/์โทรสาร 0 2562 0527 E-mail : inspector@fisheries.go.th 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยแ์กไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นดา้นการประมง ชนั 7 ตกึจฬุาภรณ ์กรมประมง เกษตร

กลาง เขตจตัจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท/์โทรสาร 0 257 3079 

หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
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17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ใบอนญุาต 3 

- 

18. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 01/09/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทาํ / แกไ้ข (User) 

จัดทาํโดย Ranong Fisheries Provincial 

Office DOF, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


