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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอและการออกอาชญาบัตรเพอืใช้เครอืงมือในพิกัดทาํการประมง 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ: สาํนกังานประมงจงัหวดัระนอง 

กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

1. ชอืกระบวนงาน: การขอและการออกอาชญาบตัรเพือใชเ้ครอืงมือในพิกดัทาํการประมง 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สาํนกังานประมงจงัหวดัระนอง 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ใหอ้าชญาบตัร  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การประมง พ.ศ. 2490 

2) ระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการขอและการออกอาชญาบตัรเพอืใชเ้ครอืงมือในพกิดัทาํการประมง พ.ศ. 2554 

3) กฎกระทรวงว่าดว้ยการขอและการออกอาชญาบตัรเพอืใชเ้ครอืงมือในพกิดัทาํการประมง พ.ศ. 2545 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีห้บริการ: ส่วนภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนัทาํการ  

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลยีต่อเดอืน 0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชอือ้างอิงของคู่มือประชาชน สาํเนาคูมื่อประชาชน 31/08/2015 12:53  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีให้บริการ สาํนกังานประมงอาํเภอ/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานทีให้บริการ สาํนกังานประมงอาํเภอทกุอาํเภอ  อาคารทวี่าการอาํเภอ ในจงัหวดัระนอง /ติดต่อดว้ย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ (เฉพาะกรณีไม่มีสาํนกังานประมงอาํเภอในพนืท)ี 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 



2/10 
 

1. ผูป้ระสงคจ์ะขอรบัอาชญาบตัรเพือใชเ้ครืองมือในพิกดัทาํการประมงใหยื้นคาํขออาชญาบตัรตามแบบคาํขอ 1 ณ 

อาํเภอหรือกิงอาํเภอทอ้งทีทีทาํการประมง หรือภูมิลาํเนา เวน้แตผู่ย้ืนคาํขอทีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ให้

ยืนคาํขอ ณ อาํเภอพระสมทุรเจดีย ์หรือ อาํเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ หรือทอ้งทีซงึทาํการประมง 

2. กรณีการยืนคาํขออาชญาบตัรเพือใชเ้ครืองมือในพิกดัประเภททีไดมี้การควบคมุจาํนวนตามทีกระทรวงเกษตรและ

สหกรณก์าํหนด ใหยื้นคาํขอ ณอาํเภอหรือกิงอาํเภอทอ้งทีตามทะเบียนรายชือผูร้บัอนุญาตเครอืงมือประมง นนั 

3. ผูป้ระสงคยื์นคาํขอจะตอ้งปฎิบตัิตามระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการขอและการออกอาชญาบตัรเพือใชเ้ครอืงมือใน

พิกดัทาํการประมง พ.ศ. 2554http://www.fisheries.go.th/dof/images/downloads/250311_artchayabut.pdf 

4. อาชญาบตัรทีออกใหต้ามระเบียบนีมีอายถุึงวนัที 31 มีนาคม ของทกุปี และการขอตอ่อายอุาชญาบตัรฉบบันีกาํหนด

ระยะเวลาใหยื้นคาํขอไดภ้ายในเดือนมีนาคมของทกุปีก่อนวนัทีอาชญาบตัรฉบบัเดมิจะหมดอายลุง 

5. การยืนคาํขออาชญาบตัรภายหลงัจากวนัทีอาชญาบตัรฉบบัเดิมหมดอายลุงแลว้ หรือการยืนคาํขออาชญาบตัรทีไมมี่

สาํเนาอาชญาบตัรฉบบัเดมิซงึยงัไมห่มดอายแุนบมากบัคาํขอดว้ย มิใหถื้อว่าเป็นการขอตอ่อายอุาชญาบตัร 

 

เงือนไข : 

1. สาํนกังานประมงอาํเภอจะดาํเนินการรบัเอกสารคาํขอไดว้นัละ 20 ฉบบั ซงึจาํนวนทีเกินจะดาํเนินการในวนัถดัไป

เนืองจากมีเอกสารทีเกียวขอ้งตามระเบียบทีตอ้งตรวจสอบและมีขนัตอนระยะเวลาในการดาํเนินงาน หากรบัเอกสารคาํ

ขอเกินจาํนวนจะไมส่ามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามกรอบเวลา 

2. ผูยื้นคาํขออาชญาบตัรเพือใชเ้ครืองมือประมงในพิกดัตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี 

 2.1 ตอ้งเป็นบคุคลสญัชาติไทย และมีภมูลิาํเนาอยูใ่นประเทศไทย 

 2.2 กรณีเป็นนิติบคุคลตอ้งมีวตัถุประสงคใ์นการทาํการประมง 

 2.3 กรณีทีใชเ้รือเป็นเครืองมือทาํการประมงตอ้งเป็นเจา้ของเรือประมง หรือเป็นผูซ้งึไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของ

เรือประมงใหใ้ชเ้รือลาํนนัทาํการประมงได ้

3. กรณีเจา้หนา้ทีมีขอ้สงสยัในหลกัฐานเอกสารทียืน เจา้หนา้ทีผูพิ้จารณาสามารถแจง้ใหผู้ยื้นคาํขอมาชีแจงเพิมเตมิได ้

4. กรณีการมอบอาํนาจผูม้อบอาํนาจจะตอ้งมอบอาํนาจใหผู้ที้ไดร้บัมอบอาํนาจดาํเนินการจนเบ็ดเสรจ็กระบวนงาน 

5. กรณียืนเอกสารหลกัฐานประกอบไมค่รบถว้นถกูตอ้ง จะถือว่ายงัไม่ไดร้บัเอกสารคาํขอจนกวา่เอกสารประกอบคาํขอ

จะครบถว้นถกูตอ้ง 

6. กรณีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพมิเตมิไดใ้น

ขณะนนั ผูร้บัคาํขอและผูยื้นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกัฐานรว่มกนั พรอ้มกาํหนด

ระยะเวลาใหผู้ยื้นคาํขอดาํเนินการแกไ้ขเพิมเตมิ หากผูยื้นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ขเพิมเตมิภายในระยะเวลาทีกาํหนดจะ

ถือวา่ผูยื้นคาํขอไมป่ระสงคจ์ะยืนคาํขอ 

7. ขนัตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเรมินบัระยะเวลาตงัแตเ่จา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีระบไุวใ้น

คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 

8. สาํเนาเอกสารจะตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

9. ผูยื้นคาํขอจะตอ้งอาํนวยความสะดวกใหก้บัเจา้หนา้ทีในการตรวจสอบเครอืงมือทาํการประมง 
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10. หากผูยื้นคาํขอประสงคจ์ะใหบ้คุคลใดในครอบครวัหรือลกูจา้งของตน มีสิทธิใชเ้ครืองมือทาํการประมงในพิกดันนั

ดว้ย ใหร้ะบชืุอบคุคลนนัไวใ้นคาํขออาชญาบตัรดว้ย 

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ผูยื้นคาํขอยืนคาํขอตาม

แบบคาํขอ 1 พรอ้มเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 

2. เจา้หนา้ทีรบัคาํขอ

ตรวจสอบความถกูตอ้ง

ครบถว้นของคาํขอและ

เอกสารทีแนบ 

3. เจา้หนา้ทีนดัตรวจสอบ

เครอืงมือทาํการประมงและ

เรือทาํการประมง 
 

1 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

อาํเภอ* 

(กรณีเอกสารคาํ

ขอไม่ถกูตอ้ง

ครบถว้นใหผู้ย้ืน

คาํขอปรบัปรุง

แกไ้ขภายใน 1 วนั

ทาํการ) 

2) 

การพิจารณา 
 

1. เจา้หนา้ทีตรวจสอบ

เครอืงมือทาํการประมงและ

เรือทาํการประมง 

2. เจา้หนา้ทีแจง้ผูยื้นคาํขอ

มาชาํระเงินอากร

(คา่ธรรมเนียมอาชญาบตัร) 
 

1 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

อาํเภอ* 

(กรณีตรวจสอบ

แลว้พบว่า

เครอืงมือทาํการ

ประมงไม่ตรงตาม

คาํขอ เจา้หนา้ที

จะยกเลิกคาํขอ

และใหแ้จง้ผูยื้นคาํ

ขอใหท้ราบ

โดยเร็ว) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ทีจดัทาํอาชญาบตัร

ตามแบบอาชญาบตัรทา้ย

กฎกระทรวงใหถ้กูตอ้ง

ครบถว้น 
 

1 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

อาํเภอ* 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

1. ผูยื้นคาํขอชาํระเงินอากร

(คา่ธรรมเนียม) 

2. เจา้หนา้ทีเสนอใหผู้มี้

4 ชวัโมง สาํนกังานประมง

อาํเภอ* 

(ผูยื้นคาํขอจะตอ้ง

จา่ยคา่ธรรมเนียม

ภายในเวลา 
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ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อาํนาจพิจารณาลงลายมือ

ชืออนญุาตในอาชญาบตัร 
 

14.00 น. 

เนืองจาก

เจา้หนา้ทีจะได้

จดัทาํใบอนญุาต

พรอ้มเสนอผูมี้

อาํนาจเพือ

พิจารณาลงนาม

และนาํเงินส่งคลงั

ภายในวนันนั) 

5) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผูมี้อาํนาจลงลายมือชือ

อนญุาตในอาชญาบตัร 
 

3 ชวัโมง สาํนกังานประมง

อาํเภอ* 

(ผูมี้อาํนาจลง

ลายมือชือ

อนญุาตใน

อาชญาบตัรก่อน

เวลา 15.30 น. 

เนืองจาก

เจา้หนา้ทีจะไดน้าํ

เงินอากร 

(คา่ธรรมเนียม

อาชญาบตัร) ส่ง

คลงัภายในวนันนั) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   4 วนัทาํการ 

13. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขนัตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (1.กรณีบคุคล

ธรรมดา 

2. กรณีผูยื้นคาํขอ
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประสงคที์จะให้

บคุคลใน

ครอบครวัหรือ

บคุคลทีไมใ่ช่

เจา้ของเรือมีสิทธิ

ใชเ้ครอืงมือทาํการ

ประมงในพิกดันนั

ดว้ยใหแ้นบสาํเนา

บตัรประชาชนของ

บคุคลภายใน

ครอบครวัหรือ

บคุคลทีไมใ่ช่

เจา้ของเรือมีสิทธิ 

เชน่ ลกูจา้ง เป็น

ตน้ 

3. กรณีมอบ

อาํนาจใหผู้อื้น

ดาํเนินการแทน 

จะตอ้งแนบสาํเนา

บตัรประชาชนของ

ผูม้อบและผูร้บั

มอบ 

4. กรณีเป็นนิติ

บคุคล ตอ้งแนบ

สาํเนาบตัร

ประชาชนของ

กรรมการผูมี้

อาํนาจ) 

2) 
สาํเนาทะเบียน

บา้น 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (1. กรณีบคุคล

ธรรมดา 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2. กรณีประสงค์

ใหบ้คุคลใดใน

ครอบครวัหรือ

ลกูจา้งของตน มี

สิทธิใชเ้ครอืงมือ

ทาํการประมงใน

พิกดันนัดว้ยให้

แนบสาํเนา

ทะเบียนบา้นของ

บคุคลนนัดว้ย) 

3) 
หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

0 1 ฉบบั (กรณีผูยื้นคาํขอ

เป็นนิติบคุคล) 

4) 
หนงัสือมอบ

อาํนาจ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีใหผู้อื้นยืน

คาํขอแทน) 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคาํขอ 1 กรมประมง 1 0 ฉบบั (ตามระเบียบกรม

ประมงว่าดว้ยการ

ขอและการออก

อาชญาบตัรเพือ

ใชเ้ครอืงมือใน

พิกดัทาํการ

ประมง พ.ศ. 

2554) 

2) 

ใบอนญุาตการใช้

เรือประมงหรือใบ

ทะเบียนเรือไทย 

กรมเจา้ทา่ 0 1 ฉบบั (1. กรณีใชเ้รือเป็น

เครอืงมือทาํการ

ประมง 

2. กรณีใชเ้รือทีมี

ขนาดความยาวไม่
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เกิน 14 เมตร

สามารถใช้

ใบสาํคญัแสดง

การจดทะเบียนผู้

มีอาชีพในการ

ประมงการคา้

สินคา้สตัวน์าํ

ผลิตภณัฑส์ตัวน์าํ

และอตุสาหกรรม

สตัวน์าํ 

(ใบอนญุาต 6) 

แทนสาํเนา

ใบอนญุาตใชเ้รือ

หรือใบทะเบียน

เรือไทยได)้ 

3) 

อาชญาบตัรฉบบั

หลงัสดุสาํหรบัใช้

เครอืงมือในพิกดั

ชนิดนนั (ถา้มี) 

กรมประมง 0 1 ฉบบั (กรณีตอ่อาย)ุ 

4) 

หนงัสือยินยอม

ใหใ้ชเ้รือประมง 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูยื้นคาํ

ขอรบัอาชญาบตัร

มิใชเ่จา้ของ

เรือประมงตอ้ง

แนบหลกัฐานที

แสดงว่าไดร้บั

ความยินยอมจาก

เจา้ของเรือนนัให้

ใชท้าํการประมง

ได)้ 

5) รูปถ่ายเรือ - 1 0 ฉบบั (กรณีใชเ้รือเป็น
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เครอืงมือทาํการ

ประมง) 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) ยอขันช่อ ช้อนขันช่อ ช้อนสนันและช้อนหางเหยยีวมีเครืองยก 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อปาก ซึงเป็นไปตามทรีะบไุวใ้นบญัชีหมายเลข 2 อตัราเงินอากรอนญุาตบตัรสาํหรบั

เครอืงมือในพกิดัตามพระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ. 2490)   

2) ถุงโพงพาง 

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อถงุ ซึงเป็นไปตามทรีะบไุวใ้นบญัชีหมายเลข 2 อตัราเงนิอากรอนญุาตบตัรสาํหรบั

เครอืงมือในพกิดัตามพระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ. 2490)   

3) ถุงบาม 

 ค่าธรรมเนียม 15 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อปาก ซึงเป็นไปตามทรีะบไุวใ้นบญัชีหมายเลข 2 อตัราเงินอากรอนญุาตบตัรสาํหรบั

เครอืงมือในพกิดัตามพระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ. 2490)   

4) เรือผีหลอกหรือเรือกัตรา 

 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อลาํ ซึงเป็นไปตามทรีะบไุวใ้นบญัชีหมายเลข 2 อตัราเงนิอากรอนญุาตบตัรสาํหรบั

เครอืงมือในพกิดัตามพระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ. 2490)   

5) แหยาวตังแต่ 4 เมตรขนึไป 

 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อปาก ซึงเป็นไปตามทรีะบไุวใ้นบญัชีหมายเลข 2 อตัราเงินอากรอนญุาตบตัรสาํหรบั

เครอืงมือในพกิดั ตามพระราชบญัญตัิการประมงพ.ศ. 2490)   

6) ช้อนต่างๆ ปากกว้างตังแต่ 3.5 เมตร ขนึไป 

 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อปาก ซึงเป็นไปตามทรีะบไุวใ้นบญัชีหมายเลข 2 อตัราเงินอากรอนญุาตบตัรสาํหรบั

เครอืงมือในพกิดั ตามพระราชบญัญตัิการประมงพ.ศ. 2490)   

7) เบ็ดราวยาวตังแต่ 40 เมตรขนึไป 

 ค่าธรรมเนียม 5 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อสาย ซึงเป็นไปตามทรีะบไุวใ้นบญัชีหมายเลข 2 อตัราเงินอากรอนญุาตบตัรสาํหรบั

เครอืงมือในพกิดั ตามพระราชบญัญตัิการประมงพ.ศ. 2490)   

8) อวนลอยขนาดช่องตาตังแต่ 7 เชนติเมตรขนึไป 
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 ค่าธรรมเนียม 1 บาท 

หมายเหตุ (- ค่าธรรมเนียมตอ่เมตร ซึงเป็นไปตามทรีะบไุวใ้นบญัชีหมายเลข 2 อตัราเงนิอากรอนญุาตบตัร

สาํหรบัเครอืงมือในพกิดั ตามพระราชบญัญตัิการประมงพ.ศ. 2490 

- การวดัใหด้งึตาอวนเป็นเสน้ตรงตามเสน้ทแยงมมุแลว้วดัตามเสน้นนัจากกึงกลางของเงอืนหนงึไปยงักงึกลาง

ของอกีเงอืนหนงึ)   

9) อวนลอยขนาดช่องตาไม่ถึง 7 เซนติเมตร 

 ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

หมายเหตุ (- ค่าธรรมเนียมตอ่เมตร ซึงเป็นไปตามทรีะบไุวใ้นบญัชีหมายเลข 2 อตัราเงนิอากรอนญุาตบตัร

สาํหรบัเครอืงมือในพกิดั ตามพระราชบญัญตัิการประมง พ.ศ. 2490 

- การวดัใหด้งึตาอวนเป็นเสน้ตรงตามเสน้ทแยงมมุแลว้วดัตามเสน้นนัจากกึงกลางของเงอืนหนงึไปยงักงึกลาง

ของอกีเงอืนหนงึ)   

10) อวนลาก 

 ค่าธรรมเนียม 5 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อเมตร ซึงเป็นไปตามทรีะบไุวใ้นบญัชีหมายเลข 2 อตัราเงนิอากรอนญุาตบตัรสาํหรบั

เครอืงมือในพกิดั ตามพระราชบญัญตัิการประมงพ.ศ. 2490)   

11) ข่ายหรอือวน ขนาดกว้างกว่า 1 เมตร ถงึ 4 เมตร (ความยาว 2 เมตร) 

 ค่าธรรมเนียม 1 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อเมตร ซึงเป็นไปตามทรีะบไุวใ้นบญัชีหมายเลข 2 อตัราเงนิอากรอนญุาตบตัรสาํหรบั

เครอืงมือในพกิดั ตามพระราชบญัญตัิการประมงพ.ศ. 2490)   

12) ข่ายหรอือวนขนาดกว้างกว่า 4 เมตร ถึง 8 เมตร 

 ค่าธรรมเนียม 1 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อเมตร ซึงเป็นไปตามทรีะบไุวใ้นบญัชีหมายเลข 2 อตัราเงนิอากรอนญุาตบตัรสาํหรบั

เครอืงมือในพกิดั ตามพระราชบญัญตัิการประมงพ.ศ. 2490)   

13) ข่ายหรอือวนขนาดกว้าง 8 เมตร ถึง 24 เมตร 

 ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อเมตร ซึงเป็นไปตามทรีะบไุวใ้นบญัชีหมายเลข 2 อตัราเงนิอากรอนญุาตบตัรสาํหรบั

เครอืงมือในพกิดั ตามพระราชบญัญตัิการประมงพ.ศ. 2490)   

14) ข่ายหรอือวน ขนาดกว้าง 24 เมตรขนึไป 

 ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อเมตร ซึงเป็นไปตามทรีะบไุวใ้นบญัชีหมายเลข 2 อตัราเงนิอากรอนญุาตบตัรสาํหรบั

เครอืงมือในพกิดั ตามพระราชบญัญตัิการประมงพ.ศ. 2490)   

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สาํนกังานประมงอาํเภอทกุอาํเภอ  อาคารทีว่าการอาํเภอ ในจงัหวดัระนอง 

หมายเหตุ - 
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2) ช่องทางการร้องเรียน สาํนกังานประมงจงัระนอง ศนูยร์าชการจงัหวดัระนอง ชนั2 ถนนเพชรเกษม  ตาํบลบาง

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

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยด์าํรงธรรมประจาํจงัหวดั 

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 กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท/์โทรสาร 0 2579 3079 

หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัระนอง  ชนั1 อาคารศาลากลางจงัหวดัระนอง ถนนเพชรเกษม  

ตาํบลบางรนิ อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 85000   โทรศพัท ์0-7780-0178 สายตรง 1567 อีเมล 

ranong@moi.go.th 

หมายเหตุ - 

7) 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) 

17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอใบอนญุาต 1 

- 

2) ระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการขอและการออกอาชญาบตัรฯ พ.ศ. 2554 

- 

18. หมายเหตุ 

- 
 

วันทพีมิพ ์ 01/09/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทาํ / แกไ้ข (User) 

จัดทาํโดย Ranong Fisheries Provincial 

Office DOF, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives 
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เผยแพร่โดย - 


