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คาํนํา 
 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมกีารดําเนินการเกีย่วกับการอนุญาตในเรือ่งต่างๆ เป็นจํานวนมาก และกําหนดให ้
การประกอบกจิการของประชาชนตอ้งผ่านการอนุญาต อนุมัต ิการออกใบอนุญาต การขึน้ทะเบยีน และแจง้ในการ
อนุญาตดําเนินการต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดยีว หรือหลายแห่ง อกีทัง้กฎหมายบางฉบับไม่ไดกํ้าหนด
ระยะเวลา เอกสาร และหลักฐานทีจํ่าเป็น รวมถงึขัน้ตอนในการพจิารณาไวอ้ย่างชัดเจน ทําใหเ้กดิความคลุมเครือไม่
ชดัเจนตอ่การใหบ้รกิารของภาครัฐทีม่ตีอ่ประชาชน ดังนัน้ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหก้ับประชาชน จงึไดม้กีาร
ตรา “พระราชบญัญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” ขึน้  

 จากบทบัญญัตขิองกฎหมายทีไ่ดกํ้าหนดขึน้ จงึทําใหส้่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตอ้งดําเนินการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ซึง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่มีการส่งมอบผลผลิต  
และงานบรกิารประชาชนจํานวนมาก จงึสง่ผลใหม้คีู่มอืสําหรับประชาชนเป็นจํานวนมาก และไม่ไดม้กีารแบ่งประเภท
ของคู่มอืสําหรับประชาชนไวอ้ย่างชัดเจน ทําใหเ้กดิอุปสรรคต่อการปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีใ่นกรณีทีผู่รั้บบริการ 
มาตดิตอ่ราชการได ้ดังนัน้ เพือ่เป็นการลดขอ้ผดิพลาด และอปุสรรคของเจา้หนา้ทีใ่นการปฏบิัตงิาน จงึไดม้กีารจัดทํา 
“คูม่อืปฏบิัตงิานงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ฉบับนี้ โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่เป็นการอํานวย
ความสะดวกใหก้ับเจา้หนา้ที่ของภาครัฐในการปฏิบัตงิานที่เกี่ยวขอ้งกับงานบริการรูปแบบต่างๆ ที่มีผูรั้บบริการ 
เป็นประชาชน เกษตรกร และผูป้ระกอบการ ซึง่จะช่วยลดระยะเวลาในการสบืคน้ขอ้มูล และสามารถตอบปัญหา 
ของผูรั้บบรกิารไดอ้ยา่งชดัเจน ตรงประเด็น 

 สดุทา้ยหวังเป็นอย่างยิง่ว่า “คู่มอืปฏบิัตงิานงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” จะเป็น
ประโยชน์กับเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตงิาน และผูรั้บบริการโดยตรง รวมทัง้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทีเ่ขา้มารับบรกิาร 
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอ่ไป 
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3.45) การขึน้ทะเบยีนและตอ่อายทุะเบยีนสถานประกอบการรวบรวมสตัวน้ํ์าเพือ่การ

สง่ออก (สอ.4) 
3.46) การออกใบรับรองระบบ GMP/HACCP สาํหรับโรงงานอาหารสตัวน้ํ์า (ประเมนิ

รายใหม)่ 
3.47) การตอ่อายใุบรับรองระบบ GMP/HACCP สาํหรับโรงงานอาหารสตัวน้ํ์า 
3.48) การตอ่อายใุบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน้ํ์า) 
3.49) การออกใบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน้ํ์า) 
3.50) การตอ่อายใุบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน้ํ์า) 
3.51) การขอหนังสอืรับรองเป็นผูม้สีทิธอิอกหนังสอืกํากับการจําหน่ายสตัวน้ํ์า

สวยงามเพือ่การสง่ออก 
3.52) การตอ่อายใุบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน้ํ์า) 
3.53) การตอ่ทะเบยีนผูป้ระกอบการดา้นการประมง (ทบ.2) 
3.54) การออกใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน้ํ์า) 
3.55) การแกไ้ขรายการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน้ํ์า) 
3.56) การออกหนังสอืรับรองการขายในประเทศ (อาหารสตัวน้ํ์า) (Certificate of 

Free Sale) 
3.57) กระบวนการออกหนังสอือนุญาตใหนํ้าเขา้ สง่ออก หรอืใหนํ้าผา่น ตามมาตรา 

23 หรอืมาตรา 24 แหง่พระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535 
(สป. 5) (Fisheries Single Window) 

3.58) การออกหนังสอือนุญาตใหนํ้าเขา้ สง่ออก หรอืใหนํ้าผา่นซึง่สตัวป่์าชนดิพันธุ ์
(Species) อืน่ ทีม่ใิชส้ตัวป่์าสงวนหรอืสตัวป่์าคุม้ครอง และมใิชส่ตัวป่์าตาม
บญัชทีา้ยอนุสญัญา CITES (สป. 6) (Fisheries Single Window) 
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4) กรมปศสุตัว ์
4.1) การขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวภ์ายใน เขา้ใน หรอืออกนอกเขต

โรคระบาด เขตสงสยัวา่มโีรคระบาด หรอืเขตโรคระบาดชัว่คราว (ร.3)ดว้ย
ระบบเอกสาร (Manual) 

4.2) การขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวภ์ายใน เขา้ใน หรอืออกนอกเขต
โรคระบาด เขตสงสยัวา่มโีรคระบาด หรอืเขตโรคระบาดชัว่คราว (ร.3) 
(Online) (ฉบบัที ่1) 

4.3) การขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวภ์ายใน เขา้ใน หรอืออกนอกเขต
โรคระบาด เขตสงสยัวา่มโีรคระบาด หรอืเขตโรคระบาดชัว่คราว (ร.3) 
(Online) (ฉบบัที ่2) 

4.4) การขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวเ์ขา้ในหรอืผ่านเขตปลอดโรค
ระบาด  หรอืการขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวร์ะหวา่งเขตปลอด
โรคระบาด (ร.4) (Online) 

4.5) การขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวเ์ขา้ในหรอืผ่านเขตปลอดโรค
ระบาด  (ร.4) ดว้ยระบบเอกสาร (Manual) 

4.6) การขอใบอนุญาตใหนํ้าสตัวห์รอืซากสตัวไ์ปยังทอ้งทีต่า่งจังหวดั หรอื การขอ
ใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวภ์ายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4)ดว้ย
ระบบเอกสาร (Manual) 

4.7) การขอใบอนุญาตใหนํ้าสตัวห์รอืซากสตัวไ์ปยังทอ้งทีต่า่งจังหวดั หรอื การขอ
ใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวภ์ายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4) 
(Online) 

4.8) การขอใบอนุญาตนําเขา้ราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์(ฉบบัที ่1) 
4.9) การขอใบอนุญาตนําเขา้ราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์(ฉบบัที ่2) 
4.10) การขอใบอนุญาตนําผ่านราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์(ฉบับที ่1) 
4.11) การขอใบอนุญาตนําผ่านราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์(ฉบับที ่2) 
4.12) การขอใบอนุญาตนําออกราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์(ฉบับที ่1) 
4.13) การขอใบอนุญาตนําออกราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์(ฉบับที ่2) 
4.14 การขอหนังสอืรับรอง Health Certificate สาํหรับสตัวห์รอืซากสตัวท์ีไ่มใ่ช ้

บรโิภค ดว้ยระบบเอกสาร (Manual) 
4.15) การขอหนังสอืรับรอง Health Certificate สําหรับสตัวห์รอืซากสตัวท์ีไ่มใ่ช ้

บรโิภค (Online) 
4.16) การขอใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัวห์รอืซากสตัว ์ดว้ยระบบเอกสาร (Manual) 
4.17) การขอใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัวห์รอืซากสตัว ์(Online) 
4.18) การขอใบอนุญาตตัง้โรงฆา่สตัว ์โรงพักสตัว ์และการฆา่สตัว ์(ฆจส.2) 
4.19) การขออนุญาตฆา่สตัว ์ในโรงฆา่สตัว ์
4.20) การขออนุญาตฆา่สตัวน์อกโรงฆ่าสตัว ์
4.21) การขออนุญาตจําหน่ายเนือ้สตัวท์ีต่ายเอง 
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4.22) การขอใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์(สว่นกลาง) 
4.23) การขอใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์(สว่นภมูภิาค) 
4.24) การขอยกเลกิกจิการสถานพยาบาลสตัว ์
4.25) การขอตอ่อายใุบอนุญาตใหต้ัง้และดําเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์(สว่นกลาง) 
4.26) การขอตอ่อายใุบอนุญาตใหต้ัง้และดําเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์ 

(สว่นภมูภิาค) 
4.27) การขอใบอนุญาตใหต้ัง้สถานพยาบาลสตัว ์(สว่นกลาง) 
4.28) การขอใบอนุญาตใหต้ัง้สถานพยาบาลสตัว ์(สว่นภมูภิาค) 
4.29) การขอหนังสอือนุมัตแิผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสตัว ์
4.30) การขอหนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนสถานสงเคราะหส์ตัว ์
4.31) การขอหนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนองคก์รจัดสวัสดภิาพสตัว ์
4.32) การขอใบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
4.33) การขอใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
4.34) การขอใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
4.35) การขอใบอนุญาตโฆษณาคณุภาพหรอืสรรพคณุของอาหารสตัว ์
4.36) การขอหนังสอืแจง้การนําเขา้ซึง่อาหารสตัวเ์ขา้มาในราชอาณาจักร (นส.4) 
4.37) การขอหนังสอืรับรองผลติภัณฑอ์าหารสตัวว์า่ขายไดใ้นประเทศไทย 

(Certificate of free sale) 
4.38) การขอหนังสอืรับรองความปลอดภัย (Health certificate) ของอาหารสตัว ์
4.39) การขอใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
4.40) การขอใบรับรองระบบ HACCP  ของโรงงานผลติอาหารสตัว ์(ประเมนิรายใหม)่ 
4.41) การขอใบรับรองระบบ HACCP  ของโรงงานผลติอาหารสตัว ์(ตอ่อาย)ุ 
4.42) การขอใบรับรองระบบ GMP ของโรงงานผลติอาหารสตัว ์(ประเมนิรายใหม)่ 
4.43) การขอใบรับรองระบบ GMP ของโรงงานผลติอาหารสตัว ์(ตอ่อาย)ุ 
4.44) การขอแกไ้ขรายการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
4.45) การขอใบรับแจง้ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนดิที ่1 
4.46) การขอใบรับแจง้การดําเนนิการผลติวัตถอุนัตรายชนดิที ่2 
4.47) การขอใบอนุญาตผลติ นําเขา้ สง่ออกวัตถอุนัตรายดา้นการปศสุตัว ์
4.48) การขอใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายดา้นการปศสุตัว ์
4.49) การขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย 
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5) กรมวชิาการเกษตร 
5.1) การออกใบผา่นดา่นศลุกากรในการนํายางเขา้มาในราชอาณาจักร 
5.2) การออกใบผา่นดา่นศลุกากรในการสง่ยางออกไปนอกราชอาณาจักร 
5.3) การออกใบรับรองคณุภาพน้ํายางขน้ 
5.4) การออกใบรับรองคณุภาพยางแทง่เอสทอีาร ์
5.5) การออกใบอนุญาตตัง้โรงทํายาง 
5.6) การออกใบอนุญาตขยายพันธุต์น้ยางเพือ่การคา้ 
5.7) การออกใบอนุญาตคา้ยาง 
5.8) การออกใบอนุญาตเป็นผูจั้ดใหม้กีารวเิคราะหห์รอืทดสอบคณุภาพยาง 
5.9) การออกใบอนุญาตเป็นผูนํ้ายางเขา้มาในราชอาณาจักร 
5.10) การออกใบอนุญาตเป็นผูผ้ลติยางแทง่เอสทอีาร ์
5.11) การออกใบอนุญาตเป็นผูส้ง่ยางออกไปนอกราชอาณาจักร 
5.12) การออกใบอนุญาตเป็นผูส้ง่ออกซึง่ตน้ยาง ดอก เมล็ดของตน้ยางหรอืสว่นใด

สว่นหนึง่ของตน้ยางทีอ่าจใชเ้พาะพันธุไ์ด ้
5.13) การกําหนดหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหป์ุ๋ ย 
5.14) การตรวจวเิคราะหป์ุ๋ ยชวีภาพ 
5.15) การจดทะเบยีนผูส้ง่ออกผักและผลไมไ้ปตา่งประเทศ 
5.16) การจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจักร (รายพชื) 
5.17) การขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวนเพือ่การสง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอก

ราชอาณาจักร ภายใตเ้งือ่นไขพเิศษตามขอ้ตกลง 
5.18) การขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกพชืควบคมุ 
5.19) การขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุ 
5.20) การออกใบรับรองสขุอนามัยผักและผลไมส้ด 
5.21) การยืน่คําขอใบรับรองสขุอนามัยผักและผลไมส้ด 
5.22) การออกใบรับรองสขุอนามัยสนิคา้เกษตรแปรรูปดา้นพชื แบบแตล่ะรุ่นการ

ผลติ 
5.23) การออกใบรับรองสขุอนามัยสนิคา้เกษตรแปรรูปดา้นพชื แบบทัง้ระบบการ

ผลติ 
5.24) การยอมรับความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้น
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พชื (กรณีทีข่อบขา่ยรายการทดสอบไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
17025) 

5.25) การยอมรับความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้น
พชื (กรณีทีข่อบขา่ยรายการทดสอบยังไมไ่ดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025) 

5.26) การตรวจสอบคณุภาพเมล็ดพันธุใ์นหอ้งปฏบิตักิาร กรณรัีบรองเมล็ดพันธุ์
เฉพาะตัวอยา่ง 

5.27) การตรวจสอบคณุภาพเมล็ดพันธุใ์นหอ้งปฏบิตักิาร กรณรัีบรองเมล็ดพันธุท์ัง้
ชดุ 

5.28) การจดทะเบยีนคุม้ครองพันธุพ์ชืใหมต่ามพระราชบญัญัตคิุม้ครองพันธุพ์ชื 
พ.ศ. 2542 (กลุม่ที1่ พชืทีใ่หผ้ลผลติตามลักษณะประจําพันธุไ์ดห้ลงัจาก
ปลกูจากสว่นขยายพันธุภ์ายในเวลาไมเ่กนิสองปี) 

5.29) การจดทะเบยีนคุม้ครองพันธุพ์ชืใหมต่ามพระราชบญัญัตคิุม้ครองพันธุพ์ชื 
พ.ศ. 2542 (กลุม่ที ่2 พชืทีใ่หผ้ลผลติตามลักษณะประจําพันธุไ์ดห้ลงัจาก
ปลกูจากสว่นขยายพันธุใ์นเวลาเกนิกวา่สองปี ) 

5.30) การจดทะเบยีนคุม้ครองพันธุพ์ชืใหมต่ามพระราชบญัญัตคิุม้ครองพันธุพ์ชื 
พ.ศ. 2542 (กลุม่ที ่3 พชืทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากเนือ้ไมท้ีใ่หผ้ลผลติตามลกัษณะ
ประจําพันธุไ์ดห้ลงัจากปลกูจากสว่นขยายพันธุใ์นเวลาเกนิกวา่สองปี) 

5.31) การออกหนังสอืรับรองพันธุพ์ชืขึน้ทะเบยีน ตามพระราชบัญญัตพัินธุพ์ชื พ.ศ.
2518 

5.32) การออกใบสาํคัญการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ 
5.33) การออกหนังสอือนุญาตนําเขา้พชือนุรักษ์ และซากของพชือนุรักษ์ 
5.34) การออกหนังสอือนุญาตสง่ออกพชือนุรักษ์ และซากของพชือนุรักษ์ 
5.35) การออกหนังสอือนุญาตนําผ่านพชือนุรักษ์ และซากของพชือนุรักษ์ 
5.36) การออกหนังสอืรับรองการสง่ออกพชืลกูผสม และหนังสอืรับรองการสง่ออก

อืน่ๆ 
5.37) การรับรองระบบการผลติของโรงงานผูผ้ลติผัก ผลไมแ้ชเ่ยอืกแข็ง และ

โรงงานแปรรูปสนิคา้เกษตร เพือ่ประกอบการออกใบรับรองสขุอนามัยพชื 
5.38) การขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติวสัดบุรรจภุัณฑไ์มเ้พือ่การสง่ออก 
5.39) การขึน้ทะเบยีนโรงรมเมทลิโบรไมด ์
5.40) การขึน้ทะเบยีนโรงเรอืนปลกูเลีย้งกลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดับเพือ่การ

สง่ออกไปยังสาธารณรัฐเกาหล ี
5.41) การควบคมุการนําเขา้สิง่ตอ้งหา้มสิง่กํากดัและสิง่ไมต่อ้งหา้มตามพ.ร.บ. กัก

พชืพ.ศ. 2507 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 
5.42) การควบคมุการนําเขา้สิง่ตอ้งหา้ม สิง่กํากดั และสิง่ไม่ตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. 

กกัพชื พ.ศ. 2507 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (กรณีนําเขา้เพือ่ใชทํ้าพันธุ)์ 
5.43) การออกใบอนุญาตนําเขา้สิง่ตอ้งหา้ม (เฉพาะสิง่ตอ้งหา้มทีไ่ดกํ้าหนด

เงือ่นไขการนําเขา้ไวช้ดัเจนแลว้) 
5.44) การตรวจและออกใบรับรองสขุอนามัยพชื (กรณีสง่ออกทางอากาศและตรวจ

ในสถานที)่ 
5.45) การตรวจและออกใบรับรองสขุอนามัยพชืสําหรับการสง่ตอ่ (Phytosanitary 

Certificate for Re-export) 
5.46) การยืน่ขอตรวจพชื และ/หรอืควบคมุการกําจัดศตัรูพชืนอกสถานทีใ่หบ้รกิาร 

เพือ่ขอรับใบรับรองสขุอนามัยพชื 
5.47) การออกใบรับรองสขุอนามัยพชื (กรณีตรวจพชื และ/หรอืควบคมุการกําจัด

ศตัรูพชืนอกสถานทีใ่หบ้รกิาร) 
5.48) การออกใบอนุญาตนําเขา้ / สง่ออก / นําผา่นซึง่เมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 
5.49) การออกใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 
5.50) การออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุค์วบคมุ 
5.51) การออกหนังสอือนุญาตนําเขา้ / สง่ออกเมล็ดพันธุค์วบคมุมใิชเ่พือ่การคา้ 
5.52) การแจง้รายการนําเขา้/สง่ออกซึง่เมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้แตล่ะคราว 
5.53) การตอ่อายใุบอนุญาตเกีย่วกับเมล็ดพันธุค์วบคมุ 
5.54) การยืน่แบบแจง้รายละเอยีดเมล็ดพันธุค์วบคมุทีข่ออนุญาต 
5.55) การออกใบอนุญาตนําเขา้ / สง่ออกวตัถุอนัตราย 
5.56) การออกใบรับแจง้การนําเขา้/สง่ออกวัตถอุนัตรายชนดิที ่2 
5.57) การออกใบอนุญาตผลติตัวอย่างวตัถอุนัตรายเพือ่สง่ไปทําขอ้มลูพษิวทิยา 
5.58) การออกใบอนุญาตนําเขา้ตัวอยา่งวตัถุอนัตรายชนดิเขม้ขน้ เพือ่ผลติผสมปรุง

แตง่เป็นผลติภัณฑส์าํเร็จรูป 
5.59) การออก/ตอ่อายใุบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย 
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5.60) การออกใบอนุญาตผลติวัตถอุนัตราย/การออกใบรับแจง้การผลติวตัถุอนัตราย

ชนดิที ่2 
5.61) การตอ่อายใุบอนุญาตผลติวตัถุอนัตราย 
5.62) การออกใบอนุญาตผลติ/นําเขา้ตวัอยา่งกรณีขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 
5.63) การขอขึน้ทะเบยีนวัตถอุนัตราย ขัน้ตอนที ่1 การทดลองเบือ้งตน้ 
5.64) การขอขึน้ทะเบยีนวัตถอุนัตราย ขัน้ตอนที ่2 การทดลองใชช้ัว่คราว 
5.65) การขอขึน้ทะเบยีนวัตถอุนัตราย ขัน้ตอนที ่3 การประเมนิผลขัน้สดุทา้ยเพือ่รับ

ขึน้ทะเบยีน 
5.66) การนําเขา้วตัถอุนัตรายทางการเกษตรเขา้มาในราชอาณาจักร 
5.67) การนําเขา้วตัถอุนัตรายทางการเกษตรเขา้มาในราชอาณาจักร (สารชวีนิทรยี)์ 
5.68) การนําตัวอยา่งวตัถอุนัตรายทางการเกษตรเขา้มาในราชอาณาจักร 
5.69) การสง่ออกวตัถอุนัตรายทางการเกษตรออกไปนอกราชอาณาจักร 
5.70) การออกใบสาํคัญการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยเคม ี
5.71) การออกใบสาํคัญการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยี ์และปุ๋ ยชวีภาพ 
5.72) การออกใบอนุญาตขายปุ๋ ย 
5.73) การออกใบอนุญาตนําผา่นปุ๋ ย 
5.74) การออกใบอนุญาตนําเขา้/สง่ออกปุ๋ ย 
5.75) การสง่ออกปุ๋ ยไปนอกราชอาณาจักร 
5.76) การนําปุ๋ ยเขา้มาในราชอาณาจักร 
5.77) การนําตัวอยา่งปุ๋ ยเขา้มาในราชอาณาจักร 
5.78) การออกใบอนุญาตผลติปุ๋ ยเพือ่การคา้ 
5.79) การออกหนังสอืสําคญัรับแจง้ปุ๋ ยเคมธีาตอุาหารรอง ธาตอุาหารเสรมิ 
5.80) การออกหนังสอืสําคญัรับแจง้ปุ๋ ยเคมมีาตรฐาน 
5.81) การขอตอ่อายใุบสาํคัญการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 
5.82) การขอขยายฉลากวตัถุอนัตราย 
5.83) การขอเพิม่เตมิ/แกไ้ข รายชือ่อัตราความเขม้ขน้และสตูร ของวตัถอุนัตรายที่

รับขึน้ทะเบยีนในประกาศกรมวชิาการเกษตร 
5.84) การออกหนังสอืรับรองพชืทีป่ลกูในประเทศไทยเป็นพชืทีไ่มไ่ดรั้บการตดัตอ่

สารพันธกุรรม 
5.85) การออกหนังสอืรับรองพชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิดรั้บการตัดตอ่สารพันธกุรรม 
5.86) การตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารเพือ่รับรองพชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิดรั้บ

การตดัตอ่สารพันธุกรรม 
5.87) การตรวจสอบเชือ้โรคและศัตรูพชืเพือ่ประกอบการออกใบรับรองสขุอนามัย

พชืตามเงือ่นไขของประเทศปลายทาง 
5.88 การออกใบรับรองสขุอนามัยพชืสาํหรับการสง่ออกผักและผลไมต้ามขอ้ตกลง

พเิศษ 
5.89 การกําจัดศตัรูพชืกกักนัสําหรับการสง่ออกผักและผลไมต้ามขอ้ตกลงพเิศษ 
5.90 การสุม่ตรวจศัตรูพชืสําหรับการสง่ออกผักและผลไมต้ามขอ้ตกลงพเิศษ 
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582 
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609 
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6) กรมพฒันาทีด่นิ 
6.1) การใหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิ 
6.2) การวเิคราะหด์นิสําหรับเกษตรกร 
6.3)  การใหบ้รกิารกลา้หญา้แฝกเพือ่การอนุรักษ์ดนิและน้ํา (ภายใตก้ระบวนงาน

ระบบอนุรักษ์ดนิและน้ํา 

616 
617 
620 
622 

7) กรมชลประทาน 
7.1) การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่

กอ่สรา้งสะพานขา้มทางน้ําชลประทาน 
7.2) การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่

กอ่สรา้งทางเชือ่ม 
7.3) การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่

กอ่สรา้งสะพานขา้มทางน้ําชลประทาน 
7.4) การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่

กอ่สรา้งถนนและปรับปรุงถนนคนัคลอง คนักัน้น้ํา และถนนชลประทาน 
7.5) การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่

กอ่สรา้งสิง่ปลกูสรา้งเป็นการชัว่คราวในเขตทีด่นิกรมชลประทาน 
7.6) การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่

กอ่สรา้งสะพานเลยีบทางน้ําชลประทาน 
7.7) การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่

กอ่สรา้งสะพานเลยีบทางน้ําชลประทาน 
7.8) การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่
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วางทอ่ประปาในเขตชลประทาน 

7.9) การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่ใช ้
ทีด่นิบรเิวณอา่งเก็บน้ํา และแหลง่น้ําตา่ง ๆ ของกรมชลประทานเพือ่จัดเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

7.10) การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่วาง
ทอ่ประปาในเขตชลประทาน 

7.11) การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่ฝัง
ทอ่กา๊ซ และทอ่น้ํามัน 

7.12) การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่เลีย้ง
ปลาในกระชงั 

7.13) การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่ฝัง
ทอ่กา๊ซ และทอ่น้ํามัน 

7.14) การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่
ระบายน้ําทีผ่า่นระบบบําบดัน้ําเสยีลงทางน้ําชลประทาน 

7.15) การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่ขดุลอก 
7.16) การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่

กอ่สรา้งสิง่ปลกูสรา้งเป็นการชัว่คราวในเขตทีด่นิกรมชลประทาน 
7.17) การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่

ระบายน้ําทีผ่า่นระบบบําบดัน้ําเสยีลงทางน้ําชลประทาน 
7.18) การขออนุญาตเชา่ทีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่อยู่

อาศัย 
7.19) การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่

กอ่สรา้งอาคารป้องกนัตลิง่ทางน้ําชลประทาน 
7.20) การขออนุญาตเชา่ทีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่

เกษตรกรรม 
7.21) การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่ใชน้ํ้า

ชลประทาน ตัง้โรงสบูน้ําและวางทอ่สง่น้ํา 
7.20) การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่ใช ้

น้ําชลประทานตัง้โรงสบูน้ําและวางทอ่สง่น้ํา 
7.23) การขออนุญาตเชา่ทีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่

ประโยชน์อยา่งอืน่ 
7.24) การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่

กอ่สรา้งทางเชือ่ม 
7.25) การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่ปัก

เสา พาดสายหรอืรอ้ยสายไฟฟ้า/โทรศพัทใ์นเขตชลประทาน 
7.26) การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่ปัก

เสา พาดสายหรอืรอ้ยสายไฟฟ้า/โทรศพัทใ์นเขตชลประทาน 
7.27) การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่ขดุ

ลอก 
7.28) การขออนุญาตใชน้ํ้าจากทางน้ําชลประทานทีเ่รยีกเก็บคา่ชลประทาน 
7.29) การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่

กอ่สรา้งอาคารป้องกนัตลิง่ทางน้ําชลประทาน 
7.30) การขอใชเ้ครือ่งสบูน้ําเคลือ่นทีเ่พือ่ชว่ยเหลอืในการเพาะปลกูและการอืน่ 
7.31) การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่ใช ้

ทีด่นิบรเิวณอา่งเก็บน้ํา และแหลง่น้ําตา่ง ๆ ของกรมชลประทานเพือ่จัดเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

7.32) การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่
เลีย้งปลาในกระชงั 

7.33) การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานเพือ่
กอ่สรา้งถนนและปรับปรุงถนนคนัคลอง คนักัน้น้ํา และถนนชลประทาน 

7.34) การขออนุญาตใชท้ีด่นิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในความดแูลของสาํนักงาน
จัดรูปทีด่นิจังหวัดเพือ่ฝังทอ่ทางขา้มและทําถนนเชือ่มเขา้-ออกทีด่นิ 

7.35) การขออนุญาตใชท้ีด่นิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในความดแูลของ
สาํนักงานจัดรูปทีด่นิจังหวัดเพือ่ฝังทอ่รับน้ําเขา้ทีด่นิ 

7.36) การขออนุญาตใชท้ีด่นิของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในความดแูลของ
สาํนักงานจัดรูปทีด่นิ เพือ่เดนิทอ่ประปา 

7.37) การขออนุญาตใชท้ีด่นิของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในความดแูลของ
สาํนักงานจัดรูปทีด่นิเพือ่ปักเสาไฟฟ้าและเดนิสายไฟฟ้าพาดผา่น 

7.38) การขออนุญาตจําหน่ายหรอืกอ่ใหเ้กดิภาระตดิพันซึง่ทีด่นิในทอ้งทีท่ีจ่ะสํารวจ
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 หนา้ 
การจัดรูปทีด่นิ 

7.39) การขออนุญาตโอนสทิธทิีด่นิทีไ่ดรั้บเอกสารสทิธทิีด่นิในเขตการจัดรูปทีด่นิ 
7.40) การขออนุญาตเปลีย่นการใชท้ดีนิในเขตโครงการจัดรูปทีด่นิ เพือ่ประโยชน์

อยา่งอืน่ซึง่มใิชเ่กษตรกรรม 
7.41) การขออนุญาตแกไ้ขผังแปลงแบง่กรรมสทิธิ-์รวมกรรมสทิธิ ์ทีด่นิในเขต

โครงการจัดรูปทีด่นิ 

 
808 
810 

 
812 

 
8) กรมสง่เสรมิการเกษตร 

8.1) การขึน้ทะเบยีนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนําแปลงเดมิมาขึน้ทะเบยีนดว้ย
ตนเอง ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ/สาํนักงานเกษตรเขต (กทม.) 

8.2) การขึน้ทะเบยีนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนําแปลงใหมม่าขึน้ทะเบยีนดว้ย
ตนเอง ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ/สาํนักงานเกษตรเขต (กทม.) 

8.3) การจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนและเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน กรณีจดทะเบยีน 
ณ สาํนักงานเกษตรอําเภอ/กิง่อําเภอ/สาํนักงานเกษตรเขต (กทม.) 

8.4) การจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนและเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน กรณีจดทะเบยีน 
ณ ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล/แขวง (กทม.) 

814 
815 

 
817 

 
819 

 
821 

9) กรมสง่เสรมิสหกรณ ์
9.1) การกําหนดวงเงนิกูย้มืหรอืค้ําประกนัประจําปีของสหกรณ์ 
9.2) การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ ์
9.3) การถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรับฝากเงนิจากสมาชกิสหกรณ์หรอืสหกรณ์อืน่หรอื

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์
9.4) การถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อืน่กูย้มืเงนิ 
9.5) การรับจดทะเบยีนสหกรณ์ 
9.6) การเลอืกตัง้ผูช้ําระบัญชสีหกรณ์ 
9.7) การนําเงนิของสหกรณ์ไปลงทนุโดยซือ้หุน้ของสถาบนัอืน่ 
9.8) รับจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
9.9) รับจดทะเบยีนชมุนุมสหกรณ์ 
9.10) รับจดทะเบยีนควบสหกรณ์ 
9.11) รับจดทะเบยีนสหกรณ์ทีจั่ดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยแยกจากสหกรณ์เดมิ 
9.12) การกําหนดวงเงนิดําเนนิกจิการของกลุม่เกษตรกร 
9.13) การขอความเห็นชอบควบกลุม่เกษตรกร 
9.14) การถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรับฝากจากสมาชกิและกลุม่เกษตรกรอืน่ 
9.15) การรับจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกร 
9.16) การรับจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกรทีค่วบเขา้กนั 
9.17) การรับจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับกลุม่เกษตรกร 
9.18) การอนุมัตเิงนิกูก้องทนุพัฒนาสหกรณ์ใหแ้กส่หกรณ์ กรณีวงเงนิไมเ่กนิ 5 ลา้น

บาท/สหกรณ์ 
9.19) การอนุมัตเิงนิกูก้องทนุพัฒนาสหกรณ์ใหแ้กส่หกรณ์ กรณีวงเงนิเกนิ 5 ลา้น

บาท 
9.20) การอนุมัตใิหเ้งนิกูเ้งนิทนุอืน่แกส่หกรณ์/กลุม่เกษตรกร 
9.21) การอนุญาตใหส้มาชกินคิมสหกรณ์เขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของนคิมสหกรณ์ 

(กสน.3) 
9.22) การออกหนังสอืแสดงการทําประโยชน ์(กสน.5) 
9.23) การขออนุญาตใชท้ีด่นิในเขตนคิมสหกรณ์ 
9.24) การขออนุญาตใชท้ีด่นิในเขตนคิมสหกรณ์ (การลงนามในสญัญา) 
9.25) การขออนุญาตเปลีย่นแปลงวัตถปุระสงคก์ารใชท้ีด่นิทีไ่ดรั้บเอกสารสทิธิใ์น

เขตนคิมสหกรณ์ 
9.26 การอนุมัตงิบดลุของผูช้ําระบัญชสีหกรณ์ กรณีทีป่ระชมุใหญ่ไมค่รบองค์

ประชมุ 
9.27 การอนุมัตงิบดลุของผูช้ําระบัญชกีลุม่เกษตรกร กรณีทีป่ระชมุใหญไ่มค่รบองค์

ประชมุ 

824 
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833 
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846 
849 
851 
853 
855 
858 
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866 

 
870 
874 

 
879 
882 
885 
887 

 
890 

 
892 

 
10) กรมหมอ่นไหม 

10.1) การใหบ้รกิารตรวจประเมนิและใหก้ารรับรองมาตรฐานผลติภัณฑผ์า้ไหมไทย
ตรานกยงูพระราชทาน (กรณีขอการรับรองครัง้แรกและตอ่อาย)ุ 

10.2) การใหบ้รกิารตรวจประเมนิและใหก้ารรับรองมาตรฐานผลติภัณฑผ์า้ไหมไทย
ตรานกยงูพระราชทาน (กรณีทีไ่ดรั้บการรับรองแลว้) 

10.3) การขอรับทอ่นพันธุห์ม่อน กิง่ชําหม่อน หมอ่นชําถงุ ไขไ่หมพันธุด์ ีและไหมอรีี ่

894 
895 

 
898 

 
901 

11) สํานกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ
11.1) การขออนุญาต การตอ่อาย ุการขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการ

ตรวจสอบมาตรฐาน และการยา้ยสถานทีทํ่าการของผูป้ระกอบการ

904 
905 
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 หนา้ 
ตรวจสอบมาตรฐาน 

11.2) การขึน้ทะเบยีน การตอ่อายุและการเพิม่ขอบขา่ยการขึน้ทะเบยีน
หอ้งปฏบิตักิาร 

11.3) การขออนุญาตเป็นผูผ้ลติ ผูส้ง่ออก หรอืผูนํ้าเขา้สนิคา้เกษตรตามมาตรฐาน
บงัคบั และการขอตอ่อายใุบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต การขอยา้ย
สถานทีทํ่าการ และการเลกิประกอบกจิการ 

11.4) การแจง้การสง่ออก และนําเขา้ 

 
908 

 
911 

 
 

914 
12) สํานกังานปฏริูปทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม 

12.1) การขอโอนสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. 4-01 
(กรณีโอนใหคู้ส่มรสหรอืบตุรคนใดคนหนึง่) 

12.2) การขอรับมรดกสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของเกษตรกรตาม  ส.ป.ก. 
4-01 (กรณีรับมรดกของคูส่มรสหรอืบตุรคนใดคนหนึง่) 

12.3) การอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิเพือ่กจิการสาธารณูปโภคและกจิการอืน่ๆในเขตปฏริูป
ทีด่นิเพือ่การศกึษา/ เพือ่การอนามัยและการสาธารณสขุ /เพือ่การศาสนา/ 
เพือ่กจิการระบบไฟฟ้าประปา /เพือ่กอ่สรา้งถนนทางลําเลยีง/ เพือ่กอ่สรา้ง
ปรับปรุงแหลง่น้ําเพือ่การเกษตรกรรม / เพือ่การสง่เสรมิเกษตรกรรม / เพือ่
กอ่สรา้งสถานทีนั่นทนาการ /เพือ่จัดสรา้งศาลาประจําหมูบ่า้นทีอ่า่นหนังสอื
ประจําหมู่บา้นหอ้งสมดุ (อํานาจเลขาธกิาร ส.ป.ก.) 

12.4) การขออนุญาตเขา้ทําประโยชนใ์นเขตปฏริูปทีด่นิกรณีออกส.ป.ก. 4-01 ใน
แปลงเกษตรกรรม กรณีออก ส.ป.ก. 4-01 ช ในแปลงทีอ่ยู่อาศยั กรณีออก 
ส.ป.ก. 4-01 ในทีด่นิเกนิ 50 ไร่ แตไ่มเ่กนิ 100 ไร่) 

12.5) การขออนุญาตเขา้ทําประโยชนใ์นเขตปฏริูปทีด่นิ (กรณีทีด่นิเอกชน-ทํา
สญัญาเชา่ และกรณีทีด่นิเอกชน-ทําสญัญาเชา่ซือ้) 

12.6) การขอโอนสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิ (กรณีมทีายาทรับโอนสทิธเิพยีงราย
เดยีว) 

12.7) การขอโอนสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิ (กรณีมทีายาทรับโอนสทิธหิลาย
คน) 

12.8) การขอรับมรดกสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิ (กรณีมทีายาทขอรับมรดกสทิธิ
เพยีงรายเดยีว) 

12.9) การขอรับมรดกสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิ (กรณีมทีายาทรับมรดกสทิธิ
หลายคน) 

12.10) การขอโอนสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. 4-01 
(กรณีโอนให ้ทายาทอืน่ๆ เต็มแปลง) 

12.11) การขอโอนสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. 4-01 
(กรณีแบง่แปลงเพือ่โอนใหคู้ส่มรสกบับตุร หรอืใหบ้ตุรหลายคน หรอืให ้
ทายาทอืน่ๆ) 

12.12) การขอรับมรดกสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของเกษตรกรตามส.ป.ก. 
4-01 (กรณีรับมรดกของทายาทอืน่ๆ เต็มแปลง) 

12.13) การขอรับมรดกสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของเกษตรกรตามส.ป.ก. 
4-01 (กรณีแบง่แปลงเพือ่รับมรดกของคูส่มรสกับบตุร หรอืของบตุรหลาย
คน หรอืของทายาทอืน่ๆ ) 

12.14) การขออนุญาตขดุบอ่เพือ่การเกษตรกรรมเกนิรอ้ยละหา้ของเนือ้ทีท่ีไ่ดรั้บ
มอบทีด่นิจากการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม หรอืขอนําดนิหรอืสิง่ของทีไ่ด ้
จากการขดุบอ่ออกไปนอกบรเิวณทีด่นิ ทีไ่ดรั้บอนุญาต 

12.15) การขออนุญาตกจิการสนับสนุนหรอืเกีย่วเนือ่งกบัการปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ ณ วนัที ่27 
พฤศจกิายน 2553 (อํานาจคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม) 

12.16) การอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบบัที ่2 
ขอ้ 1.5 กจิการทีเ่ป็นการบรกิารหรอืเกีย่วขอ้งกับความเป็นอยูข่องเกษตรกร
ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่อยู่ในพืน้ทีท่ีกํ่าหนดใหป้ระกอบกจิการได ้
(อํานาจคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม) 

12.17) การอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิเพือ่กจิการสาธารณูปโภคและกจิการอืน่ๆในเขต
ปฏริูปทีด่นิเพือ่การศกึษา/ เพือ่การอนามัยและการสาธารณสขุ /เพือ่การ
ศาสนา/ เพือ่จัดสรา้งศาลาประจําหมูบ่า้นทีอ่า่นหนังสอืประจําหมูบ่า้น
หอ้งสมดุ (อํานาจคณะอนุกรรมการพจิารณาการอนุญาตหรอืการใหค้วาม
ยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ) 

12.18) การอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิเพือ่กจิการสาธารณูปโภคและกจิการอืน่ๆ ในเขต
ปฏริูปทีด่นิกจิการอืน่ๆ เชน่ สรา้งวทิยาลยั มหาวทิยาลยั การจัดการ
สิง่แวดลอ้มชมุชน (อํานาจคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม) 
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12.19) การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใชป้ระโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ

กจิการปิโตรเลยีมทีไ่ดรั้บสมัปทานตามกฎหมายวา่ดว้ยปิโตรเลยีม กอ่นวนัที ่
23 มถินุายน 2560 และการดําเนนิการอนัเกีย่วเนือ่งกบักจิการดงักลา่ว 

12.20) การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใชป้ระโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ 
กจิการทําเหมอืง ทีไ่ดรั้บความยนิยอมตามระเบยีบคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม เรือ่ง การใหค้วามยนิยอมในการนําทรัพยากรธรรมชาตใิน
เขตปฏริูปทีด่นิไปใชป้ระโยชน์ตามกฎหมายอืน่ พ.ศ. 2541 กอ่นวนัที ่23 
มถินุายน 2560 และการดําเนนิการอนัเกีย่วเนื่องกับการทําเหมอืงแร่ 

12.21) การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใชป้ระโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ
กจิการผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานลม ไดรั้บอนุญาตตามระเบยีบ
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กอ่นวนัที ่23 มถินุายน 2560 และ
การดําเนนิการอนัเกีย่วเนื่องกับกจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม 

12.22) การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใชป้ระโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ
กจิการระบบโครงขา่ยพลงังาน และการดําเนนิการอนัเกีย่วเนื่องกบักจิการ
ระบบโครงขา่ยพลงังาน 

12.23) การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใชป้ระโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ 
โครงการของรัฐซึง่เป็นประโยชนส์ว่นรวมของประเทศเพือ่การพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่และระบบโลจสิตกิส ์

12.24) การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใชป้ระโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ 
โครงการของรัฐเป็นประโยชน์สว่นรวมของประเทศ เพือ่การพัฒนา 
โครงสรา้งพืน้ฐานและโครงขา่ยในระบบโทรคมนาคม 

12.25) การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใชป้ระโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ
โครงการของรัฐซึง่เป็นประโยชนส์ว่นรวมของประเทศ โครงการที่
คณะรัฐมนตรมีมีตใิหดํ้าเนนิการ 

12.26) การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (สนิเชือ่รายบคุคล 
กรณีกูย้มืไมเ่กนิ รายละ 50,000 บาท 

12.27) การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (สนิเชือ่รายบคุคล 
กรณีกูย้มืเกนิกวา่รายละ 50,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 100,000 บาท 

12.28) การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (สนิเชือ่รายบคุคล 
กรณีกูย้มืเกนิกวา่รายละ 100,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 200,000 บาท) 

12.29) การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (สนิเชือ่รายบคุคล 
กรณีกูย้มืเกนิกวา่รายละ 200,000 บาทขึน้ไป 

12.30) การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (สนิเชือ่รายสถาบนั
เกษตรกร กรณีกูย้มืวงเงนิไมเ่กนิ 5,000,000 บาท) 

12.31) การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (สนิเชือ่รายสถาบนั
เกษตรกร กรณีกูย้มืวงเงนิเกนิกวา่ 5,000,000 บาทขึน้ไป) 
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13) การยางแหง่ประเทศไทย 
13.1) การขอรับการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลกูแทน  กรณีบคุคลธรรมดา 
13.2) การขอรับการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลกูแทน กรณีนติบิคุคล 
13.3) การลงทะเบยีนเพือ่ชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมทางอเิล็กทรอนกิส ์
13.4) การขอคนืเงนิคา่ธรรมเนยีม 
13.5) การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรชาวสวนยาง 
13.6) การขึน้ทะเบยีนสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 
13.7) การขอรับการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลกูแทน กรณีผูเ้ชา่ หรอืผูทํ้า

สวนยาง 
13.8) การยืน่คําขอรับการสง่เสรมิ สนับสนุน และใหค้วามชว่ยเหลอืเกษตรกร

ชาวสวนยาง สถาบนัเกษตรกรชาวงสวนยาง และผูป้ระกอบกจิการยาง 
13.9) การขอรับสวัสดกิารเพือ่เกษตรกรชาวงสวนยาง 
13.10) การสง่เสรมิ และสนับสนุน สถาบนัเกษตรกรชาวงสวนยาง 

1000 
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1003 
1006 
1009 
1011 
1013 
1015 

 
1017 

 
1019 
1021 

14) องคก์ารสะพานปลา 
14.1) การใหส้นิเชือ่แกช่าวประมงและผูป้ระกอบธรุกจิเกีย่วขอ้งกับประมง 
14.2) ใหเ้ชา่ทรัพยส์นิและทีด่นิในบรเิวณสะพานปลาและทา่เทยีบเรอืประมง 
14.3) ใหเ้ชา่ทรัพยส์นิและทีด่นิบรเิวณสะพานปลาและทา่เทยีบเรอืประมง 
 

1023 
1024 
1025 
1028 

15) สํานกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร 
15.1) การขอรับทนุสนับสนุนการวจัิย 

1031 
1032 

4.2 รายละเอยีดคูม่อืปฏบิตังิานบรกิารประชาชนในเรือ่งอืน่ๆ 1035 
1) สํานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

1.1) การขอรับการสนับสนุนเงนิกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร 
1036 
1037 
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1.2) การขอกูเ้งนิกองทนุหมนุเวยีนเพือ่การกูย้มืแกเ่กษตรกรและผูย้ากจน 1041 

2) กรมปศสุตัว ์
2.1) การขอหนังสอืรับรองสขุอนามัยสตัวผ์า่นระบบ E-services 
2.2) การขอหนังสอืรับรองสขุอนามัยสตัว ์
2.3) การขอใบรับรองปศสุตัวอ์นิทรยี ์

1043 
1044 
1046 
1051 

3) กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 
3.1) การขอรับบรกิารฝนหลวง 

1053 
1054 

4) กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์
4.1) การขอรับบรกิารสอบบัญชสีหกรณ์ 

1056 
1057 

5) สํานกังานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
5.1) การเขา้ชมและเขา้เรยีนรูพ้พิธิภัณฑก์ารเกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่ัว 

1059 
1060 

6) กรมประมง 
6.1) การรับรองมาตรฐานฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

1062 
1063 

7) กรมวชิาการเกษตร 
7.1) การรับรองแหลง่ผลติพชือนิทรยี ์

1066 
1067 
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สว่นที ่1 
ขอ้มลูท ัว่ไป 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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1. ขอ้มลูพืน้ฐานของกระทรวง 
 ดว้ยพระราชบัญญัตปิรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 18 บัญญัตใิหก้ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีอํานาจหนา้ทีเ่กีย่วกับเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ําและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร ส่งเสรมิและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทัง้กระบวนการผลติและสนิคา้เกษตรกรรม และราชการอืน่ที่
กฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรอืของสว่นราชการทีส่งักัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยมสีว่นราชการในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 15 สว่นราชการ ประกอบกับกฎกระทรวงวา่ดว้ย
กลุม่ภารกจิ พ.ศ. 2545, (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2546, (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2546, (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2550, (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2552 และ 
(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2556 ซึง่ออกตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 
และฉบับทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ไดกํ้าหนดใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบง่กลุ่มภารกจิออกเป็น 3 กลุม่ และกลุม่สว่น
ราชการทีไ่มอ่ยูภ่ายใตก้ลุม่ภารกจิตามกฎกระทรวง จํานวน 1 กลุม่ ไดแ้ก ่

กลุม่ที ่1 กลุม่ภารกจิดา้นพฒันาการผลติ ประกอบดว้ย 5 หน่วยงาน ดงันี ้
1) กรมการขา้ว 
2) กรมประมง 
3) กรมปศสุตัว ์
4) กรมวชิาการเกษตร 
5) กรมหมอ่นไหม 

กลุม่ที ่2 กลุม่ภารกจิดา้นบรหิารจดัการทรพัยากรเพือ่การผลติ ประกอบดว้ย 4 หน่วยงาน ดงันี ้
1) กรมชลประทาน 
2) กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 
3) กรมพัฒนาทีด่นิ 
4) สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

กลุม่ที ่3 กลุม่ภารกจิดา้นสง่เสรมิและพฒันาเกษตรกรและระบบสหกรณ ์ประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน ดงันี ้
1) กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์
2) กรมสง่เสรมิการเกษตร 
3) กรมสง่เสรมิสหกรณ ์

กลุม่สว่นราชการทีไ่มอ่ยูภ่ายใตก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยกลุม่ภารกจิ ประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน ดงันี ้
1) สาํนักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2) สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ
3) สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร   

รวมท ัง้กระทรวงเกษตรและสหกรณม์รีฐัวสิาหกจิ และองคก์ารมหาชนทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของ ไดแ้ก ่
รฐัวสิาหกจิ ประกอบดว้ย 4 หนว่ยงาน ดงันี ้

1) การยางแหง่ประเทศไทย 
2 )องคก์ารสะพานปลา 
3) องคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร 
4) องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย 

องคก์ารมหาชน ประกอบดว้ย 3 หนว่ยงาน ดงันี ้
1) สาํนักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร 
2) สถาบนัและพัฒนาพืน้ทีส่งู 
3) สาํนักงานพธิภิัณฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

2. วสิยัทศัน ์พนัธกจิ 
2.1 วสิยัทศัน ์

ภาคเกษตรกา้วไกลดว้ยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม ตลาดนําการผลติ ชวีติเกษตรกรมคีุณภาพ ทรัพยากร
การเกษตรมคีวามสมดลุและย่ังยนื 

2.2 พนัธกจิ 
1) พัฒนาคณุภาพชวีติเกษตรกรใหม้คีวามมั่นคง 
2) พัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรใหเ้ตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ 
3) สง่เสรมิการผลติสนิคา้เกษตรทีม่คีณุภาพตลอดหว่งโซอ่ปุทานใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด 

และสง่เสรมิงานวจัิย เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพือ่นํามาใชป้ระโยชน ์
4) สง่เสรมิใหม้กีารบรหิารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดลุและย่ังยนื 

3. เป้าประสงค ์เป้าหมาย และประเด็นยทุธศาสตร ์
3.1 เป้าประสงค ์

1) เพื่อสรา้งความภูมใิจในอาชพีเกษตรกรรม สามารถพึง่ตนเองได ้มกีารถ่ายทอดความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
 เกดิการรวมกลุม่เกษตรกรและเชือ่มโยงเครอืขา่ยกบัภายนอกอย่างเขม้แข็ง และลดความเหลือ่มล้ําทางรายได ้

2) เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับผลติภาพ ประสทิธภิาพ คุณภาพ มาตรฐาน 

http://www.opsmoac.go.th/download/file_upload/parakij%2045.pdf
http://www.opsmoac.go.th/download/file_upload/parakij%2045.pdf
http://www.opsmoac.go.th/download/kk-46.pdf
http://www.opsmoac.go.th/download/file_upload/parakij%2046.pdf
http://www.opsmoac.go.th/download/kk%2050.pdf.pdf
http://www.opsmoac.go.th/download/file_upload/parakij%2052.pdf
http://www.opsmoac.go.th/download/kk%2056.pdf.PDF
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รวมทัง้สรา้งมลูคา่เพิม่สนิคา้เกษตร ใหต้อบสนองความตอ้งการของตลาด 

3) เพื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขันของสนิคา้เกษตร รวมทัง้พัฒนางานวจัิย เทคโนโลยี และ
นวตักรรมมาใชป้ระโยชน ์

4) เพือ่ใหเ้กดิการบรหิารจัดการทรัพยากรการเกษตร 

3.2 เป้าหมาย 
1) ความผาสกุของเกษตรกรเพิม่ขึน้ทีร่ะดับ 85 ในปี 2564 
2) เกษตรกรมรีายไดเ้งนิสดทางการเกษตรเพิม่ขึน้เป็น 59,460 บาท ตอ่ครัวเรอืน ในปี 2564 
3) เศรษฐกจิภาคเกษตรเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 3 ตอ่ปี 
4) จํานวนงานวจัิย เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นการเกษตรถกูนําไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึน้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 5 ตอ่ปี 
5) ทรัพยากรการเกษตรไดรั้บการฟ้ืนฟแูละใชป้ระโยชน์อย่างสมดลุและย่ังยนืเพิม่ขึน้ 

3.3 ประเด็นยทุธศาสตร ์
ยทุธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความเขม้แข็งใหก้บัเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร 
1) ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
2) เสรมิสรา้งความภาคภมูใิจ และความมั่นคงในการประกอบอาชพีเกษตรกร 
3) สง่เสรมิการทําเกษตรกรรมย่ังยนืใหเ้ห็นผลในทางปฏบิตั ิ
4) พัฒนาองคค์วามรูข้องเกษตรกรสูเ่กษตรกรมอือาชพี 
5) สรา้งความเขม้แข็งและเชือ่มโยงเครอืขา่ยของเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกร 
ยทุธศาสตรท์ี ่2 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสนิคา้เกษตรตลอดโซอุ่ปทาน 
1) สง่เสรมิการผลติสนิคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐานรองรับความตอ้งการของตลาด 
2) สง่เสรมิการบรหิารจัดการโซอ่ปุทานสนิคา้เกษตร 
3) เพิม่มลูคา่สนิคา้เกษตร 
4) จัดตัง้ศนูยก์ลางและพัฒนาระบบตลาดสนิคา้เกษตร 
5) เสรมิสรา้งความมั่นคงทางอาหารอย่างย่ังยนื 
6) สนับสนุนความร่วมมอืระหวา่งภาครัฐและเอกชน 
7) สนับสนุนการจัดการความเสีย่งทีจ่ะกระทบตอ่พชืผลทางการเกษตร 
8) สง่เสรมิการคา้ชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษ และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตรดว้ยเทคโนโลย ีและนวตักรรม 
1) สง่เสรมิและสนับสนุนการวจัิย เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นการเกษตร 
2) พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศการเกษตรและเชือ่มโยงขอ้มูลอย่างเป็นระบบ 
3) สง่เสรมิการนํางานวจัิย เทคโนโลย ีและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน ์
ยทุธศาสตรท์ี ่4 การบรหิารจดัการทรพัยากรการเกษตรและสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
1) ฟ้ืนฟแูละอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร 
2) สง่เสรมิการเกษตรทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
3) บรหิารจัดการทรัพยากรน้ํา 
4) บรหิารจัดการพืน้ทีทํ่ากนิทางการเกษตร 
5) สรา้งภมูคิุม้กนัการเกษตรตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ยทุธศาสตรท์ี ่5 พฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั 
1) พัฒนาบคุลากรการเกษตรภาครัฐ ปรับปรุงโครงสรา้งสว่นราชการ และกระบวนการทํางาน 
2) ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับการเกษตร 

(แผนพัฒนาการเกษตรในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) : กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, กนัยายน 2559) 
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สว่นที ่2  
ภารกจิ/วตัถปุระสงค ์การจดัต ัง้หนว่ยงาน
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2.1 สว่นราชการ 
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ภารกจิสาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มภีารกจิเกีย่วกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบาย

ของกระทรวงเป็นแผนการปฏบิตังิาน จัดสรรทรัพยากรและบรหิารราชการทัว่ไปของกระทรวงทีม่ไิดกํ้าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่
ของสว่นราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทัง้กํากับและเร่งรัดตรวจสอบ และตดิตามการปฏบิัตริาชการของ
สว่นราชการในสังกัดกระทรวงใหบ้รรลเุป้าหมาย และเกดิผลสัมฤทธิต์ามภารกจิของกระทรวง โดยใหม้อํีานาจหนา้ที่
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ศกึษา วเิคราะห์ และจัดทําขอ้มูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีสําหรับใชใ้นการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
ผลสมัฤทธิข์องกระทรวง 

2. พัฒนายทุธศาสตรก์ารบรหิารของกระทรวง 
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏบิตัริาชการ โครงการ และโครงการพเิศษ 
4. ดําเนนิการและประสานงานกบัองคก์ารหรอืหน่วยงานเกีย่วกับกจิการดา้นการเกษตรตา่งประเทศ 
5. ดําเนนิการเกีย่วกบัการตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของสว่นราชการในสงักัดกระทรวง 
6. กําหนดยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและพัฒนาบคุลากรของกระทรวง 
7. ดําเนนิการเกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวงและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ใชใ้นการบรหิารงานและการบรกิาร รวมทัง้ประชาสมัพันธแ์ละเผยแพร่

ขอ้มลูสารนเิทศดา้นการเกษตร 
9. ปฏบิัตกิารทําฝนและพัฒนาเทคโนโลยกีารทําฝนเพื่อการเกษตร การอุปโภค การบรโิภคและการเก็บกักน้ํา 

และปฏบิตังิานดา้นการบนิและการสือ่สารเพือ่สนับสนุนการปฏบิตังิานดา้นการเกษตร 
10. ปฏบิตังิานเกีย่วกบัหมอ่นและไหม 
11. ดําเนนิการบรหิารกองทนุเพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกรและรับเรือ่งรอ้งเรยีน 
12. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องสํานักงานปลัดกระทรวงหรอืตามทีก่ระทรวง

หรอืคณะรัฐมนตรมีอบหมาย 
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ภารกจิกรมการขา้ว 
กรมการขา้ว มภีารกจิเกีย่วกับขา้ว โดยครอบคลุมถงึการปรับปรุงพัฒนาการปลูกขา้วใหม้ผีลผลติต่อพื้นทีแ่ละ

คณุภาพสงูขึน้ การพัฒนาพันธุ ์การอนุรักษ์ และคุม้ครองพันธุ ์การผลติเมล็ดพันธุก์ารตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
การสง่เสรมิ สนับสนุน และเผยแพร่องคค์วามรูเ้พือ่พัฒนาคณุภาพชวีติชาวนา การแปรรูป และการจัดการอืน่ ๆ เพือ่เพิม่
มูลค่าขา้ว รวมทัง้การตลาดและการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเกี่ยวกับขา้ว โดยใหม้ีอํานาจหนา้ที่
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ศกึษา วเิคราะห ์เสนอแนะ และจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรข์า้วของประเทศ รวมทัง้ดําเนินการเกีย่วกับ
ความร่วมมอืกบัตา่งประเทศในเรือ่งขา้ว 

2. ศกึษา วจัิย ทดลอง และพัฒนาเกีย่วกับพันธุ ์เทคโนโลยกีารผลติ การอารักขา วทิยาการหลังการเก็บเกีย่ว
และการแปรรูป และมาตรฐานพันธุข์า้ว 

3. ดําเนนิการเกีย่วกบัการอนุรักษ์พันธกุรรมและคุม้ครองพันธุข์า้ว 
4. ดําเนนิการเกีย่วกบัการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขา้ว 
5. ดําเนนิการผลติและสง่เสรมิสนับสนุนเกีย่วกับเมล็ดพันธุข์า้ว 
6. สง่เสรมิและสนับสนุนการสรา้งมลูคา่เพิม่ การพัฒนาระบบการจัดการสนิคา้ขา้ว การแปรรูปขา้วและผลติภัณฑ ์

และสนับสนุนการคา้ขา้วและผลติภัณฑข์า้วเพือ่ตลาดเฉพาะ 
7. สง่เสรมิ สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติและการจัดการผลผลติขา้ว รวมทัง้อนุรักษ์และสง่เสรมิ

วฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่เกีย่วกับขา้ว 
8. สง่เสรมิ สนับสนุน และเผยแพร่องคค์วามรูแ้กช่าวนาและผูป้ระกอบการดา้นขา้ว 
9. ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องกรมหรือตามทีรั่ฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
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ภารกจิกรมประมง 
กรมประมง มภีารกจิเกีย่วกับการศกึษา วจัิย และพัฒนาดา้นการประมงเพือ่การบรหิารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํ์า 

ควบคุมการประมง การผลติสัตวน้ํ์า และสนิคา้ประมงทีม่มีาตรฐานถูกสุขอนามัยใหม้ีปรมิาณเพียงพอต่อการบริโภค
ภายในประเทศ และสามารถแขง่ขันในตลาดโลกได ้ตลอดจนป้องกันมใิหม้กีารทําการประมงโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสัตวน้ํ์าใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างย่ังยืน โดยใหม้อํีานาจหนา้ที่
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ดําเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการประมง กฎหมายวา่ดว้ยสทิธกิารประมงในเขตการประมงไทย กฎหมายวา่
ดว้ยการจัดระเบยีบกจิการแพปลา กฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสตัวป่์าและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ศกึษา คน้ควา้ วจัิย และพัฒนาการเพาะเลีย้ง การปรับปรุงพันธุ์ การผลติการขยายพันธุ์สัตวน้ํ์า สัตวน้ํ์า
สวยงาม พันธุไ์มน้ํ้า อาหารสตัวน้ํ์า สขุภาพสตัวน้ํ์า และวชิาการดา้นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ศกึษา คน้ควา้ วจัิย และสํารวจดา้นทรัพยากรสตัวน้ํ์า แหลง่ทําการประมง เครือ่งมอืทําการประมง และระบบ
นเิวศทัง้ในและนอกน่านน้ําไทย รวมทัง้รักษาและฟ้ืนฟทูรัพยากรสตัวน้ํ์าใหอ้ยู่ในระดับทีส่ามารถทําการประมงไดอ้ยา่ง
ย่ังยนื 

4. ศกึษา คน้ควา้ วจัิย และพัฒนาเกีย่วกับการเก็บรักษาสตัวน้ํ์า การแปรรูปสตัวน้ํ์าการเก็บรักษาผลติภัณฑส์ตัว์
น้ํา เทคโนโลยกีารบรรจ ุเทคโนโลยชีวีภาพ และนวตักรรมอตุสาหกรรมสตัวน้ํ์า 

5. ศกึษา คน้ควา้ วจัิย และพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนกํากับดูแลสนิคา้ประมงใหไ้ด ้
มาตรฐานตลอดสายการผลติจนถงึผูบ้รโิภค 

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการดา้นการประมง การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตวน้ํ์า 
กําหนดมาตรการในการทําการประมงและการใชป้ระโยชนจ์ากสตัวน้ํ์า ควบคมุ ป้องกัน และปราบปรามการทําการประมง
และการคา้สตัวน้ํ์าใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ป้องกันยับยัง้ และขจัดการทําการประมงโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายทัง้
ในและนอกน่านน้ําไทย 

7. พัฒนาระบบการควบคุม เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการทําการประมง ตลอดจนระบบสืบคน้ที่มี
ประสทิธภิาพ ใหส้ามารถตรวจสอบแหลง่ทีม่าของสตัวน้ํ์าและผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์าตลอดสายการผลติจนถงึผูบ้รโิภค 

8. ศกึษา วจัิย พัฒนา และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการประมง และการพัฒนาธุรกจิดา้นการ
เพาะเลีย้งสัตวน้ํ์า การทําการประมง การแปรรูปสัตวน้ํ์า และอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ีความมั่นคงและมีความสําคัญต่อ
เศรษฐกจิของประเทศ 

9. ดําเนนิการเกีย่วกบัพันธกรณีและความร่วมมอืระหวา่งประเทศดา้นการอนุรักษ์และบรหิารจัดการทรัพยากรสตัว์
น้ํา ดา้นวชิาการ การคา้ การลงทนุ และกจิการอืน่ ๆ ดา้นการประมงทีเ่กีย่วขอ้ง 

10. ศกึษา พัฒนา และดําเนินการเกีย่วกับระบบงานสารสนเทศ ภูมสิารสนเทศและเครือขา่ยการบรหิารจัดการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การจัดเก็บและใชป้ระโยชนข์อ้มูล ตลอดจนการใหบ้รกิารสารสนเทศ 

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ที่ของกรมประมงหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรมีอบหมาย 
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ภารกจิกรมปศสุตัว ์
กรมปศุสัตว์ มีภารกจิเกีย่วกับการกําหนดทศิทางและนโยบาย การควบคุม การกํากับการส่งเสริม การวจัิย การ

ถา่ยทอดเทคโนโลย ีและการพัฒนาเทคโนโลยเีกีย่วกับการปศสุตัว ์รวมทัง้บรหิารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความ
หลากหลายทางชวีภาพดา้นการปศสุตัว ์เพือ่ใหม้ปีรมิาณสตัวเ์พยีงพอและมมีาตรฐาน ถูกสขุอนามัย ปราศจากโรค สาร
ตกคา้ง และสารปนเป้ือน มคีวามปลอดภัยตอ่ผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม และสามารถแขง่ขันไดใ้นระดับสากล โดยใหม้ี
อํานาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี ้

1. ดําเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสตัว ์กฎหมายวา่ดว้ยการบํารุงพันธุส์ตัวก์ฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุ
คณุภาพอาหารสตัว ์กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลสตัว ์กฎหมายวา่ดว้ยโรคพษิสนัุขบา้ กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุการ
ฆา่สตัวแ์ละจําหน่ายเนือ้สตัว ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ศกึษา วจัิย และพัฒนาเทคโนโลยดีา้นการปศสุตัว ์
3. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสนิคา้ปศุสัตว ์พันธุส์ัตว ์พันธุพ์ืชอาหารสัตว ์อาหารสัตวช์วีภัณฑแ์ละชวีวัตถุ

สําหรับสัตว ์ยาสัตวแ์ละวัตถุอันตรายดา้นการปศุสัตว ์ระบบการผลติปศุสัตวแ์ละสนิคา้ปศุสัตว ์และกระบวนการอืน่ที่
เกีย่วขอ้งในดา้นการปศสุตัว ์เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานและมคีวามปลอดภัย 

4. ผลติและขยายพันธุ์สัตว ์น้ําเชือ้ เชือ้พันธุ์ พืชอาหารสัตว ์และเสบยีงสัตว ์เพื่อการพัฒนาดา้นการปศุสัตว ์และ
ผลติและจัดหาชวีภัณฑ ์เวชภัณฑ ์และชวีวตัถสุาํหรับสตัว ์เพือ่การควบคมุโรคระบาดสตัว ์

5. ควบคมุ ป้องกนั กําจัด บําบัด วนิจิฉัยและชนัสตูรโรคสตัว ์กํากับดแูลสถานพยาบาลสตัวแ์ละพัฒนาระบบการ
จัดการดา้นสขุภาพสตัว ์

6. สง่เสรมิ พัฒนา และถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการปศสุตัว ์และบรหิารจัดการการประสานความร่วมมอืดา้นการ
ปศสุตัวท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

7. ดําเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชวีภาพดา้นการปศุสัตว ์และป้องกันผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการปศสุตัว ์

8. ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องกรมหรือตามทีรั่ฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
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ภารกจิกรมวชิาการเกษตร 
กรมวชิาการเกษตร มภีารกจิเกีย่วกับพชื โดยศกึษา วจัิยและพัฒนาพชื เครือ่งจักรกลการเกษตร และปัจจัยการ

ผลติ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทัง้ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรบริการวเิคราะห์ ทดสอบ 
ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสนิคา้พชื รวมทัง้ใหคํ้าแนะนําเกีย่วกบัดนิ น้ํา ปุ๋ ยพชื วสัดกุารเกษตร ผลผลติ และผลติภัณฑ์
พชื เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการผลติพชืเพือ่พัฒนาผลผลติพชืใหม้คีณุภาพและปลอดภัยตอ่ผูบ้รโิภคตามมาตรฐานสากล 
และเพือ่ใหบ้รกิารการสง่ออกสนิคา้เกษตรทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐาน โดยใหม้อํีานาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี ้

1. ดําเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการกักพืช กฎหมายว่าดว้ยปุ๋ ย กฎหมายว่าดว้ยพันธุพ์ืชกฎหมายวา่ดว้ยวัตถุ
อนัตราย กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุยาง กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองพันธุพ์ชืและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ศกึษา คน้ควา้ ทดลอง วจัิย และพัฒนาวชิาการเกษตรดา้นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกบัพชื 
3. ใหบ้รกิารดา้นการวเิคราะห ์ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื และใหคํ้าแนะนําเกีย่วกับเรือ่ง

ดนิ น้ํา ปุ๋ ย พชื วสัดกุารเกษตร ผลผลติ และผลติภัณฑพ์ชื การบรกิารสง่ออกสนิคา้เกษตร และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. ใหบ้รกิารวชิาการ ขอ้มลูขา่วสาร และเทคโนโลยกีารเกษตรแกเ่จา้หนา้ที ่เกษตรกร เอกชนและหน่วยงานอืน่

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
5. ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องกรมหรือตามทีรั่ฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
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ภารกจิกรมพฒันาทีด่นิ 
กรมพัฒนาที่ด ิน มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใชท้ี่ด ินในพื้นที่เกษตรกรรม  

การสํารวจและจําแนกดนิ การกําหนดบรเิวณการใชท้ีด่นิ การควบคุมการใชท้ีด่นิบริเวณทีม่กีารใชห้รือทําใหเ้กดิการ
ปนเป้ือนของสารเคมหีรือวัตถุอืน่ใด การอนุรักษ์ดนิและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดนิ การผลติแผนทีแ่ละทําสํามะโนทีด่นิ 
การใหบ้ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการพัฒนาทีด่นิขอ้มูลดนิและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อเพิ่มผลผลติทาง
การเกษตรและใหม้กีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิอย่างย่ังยนื โดยใหม้อํีานาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี ้

1. ดําเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการพัฒนาทีด่นิและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ศกึษา สาํรวจ วเิคราะห ์และจําแนกดนิเพือ่กําหนดนโยบายและวางแผนการใชท้ีด่นิการกําหนดบรเิวณการใช ้

ทีด่นิ การควบคมุการใชท้ีด่นิบรเิวณทีม่กีารใชห้รือทําใหเ้กดิการปนเป้ือนของสารเคมหีรือวัตถุอืน่ใด การกําหนดเขตการ
อนุรักษ์ดนิและน้ํา รวมทัง้ตดิตามสถานการณ์สภาพการใชท้ีด่นิ 

3. ศกึษา วจัิย และพัฒนาการอนุรักษ์ดนิและน้ํา การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อการเกษตรในไร่นา การ
ปรับปรุงบํารุงดนิ การผลติและใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพทางดนิ การปรับปรุงและพัฒนาพืน้ทีแ่ละการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การ
จัดการทีด่นิเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่และลดตน้ทนุการผลติทางการเกษตร 

4. ใหบ้รกิารวเิคราะหแ์ละตรวจสอบดนิ น้ํา พืช ปุ๋ ย พรอ้มใหคํ้าแนะนําเพื่อการอนุรักษ์ดนิและน้ํา การปรับปรุง
บํารุงดนิ และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาดนิ 

5. ศกึษา วเิคราะห ์และผลติแผนทีภ่าพถ่าย จัดทําสํามะโนทีด่นิ และพัฒนาระบบแผนทีฐ่านเพื่อเป็นขอ้มลูใน
การวางแผนการใช ้การพัฒนาการผลติ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการเกษตรและอืน่ ๆ 

6. ถ่ายทอดผลการศกึษา คน้ควา้ วจัิย และใหบ้รกิารดา้นการพัฒนาทีด่นิ รวมทัง้สรา้งเครือข่ายหมอดนิอาสา
และกลุม่เกษตรกรใหเ้ขม้แข็งเพือ่รองรับการถา่ยทอดเทคโนโลย ีและมสีว่นร่วมในการพัฒนาทีด่นิและดา้นอืน่ ๆ 

7. ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องกรมหรือตามทีรั่ฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
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ภารกจิกรมชลประทาน 
กรมชลประทาน มภีารกจิเกีย่วกับการพัฒนาแหล่งน้ําตามศักยภาพของลุ่มน้ําใหเ้พียงพอ และจัดสรรน้ําใหก้ับ

ผูใ้ชน้ํ้าทกุประเภท เพือ่ใหผู้ใ้ชน้ํ้าไดรั้บน้ําอยา่งทัว่ถงึและเป็นธรรมตลอดจนป้องกนัความเสยีหายอันเกดิจากน้ํา โดยให ้
มอํีานาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี ้

1. ดําเนนิการจัดใหไ้ดม้าซึง่น้ํา หรอืกกั เก็บ รักษา ควบคมุ สง่ ระบายหรอืจัดสรรน้ําเพือ่การเกษตร การพลังงาน 
การสาธารณูปโภค หรอืการอตุสาหกรรม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการชลประทานกฎหมายวา่ดว้ยคันและคน้ํูา และกฎหมาย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ดําเนนิการเกีย่วกับการป้องกันความเสยีหายอันเกดิจากน้ํา ความปลอดภัยของเขือ่นและอาคารประกอบ และ
การคมนาคมทางน้ําทีอ่ยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนดําเนนิการเกีย่วกับกจิกรรมพเิศษตา่ง ๆ ทีไ่ม่ไดเ้ป็นแผนงานประจําปี
ของกรม 

3. ดําเนนิการจัดรูปทีด่นิตามกฎหมายวา่ดว้ยการจัดรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
4. ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องกรมหรือตามทีรั่ฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
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ภารกจิกรมสง่เสรมิการเกษตร 
กรมสง่เสรมิการเกษตร มภีารกจิเกีย่วกับการสง่เสรมิและพัฒนาเกษตรกรครอบครัวเกษตรกร องคก์รเกษตรกร 

และวสิาหกจิชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลติการแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาคุณภาพสนิคา้
เกษตรและผลติภัณฑ ์โดยการศกึษา วจัิย พัฒนากําหนดมาตรการและแนวทางในการสง่เสรมิการเกษตร ตลอดจนการ
ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรและการใหบ้รกิารทางการเกษตร เพือ่ใหเ้กษตรกรมอีาชพีและรายไดท้ีม่ั่นคง มคีณุภาพ
ชวีติทีด่แีละพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งย่ังยนื โดยใหม้อํีานาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี ้

1. ดําเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิวสิาหกจิชมุชน และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. สง่เสรมิและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคก์รเกษตรกร และวสิาหกจิชมุชน 
3. สง่เสรมิและพัฒนาการผลติและการจัดการสนิคา้เกษตร 
4. ฝึกอาชพี ถา่ยทอดเทคโนโลย ีและใหบ้รกิารทางการเกษตร 
5. ศกึษา วจัิย และพัฒนางานดา้นการสง่เสรมิการเกษตร 
6. ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องกรมหรือตามทีรั่ฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
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ภารกจิกรมสง่เสรมิสหกรณ ์
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ มภีารกจิเกีย่วกับการสง่เสรมิ เผยแพร่ และใหค้วามรูเ้กีย่วกับอดุมการณ์ หลักการ และ

วธิกีารสหกรณ์ใหแ้กบ่คุลากรสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร และประชาชนทั่วไปสง่เสรมิ สนับสนุน คุม้ครอง และพัฒนาระบบ
สหกรณ์ใหม้คีวามเขม้แข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรยีนรูใ้นการดําเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์
เพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจัดการการดําเนนิธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพ และมกีารเชือ่มโยงธุรกจิสหกรณ์สู่
ระดับสากล เพื่อใหส้มาชกิสหกรณ์มีคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและสังคม โดยใหม้ีอํานาจหนา้ที่
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ กฎหมายว่าดว้ยการจัดทีด่นิเพื่อการครองชพีและกฎหมายอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

2. สง่เสรมิ สนับสนุน และดําเนนิการตามทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมายในการรับจดทะเบยีนสง่เสรมิ แนะนํา 
กํากบั และดแูลสหกรณ์ รวมทัง้อํานาจหนา้ทีอ่ืน่ ๆ ทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์สัง่การใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 

3. สง่เสรมิ สนับสนุน พัฒนา และคุม้ครองระบบสหกรณ ์
4. สง่เสรมิ เผยแพร่ และใหค้วามรูเ้กีย่วกับอดุมการณ์ หลักการ และวธิกีารสหกรณ์ใหแ้กบ่คุลากรสหกรณ์ กลุม่

เกษตรกร และประชาชนทัว่ไป 
5. ศกึษา วเิคราะห ์และวจัิยเพือ่พัฒนาระบบสหกรณ์ การบรหิารจัดการองคก์รและการดําเนนิธุรกจิของสหกรณ์

และกลุม่เกษตรกร ใหม้ปีระสทิธภิาพและเขม้แข็งทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคม 
6. ศกึษาและวเิคราะหเ์พือ่เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ใหก้ับคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหง่ชาต ิ
7. ศกึษาและวเิคราะหค์วามตอ้งการของตลาดสนิคา้สหกรณ์และสรา้งเครือข่ายการเชือ่มโยงธุรกจิระหว่าง

สหกรณ์กบัสหกรณ์ สหกรณ์กบัเอกชน ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
8. สง่เสรมิและสนับสนุนดา้นเงนิทุน ขอ้มูลสารสนเทศ เทคโนโลย ี และทรัพยากรอืน่ ๆทีเ่หมาะสมในการ

ดําเนนิงานของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
9. ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องกรมหรือตามทีรั่ฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
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ภารกจิกรมหมอ่นไหม 
กรมหมอ่นไหม มภีารกจิเกีย่วกับหม่อนไหมทัง้ระบบ โดยครอบคลมุถงึการพัฒนาพันธุ ์การอนุรักษ์และคุม้ครอง

พันธุกรรมหม่อนไหม การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม การสง่เสรมิ การสนับสนุน และการเผยแพร่องค์
ความรูด้า้นหม่อนไหม รวมทัง้การสง่เสรมิเอกลักษณ์และการสรา้งค่านิยมเกีย่วกับหม่อนไหม โดยใหม้อํีานาจหนา้ที่
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ศกึษา วเิคราะห ์เสนอแนะ และจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรห์ม่อนไหมของประเทศรวมทัง้การดําเนนิการ
เกีย่วกบัความร่วมมอืกบัตา่งประเทศดา้นหม่อนไหม 

2. ศกึษา วจัิย ทดลอง และพัฒนาเกีย่วกบัพันธุ ์เทคโนโลยกีารผลติ การอารักขาวทิยาการหลังการเก็บเกีย่ว การแปร
รูป นวตักรรม และมาตรฐานเกีย่วกบัหมอ่นไหม ผลติภัณฑจ์ากหมอ่นไหม และผลพลอยได ้

3. ดําเนินการเกีย่วกับการอนุรักษ์และคุม้ครองพันธุกรรมหม่อนไหม นวัตกรรมวัฒนธรรม ภูมปัิญญาดา้นหม่อน
ไหม ผลติภัณฑจ์ากหมอ่นไหม และผลพลอยได ้

4. ดําเนนิการเกีย่วกบัการกํากับ ตดิตาม ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานหม่อนไหมผลติภัณฑจ์ากหม่อนไหม และผล
พลอยได ้

5. ดําเนินการเกีย่วกับการผลติและสง่เสรมิสนับสนุนดา้นหม่อนไหมและวัสดุยอ้มสรีวมทัง้วางระบบแจง้ขอ้มูล
ลว่งหนา้ 

6. สง่เสรมิและสนับสนุนการสรา้งมูลค่าเพิม่ การพัฒนาระบบการจัดการสนิคา้หม่อนไหมการแปรรูป นวัตกรรม 
ผลติภัณฑจ์ากหมอ่นไหม และผลพลอยได ้รวมทัง้พัฒนาอาชพีและสนับสนุนการตลาดหมอ่นไหม 

7. สง่เสรมิ สนับสนุน สรา้งระบบเครอืขา่ย และถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติและการจัดการผลผลติหมอ่นไหม 
8. สง่เสรมิ สนับสนุน เผยแพร่องคค์วามรู ้บรกิารขอ้มลู และพพิธิภัณฑก์ารเรยีนรูด้า้นหมอ่นไหม 
9. สง่เสรมิเอกลกัษณ์และสรา้งคา่นยิมเกีย่วกบัหมอ่นไหมกับวถิชีวีติคนไทย 
10. ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องกรม หรือตามทีรั่ฐมนตรีหรอืคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
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ภารกจิสาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ
สํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ มภีารกจิเป็นหน่วยงานกลางดา้นมาตรฐานสนิคา้เกษตร

และอาหาร โดยกําหนด ตรวจสอบรับรอง ควบคมุ และสง่เสรมิมาตรฐานสนิคา้เกษตรตัง้แตร่ะดับไร่นาจนถงึผูบ้รโิภค 
ตลอดจนการเจรจาแกไ้ขปัญหาทางการคา้เชงิเทคนคิเพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสนิคา้เกษตรและอาหารของ
ไทยใหไ้ดม้าตรฐาน รวมทัง้เพือ่ใหม้คีณุภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สามารถแขง่ขันไดใ้นเวทโีลก โดย
ใหม้อํีานาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี ้

1. ดําเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยมาตรฐานสนิคา้เกษตรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการกําหนด การตรวจสอบรับรอง การควบคมุการวจัิย การพัฒนา 

การประเมนิความเสีย่ง การถา่ยทอด การสง่เสรมิ และการพัฒนามาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารของประเทศ 
3. กําหนดยทุธศาสตรด์า้นความปลอดภัยสนิคา้เกษตรและอาหาร รวมทัง้กํากบัดแูลเฝ้าระวงั และเตอืนภัย 
4. ประสานงาน กําหนดทา่ท ี และร่วมเจรจาแกไ้ขปัญหาดา้นเทคนคิ ดา้นมาตรการทีม่ใิชภ่าษีและดา้นการ

กําหนดมาตรฐานระหวา่งประเทศในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้เกษตรและอาหาร 
5. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับองคก์ารมาตรฐานระหวา่งประเทศดา้นคณุภาพและความปลอดภัย

ของสนิคา้เกษตรและอาหาร รวมทัง้การดําเนินการภายใตค้วามตกลงว่าดว้ยการบังคับใชม้าตรการสุขอนามัยและ
สขุอนามัยพชื และในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้เกษตรและอาหารภายใตค้วามตกลงวา่ดว้ยอปุสรรคทางเทคนคิตอ่การคา้ 

6. เป็นหน่วยรับรองระบบงานของหน่วยตรวจสอบรับรองและเป็นหน่วยรับรองผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
ดา้นสนิคา้เกษตรและอาหารของประเทศ 

7. เป็นศนูยก์ลางขอ้มลูสารสนเทศดา้นการมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร 
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ที่ของสํานักงานหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรมีอบหมาย 
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ภารกจิสาํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม มภีารกจิเกีย่วกับการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมใหเ้กษตรกรไดม้ทีีทํ่า

กิน เ พื่ อ ยั ง ชีพ อ ย่ า ง พ อ เ พี ย ง แ ล ะ ย่ั ง ยื น  โ ด ย ก า ร ป รั บ ป รุ ง เ กี่ ย ว กั บ สิท ธิ แ ล ะ ก า ร ถื อ ค ร อ ง ใ น ที่ ด ิน 
เพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถงึการจัดทีอ่ยู่อาศัยในทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมนัน้ โดยนําทีด่นิของรัฐหรอืทีด่นิทีรั่ฐซือ้หรือ
เวนคนืจากเจา้ของทีด่นิซึง่มไิดทํ้าประโยชน์ในทีด่นินัน้ดว้ยตนเอง หรือมทีีด่นิเกนิสทิธติามกฎหมายว่าดว้ยการปฏริูป
ที่ ด ิ น เ พื่ อ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  เ พื่ อ จั ด ใ ห ้แ ก่ เ ก ษ ต ร ก ร ผู ้ไ ม่ มี ที่ ด ิ น เ ป็ น ข อ ง ต น เ อ ง  ห รื อ มีที่ ด ิ น เ ล็ ก น ้อ ย 
ไม่เพยีงพอแกก่ารครองชพี และสถาบันเกษตรกรไดเ้ชา่ซือ้ เชา่ หรอืเขา้ทําประโยชน์ และใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการ
พัฒนาอาชพีเกษตรกรรมการปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลติ ตลอดจนการผลติและการจําหน่ายใหเ้กดิผลดยีิง่ขึน้ 
โดยใหม้อํีานาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี ้

1. ดําเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ดําเนนิการจัดหาทีด่นิของเอกชนและทีด่นิของรัฐ เพือ่นํามาดําเนนิการปฏริูปทีด่นิโดยจัดทีด่นิใหเ้กษตรกรเชา่

ซือ้ เชา่ หรือเขา้ทําประโยชน์ ตลอดจนการจัดทีอ่ยู่อาศัย การใหก้รรมสทิธิแ์ละการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ สง่เสรมิและพัฒนา
อาชพีเกษตรกรรม รวมทัง้การศกึษา คน้ควา้ วจัิยและพัฒนาองค์ความรูด้า้นการปฏิรูปทีด่นิและวชิาการดา้นอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

3. ดําเนนิการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน จําแนกการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พัฒนาประสทิธภิาพการใชท้ีด่นิ การบรหิาร
จัดการทรัพยากรการผลติ ฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม และคุม้ครองพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

4. บรหิารกองทุนการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนและค่าใชจ้่ายเพื่อการปฏริูปทีด่นิ การ
บรหิารจัดการทีด่นิของรัฐ การใหกู้ย้มืเงนิสําหรับการพัฒนาอาชพี รายไดร้วมตลอดถงึการใชเ้งนิกองทนุเพือ่ชว่ยเหลอื
เกษตรกรมใิหส้ญูเสยีสทิธใินทีด่นิ รวมทัง้การจัดทําสารบบทีด่นิเพือ่การปฏริูปทีด่นิ 

5. ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องสํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม หรือ
ตามทีก่ระทรวงหรอืคณะรัฐมนตรมีอบหมาย 
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ภารกจิกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 
กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร มภีารกจิเกีย่วกับการปฏบิัตกิารฝนหลวงและการบนิเกษตรทัง้ระบบ โดยการทํา

ฝน กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์ และแผนแม่บทเกีย่วกับการบรหิารจัดการน้ําในชัน้บรรยากาศ และมสีว่นร่วมในการ
บรหิารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการของประเทศรวมทัง้การวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยกีารทําฝนและการดดัแปร
สภาพอากาศ ตลอดจนการใหบ้รกิารดา้นการบนิและการสือ่สารเพือ่สนับสนุนภารกจิดา้นการเกษตรและอืน่ ๆ โดยใหม้ี
อํานาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี ้

1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนแม่บทเกีย่วกับการบรหิารจัดการน้ําในชัน้บรรยากาศประสานนโยบาย
และมสีว่นร่วมในการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบรูณาการของประเทศ 

2. ปฏบิัตกิารทําฝนเพื่อเพิม่ปรมิาณน้ําในพื้นทีเ่กษตร ป่าไม ้ และเขือ่นเก็บกักน้ํา แกไ้ขภาวะภัยแลง้ใหแ้ก่
เกษตรกรและประชาชนผูใ้ชน้ํ้าทัว่ไป รวมทัง้พืน้ทีท่ีต่อ้งการฝนในการแกปั้ญหาภัยพบิตัอิืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ศกึษา คน้ควา้ วจัิย และพัฒนาเทคโนโลยฝีนหลวง และการดดัแปรสภาพอากาศ 
4. ปฏบิตักิารดา้นการบนิและการสือ่สารเพือ่สนับสนุนการปฏบิัตกิารฝนหลวง การวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยฝีน

หลวง และปฏบิตังิานดา้นการเกษตร 
5. ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องกรมหรือตามทีรั่ฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
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ภารกจิสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร มภีารกจิเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย มาตรการและวางแผนพัฒนาการเกษตร

และสหกรณ์ รวมทัง้จัดทําและใหบ้รกิารขอ้มูลขา่วสารการเกษตรอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และทั่วถงึ โดยศกึษา วเิคราะห ์
วจัิยเศรษฐกจิการเกษตร ตดิตามและประเมนิผล เพื่อใหก้ารเกษตรของประเทศมคีวามพรอ้มสําหรับการแขง่ขันใน
ตลาดโลกและเพือ่ใหเ้กษตรกรมคีณุภาพชวีติทีด่โีดยใหม้อํีานาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี ้

1. ดําเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยเศรษฐกจิการเกษตรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ศกึษาและวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิการเกษตร เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร

และสหกรณ์ รวมทัง้วเิคราะหแ์ผนงาน โครงการ และงบประมาณของกระทรวง 
3. ศกึษาและวจัิยระบบเศรษฐกจิ การผลติ การตลาด ระบบการจัดฟารม์ การทําธุรกจิเกษตรตลอดจนภาวะ

เศรษฐกจิสงัคมครัวเรอืนเกษตรและแรงงานภาคเกษตร 
4. ศกึษา วเิคราะห ์จัดทํา และเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศการเกษตร ขอ้มูลเตอืนภัยเศรษฐกจิการเกษตร รวมทัง้

เป็นศนูยก์ลางระบบเครอืขา่ยและระบบการเชือ่มโยงสารสนเทศการเกษตรของกระทรวง 
5. ศกึษา วเิคราะห ์ตดิตาม และประเมนิผลความกา้วหนา้ ความสําเร็จ ตลอดจนผลกระทบของการดําเนนิงาน

ตามมาตรการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณดา้นการเกษตร 
6. ศกึษา วเิคราะห ์สถานการณ์เศรษฐกจิการเกษตรระหวา่งประเทศ เสนอแนะนโยบายและท่าทใีนการเจรจา

ทางดา้นการคา้และดา้นเศรษฐกจิการเกษตรระหว่างประเทศ ภายใตก้รอบทวภิาคพีหุภาค ีอนุภูมภิาค และภูมภิาค 
ตลอดจนวเิคราะห์ผลกระทบจากการลงนามภายใตอ้นุสัญญาระหว่างประเทศต่อภาคการเกษตรของไทย รวมทัง้
เสนอแนะนโยบายและจัดทํายุทธศาสตรท์ีเ่กีย่วกับการเกษตรตา่งประเทศ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ที่ของสํานักงาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรมีอบหมาย 
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ภารกจิกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 
กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ มภีารกจิเกีย่วกับการตรวจสอบบัญชสีหกรณ์และกลุม่เกษตรกร กําหนดระบบบัญชแีละ

มาตรฐานการสอบบัญช ีใหคํ้าปรกึษาแนะนําและใหค้วามรูด้า้นการบรหิารการเงนิและการบัญช ีสง่เสรมิความรูด้า้นการ
จัดทําบัญชแีละรายงานสภาวะเศรษฐกจิของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพือ่เสรมิสรา้งใหส้หกรณ์และกลุม่เกษตรกรมี
ระบบการควบคมุภายในและระบบขอ้มูลดา้นการบรหิารการเงนิและการบัญชทีีด่ ีสามารถบรหิารงานไดอ้ย่างโปร่งใสและมี
ประสทิธภิาพ โดยใหม้อํีานาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี ้

1. ดําเนนิการตรวจสอบบญัชสีหกรณ์และกลุม่เกษตรกรตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. กําหนดระบบบญัชแีละมาตรฐานการสอบบญัชใีหเ้หมาะสมกบัธรุกจิของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
3. ใหคํ้าปรึกษาแนะนําและใหค้วามรูด้า้นการบริหารการเงนิและการบัญชแีก่คณะกรรมการและสมาชกิของ

สหกรณ์ กลุม่เกษตรกร และบคุลากรเครอืขา่ย 
4. ถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสริมการจัดทําบัญชีใหแ้ก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน 

กลุม่เป้าหมายตามโครงการพระราชดําร ิเกษตรกร และประชาชนทัว่ไป 
5. กํากบัดแูลการสอบบญัชสีหกรณ์โดยผูส้อบบญัชภีาคเอกชน 
6. จัดทํารายงานสภาวะเศรษฐกจิของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและ

วางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
7. ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องกรมตรวจบัญชสีหกรณ์หรือตามทีก่ระทรวง

หรอืคณะรัฐมนตรมีอบหมาย 
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2.2 รฐัวสิาหกจิ 
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วตัถปุระสงคก์ารยางแหง่ประเทศไทย 
ใหก้ารยางแหง่ประเทศไทยมวีตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้
1. เป็นองคก์รกลางรับผดิชอบดแูลการบรหิารจัดการยางพาราของประเทศทัง้ระบบอย่างครบวงจร บรหิารจัดการ

เกีย่วกบัการเงนิของกองทนุ ตลอดจนสง่เสรมิและสนับสนุนใหป้ระเทศเป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรม ผลติภัณฑย์างพารา  
2. สง่เสรมิ สนับสนุน และจัดใหม้กีารศกึษา วเิคราะห ์วจัิย พัฒนา และเผยแพร่ขอ้มูล และสารสนเทศเกีย่วกับ

ยางพารา  
3. สง่เสรมิ สนับสนุน และใหค้วามชว่ยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูป้ระกอบ

กจิการยาง ดา้นวชิาการ การเงนิ การผลติ การแปรรูป การอตุสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกจิ และการดําเนนิการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพชวีติใหด้ขี ึน้  

4. ดําเนนิการใหร้ะดบัราคายางพารามเีสถยีรภาพ  
5. ดําเนนิการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลกูแทนและการปลกูใหม ่
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วตัถปุระสงคอ์งคก์ารสะพานปลา 
องคก์ารสะพานปลามวีตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้
1. จัดดําเนนิการและนํามาซึง่ความเจรญิของสะพานปลา ตลาดสนิคา้สตัวน้ํ์า และอตุสาหกรรมการประมง 
2. จัดดําเนนิการหรอืควบคมุ และอํานวยบรกิารซึง่กจิการแพปลา การขนสง่และกจิการอืน่ ๆ อันเกีย่วกบักจิการ

แพปลา 
3. จัดสง่เสรมิฐานะสวสัดกิาร หรอือาชพีของชาวประมง และบรูณะหมูบ่า้นการประมง 
4. จัดสง่เสรมิสหกรณ์หรอืสมาคมการประมง 
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วตัถปุระสงคอ์งคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร 
องคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกรมวีตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้
1. จัดตัง้ตลาดเพือ่ใหเ้ป็นแหล่งกลางในการซือ้ขายผลติผลเกษตรกรรมของเกษตรกรในราคาทีเ่ป็นธรรมแก่

เกษตรกร 
2. สง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กษตรกรและสถาบันเกษตรกร สง่ผลติผลเกษตรกรรมและสนิคา้อุตสาหกรรมใน

ครัวเรอืนของเกษตรกรมาจําหน่ายโดยตรง โดยไมผ่า่นพ่อคา้คนกลาง 
3. ซือ้และจัดใหม้กีารซือ้ผลติผลเกษตรกรรมและสนิคา้อุตสาหกรรมในครัวเรือนของเกษตรกร เครื่องอุปโภค

และบรโิภคอนัจําเป็นเพือ่จําหน่ายในราคาอนัสมควร 
4. ดําเนนิการพยงุราคาผลติผลเกษตรกรรม 
5. ชว่ยเหลอืเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรในการผลติ การจําหน่ายการตลาด การเก็บรักษา และการขนสง่ ซึง่

ผลติผลเกษตรกรรมของเกษตรกร 
6. ดําเนินการหรือส่งเสริมใหส้ถาบันเกษตรกรดําเนินการคา้ ขนส่งและรับฝากซึง่ผลติผลเกษตรกรรมของ

เกษตรกร ปัจจัยในการผลติ วสัดกุารเกษตร เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการเกษตร หรอืเครือ่งอปุโภคและบรโิภคอันจําเป็นแก่
เกษตรกร 

7. สง่เสรมิใหม้กีารปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐาน และการผลติ ผลติผลเกษตรกรรมใหต้รงกับความตอ้งการของ
ตลาด 

8. ดําเนนิการในฐานะตัวแทนของรัฐบาลและกระทรวงทบวงกรม เพือ่จัดหาปัจจัยในการผลติและเครือ่งอปุโภค
และบรโิภคอนัจําเป็นจําหน่ายใหแ้กเ่กษตรกรในราคาอนัสมควร 

 
 
 

  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 38 
 

วตัถปุระสงคอ์งคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย 
องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทยมวีัตถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้
1. วตัถปุระสงคด์า้นสง่เสรมิกจิการโคนม 

1.1 สง่เสรมิการเลีย้งโคนมและสตัวอ์ืน่ทีใ่หน้ํ้านมและเนือ้ 
1.2 ฝึกอบรมบคุคลใหม้คีวามรูค้วามชํานาญในการเลีย้งโคนมและสตัวอ์ืน่ทีใ่หน้ํ้านมและเนื้อการผลติน้ํานม

และเนือ้ และการประกอบผลติภัณฑจ์ากน้ํานมและเนือ้ 
1.3 ช่วยเหลอื แนะนํา และใหคํ้าปรึกษาแก่เกษตรกร ตลอดจนประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งในดา้นการกําจัดโรค การเลีย้งดสูตัว ์การผสมเทยีม อาหารและอืน่ๆ สําหรับโคนมและสตัวอ์ืน่ทีใ่หน้ํ้านมและ
เนือ้ 

1.4 พัฒนาและผลติพันธุโ์คนมและสตัวอ์ืน่ทีใ่หน้ํ้านมและเนื้อ 
1.5 สง่เสรมิและสนับสนุนการบรโิภคนมและผลติภัณฑน์มในประเทศ 
1.6 ดําเนนิกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตอ่เนือ่งกบัการสง่เสรมิกจิการโคนม 

2. วตัถปุระสงคด์า้นธรุกจิอตุสาหกรรมโคนม 
2.1 ผลติ ซือ้ ขาย แลกเปลีย่นและใหซ้ึง่น้ํานมและเนื้อ ผลติภัณฑจ์ากน้ํานมและเนื้อ โคนมและสตัวอ์ืน่ทีใ่ห ้

น้ํานมและเนือ้ ตลอดจนอาหารสตัว ์น้ําเชือ้เอ็มบรโิอ และอปุกรณ์ตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการผลติและการตลาด 
2.2 ดําเนินธุรกจิบรหิารเกีย่วกับการเลีย้งโคนมและสัตวอ์ืน่ทีใ่หน้ํ้านมและเนื้อ และการผลติผลติภัณฑจ์าก

น้ํานมและเนือ้ 
2.3 ดําเนนิกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตอ่เนือ่งกบัธรุกจิอตุสาหกรรมโคนม 
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2.3 องคก์ารมหาชน 
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วตัถปุระสงคส์าํนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร 
ใหส้าํนักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตรมวีตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี ้
1. สง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนางานวจัิยการเกษตร 
2. สง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนาบคุลากรดา้นการวจัิยการเกษตร 
3. จัดใหม้กีารศกึษา คน้ควา้ วจัิย พัฒนาและเผยแพร่ขอ้มลูและสารสนเทศในดา้นการเกษตร 
4. ร่วมมอืทางวชิาการกบัสถาบนัการศกึษา หรอืสถาบนัอืน่ของรัฐและเอกชนในการผลติ และพัฒนางานวจัิยและ

นักวจัิยการเกษตรทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
5. เป็นศนูยก์ลางในการใหบ้รกิารขอ้มูล และสารสนเทศในดา้นการเกษตรทีไ่ดจ้ากการศกึษา คน้ควา้ วจัิย และ

พัฒนา ตลอดจนการเชือ่มโยงกบัสถาบนัการศกึษาและหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
6. สง่เสรมิใหเ้กดิกจิกรรมทางวชิาการเพือ่เผยแพร่ความรูใ้นรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ การจัดพมิพเ์อกสาร การจัดทํา

สือ่โสตทัศน์ การสัมมนา การประชมุเชงิปฏบิัตกิาร การจัดนทิรรศการ หรอืการดําเนนิการอืน่ใดทีเ่กีย่วกับการเผยแพร่
ความรูใ้นดา้นการเกษตร 
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วตัถปุระสงคส์ถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 
ใหส้ถาบนัวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งูมวีตัถุประสงค ์ดงัตอ่ไปนี้ 
1. สง่เสรมิ สนับสนุนการวจัิยและการพัฒนางานโครงการหลวง 
2. สนับสนุนการวจัิย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม่ เสรมิสรา้งและรักษาภูมปัิญญาทอ้งถิน่ตลอดจนรักษา

คณุคา่ของความหลากหลายทางชวีภาพบนพืน้ทีส่งู 
3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมอืกับมูลนิธโิครงการหลวง ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิหน่วยงานของรัฐและ

สถาบันการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง และภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศในการศกึษาคน้ควา้ วจัิย พัฒนาและการ
ถา่ยทอดขอ้มลูและเทคโนโลยบีนพืน้ทีส่งูทีเ่หมาะสมสูช่มุชน 

4. จัดใหม้กีารศกึษา คน้ควา้ วจัิย พัฒนาและเผยแพร่ขอ้มลูและสารสนเทศเกีย่วกับการพัฒนาพืน้ทีส่งูอย่างครบ
วงจร เชน่ ดา้นการผลติ การตลาด มาตรฐานผลติภัณฑก์ารขนสง่สนิคา้ ตลอดจนเป็นศนูยป์ระสานงานและสง่เสรมิการ
ดําเนนิการดงักลา่ว 

5. ร่วมมอืและแลกเปลีย่นการพัฒนาทางวชิาการดา้นการวจัิยและพัฒนาพืน้ทีส่งูในระดับนานาชาต ิ
6. ใหบ้ริการดา้นการใหคํ้าปรึกษาและการใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงที่ไดจ้าก

การศกึษา คน้ควา้ วจัิย และพัฒนา 
7. สนับสนุนและดําเนนิการใหม้กีารรับรองมาตรฐานผลติภัณฑข์องสนิคา้ โครงการหลวงและสนิคา้ในโครงการ

ของสถาบันจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ดําเนินการใหม้กีารจดทะเบยีนสทิธบิัตร เครื่องหมาย
การคา้และทรัพยส์นิทางปัญญาอืน่ ๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

8. จัดแสดงนทิรรศการดา้นการเกษตร ดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ และดา้นอืน่ ๆ ดําเนนิการบรหิารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่วและพักผ่อนทางดา้นการเกษตรและวัฒนธรรม รวมทัง้เป็นศูนยเ์รียนรูท้างการเกษตรและการอนุรักษ์
พันธุพ์ชื อนัเป็นการสง่เสรมิและสนับสนุนการดําเนนิกจิการตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 
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สาํนกังานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรต ิ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ใหส้าํนักงานพพิธิภัณฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมวีตัถุประสงค ์ดงัตอ่ไปนี ้
1. เผยแพร่พระเกยีรตคิณุและพระอัจฉรยิภาพของพระมหากษัตรยิไ์ทยกับความสมัพันธใ์นดา้นการเกษตรตัง้แต่

อดตีถงึปัจจุบัน รวมทัง้โครงการพระราชดําร ิ พระราชกรณียกจิ และโครงการพระราชพธิตี่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในดา้น
การเกษตร 

2. เป็นศนูยก์ลางในการขบัเคลือ่นปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่กีย่วกบัการเกษตรเกษตรทฤษฎใีหม ่และเป็น
แหลง่ความรู ้ขอ้มลูทางวชิาการเกีย่วกับโครงการพระราชดําร ิพระราชกรณียกจิโครงการพระราชพธิตีา่ง ๆ และ
ใหบ้รกิารดา้นคําปรกึษาและดา้นอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งแกห่น่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
รวมทัง้สถาบนัเกษตรกร องคก์รชมุชนและประชาชนผูส้นใจ 

3. จัดใหม้กีารศกึษา คน้ควา้ วจัิย รวบรวมวัตถุ วัสดุอา้งองิ สิง่ประดษิฐ์ จําแนกประเภทวัตถุบันทกึหลักฐาน
เกีย่วกับความเป็นมา การสงวนรักษาผลงานเกีย่วกับววิัฒนาการและการพัฒนาดา้นการเกษตรของประเทศไทยรวมถงึ
พันธุส์ตัวห์ายาก ตลอดจนเครือ่งมอืเครื่องใชท้ีเ่กีย่วเนื่องกับการเกษตร เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนาความกา้วหนา้ทาง
วชิาการ และสาํหรับใชใ้นกจิการของสาํนักงาน 

4. จัดแสดงกจิกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสนิคา้และการเผยแพร่
ประชาสมัพันธท์ีเ่กีย่วขอ้งกับโครงการพระราชดําร ิพระราชกรณียกจิ โครงการพระราชพธิตีา่ง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงทีเ่กีย่วกบัการเกษตรและการเกษตรทฤษฎใีหม ่

5. สง่เสรมิ สนับสนุน ประสานความร่วมมอื และใหคํ้าปรกึษาแกโ่ครงการหลวงสถาบันการศกึษา และหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในการแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้ขอ้มูล และเจา้หนา้ที ่ตลอดจนการ
ถา่ยทอดประสบการณ์และเทคโนโลยดีา้นการเกษตรเพือ่นํามาพัฒนาสํานักงาน 
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สว่นที ่3 
สรปุขอ้มลูประเภทผูร้บับรกิาร 

งานบรกิารประชาชน 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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3.1 

คูม่อืปฏบิตังิานของหนว่ยงาน 
สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทีอ่ยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตั ิ
การอํานวยความสะดวกในการพจิารณา 

ของราชการ พ.ศ. 2558 
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3.1 คู่มอืปฏิบตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ อยู่ภายใต้

พระราชบญัญตักิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของราชการ พ.ศ. 2558 
จํานวน 328 คูม่อื 

ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

 กรมการขา้ว 1 2 1  

1 การบรกิารทดสอบคณุภาพเมล็ดพันธุ ์ 1 1 1 หน่วยงานราชการ 

2 การออกใบอนุญาตเป็นตวัแทนจําหน่าย
เมล็ดพันธุพ์ชืของกรมการขา้ว 

  1     

กรมประมง 9 49 0   

3 การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้ง
สตัวน้ํ์า (ทบ.1) 

1       

4 การลงทะเบยีนเขา้ใชง้านระบบ 
Fisheries Single Window 

  1     

5 การออกใบรับรองการนําปลาทนู่าชนดิ
ครบีเหลอืงและผลติภัณฑจ์ากปลาทนู่า
ชนดิครบีเหลอืงเขา้มาในราชอาณาจักร 

  1     

6 การออกใบรับรองการแปรรูปสตัวน้ํ์า 
(Annex IV) 

  1     

7 การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เพือ่การ
นําเขา้สง่ออกสตัวน้ํ์าผ่านระบบ 
Fisheries Single Window กรณีมี
ลายเซ็นอเิล็กทรอนกิสแ์ละเป็น
ใบอนุญาต/ใบรับรองทีไ่มม่คีา่ธรรมเนยีม 

  1     

8 การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เพือ่การ
นําเขา้สง่ออกสตัวน้ํ์าผ่านระบบ 
Fisheries Single Window กรณีมี
ลายเซ็นอเิล็กทรอนกิสแ์ละเป็น
ใบอนุญาต/ใบรับรองทีม่คีา่ธรรมเนยีม 

  1     

9 การขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการดา้นการ
ประมง (ทบ.2) 

  1     

10 การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เพือ่การ
นําเขา้สง่ออกสตัวน้ํ์าผ่านระบบ 
Fisheries Single Window กรณีไมม่ี
ลายเซ็นอเิล็กทรอนกิสแ์ละเป็น
ใบอนุญาต/ใบรับรองทีไ่มม่คีา่ธรรมเนยีม 

  1     

11 การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เพือ่การ
นําเขา้สง่ออกสตัวน้ํ์าผ่านระบบ 
Fisheries Single Window กรณีไมม่ี
ลายเซ็นอเิล็กทรอนกิสแ์ละเป็น
ใบอนุญาต/ใบรับรองทีม่คีา่ธรรมเนยีม 

  1     

12 การออกใบรับรองซากเพือ่การสง่ออก   1     

13 การขึน้ทะเบยีนสถานกกักนัสตัวน้ํ์า   1     

14 การขึน้ทะเบยีนทีพั่กซากสตัวน้ํ์า   1     

15 การออกใบอนุญาตใหทํ้าการเพาะพันธุ์
สตัวป่์าคุม้ครองทีเ่ป็นสตัวน้ํ์า (สป.9) 

  1     

16 กระบวนการออกใบอนุญาตใหค้า้สตัวป่์า
คุม้ครองทีไ่ดม้าจากการเพาะพันธุ ์(สป.
11) 

  1     
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

17 การออกหนังสอือนุญาตใหนํ้าสตัวป่์าที่
ไดจ้ากการเพาะพันธุเ์คลือ่นทีเ่พือ่การคา้ 
(สป. 13) 

  1     

18 การออกใบอนุญาตใหค้รอบครองสตัวป่์า
คุม้ครองทีไ่ดม้าจากการเพาะพันธุ ์(สป. 
15) 

  1     

19 การออกหนังสอือนุญาตใหจั้ดตัง้และ
ดําเนนิกจิการสวนสตัวส์าธารณะ (สป. 
21) 

  1     

20 การออกหนังสอืรับรองสตัวน้ํ์าทีม่ไิดอ้ยู่
ในบญัชไีซเตส (non-CITES) 

  1     

21 การออกหนังสอืรับรองใหส้ง่หอยและ
เปลอืกหอย ออกไปนอกราชอาณาจักร 

  1     

22 การออกหนังสอืรับรองสขุภาพสตัวน้ํ์า
เพือ่การสง่ออก 

  1     

23 การขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเล
เพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุ ์

1       

24 การออกหนังสอืรับรองยนืยันการนําเขา้
กุง้ทะเลเพือ่การเพาะพันธุ ์

1       

25 การออกใบอนุญาตใหผู้ป้ระกอบกจิการ
แพปลา 

  1     

26 การออกใบอนุญาตใหก้ระทําการเป็น
ผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัวน้ํ์าทีส่ะพาน
ปลา 

  1     

27 การตอ่อายุทะเบยีนเกษตรกรผู ้
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า (ทบ.1) 

1       

28 การออกใบแจง้ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับวตัถุ
อนัตรายทางการประมง 

  1     

29 การขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายทางการ
ประมง 

  1     

30 การอนุญาตนําเขา้วัตถอุนัตรายทางการ
ประมง 

  1     

31 การอนุญาตผลติวตัถุอนัตรายทางการ
ประมง 

  1     

32 การอนุญาตสง่ออกวัตถอุนัตรายทางการ
ประมง 

  1     

33 การอนุญาตครอบครองวตัถอุนัตราย
ทางการประมง 

  1     

34 การออกใบอนุญาตผลติอาหารสตัว์
ควบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน้ํ์า) 

  1     

35 การประกาศรับรองใหอ้อกหนังสอืกํากบั
การจําหน่ายสตัวน้ํ์า(สําหรับผูข้อประเภท
กลุม่องคก์รเอกชน) 

1       

36 การออกหนังสอือนุญาตใหนํ้าเขา้ 
สง่ออก หรอืใหนํ้าผ่านซึง่สตัวป่์าชนดิ
พันธุ ์(Species) อืน่ ทีม่ใิชส้ตัวป่์าสงวน
หรอืสตัวป่์าคุม้ครอง และมใิชส่ตัวป่์า
ตามบญัชทีา้ยอนุสญัญา CITES (สป. 
6) 

  1     
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

37 กระบวนการออกหนังสอือนุญาตให ้
นําเขา้ สง่ออก หรอืใหนํ้าผา่น ตาม
มาตรา 23 หรอืมาตรา 24 แหง่
พระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัว์
ป่า พ.ศ. 2535 (สป. 5) 

  1     

38 การออกหนังสอืรับรองใหส้ง่ออกปลา
ทะเลมชีวีติสวยงามทีไ่ดจ้ากการ
เพาะเลีย้ง (ปท. 2) 

  1     

39 การออกหนังสอืรับรองใหส้ง่ออกปลา
ทะเลมชีวีติสวยงามทีไ่ดจ้ากการนําเขา้ 
(ปท .2) 

  1     

40 การออกหนังสอืรับรองใหส้ง่ออกปลา
ทะเลมชีวีติสวยงามเพือ่การศกึษาวจัิย 
(ปท. 2) 

  1     

41 การประกาศรับรองใหอ้อกหนังสอืกํากบั
การจําหน่ายสตัวน้ํ์า(สําหรับผูข้อประเภท
บคุคล) 

1       

42 การประกาศรับรองใหอ้อกหนังสอืกํากบั
การจําหน่ายลกูพันธุส์ตัวน้ํ์า(สําหรับผูข้อ
ประเภทกลุม่องคก์รเอกชน) 

1       

43 การประกาศรับรองใหอ้อกหนังสอืกํากบั
การจําหน่ายลกูพันธุส์ตัวน้ํ์า(สําหรับผูข้อ
ประเภทบคุคล) 

1       

44 การขึน้ทะเบยีนและตอ่อายุทะเบยีน
สถานประกอบการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าเพือ่
การสง่ออก (สอ.3) 

1       

45 การออกใบอนุญาตขายอาหารสตัว์
ควบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน้ํ์า) 

  1     

46 การออกหนังสอืแจง้การนําเขา้ซึง่อาหาร
สตัวเ์ขา้มาในราชอาณาจักร (นส.4) 
(อาหารสตัวน้ํ์า) 

  1     

47 การขึน้ทะเบยีนและตอ่อายุทะเบยีน
สถานประกอบการรวบรวมสตัวน้ํ์าเพือ่
การสง่ออก (สอ.4) 

  1     

48 การออกใบรับรองระบบ GMP/HACCP 
สาํหรับโรงงานอาหารสตัวน้ํ์า (ประเมนิ
รายใหม)่ 

  1     

49 การตอ่อายใุบรับรองระบบ GMP/HACCP 
สาํหรับโรงงานอาหารสตัวน้ํ์า 

  1     

50 การตอ่อายใุบอนุญาตขายอาหารสตัว์
ควบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน้ํ์า) 

  1     

51 การออกใบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัว์
ควบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน้ํ์า) 

  1     

52 การตอ่อายใุบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัว์
ควบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน้ํ์า) 

  1     

53 การขอหนังสอืรับรองเป็นผูม้สีทิธอิอก
หนังสอืกํากบัการจําหน่ายสตัวน้ํ์า
สวยงามเพือ่การสง่ออก 

  1     
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

54 การตอ่อายใุบอนุญาตผลติอาหารสตัว์
ควบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน้ํ์า) 

  1     

55 การตอ่ทะเบยีนผูป้ระกอบการดา้นการ
ประมง (ทบ.2) 

  1     

56 การออกใบสาํคัญการขึน้ทะเบยีนอาหาร
สตัวค์วบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน้ํ์า) 

  1     

57 การแกไ้ขรายการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัว์
ควบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน้ํ์า) 

  1     

58 การออกหนังสอืรับรองการขายใน
ประเทศ (อาหารสตัวน้ํ์า) (Certificate 
of Free Sale) 

  1     

59 กระบวนการออกหนังสอือนุญาตให ้
นําเขา้ สง่ออก หรอืใหนํ้าผา่น ตาม
มาตรา 23 หรอืมาตรา 24 แหง่
พระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัว์
ป่า พ.ศ. 2535 (สป. 5) (Fisheries 
Single Window) 

  1     

60 การออกหนังสอือนุญาตใหนํ้าเขา้ 
สง่ออก หรอืใหนํ้าผ่านซึง่สตัวป่์าชนดิ
พันธุ ์(Species) อืน่ ทีม่ใิชส้ตัวป่์าสงวน
หรอืสตัวป่์าคุม้ครอง และมใิชส่ตัวป่์า
ตามบญัชทีา้ยอนุสญัญา CITES (สป. 
6) (Fisheries Single Window) 

  1     

กรมปศสุตัว ์ 17 47 19   

61 การขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอื
ซากสตัวภ์ายใน เขา้ใน หรอืออกนอก
เขตโรคระบาด เขตสงสยัวา่มโีรคระบาด 
หรอืเขตโรคระบาดชัว่คราว (ร.3)ดว้ย
ระบบเอกสาร (Manual) 

1 1 1 ประชาชนทั่วไป 

62 การขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอื
ซากสตัวภ์ายใน เขา้ใน หรอืออกนอก
เขตโรคระบาด เขตสงสยัวา่มโีรคระบาด 
หรอืเขตโรคระบาดชัว่คราว (ร.3) 
(Online) (ฉบบัที ่1) 

1 1 1 ประชาชนทั่วไป 

63 การขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอื
ซากสตัวภ์ายใน เขา้ใน หรอืออกนอก
เขตโรคระบาด เขตสงสยัวา่มโีรคระบาด 
หรอืเขตโรคระบาดชัว่คราว (ร.3) 
(Online) (ฉบบัที ่2) 

1 1 1 ประชาชนทั่วไป 

64 การขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอื
ซากสตัวเ์ขา้ในหรอืผา่นเขตปลอดโรค
ระบาด  หรอืการขอใบอนุญาต
เคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวร์ะหวา่งเขต
ปลอดโรคระบาด (ร.4) (Online) 

1 1 1 ประชาชนทั่วไป 

65 การขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอื
ซากสตัวเ์ขา้ในหรอืผา่นเขตปลอดโรค
ระบาด  (ร.4) ดว้ยระบบเอกสาร 
(Manual) 

1 1 1 ประชาชนทั่วไป 

66 การขอใบอนุญาตใหนํ้าสตัวห์รอืซาก
สตัวไ์ปยังทอ้งทีต่า่งจังหวดั หรอื การขอ
ใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัว์
ภายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4)ดว้ย
ระบบเอกสาร (Manual) 

1 1 1 ประชาชนทั่วไป 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 49 
 

ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

67 การขอใบอนุญาตใหนํ้าสตัวห์รอืซาก
สตัวไ์ปยังทอ้งทีต่า่งจังหวดั หรอื การขอ
ใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัว์
ภายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4) 
(Online) 

1 1 1 ประชาชนทั่วไป 

68 การขอใบอนุญาตนําเขา้ราชอาณาจักร
ซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์(ฉบบัที ่1) 

1 1 1 ประชาชนทั่วไป 

69 การขอใบอนุญาตนําเขา้ราชอาณาจักร
ซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์(ฉบบัที ่2) 

1 1 1 ประชาชนทั่วไป 

70 การขอใบอนุญาตนําผ่านราชอาณาจักร
ซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์(ฉบบัที ่1) 

1 1 1 ประชาชนทั่วไป 

71 การขอใบอนุญาตนําผ่านราชอาณาจักร
ซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์(ฉบบัที ่2) 

1 1 1 ประชาชนทั่วไป 

72 การขอใบอนุญาตนําออกราชอาณาจักร
ซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์(ฉบบัที ่1) 

1 1 1 ประชาชนทั่วไป 

73 การขอใบอนุญาตนําออกราชอาณาจักร
ซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์(ฉบบัที ่2) 

1 1 1 ประชาชนทั่วไป 

74 การขอหนังสอืรับรอง Health 
Certificate สําหรับสตัวห์รอืซากสตัวท์ี่
ไมใ่ชบ้รโิภค ดว้ยระบบเอกสาร 
(Manual) 

1 1 1 ประชาชนทั่วไป 

75 การขอหนังสอืรับรอง Health 
Certificate สําหรับสตัวห์รอืซากสตัวท์ี่
ไมใ่ชบ้รโิภค (Online) 

1 1 1 ประชาชนทั่วไป 

76 การขอใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัวห์รอื
ซากสตัว ์ดว้ยระบบเอกสาร (Manual) 

  1     

77 การขอใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัวห์รอื
ซากสตัว ์(Online) 

  1     

78 การขอใบอนุญาตตัง้โรงฆา่สตัว ์โรงพัก
สตัว ์และการฆ่าสตัว ์(ฆจส.2) 

  1     

79  การขออนุญาตฆ่าสตัว ์ในโรงฆา่สตัว ์   1     

80 การขออนุญาตฆ่าสตัวน์อกโรงฆา่สตัว ์ 1 1 1 ประชาชนทั่วไป 

81  การขออนุญาตจําหน่ายเนื้อสตัวท์ีต่าย
เอง 

1 1 1 ประชาชนทั่วไป 

82 การขอใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการ
สถานพยาบาลสตัว ์(สว่นกลาง) 

  1     

83 การขอใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการ
สถานพยาบาลสตัว ์(สว่นภมูภิาค) 

  1     

84 การขอยกเลกิกจิการสถานพยาบาลสตัว ์   1     

85 การขอตอ่อายใุบอนุญาตใหต้ัง้และ
ดําเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์
(สว่นกลาง) 

  1     

86 การขอตอ่อายใุบอนุญาตใหต้ัง้และ
ดําเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์(สว่น
ภมูภิาค) 

  1     

87 การขอใบอนุญาตใหต้ัง้สถานพยาบาล
สตัว ์(สว่นกลาง) 

  1     

88 การขอใบอนุญาตใหต้ัง้สถานพยาบาล
สตัว ์(สว่นภมูภิาค) 

  1     
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

89 การขอหนังสอือนุมัตแิผนงานการจัดตัง้
สถานพยาบาลสตัว ์

  1     

90 การขอหนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีน
สถานสงเคราะหส์ตัว ์

    1 ประชาชนทั่วไป/นติิ
บคุคล 

91 การขอหนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีน
องคก์รจัดสวัสดภิาพสตัว ์

    1 คณะบคุคล/นติบิคุคล 

92 การขอใบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัว์
ควบคมุเฉพาะ 

  1     

93 การขอใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุ
เฉพาะ 

  1     

94 การขอใบอนุญาตผลติอาหารสตัว์
ควบคมุเฉพาะ 

  1     

95 การขอใบอนุญาตโฆษณาคณุภาพหรอื
สรรพคณุของอาหารสตัว ์

  1     

96 การขอหนังสอืแจง้การนําเขา้ซึง่อาหาร
สตัวเ์ขา้มาในราชอาณาจักร (นส.4) 

  1     

97 การขอหนังสอืรับรองผลติภัณฑอ์าหาร
สตัวว์า่ขายไดใ้นประเทศไทย 
(Certificate of free sale) 

  1     

98 การขอหนังสอืรับรองความปลอดภัย 
(Health certificate) ของอาหารสตัว ์

  1     

99 การขอใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนอาหาร
สตัวค์วบคมุเฉพาะ 

  1     

100 การขอใบรับรองระบบ HACCP  ของ
โรงงานผลติอาหารสตัว ์(ประเมนิราย
ใหม)่ 

  1     

101 การขอใบรับรองระบบ HACCP  ของ
โรงงานผลติอาหารสตัว ์(ตอ่อาย)ุ 

  1     

102 การขอใบรับรองระบบ GMP ของ
โรงงานผลติอาหารสตัว ์(ประเมนิราย
ใหม)่ 

  1     

103 การขอใบรับรองระบบ GMP ของ
โรงงานผลติอาหารสตัว ์(ตอ่อาย)ุ 

  1     

104 การขอแกไ้ขรายการขึน้ทะเบยีนอาหาร
สตัวค์วบคมุเฉพาะ 

  1     

105 การขอใบรับแจง้ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับวตัถุ
อนัตรายชนดิที ่1 

  1     

106 การขอใบรับแจง้การดําเนนิการผลติวตัถุ
อนัตรายชนดิที ่2 

  1     

107 การขอใบอนุญาตผลติ นําเขา้ สง่ออก
วตัถอุนัตรายดา้นการปศสุตัว ์

  1     

108 การขอใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถุ
อนัตรายดา้นการปศสุตัว ์

  1     

109 การขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการขึน้
ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 

  1     

กรมวชิาการเกษตร 20 87 16  

110 การออกใบผา่นดา่นศลุกากรในการนํา
ยางเขา้มาในราชอาณาจักร 

  1     

111 การออกใบผา่นดา่นศลุกากรในการสง่
ยางออกไปนอกราชอาณาจักร 

  1     

112 การออกใบรับรองคณุภาพน้ํายางขน้   1     
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

113 การออกใบรับรองคณุภาพยางแทง่เอสที
อาร ์

  1     

114 การออกใบอนุญาตตัง้โรงทํายาง   1     

115 การออกใบอนุญาตขยายพันธุต์น้ยาง
เพือ่การคา้ 

  1     

116 การออกใบอนุญาตคา้ยาง   1     

117 การออกใบอนุญาตเป็นผูจั้ดใหม้กีาร
วเิคราะหห์รอืทดสอบคณุภาพยาง 

  1     

118 การออกใบอนุญาตเป็นผูนํ้ายางเขา้มา
ในราชอาณาจักร 

  1     

119 การออกใบอนุญาตเป็นผูผ้ลติยางแทง่
เอสทอีาร ์

  1     

120 การออกใบอนุญาตเป็นผูส้ง่ยางออกไป
นอกราชอาณาจักร 

  1     

121 การออกใบอนุญาตเป็นผูส้ง่ออกซึง่ตน้
ยาง ดอก เมล็ดของตน้ยางหรอืสว่นใด
สว่นหนึง่ของตน้ยางทีอ่าจใชเ้พาะพันธุ์
ได ้

  1     

122 การกําหนดหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหป์ุ๋ ย   1 1 เอกชน 

123 การตรวจวเิคราะหป์ุ๋ ยชวีภาพ 1 1 1 หน่วยงานราชการทีข่อ
ความอนุเคราะห ์

124 การจดทะเบยีนผูส้ง่ออกผักและผลไมไ้ป
ตา่งประเทศ 

  1     

125 การจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกสนิคา้
เกษตรไปนอกราชอาณาจักร (รายพชื) 

  1     

126 การขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวน
เพือ่การสง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอก
ราชอาณาจักร ภายใตเ้งือ่นไขพเิศษตาม
ขอ้ตกลง 

  1     

127 การขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกพชืควบคมุ 1       

128 การขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชื
ควบคมุ 

  1     

129 การออกใบรับรองสขุอนามัยผักและ
ผลไมส้ด 

  1     

130 การยืน่คําขอใบรับรองสขุอนามัยผักและ
ผลไมส้ด 

  1     

131 การออกใบรับรองสขุอนามัยสนิคา้
เกษตรแปรรูปดา้นพชื แบบแตล่ะรุ่นการ
ผลติ 

  1     

132 การออกใบรับรองสขุอนามัยสนิคา้
เกษตรแปรรูปดา้นพชื แบบทัง้ระบบการ
ผลติ 

  1     

133 การยอมรับความสามารถหอ้งปฏบิตักิาร
ทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื 
(กรณีทีข่อบขา่ยรายการทดสอบไดรั้บ
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025) 

    1 หอ้งปฏบิตักิารเอกชน 
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

134 การยอมรับความสามารถหอ้งปฏบิตักิาร
ทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื 
(กรณีทีข่อบขา่ยรายการทดสอบยัง
ไมไ่ดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
17025) 

    1 หอ้งปฏบิตักิารเอกชน 

135 การตรวจสอบคณุภาพเมล็ดพันธุใ์น
หอ้งปฏบิตักิาร กรณรัีบรองเมล็ดพันธุ์
เฉพาะตัวอยา่ง 

1 1     

136 การตรวจสอบคณุภาพเมล็ดพันธุใ์น
หอ้งปฏบิตักิาร กรณรัีบรองเมล็ดพันธุท์ัง้
ชดุ 

1 1     

137 การจดทะเบยีนคุม้ครองพันธุพ์ชืใหม่
ตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองพันธุพ์ชื 
พ.ศ. 2542 (กลุม่ที1่ พชืทีใ่หผ้ลผลติ
ตามลักษณะประจําพันธุไ์ดห้ลังจากปลกู
จากสว่นขยายพันธุภ์ายในเวลาไมเ่กนิ
สองปี) 

1 1 1 หน่วยงานภาครัฐ/
องคก์ร/มลูนธิ/ิ
หน่วยงานภาครัฐ 

138 การจดทะเบยีนคุม้ครองพันธุพ์ชืใหม่
ตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองพันธุพ์ชื 
พ.ศ. 2542 (กลุม่ที ่2 พชืทีใ่หผ้ลผลติ
ตามลักษณะประจําพันธุไ์ดห้ลังจากปลกู
จากสว่นขยายพันธุใ์นเวลาเกนิกวา่สองปี 
) 

1 1 1 หน่วยงานภาครัฐ/
องคก์ร/มลูนธิ/ิ
หน่วยงานภาครัฐ 

139 การจดทะเบยีนคุม้ครองพันธุพ์ชืใหม่
ตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองพันธุพ์ชื 
พ.ศ. 2542 (กลุม่ที ่3 พชืทีใ่ชป้ระโยชน์
จากเนื้อไมท้ีใ่หผ้ลผลติตามลกัษณะ
ประจําพันธุไ์ดห้ลงัจากปลกูจากสว่น
ขยายพันธุใ์นเวลาเกนิกวา่สองปี) 

1 1 1 หน่วยงานภาครัฐ/
องคก์ร/มลูนธิ/ิ
หน่วยงานภาครัฐ 

140 การออกหนังสอืรับรองพันธุพ์ชืขึน้
ทะเบยีน ตามพระราชบญัญัตพัินธุพ์ชื 
พ.ศ.2518 

1 1 1 หน่วยงานภาครัฐ/
องคก์ร/มลูนธิ/ิ
หน่วยงานภาครัฐ 

141 การออกใบสาํคัญการขึน้ทะเบยีน
สถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ 

1 1     

142 การออกหนังสอือนุญาตนําเขา้พชื
อนุรักษ์ และซากของพชือนุรักษ์ 

1 1 1 บรษัิทตัวแทนผูส้ง่ออก 

143 การออกหนังสอือนุญาตสง่ออกพชื
อนุรักษ์ และซากของพชือนุรักษ์ 

1 1 1 บรษัิทตัวแทนผูส้ง่ออก 

144 การออกหนังสอือนุญาตนําผ่านพชื
อนุรักษ์ และซากของพชือนุรักษ์ 

1 1 1 บรษัิทตัวแทนผูส้ง่ออก 

145 การออกหนังสอืรับรองการสง่ออกพชื
ลกูผสม และหนังสอืรับรองการสง่ออก
อืน่ๆ 

1 1 1 บรษัิทตัวแทนผูส้ง่ออก 

146 การรับรองระบบการผลติของโรงงาน
ผูผ้ลติผัก ผลไมแ้ชเ่ยอืกแข็ง และ
โรงงานแปรรูปสนิคา้เกษตร เพือ่
ประกอบการออกใบรับรองสขุอนามัยพชื 

  1     

147 การขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติวสัดบุรรจภุัณฑไ์ม ้
เพือ่การสง่ออก 

  1     

148 การขึน้ทะเบยีนโรงรมเมทลิโบรไมด ์   1     



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 53 
 

ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

149 การขึน้ทะเบยีนโรงเรอืนปลกูเลีย้ง
กลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัเพือ่การ
สง่ออกไปยังสาธารณรัฐเกาหล ี

  1     

150 การควบคมุการนําเขา้สิง่ตอ้งหา้มสิง่
กํากดัและสิง่ไมต่อ้งหา้มตามพ.ร.บ. กกั
พชืพ.ศ. 2507 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

1 1 1 หน่วยงานราชการ/
สถาบนัศกึษา 

151 การควบคมุการนําเขา้สิง่ตอ้งหา้ม สิง่
กํากดั และสิง่ไมต่อ้งหา้มตาม พ.ร.บ. 
กกัพชื พ.ศ. 2507 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 
(กรณีนําเขา้เพือ่ใชทํ้าพันธุ)์ 

1 1 1 หน่วยงานราชการ/
สถาบนัศกึษา 

152 การออกใบอนุญาตนําเขา้สิง่ตอ้งหา้ม 
(เฉพาะสิง่ตอ้งหา้มทีไ่ดกํ้าหนดเงือ่นไข
การนําเขา้ไวช้ดัเจนแลว้) 

  1     

153 การตรวจและออกใบรับรองสขุอนามัย
พชื (กรณีสง่ออกทางอากาศและตรวจ
ในสถานที)่ 

  1   ตวัแทนผูป้ระกอบการ/
นักทอ่งเทีย่ว/บคุคล
ทัว่ไป 

154 การตรวจและออกใบรับรองสขุอนามัย
พชืสาํหรับการสง่ตอ่ (Phytosanitary 
Certificate for Re-export) 

  1   ตวัแทนผูป้ระกอบการ 

155 การยืน่ขอตรวจพชื และ/หรอืควบคมุการ
กําจัดศตัรูพชืนอกสถานทีใ่หบ้รกิาร เพือ่
ขอรับใบรับรองสขุอนามัยพชื 

  1     

156 การออกใบรับรองสขุอนามัยพชื (กรณี
ตรวจพชื และ/หรอืควบคมุการกําจัด
ศตัรูพชืนอกสถานทีใ่หบ้รกิาร) 

  1     

157 การออกใบอนุญาตนําเขา้ / สง่ออก / 
นําผา่นซึง่เมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 

  1     

158 การออกใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์
ควบคมุเพือ่การคา้ 

  1     

159 การออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์
ควบคมุ 

  1     

160 การออกหนังสอือนุญาตนําเขา้ / สง่ออก
เมล็ดพันธุค์วบคมุมใิชเ่พือ่การคา้ 

1 1 1 บคุคลทัว่ไป 

161 การแจง้รายการนําเขา้/สง่ออกซึง่เมล็ด
พันธุค์วบคมุเพือ่การคา้แตล่ะคราว 

  1     

162 การตอ่อายใุบอนุญาตเกีย่วกับเมล็ดพันธุ์
ควบคมุ 

  1     

163 การยืน่แบบแจง้รายละเอยีดเมล็ดพันธุ์
ควบคมุทีข่ออนุญาต 

  1     

164 การออกใบอนุญาตนําเขา้ / สง่ออกวตัถุ
อนัตราย 

  1     

165 การออกใบรับแจง้การนําเขา้/สง่ออก
วตัถอุนัตรายชนดิที ่2 

  1     

166 การออกใบอนุญาตผลติตัวอย่างวตัถุ
อนัตรายเพือ่สง่ไปทําขอ้มลูพษิวทิยา 

  1     
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

167 การออกใบอนุญาตนําเขา้ตัวอยา่งวตัถุ
อนัตรายชนดิเขม้ขน้ เพือ่ผลติผสมปรุง
แตง่เป็นผลติภัณฑส์าํเร็จรูป 

  1     

168 การออก/ตอ่อายใุบอนุญาตมไีวใ้น
ครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย 

  1     

169 การออกใบอนุญาตผลติวัตถอุนัตราย/
การออกใบรับแจง้การผลติวัตถอุนัตราย
ชนดิที ่2 

  1     

170 การตอ่อายใุบอนุญาตผลติวตัถุอนัตราย   1     

171 การออกใบอนุญาตผลติ/นําเขา้ตวัอยา่ง
กรณีขอขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย 

  1     

172 การขอขึน้ทะเบยีนวัตถอุนัตราย ขัน้ตอน
ที ่1 การทดลองเบือ้งตน้ 

  1     

173 การขอขึน้ทะเบยีนวัตถอุนัตราย ขัน้ตอน
ที ่2 การทดลองใชช้ัว่คราว 

  1     

174 การขอขึน้ทะเบยีนวัตถอุนัตราย ขัน้ตอน
ที ่3 การประเมนิผลขัน้สดุทา้ยเพือ่รับขึน้
ทะเบยีน 

  1     

175 การนําเขา้วตัถอุนัตรายทางการเกษตร
เขา้มาในราชอาณาจักร 

  1     

176 การนําเขา้วตัถอุนัตรายทางการเกษตร
เขา้มาในราชอาณาจักร (สารชวีนิทรยี)์ 

1 1     

177 การนําตัวอยา่งวตัถอุนัตรายทาง
การเกษตรเขา้มาในราชอาณาจักร 

  1     

178 การสง่ออกวตัถอุนัตรายทางการเกษตร
ออกไปนอกราชอาณาจักร 

  1     

179 การออกใบสาํคัญการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยเคม ี   1     

180 การออกใบสาํคัญการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ย
อนิทรยี ์และปุ๋ ยชวีภาพ 

  1     

181 การออกใบอนุญาตขายปุ๋ ย   1     

182 การออกใบอนุญาตนําผา่นปุ๋ ย   1     

183 การออกใบอนุญาตนําเขา้/สง่ออกปุ๋ ย   1     

184 การสง่ออกปุ๋ ยไปนอกราชอาณาจักร   1     

185 การนําปุ๋ ยเขา้มาในราชอาณาจักร   1     

186 การนําตัวอยา่งปุ๋ ยเขา้มาใน
ราชอาณาจักร 

1 1     

187 การออกใบอนุญาตผลติปุ๋ ยเพือ่การคา้   1     

188 การออกหนังสอืสําคญัรับแจง้ปุ๋ ยเคมธีาตุ
อาหารรอง ธาตอุาหารเสรมิ 

  1     

189 การออกหนังสอืสําคญัรับแจง้ปุ๋ ยเคมี
มาตรฐาน 

  1     

190 การขอตอ่อายใุบสาํคัญการขึน้ทะเบยีน
วตัถอุนัตราย 

  1     

191 การขอขยายฉลากวตัถุอนัตราย   1     
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

192 การขอเพิม่เตมิ/แกไ้ข รายชือ่อัตรา
ความเขม้ขน้และสตูร ของวตัถุอนัตราย
ทีรั่บขึน้ทะเบยีนในประกาศกรมวชิาการ
เกษตร 

  1     

193 การออกหนังสอืรับรองพชืทีป่ลกูใน
ประเทศไทยเป็นพชืทีไ่ม่ไดรั้บการตดัตอ่
สารพันธกุรรม 

  1     

194 การออกหนังสอืรับรองพชืหรอืสนิคา้พชื
ทีม่ไิดรั้บการตดัตอ่สารพันธกุรรม 

  1     

195 การตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร
เพือ่รับรองพชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิดรั้บการ
ตดัตอ่สารพันธุกรรม 

1 1 1 หน่วยงานราชการ 

196 การตรวจสอบเชือ้โรคและศัตรูพชืเพือ่
ประกอบการออกใบรับรองสขุอนามัยพชื
ตามเงือ่นไขของประเทศปลายทาง 

1 1     

197 การออกใบรับรองสขุอนามัยพชืสาํหรับ
การสง่ออกผักและผลไมต้ามขอ้ตกลง
พเิศษ 

  1     

198 การกําจัดศตัรูพชืกกักนัสําหรับการ
สง่ออกผักและผลไมต้ามขอ้ตกลงพเิศษ 

  1     

199 การสุม่ตรวจศัตรูพชืสําหรับการสง่ออก
ผักและผลไมต้ามขอ้ตกลงพเิศษ 

  1     

กรมพฒันาทีด่นิ 2 0 1   

200 การใหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผน
ทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิ 

    1 บคุคลทัว่ไป 
ภาคเอกชนและ
หน่วยงานของรัฐ 

201 การวเิคราะหด์นิสําหรับเกษตรกร 1       

202 การใหบ้รกิารกลา้หญา้แฝกเพือ่การ
อนุรักษ์ดนิและน้ํา (ภายใตก้ระบวนงาน
ระบบอนุรักษ์ดนิและน้ํา) 

1       

กรมชลประทาน 15 30 30   

203 การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่
กอ่สรา้งสะพานขา้มทางน้ําชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

204 การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่
กอ่สรา้งทางเชือ่ม 

1 1    -  

205 การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภท
อืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่
กอ่สรา้งสะพานขา้มทางน้ําชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

206 การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภท
อืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่
กอ่สรา้งถนนและปรับปรุงถนนคนัคลอง 
คนักัน้น้ํา และถนนชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

207 การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่
กอ่สรา้งสิง่ปลกูสรา้งเป็นการชัว่คราวใน
เขตทีด่นิกรมชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

208 การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภท
อืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่
กอ่สรา้งสะพานเลยีบทางน้ําชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

209 การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่
กอ่สรา้งสะพานเลยีบทางน้ําชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

210 การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภท
อืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่
วางทอ่ประปาในเขตชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

211 การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่ใช ้
ทีด่นิบรเิวณอา่งเก็บน้ํา และแหลง่น้ําตา่ง 
ๆ ของกรมชลประทานเพือ่จัดเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

212 การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่วาง
ทอ่ประปาในเขตชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

213 การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภท
อืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่ฝัง
ทอ่กา๊ซ และทอ่น้ํามัน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

214 การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่
เลีย้งปลาในกระชงั 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

215 การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่ฝัง
ทอ่กา๊ซ และทอ่น้ํามัน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

216 การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภท
อืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่
ระบายน้ําทีผ่า่นระบบบําบดัน้ําเสยีลง
ทางน้ําชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

217 การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่ขดุ
ลอก 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

218 การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภท
อืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่
กอ่สรา้งสิง่ปลกูสรา้งเป็นการชัว่คราวใน
เขตทีด่นิกรมชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

219 การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่
ระบายน้ําทีผ่า่นระบบบําบดัน้ําเสยีลง
ทางน้ําชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

220 การขออนุญาตเชา่ทีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่อยู่
อาศัย 

1   1  - 

221 การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่
กอ่สรา้งอาคารป้องกนัตลิง่ทางน้ํา
ชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

222 การขออนุญาตเชา่ทีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่
เกษตรกรรม 

1   1   

223 การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่ใช ้
น้ําชลประทาน ตัง้โรงสบูน้ําและวางทอ่
สง่น้ํา 

1 1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

224 การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภท
อืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่ใช ้
น้ําชลประทานตัง้โรงสบูน้ําและวางทอ่
สง่น้ํา 

1 1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

225 การขออนุญาตเชา่ทีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่
ประโยชน์อยา่งอืน่ 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

226 การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภท
อืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่
กอ่สรา้งทางเชือ่ม 

1 1     

227 การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่ปัก
เสา พาดสายหรอืรอ้ยสายไฟฟ้า/
โทรศพัทใ์นเขตชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

228 การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภท
อืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่ปัก
เสา พาดสายหรอืรอ้ยสายไฟฟ้า/
โทรศพัทใ์นเขตชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

229 การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภท
อืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่ขดุ
ลอก 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

230 การขออนุญาตใชน้ํ้าจากทางน้ํา
ชลประทานทีเ่รยีกเก็บคา่ชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

231 การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภท
อืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่
กอ่สรา้งอาคารป้องกนัตลิง่ทางน้ํา
ชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

232 การขอใชเ้ครือ่งสบูน้ําเคลือ่นทีเ่พือ่
ชว่ยเหลอืในการเพาะปลกูและการอืน่ 

1       

233 การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภท
อืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่ใช ้
ทีด่นิบรเิวณอา่งเก็บน้ํา และแหลง่น้ําตา่ง 
ๆ ของกรมชลประทานเพือ่จัดเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

234 การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรัฐประเภท
อืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่
เลีย้งปลาในกระชงั 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

235 การขออนุญาตใชท้ีร่าชพัสดใุนความ
ครอบครองของกรมชลประทานเพือ่
กอ่สรา้งถนนและปรับปรุงถนนคนัคลอง 
คนักัน้น้ํา และถนนชลประทาน 

  1 1 1. สว่นราชการ 
2. รัฐวสิาหกจิ 
3. นติบิคุคล/บคุคล
ธรรมดา 

236 การขออนุญาตใชท้ีด่นิกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในความดแูลของสํานักงาน
จัดรูปทีด่นิจังหวัดเพือ่ฝังทอ่ทางขา้ม
และทําถนนเชือ่มเขา้-ออกทีด่นิ 

1       

237 การขออนุญาตใชท้ีด่นิกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในความดแูลของสาํนักงาน
จัดรูปทีด่นิจังหวัดเพือ่ฝังทอ่รับน้ําเขา้
ทีด่นิ 

1       

238 การขออนุญาตใชท้ีด่นิของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในความดแูลของ
สาํนักงานจัดรูปทีด่นิ เพือ่เดนิทอ่ประปา 

1       

239 การขออนุญาตใชท้ีด่นิของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในความดแูลของ
สาํนักงานจัดรูปทีด่นิเพือ่ปักเสาไฟฟ้า
และเดนิสายไฟฟ้าพาดผา่น 

1       

240 การขออนุญาตจําหน่ายหรอืกอ่ใหเ้กดิ
ภาระตดิพันซึง่ทีด่นิในทอ้งทีท่ีจ่ะสํารวจ
การจัดรูปทีด่นิ 

1       

241 การขออนุญาตโอนสทิธทิีด่นิทีไ่ดรั้บ
เอกสารสทิธทิีด่นิในเขตการจัดรูปทีด่นิ 

1       

242 การขออนุญาตเปลีย่นการใชท้ดีนิในเขต
โครงการจัดรูปทีด่นิ เพือ่ประโยชนอ์ย่าง
อืน่ซึง่มใิชเ่กษตรกรรม 

1       
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

243 การขออนุญาตแกไ้ขผังแปลงแบง่
กรรมสทิธิ-์รวมกรรมสทิธิ ์ทีด่นิในเขต
โครงการจัดรูปทีด่นิ 

1       

กรมสง่เสรมิการเกษตร 4 0 0   

244 การขึน้ทะเบยีนเกษตรกร กรณีเกษตรกร
นําแปลงเดมิมาขึน้ทะเบยีนดว้ยตนเอง 
ณ สาํนักงานเกษตรอําเภอ/สํานักงาน
เกษตรเขต (กทม.) 

1       

245 การจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนและ
เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน กรณีจด
ทะเบยีน ณ ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล/
แขวง (กทม.) 

1       

246 การขึน้ทะเบยีนเกษตรกร กรณีเกษตรกร
นําแปลงใหมม่าขึน้ทะเบยีนดว้ยตนเอง 
ณ สาํนักงานเกษตรอําเภอ/สํานักงาน
เกษตรเขต (กทม.) 

1       

247 การจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนและ
เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน กรณีจด
ทะเบยีน ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ/กิง่
อําเภอ/สาํนักงานเกษตรเขต (กทม.) 

1       

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 6 0 24   

248 การกําหนดวงเงนิกูย้มืหรอืค้ําประกนั
ประจําปีของสหกรณ์ 

    1 สหกรณ์ซึง่เป็นนติิ
บคุคล 

249 การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ ์     1 สหกรณ์ซึง่เป็นนติิ
บคุคล 

250 การถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรับฝากเงนิ
จากสมาชกิสหกรณ์หรอืสหกรณ์อืน่หรอื
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์

    1 สหกรณ์ซึง่เป็นนติิ
บคุคล 

251 การถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์
อืน่กูย้มืเงนิ 

    1 สหกรณ์ซึง่เป็นนติิ
บคุคล 

252 การรับจดทะเบยีนสหกรณ์     1 ประชาชนทั่วไปที่
ประสงคจั์ดตัง้สหกรณ์ 

253 การเลอืกตัง้ผูช้ําระบัญชสีหกรณ์     1 สหกรณ์ซึง่เป็นนติิ
บคุคล 

254 การนําเงนิของสหกรณ์ไปลงทนุโดยซือ้
หุน้ของสถาบนัอืน่ 

    1 สหกรณ์ซึง่เป็นนติิ
บคุคล 

255 รับจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั
สหกรณ์ 

    1 สหกรณ์ซึง่เป็นนติิ
บคุคล 

256 รับจดทะเบยีนชมุนุมสหกรณ์     1 สหกรณ์ซึง่เป็นนติิ
บคุคล 

257 รับจดทะเบยีนควบสหกรณ์     1 สหกรณ์ซึง่เป็นนติิ
บคุคล 

258 รับจดทะเบยีนสหกรณ์ทีจั่ดตัง้ขึน้ใหม่
โดยแยกจากสหกรณ์เดมิ 

    1 สหกรณ์ซึง่เป็นนติิ
บคุคล 

259 การกําหนดวงเงนิดําเนนิกจิการของกลุม่
เกษตรกร 

    1 กลุม่เกษตรกรซึง่เป็นนติิ
บคุคล 

260 การขอความเห็นชอบควบกลุม่เกษตรกร     1 กลุม่เกษตรกรซึง่เป็นนติิ
บคุคล 

261 การถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรับฝากจาก
สมาชกิและกลุม่เกษตรกรอืน่ 

    1 กลุม่เกษตรกรซึง่เป็นนติิ
บคุคล 
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

262 การรับจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกร 1       

263 การรับจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกรทีค่วบ
เขา้กนั 

    1 กลุม่เกษตรกรซึง่เป็นนติิ
บคุคล 

264 การรับจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิ
ขอ้บงัคับกลุม่เกษตรกร 

    1 กลุม่เกษตรกรซึง่เป็นนติิ
บคุคล 

265 การอนุมัตเิงนิกูก้องทนุพัฒนาสหกรณ์
ใหแ้กส่หกรณ์ กรณวีงเงนิไมเ่กนิ 5 ลา้น
บาท/สหกรณ์ 

    1 สหกรณ์ซึง่เป็นนติิ
บคุคล 

266 การอนุมัตเิงนิกูก้องทนุพัฒนาสหกรณ์
ใหแ้กส่หกรณ์ กรณวีงเงนิเกนิ 5 ลา้น
บาท 

    1 สหกรณ์ซึง่เป็นนติิ
บคุคล 

267 การอนุมัตใิหเ้งนิกูเ้งนิทนุอืน่แกส่หกรณ/์
กลุม่เกษตรกร 

    1 สหกรณ์ / กลุม่
เกษตรกร      ซึง่เป็น
นติบิคุคล 

268 การอนุญาตใหส้มาชกินคิมสหกรณ์เขา้
ทําประโยชนใ์นทีด่นิของนคิมสหกรณ์ 
(กสน.3) 

1       

269 การออกหนังสอืแสดงการทําประโยชน์ 
(กสน.5) 

1       

270 การขออนุญาตใชท้ีด่นิในเขตนคิม
สหกรณ์ 

1   1 สหกรณ์นคิม/สว่น
ราชการ/รัฐวสิาหกจิ 

271 การขออนุญาตใชท้ีด่นิในเขตนคิม
สหกรณ์ (การลงนามในสญัญา) 

1   1 สหกรณ์นคิม/สว่น
ราชการ/รัฐวสิาหกจิ 

272 การขออนุญาตเปลีย่นแปลงวัตถปุระสงค์
การใชท้ีด่นิทีไ่ดรั้บเอกสารสทิธิใ์นเขต
นคิมสหกรณ์ 

1   1 สหกรณ์นคิม/สว่น
ราชการ/รัฐวสิาหกจิ/
เจา้ของทีด่นิทีไ่ดรั้บ
โฉนดจากการออก
เอกสารสทิธิ ์(กสน. 5) 

273 การอนุมัตงิบดลุของผูช้ําระบัญชสีหกรณ์ 
กรณีทีป่ระชมุใหญ่ไมค่รบองคป์ระชมุ 

    1  บคุคลทีไ่ดรั้บเลอืกตัง้/
แตง่ตัง้ เป็นผูช้าํระบญัชี
สหกรณ์ 

274 การอนุมัตงิบดลุของผูช้ําระบัญชกีลุม่
เกษตรกร กรณทีีป่ระชมุใหญไ่มค่รบองค์
ประชมุ 

    1 บคุคลทีไ่ดรั้บเลอืกตัง้/
แตง่ตัง้ เป็นผูช้าํระบญัชี
กลุม่เกษตรกร 

กรมหมอ่นไหม 3 0 0   

275 การใหบ้รกิารตรวจประเมนิและใหก้าร
รับรองมาตรฐานผลติภัณฑผ์า้ไหมไทย
ตรานกยงูพระราชทาน (กรณีขอการ
รับรองครัง้แรกและตอ่อาย)ุ 

1       

276 การใหบ้รกิารตรวจประเมนิและใหก้าร
รับรองมาตรฐานผลติภัณฑผ์า้ไหมไทย
ตรานกยงูพระราชทาน (กรณีทีไ่ดรั้บการ
รับรองแลว้) 

1       

277 การขอรับทอ่นพันธุห์มอ่น กิง่ชําหมอ่น 
หมอ่นชาํถงุ ไขไ่หมพันธุด์ ีและไหมอรีี ่
 
 

1       
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

สํานกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร
แหง่ชาต ิ

0 4 0   

278 การขออนุญาต การตอ่อาย ุการขอใบ
แทนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน และการยา้ยสถานที่
ทําการของผูป้ระกอบการตรวจสอบ
มาตรฐาน 

  1     

279 การขึน้ทะเบยีน การตอ่อายุและการเพิม่
ขอบขา่ยการขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิาร 

  1     

280 การขออนุญาตเป็นผูผ้ลติ ผูส้ง่ออก หรอื
ผูนํ้าเขา้สนิคา้เกษตรตามมาตรฐาน
บงัคบั และการขอตอ่อายใุบอนุญาต 
การขอใบแทนใบอนุญาต การขอยา้ย
สถานทีทํ่าการ และการเลกิประกอบ
กจิการ 

  1     

281 การแจง้การสง่ออก และนําเขา้   1     

สํานกังานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 19 12 0   

282 การขอโอนสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์น
ทีด่นิของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. 4-01 
(กรณีโอนใหคู้ส่มรสหรอืบตุรคนใดคน
หนึง่) 

1       

283 การขอรับมรดกสทิธกิารเขา้ทําประโยชน์
ในทีด่นิของเกษตรกรตาม     ส.ป.ก. 4-
01 (กรณีรับมรดกของคูส่มรสหรอืบตุร
คนใดคนหนึง่) 

1       

284 การอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิเพือ่กจิการ
สาธารณูปโภคและกจิการอืน่ๆในเขต
ปฏริูปทีด่นิเพือ่การศกึษา/ เพือ่การ
อนามัยและการสาธารณสขุ /เพือ่การ
ศาสนา/ เพือ่กจิการระบบไฟฟ้าประปา /
เพือ่กอ่สรา้งถนนทางลําเลยีง/ เพือ่
กอ่สรา้งปรับปรุงแหลง่น้ําเพือ่การ
เกษตรกรรม / เพือ่การสง่เสรมิ
เกษตรกรรม / เพือ่กอ่สรา้งสถานที่
นันทนาการ /เพือ่จัดสรา้งศาลาประจํา
หมูบ่า้นทีอ่า่นหนังสอืประจําหมู่บา้น
หอ้งสมดุ (อํานาจเลขาธกิาร ส.ป.ก.) 

  1     

285 การขออนุญาตเขา้ทําประโยชนใ์นเขต
ปฏริูปทีด่นิกรณีออกส.ป.ก. 4-01 ใน
แปลงเกษตรกรรม กรณีออก ส.ป.ก. 4-
01 ช ในแปลงทีอ่ยูอ่าศยั กรณีออก ส.
ป.ก. 4-01 ในทีด่นิเกนิ 50 ไร่ แตไ่มเ่กนิ 
100 ไร่) 

1       

286 การขออนุญาตเขา้ทําประโยชนใ์นเขต
ปฏริูปทีด่นิ (กรณีทีด่นิเอกชน-ทําสญัญา
เชา่ และกรณีทีด่นิเอกชน-ทําสญัญาเชา่
ซือ้) 

1       

287 การขอโอนสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิ 
(กรณีมทีายาทรับโอนสทิธเิพยีงราย
เดยีว) 

1       
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

288 การขอโอนสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิ 
(กรณีมทีายาทรับโอนสทิธหิลายคน) 

1       

289 การขอรับมรดกสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้
ทีด่นิ (กรณีมทีายาทขอรับมรดกสทิธิ
เพยีงรายเดยีว) 

1       

290 การขอรับมรดกสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้
ทีด่นิ (กรณีมทีายาทรับมรดกสทิธหิลาย
คน) 

1       

291 การขอโอนสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์น
ทีด่นิของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. 4-01 
(กรณีโอนให ้ทายาทอืน่ๆ เต็มแปลง) 

1       

292 การขอโอนสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์น
ทีด่นิของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. 4-01 
(กรณีแบง่แปลงเพือ่โอนใหคู้ส่มรสกบั
บตุร หรอืใหบ้ตุรหลายคน หรอืให ้
ทายาทอืน่ๆ) 

1       

293 การขอรับมรดกสทิธกิารเขา้ทําประโยชน์
ในทีด่นิของเกษตรกรตามส.ป.ก. 4-01 
(กรณีรับมรดกของทายาทอืน่ๆ เต็ม
แปลง) 

1       

294 การขอรับมรดกสทิธกิารเขา้ทําประโยชน์
ในทีด่นิของเกษตรกรตามส.ป.ก. 4-01 
(กรณีแบง่แปลงเพือ่รับมรดกของคูส่มรส
กบับตุร หรอืของบตุรหลายคน หรอืของ
ทายาทอืน่ๆ ) 

1       

295 การขออนุญาตขดุบอ่เพือ่การ
เกษตรกรรมเกนิรอ้ยละหา้ของเนือ้ทีท่ี่
ไดรั้บมอบทีด่นิจากการปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม หรอืขอนําดนิหรอืสิง่ของที่
ไดจ้ากการขดุบอ่ออกไปนอกบรเิวณ
ทีด่นิ ทีไ่ดรั้บอนุญาต 

1       

296 การขออนุญาตกจิการสนับสนุนหรอื
เกีย่วเนือ่งกบัการปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประกาศ ณ วนัที ่27 
พฤศจกิายน 2553 (อํานาจ
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม) 

  1     

297 การอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบบัที ่2 
ขอ้ 1.5 กจิการทีเ่ป็นการบรกิารหรอื
เกีย่วขอ้งกับความเป็นอยูข่องเกษตรกร
ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่อยู่ในพืน้ที่
ทีกํ่าหนดใหป้ระกอบกจิการได ้(อํานาจ
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม) 

  1     
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

298 การอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิเพือ่กจิการ
สาธารณูปโภคและกจิการอืน่ๆในเขต
ปฏริูปทีด่นิเพือ่การศกึษา/ เพือ่การ
อนามัยและการสาธารณสขุ /เพือ่การ
ศาสนา/ เพือ่จัดสรา้งศาลาประจํา
หมูบ่า้นทีอ่า่นหนังสอืประจําหมู่บา้น
หอ้งสมดุ (อํานาจคณะอนุกรรมการ
พจิารณาการอนุญาตหรอืการใหค้วาม
ยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ) 

  1     

299 การอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิเพือ่กจิการ
สาธารณูปโภคและกจิการอืน่ๆ ในเขต
ปฏริูปทีด่นิกจิการอืน่ๆ เชน่ สรา้ง
วทิยาลยั มหาวทิยาลยั การจัดการ
สิง่แวดลอ้มชมุชน (อํานาจ
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม) 

  1     

300 การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใช ้
ประโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิกจิการ
ปิโตรเลยีมทีไ่ดรั้บสมัปทานตาม
กฎหมายวา่ดว้ยปิโตรเลยีม กอ่นวนัที ่23 
มถินุายน 2560 และการดําเนนิการอนั
เกีย่วเนือ่งกบักจิการดงักลา่ว 

  1     

301 การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใช ้
ประโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ กจิการ
ทําเหมอืง ทีไ่ดรั้บความยนิยอมตาม
ระเบยีบคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม เรือ่ง การใหค้วามยนิยอม
ในการนําทรัพยากรธรรมชาตใินเขต
ปฏริูปทีด่นิไปใชป้ระโยชนต์ามกฎหมาย
อืน่ พ.ศ. 2541 กอ่นวนัที ่23 มถินุายน 
2560 และการดําเนนิการอนัเกีย่วเนือ่ง
กบัการทําเหมอืงแร่ 

  1     

302 การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใช ้
ประโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิกจิการ
ผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานลม 
ไดรั้บอนุญาตตามระเบยีบคณะกรรมการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กอ่นวนัที ่
23 มถินุายน 2560 และการดําเนนิการ
อนัเกีย่วเนือ่งกับกจิการผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานลม 

  1     

303 การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใช ้
ประโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิกจิการ
ระบบโครงขา่ยพลงังาน และการ
ดําเนนิการอนัเกีย่วเนือ่งกบักจิการระบบ
โครงขา่ยพลงังาน 

  1     

304 การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใช ้
ประโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ 
โครงการของรัฐซึง่เป็นประโยชน์
สว่นรวมของประเทศเพือ่การพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่
และระบบโลจสิตกิส ์

  1     
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

305 การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใช ้
ประโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ 
โครงการของรัฐเป็นประโยชน์สว่นรวม
ของประเทศ เพือ่การพัฒนา โครงสรา้ง
พืน้ฐานและโครงขา่ยในระบบ
โทรคมนาคม 

  1     

306 การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใช ้
ประโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ
โครงการของรัฐซึง่เป็นประโยชน์
สว่นรวมของประเทศ โครงการที่
คณะรัฐมนตรมีมีตใิหดํ้าเนนิการ 

  1     

307 การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม (สนิเชือ่รายบคุคล 
กรณีกูย้มืไมเ่กนิ รายละ 50,000 บาท 

1       

308 การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม (สนิเชือ่รายบคุคล 
กรณีกูย้มืเกนิกวา่รายละ 50,000 บาท 
แตไ่มเ่กนิ 100,000 บาท 

1       

309 การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม (สนิเชือ่รายบคุคล 
กรณีกูย้มืเกนิกวา่รายละ 100,000 บาท 
แตไ่มเ่กนิ 200,000 บาท) 

1       

310 การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม (สนิเชือ่รายบคุคล 
กรณีกูย้มืเกนิกวา่รายละ 200,000 บาท
ขึน้ไป 

1       

311 การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม (สนิเชือ่รายสถาบนั
เกษตรกร กรณีกูย้มืวงเงนิไมเ่กนิ 
5,000,000 บาท) 

1       

312 การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม (สนิเชือ่รายสถาบนั
เกษตรกร กรณีกูย้มืวงเงนิเกนิกวา่ 
5,000,000 บาทขึน้ไป) 

1       

สํานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 0 2 0   

313 การแจง้การประกอบธรุกจิในระบบ
เกษตรพันธสญัญา 

  1     

314 การแจง้การเลกิการประกอบธรุกจิใน
ระบบเกษตรพันธสญัญา 

  1     

การยางแหง่ประเทศไทย 8 2 0   

315 การขอรับการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้ี
การปลกูแทน  กรณีบคุคลธรรมดา 

1       

316 การขอรับการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้ี
การปลกูแทน กรณีนติบิคุคล 

1       

317 การลงทะเบยีนเพือ่ชําระเงนิ
คา่ธรรมเนยีมทางอเิล็กทรอนกิส ์

  1     

318 การขอคนืเงนิคา่ธรรมเนยีม   1     

319 การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรชาวสวนยาง 1       
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ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

320 การขึน้ทะเบยีนสถาบนัเกษตรกร
ชาวสวนยาง 

1       

321 การขอรับการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้ี
การปลกูแทน กรณีผูเ้ชา่ หรอืผูทํ้าสวน
ยาง 

1       

322 การยืน่คําขอรับการสง่เสรมิ สนับสนุน 
และใหค้วามชว่ยเหลอืเกษตรกรชาวสวน
ยาง สถาบนัเกษตรกรชาวงสวนยาง  
และผูป้ระกอบกจิการยาง 

1       

323 การขอรับสวสัดกิารเพือ่เกษตรกรชาวง
สวนยาง 

1       

324 การสง่เสรมิ และสนับสนุน สถาบนั
เกษตรกรชาวงสวนยาง 

1       

องคก์ารสะพานปลา 1 3 0   

325 การใหส้นิเชือ่แกช่าวประมงและผู ้
ประกอบธรุกจิเกีย่วขอ้งกับประมง 

1 1     

326 ใหเ้ชา่ทรัพยส์นิและทีด่นิในบรเิวณ
สะพานปลาและทา่เทยีบเรอืประมง 

  1     

327 ใหเ้ชา่ทรัพยส์นิและทีด่นิบรเิวณสะพาน
ปลาและทา่เทยีบเรอืประมง 

  1     

สํานกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร 0 0 1   

328 การขอรับทนุสนับสนุนการวจัิย     1  
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3.2 
คูม่อืปฏบิตังิานบรกิารประชาชน 

ในเรือ่งอืน่ๆ 
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3.2 คูม่อืปฏบิตังิานบรกิารประชาชนในเรือ่งอืน่ๆ จํานวน 10 คูม่อื 

ลําดบั คูม่อืงานบรกิารประชาชน 

ประเภทผูร้บับรกิาร 

เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

อืน่ๆ ระบ.ุ.. 

สํานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 1 0 2  
1. การขอรับการสนับสนุนเงนิกองทนุ

สงเคราะหเ์กษตรกร 
    

1 

1. องคก์ร
เกษตรกร  
2. หน่วยงานของ
รัฐ 

2. การขอกูเ้งนิกองทนุหมนุเวยีนเพือ่การ
กูย้มืแกเ่กษตรกรและผูย้ากจน 

1   1 ผูย้ากจน 

กรมปศสุตัว ์ 1 3 0  

3. การขอหนังสอืรับรองสขุอนามัยสตัวผ์่าน
ระบบ E-services 

1 1     

4. การขอหนังสอืรับรองสขุอนามัยสตัว ์   1     

5. การขอใบรับรองปศสุตัวอ์นิทรยี ์   1     

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 1 0 1   

6. การขอรับบรกิารฝนหลวง 1   1 ประชาชนทั่วไป  

กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์ 0 0 1   

7. การขอรับบรกิารสอบบญัชสีหกรณ์     1  สหกรณ์/กลุม่
เกษตรกร 

สํานกังานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

0 0 1  

8. การใหบ้รกิาร การเขา้ชมและเขา้เรยีนรู ้
พพิธิภัณฑก์ารเกษตรเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  

  
1 

 นักเรยีน นักศกึษา 
ประชาชนทั่วไป 

กรมประมง 1 1 0  

9. การรับรองมาตรฐานฟารม์เพาะเลีย้งสตัว์
น้ําตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์

1 1   

กรมวชิาการเกษตร 1 1 0  

10. การรับรองแหลง่ผลติพชือนิทรยี ์ 1 1   
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สว่นที ่4 
รายละเอยีดคูม่อืการปฏบิตังิาน 

หนว่ยงานสงักดั 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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4.1  
รายละเอยีดคูม่อืปฏบิตังิาน 

ของหนว่ยงานสงักดั 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ทีอ่ยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตั ิ

การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของ
ราชการ พ.ศ. 2558 
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สาํนกังานปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้การประกอบธรุกจิในระบบเกษตรพนัธสญัญา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรทีป่ระสงคจ์ะประกอบธรุกจิในระบบเกษตรพันธสญัญาแจง้การประกอบธุรกจิ

ตอ่สาํนักงาน ดงันี ้
1.1 กรณีทีม่กีารประกอบธุรกจิในระบบเกษตรพันธสัญญาเป็นครัง้แรก หรอืมกีารเลกิการประกอบธรุกจิไป

แลว้ แต่กลับมาประกอบธุรกจิในระบบเกษตรพันธสัญญาใหม่ ใหแ้จง้ขอ้มูลการประกอบธุรกจิในระบบเกษตรพันธ
สญัญา ตามแบบ สลพ.01 พรอ้มดว้ยเอกสารประกอบ กอ่นการเผยแพร่เอกสารสําหรับการชีช้วนใหแ้กเ่กษตรกร 

1.2 กรณีทีม่กีารประกอบธุรกจิในระบบเกษตรพันธสัญญาอยู่ก่อนแลว้ ใหแ้จง้ขอ้มูลการประกอบธุรกจิ 
ในระบบเกษตรพันธสญัญา ตามแบบ สลพ.01 และ สลพ.02 พรอ้มดว้ยเอกสารประกอบ ภายใน 30 วัน นับแตว่ันที่
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารแจง้การประกอบธุรกจิและการเลกิการประกอบธุรกจิ
ในระบบเกษตรพันธสญัญา มผีลใชบ้งัคบั 

2. การแจง้ประกอบธรุกจิทางการเกษตรใหดํ้าเนนิการ ดงัตอ่ไปนี ้
2.1 กรณีแจง้ดว้ยตนเองหรือมอบใหบุ้คคลอืน่แจง้แทน ณ สถานทีแ่จง้ในวันและเวลาราชการโดยผูแ้จง้

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การแจง้การประกอบธุรกจิไดจ้ากเว็บไซตข์องสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์(https://www.opsmoac.go.th) หรือขอรับเอกสารแบบฟอร์ม ณ สถานทีแ่จง้ และดําเนินการกรอกขอ้มูล
รายละเอยีดตามแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น แลว้นํามายืน่ พรอ้มเอกสารประกอบ 

2.2 กรณีแจง้ผ่านทางระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทางเว็บไซตใ์หผู้แ้จง้ลงทะเบยีนเพือ่เขา้สูร่ะบบ แลว้ทํารายการ
โดยบันทกึ ขอ้มูลการประกอบธุรกจิลงในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นทางเว็บไซตข์องสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (https://www.opsmoac.go.th) และพมิพแ์บบฟอรม์ทีทํ่ารายการเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ลงลายมอืชือ่ผูแ้จง้และ
จัดสง่ให ้ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการถ่ายโอนขอ้มูล (upload) แบบฟอร์มพรอ้มเอกสาร
ประกอบเขา้สูร่ะบบ ฐานขอ้มูลทางเว็บไซตข์องสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน หรอืนํามายืน่ดว้ยตนเอง ณ สถานทีแ่จง้ 

3. เมือ่ผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรไดแ้จง้การประกอบธุรกจิแลว้ ใหถ้อืวา่มผีลเป็นการแจง้การประกอบธุรกจิ
ตัง้แต่วันที ่ สํานักงานไดรั้บแจง้การประกอบธุรกจิหรอืในวันทีผู่ป้ระกอบธุรกจิแจง้ผ่านทางระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต
ทางเว็บไซต ์แลว้แตก่รณ ี

ในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจทางการเกษตรนําส่งเอกสารหลักฐานหรือขอ้มูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์ สํานักงาน
ปลดักระทรวงเกษตร และสหกรณ์ หรอืสาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะแจง้ไปยังผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตร 
ใหจั้ดสง่เอกสารหลกัฐาน หรอืขอ้มลูเพิม่เตมิใหค้รบถว้นโดยผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรตอ้งดําเนนิการตามทีร่อ้งขอ
ภายในระยะเวลา 7 วันทําการ นับแต่วันทีไ่ดรั้บแจง้ ทัง้นี้ หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด จะถือว่า 
ผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรรายนัน้ไมป่ระสงค ์จะแจง้การประกอบธรุกจิทีย่ืน่ไวแ้ลว้นัน้อกีตอ่ไป 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสญัญา อาคาร 3 ชัน้ 5 สาํนักงานปลดักระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ เลขที ่3  ถนนราชดําเนนินอก แขวงบา้น
พานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
โทรศพัท ์: 02 281 5955 ตอ่ 354 
โทรสาร : 02 282 4022 
E-mail : contractfarming@moac.go.th 
(หมายเหต:ุ กรณีผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตร มสีาํนักงาน
แหง่ใหญห่รอืม ี  ภมูลํิาเนาตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ ใหแ้จง้ ณ 
สาํนักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
 ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดั ทกุจังหวัด/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (กรณีผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตร มสีาํนักงาน
แหง่ใหญห่รอืมภีมูลํิาเนาตัง้อยู่ในเขตจังหวดัใดใหแ้จง้ ณ 
สาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดั ในจังหวดันัน้))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ทางระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทางเว็บไซตข์องสํานักงานปลัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(www.opsmoac.go.th/contractfarming) 
/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารตลอด 
24 ชัว่โมง 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 6 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีแจง้ดว้ยตนเองทีส่าํนักงานใหผู้ป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตร 
แจง้การประกอบธรุกจิ ณ สํานักงานปลดักระทรวง เกษตรและ
สหกรณ์  หรอืสาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัในจังหวัดทีผู่ ้
ประกอบธรุกจิ ทางการเกษตรมสีาํนักงานแหง่ใหญ ่หรอืภมูลํิาเนา
ตัง้อยู่ 
- เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ 

15 นาท ี สาํนักงานปลดักระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ 

 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีแจง้ผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตใหผู้ป้ระกอบธรุกจิฯ 
บนัทกึ ขอ้มลูลงในแบบฟอรม์ ทางเว็บไซตส์าํนักงาน
ปลดักระทรวงเกษตร และสหกรณ์(www.opsmoac.go.th) และ
พมิพแ์บบฟอรม์ทีทํ่ารายการแลว้ ลงลายมอืชือ่ผูแ้จง้ และจัดสง่
โดยการถา่ยโอนขอ้มลู พรอ้มเอกสารประกอบเขา้สูร่ะบบ
ฐานขอ้มูล หรอืนํามายืน่ดว้ยตนเอง หรอืสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน มายังสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 
หรอืสาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัในจังหวัด ทีผู่ป้ระกอบ
ธรุกจิฯ มสีํานักงานแหง่ใหญ่ หรอืภมูลํิาเนาตัง้อยู ่
-เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ 

15 นาท ี สาํนักงานปลดักระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ 

 

3. การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการพจิารณาตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 
และบนัทกึขอ้มูลพมิพร์ายละเอยีดในใบรับแจง้การประกอบธรุกจิ
และ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

4 วนัทํา
การ 

สาํนักงานปลดักระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ 

 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ทีทํ่าความเห็นเสนอผูบ้ังคบับัญชาตามลําดบัจนถงึ         
ผูม้อํีานาจลงนามในใบรับแจง้การประกอบธรุกจิใหผู้ป้ระกอบ 
ธรุกจิทางการเกษตรไวเ้ป็นหลักฐาน และแจง้ผลการพจิารณา ให ้
ผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรทราบ 

1 วนัทํา
การ 

สาํนักงานปลดักระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
แบบคําขอแจง้การประกอบธุรกจิทางการเกษตรในระบบเกษตร 
พนัธสญัญา (แบบ สลพ.01) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใชย้ืน่ประกอบการแจง้ประกอบธรุกจิ) 

- 

2. 
 

แบบคําขอแจง้รายละเอยีดการประกอบธุรกจิทางการเกษตรใน 
ระบบเกษตรพนัธสญัญา (แบบ สลพ.02) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใชย้ืน่ประกอบการแจง้ประกอบธรุกจิ กรณีทีม่กีารประกอบธรุกจิ
ในระบบเกษตรพันธสญัญาอยู่กอ่นแลว้) 

- 

3. 
 

แบบคําขอแจง้เปลีย่นแปลงขอ้มูลการประกอบธุรกจิทางการ 
เกษตรในระบบเกษตรพนัธสญัญา (แบบ สลพ.03) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูการประกอบธรุกจิ ในระบบเกษตร
พันธสญัญา) 

- 

4. 
 

แบบคําขอแจง้ยนืยนัการประกอบธุรกจิในระบบเกษตร พนัธสญัญา 
(แบบ สลพ.04) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีแจง้ยนืยันการประกอบธรุกจิในระบบเกษตรพันธสญัญา 
ภายใน 30 วนันับแตว่นัสิน้ปีปฏทินิ เพือ่ปรับปรุงทะเบยีนผูป้ระกอบธรุกจิให ้
เป็นปัจจบุนัอยา่งตอ่เนือ่ง) 

- 

5. 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูแ้จง้เป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6. 
 

หนงัสอืบรคิณหส์นธฉิบบัปจัจบุนั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบับ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
หมายเหต ุ(กรณีผูแ้จง้เป็นนติบิคุคล) 

7. 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูม้อํีานาจลงนามผูกพนันติ ิ
บุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูแ้จง้เป็นนติบิคุคล) 

กรมการปกครอง 

8. 
 

สําเนาหนงัสอืเดนิทางของผูม้อํีานาจลงนามผูกพนันติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูแ้จง้เป็นบคุคลซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย) 

- 

9. 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูแ้จง้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูแ้จง้เป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

10. 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นของผูแ้จง้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูแ้จง้เป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

11. 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีมกีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน) 

- 

12. 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้โดยสงัเขปของสํานกังานแหง่ใหญห่รอืภูมลํิาเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 0 ฉบับ 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
 

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คําขอแจง้การประกอบธรุกจิทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสญัญา (สลพ.01) 
2) คําขอแจง้รายละเอยีดการประกอบธรุกจิทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสญัญา (สลพ.02) 
3) คําขอแจง้เปลีย่นแปลงขอ้มลูการประกอบธรุกจิทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสญัญา (สลพ.03) 
4) คําขอแจง้ยนืยันการประกอบธรุกจิทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสญัญา (สลพ.04) 

หมายเหต ุ
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องหรอืรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาให ้ผูย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการ คนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้ง ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อื ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ป้ระกอบการธรุกจิทางการเกษตรทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 74 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้การเลกิประกอบธุรกจิในระบบเกษตรพนัธสญัญา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรทีป่ระสงคจ์ะเลกิประกอบธุรกจิในระบบเกษตรพันธสัญญาใหแ้จง้ความประสงค์

เป็นหนังสอืตอ่สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด พรอ้มเอกสาร
หลักฐาน ตามแบบ สลพ.05 โดยใหแ้จง้ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันกอ่นวันทีจ่ะเลกิการประกอบธุรกจิในระบบเกษตร
พันธสญัญา 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสญัญา อาคาร 3 ชัน้ 5 สาํนักงานปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เลขที ่3  ถนนราชดําเนนินอก แขวงบา้น
พานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
โทรศพัท ์: 02 281 5955 ตอ่ 354 
โทรสาร : 02 282 4022 
E-mail : contractfarming@moac.go.th 
(หมายเหต:ุ (กรณีผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรมสีาํนักงาน
แหง่ใหญห่รอืม ี
ภมูลํิาเนาตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ ใหแ้จง้ ณ สํานักงาน
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดั ทกุจังหวัด/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (กรณีผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตร มสีาํนักงาน
แหง่ใหญห่รอืมภีมูลํิาเนาตัง้อยู่ในเขตจังหวดัใดใหแ้จง้ ณ 
สาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดั ในจังหวดันัน้))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 2 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
ใหผู้ป้ระกอบการธรุกจิทางการเกษตรแจง้ความประสงคข์อ 
ยกเลกิเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิในระบบเกษตรพันธสญัญา ณ 
สาํนักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หรอืสาํนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวดั ในจังหวดัทีผู่ป้ระกอบธรุกจิทางการ
เกษตรมสีาํนักงานแหง่ใหญ ่หรอืภมูลํิาเนาตัง้อยู่ 
-เจา้หนา้ทีรั่บแจง้และตรวจสอบเอกสารขอเลกิการประกอบธรุกจิ   
ในระบบเกษตรพันธสญัญา 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี สาํนักงานปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

 

2. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ทีทํ่าความเห็นเสนอผูบ้ังคบับัญชาตามลําดบัจนถงึผูม้ ี 
อํานาจลงนามในใบรับแจง้การเลกิประกอบธรุกจิในระบบเกษตร
พันธสญัญาไวเ้ป็นหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทํา
การ 

สาํนักงานปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
แบบคําขอแจง้เลกิประกอบธุรกจิในระบบเกษตรพนัธสญัญา  
(แบบ สลพ.05) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีแจง้เลกิการประกอบธรุกจิในระบบเกษตรพันธสญัญา) 

- 

2. 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูแ้จง้เป็นนติบิคุคล) 

3. 
 

หนงัสอืบรคิณหส์นธฉิบบัปจัจบุนั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูแ้จง้เป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4. 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูม้อํีานาจลงนามผูกพนันติ ิ
บุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูแ้จง้เป็นนติบิคุคล) 

กรมการปกครอง 

5. 
 

สําเนาหนงัสอืเดนิทางของผูม้อํีานาจลงนามผูกพนันติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูแ้จง้เป็นบคุคลซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย) 

- 

6. 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูแ้จง้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูแ้จง้เป็นบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

7. 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมกีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คําขอแจง้เลกิการประกอบธรุกจิทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสญัญา (สลพ.05) 
(หมายเหต:ุ -)  

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1. สาํนักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที ่3 ถนนราชดําเนนินอก แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 
(หมายเหต:ุ (- โทรศพัท ์02 281 5955 ตอ่ 354 / โทรสาร 02 282 4022 / สายดว่น 1170 
- www.opsmoac.go.th/contractfarming))  

2. สาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดั ทกุจังหวัด 
(หมายเหต:ุ -)  

3. ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4. ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี
11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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หมายเหต ุ

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องหรอืรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้ง ตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมกีารแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิทางการเกษตรทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
พจิารณาแลว้เสร็จ 
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กรมการขา้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 78 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การบรกิารทดสอบคณุภาพเมล็ดพนัธุ ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

ดว้ยพระราชบญัญัตพัินธุพ์ชืพ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิม่เตมิพ.ศ.2535 และพ.ศ.2550 มกีารกําหนดมาตรฐานคณุภาพ
เมล็ดพันธุ์จําหน่ายเกีย่วกับความงอกความบริสุทธิข์องเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ขา้วไดม้ีประกาศมาตรฐาน
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับเมล็ดขา้วพันธุ์อื่นปนและเมล็ดขา้วแดง/เมล็ดขา้ววัชพืชเพื่อควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์นอกจากนี้
กฎหมายบังคับใหม้เีลขทะเบยีนประจําพันธุ ์(พ.พ.) สําหรับเมล็ดพันธุท์ีจํ่าหน่ายซึง่ออกเลขทะเบยีนฯโดยกรมวชิาการ
เกษตรเพื่อป้องกันชือ่พันธุ์ซ้ําซอ้นและลอกเลยีนชือ่/เครื่องหมายการคา้ดังนั้นผูร้วบรวมหรือผูผ้ลติเมล็ดพันธุ์ขา้วที่
ตอ้งการทดสอบคณุภาพเมล็ดพันธุเ์พือ่ใชป้ระกอบการขอเลขทะเบยีนประจําพันธุ ์(พ.พ.) จะตอ้งแจง้ในใบยืน่คําขอเพือ่
รายงานผลตามแบบฟอร์มทีกํ่าหนดและน้ําหนักตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ทีนํ่าส่งเพื่อทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ใหใ้ชต้าม
มาตรฐานทีส่มาคมเมล็ดพันธุน์านาชาต ิ(ISTA) กําหนดสําหรับเมล็ดพันธุข์า้วน้ําหนักตัวอย่างเมล็ดพันธุนํ์าสง่ไม่นอ้ยกว่า 
1,000 กรัม 

เง ือ่นไข 
1. ผูข้อใชบ้รกิารกรอกแบบฟอรม์คําขอใชบ้รกิารใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
2.ตวัอยา่งเมล็ดพันธุท์ีนํ่ามาทดสอบนัน้จะตอ้งระบพุชืพันธุแ์ละแหลง่ทีม่า 
3. ถา้ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งการใชร้ายงานผลการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุข์า้วเพื่อประกอบการขอเลขทะเบยีน

ประจําพันธุ ์(พ.พ.) ใหแ้จง้ความประสงคก์ารรายงานผลการทดสอบเพือ่การออกรายงานผลจะไดต้รงตามทีต่อ้งการ 
4. ตวัอยา่งเมล็ดพันธุท์ีนํ่าสง่ควรมปีรมิาณไมน่อ้ยกวา่ 1,000 กรัมและไม่สกปรกมากจนไม่สามารถทําการทดสอบได ้
5. กรณีขอรับบรกิารทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุข์า้วตัวอย่างเมล็ดพันธุข์า้วทีนํ่าสง่ตอ้งหมดระยะพักตวัถา้

ยังไมห่มดระยะพักตวัจะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบเพือ่แกก้ารพักตัว 
6. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานหรอืตัวอย่างเมล็ดพันธุไ์มค่รบหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะ
ถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอและใหผู้ข้อใชบ้รกิารทําใหค้รบถว้นถูกตอ้งแลว้นํามายืน่ใหม ่

7. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารและตัวอย่างเมล็ดพันธุ์
ครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  :  
กองเมล็ดพันธุ ์กรมการขา้ว เกษตรกลางบางเขน  
ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์: 0-2561 3960 
โทรสาร : 0-2561-4229/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
Email :   -  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร :  
เปิดใหบ้รกิารวันจันทร์ถงึวันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุด
ทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  :   
ศนูยเ์มล็ดพันธุข์า้ว 23 แหง่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร :  
เปิดใหบ้รกิารวันจันทร์ถงึวันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุด
ทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 12 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1) ผูข้อใชบ้รกิารยืน่คําขอพรอ้มทัง้ตวัอย่างเมล็พันธุ
2) เจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้มลูและตวัอย่างเมล็ดพันธุ์
3) ผูข้อรับบรกิารชําระคา่บรกิาร 
(หมายเหต ุ: -) 

1 วนัทําการ กองเมล็ดพันธุข์า้ว 
 

2 การพจิารณา 
1) เจา้หนา้ทีรั่บตัวอยา่งเมล็ดพันธุแ์ละตรวจสอบ

เมล็ดพันธุเ์บือ้งตน้ 
2) เจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิตักิารทําการลงทะเบยีนและ

เตรยีมตวัอย่างเมล็ดพันธุส์าํหรับการทดสอบแตล่ะ
ประเภท 

8 วนัทําการ กองเมล็ดพันธุข์า้ว 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
3) เจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิัตกิารดําเนนิการทดสอบเมล็ดพันธุ ์
(หมายเหต ุ: -) 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีร่วบรวมผลการทดสอบและจัดทํารายงาน
ผลการทดสอบและเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณา 
(หมายเหต ุ: -) 

2 วนัทําการ กองเมล็ดพันธุข์า้ว 
 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในรายงานผลการทดสอบคณุภาพ
เมล็ดพันธุ ์
(หมายเหต ุ: -) 

1 วนัทําการ กองเมล็ดพันธุข์า้ว 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1 แบบคําขอใชบ้รกิาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
(หมายเหต ุ: -) 

กรมการขา้ว 

2 ตวัอยา่งเมล็ดพนัธุข์า้วไมน่อ้ยกวา่ 1,000 กรมั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
(หมายเหต ุ: -) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1 เป็นไปตามระเบยีบกรมการขา้วว่าดว้ยการใหบ้รกิารทดสอคุณภาพเมล็ด
พันธุ ์2555 
(หมายเหต ุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตเป็นตวัแทนจําหนา่ยเมล็ดพนัธุพ์ชื
ของกรมการขา้ว 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

เง ือ่นไข 
กรมการขา้วมภีารกจิดําเนินการผลติและสง่เสรมิสนับสนุนเกีย่วกับเมล็ดพันธุข์า้วโดยศูนยเ์มล็ดพันธุข์า้วทัง้ 23 

ศูนย์ทั่วประเทศดําเนินการผลติเมล็ดพันธุ์ขา้วพันธุ์ดเีพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลอืเกษตรกร
ผูป้ระสบภัยธรรมชาตแิละจําหน่ายใหแ้ก่เกษตรกรทั่วไปแต่เมล็ดพันธุ์ที่ผลติไดยั้งกระจายไปไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ
เกษตรกรทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลกรมการขา้วจงึไดส้ง่เสรมิใหภ้าคเอกชนทีม่คีวามพรอ้มและกระจายอยูใ่นทกุจังหวัดไดม้ี
โอกาสสมัครเป็นตวัแทนจําหน่ายเมล็ดพันธุพ์ชืของกรมการขา้วตามระเบยีบกรมการขา้ววา่ดว้ยการเป็นตัวแทนจําหน่าย
เมล็ดพันธุพ์ชืพ.ศ. 2549 และฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิโดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อใหเ้กษตรกรทั่วไปไดม้โีอกาสใชเ้มล็ดพันธุด์ ี
ของกรมการขา้วอย่างทั่วถงึเพือ่เป็นการลดตน้ทุนและเพิม่รายไดอ้ย่างย่ังยนืสทิธปิระโยชน์ตัวแทนจําหน่ายเมล็ดพันธุ์
พชืของกรมการขา้วจะไดรั้บสว่นลดในการซือ้เมล็ดพันธุต์ามรายละเอยีดแนบทา้ยประกาศราคาจําหน่ายเมล็ดพันธุพ์ืช
ของกรมการขา้วโดยผูส้นใจสามารถยื่นใบสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการขา้วพรอ้มเอกสาร
หลักฐานทีกํ่าหนดไดท้ัง้ทีส่ํานักงานสว่นกลางและสํานักงานในสว่นภูมภิาคซึง่การจะสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายเมล็ด
พันธุพ์ชืของกรมการขา้วไดนั้น้จําเป็นตอ้งมใีบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุค์วบคุมเพื่อการคา้/ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์
ควบคมุจากกรมวชิาการเกษตรทียั่งไมห่มดอายแุละเมือ่ไดรั้บใบอนุญาตตัวแทนจําหน่ายแลว้ตอ้งปฏบิัตติามคําแนะนําที่
ปรากฏในดา้นหลงัใบอนุญาตอยา่งเคร่งครัดหากไม่ปฏบิตัติามจะถกูเพกิถอนใบอนุญาต 

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งนําเอกสารมายืน่เพิม่เตมิภายใน 2 วนัทําการ 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีนรอ้ยแลว้ 

3. เจา้หนา้ทีจ่ะจัดสง่ใบอนุญาตใหต้วัแทนจําหน่ายเมล็ดพันธุพ์ชืตอ่ไป 
4. กรณีทีผู่ย้ ืน่คําขอไมส่ามารถมายืน่ดว้ยตนเองไดใ้หผู้ย้ืน่คําขอมอบอํานาจใหผู้ม้าสง่เอกสารมอํีานาจในการลง

นามในบนัทกึขอ้ตกลงตามมาตรา 8 ตาม พ.ร.บ. อํานายความสะดวกฯถา้ผูม้ายืน่คําขอไม่ไดม้อบอํานาจใหผู้ส้ง่เอกสาร
และกรมการขา้วตรวจสอบแลว้พบวา่เอกสารไมถ่กูตอ้งครบถว้น กรมการขา้วขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคําขอดังกลา่ว 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  :   
กองเมล็ดพันธุ ์กรมการขา้ว เกษตรกลางบางเขน ถนพหลโยธนิ 
เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์: 0-2561-3794 
โทรสาร : 0-2561-3876 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
Email :   -  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร :  
เปิดใหบ้รกิารวันจันทร์ถงึวันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุด
ทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  :   
ศนูยเ์มล็ดพันธุข์า้ว 23 แหง่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร :  
เปิดใหบ้รกิารวันจันทร์ถงึวันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุด
ทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขอใบอนุญาตพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 

1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอใบอนุญาตและเอกสาร
หลกัฐานประกอบใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

(หมายเหต ุ: หน่วยงานทีรั่บผดิชอบกลุม่บรหิารและ
พัฒนาธรุกจิเมล็ดพันธุก์องเมล็ดพันธุข์า้วกรมการ
ขา้ว) 

1 วนัทําการ กองเมล็ดพันธุข์า้ว 
 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาตเป็นตวัแทนจําหน่ายเมล็ด
พันธุพ์ชืและเสนอผูม้อํีานาจลงนาม 
(หมายเหต ุ: -) 

1 วนัทําการ กองเมล็ดพันธุข์า้ว 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต ุ: -) 

1 วนัทําการ กองเมล็ดพันธุข์า้ว 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ - 
สําเนา 1 ฉบบั 
(หมายเหต ุ: -) 

กรมการปกครอง 

2 สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ - 
สําเนา 1 ฉบบั 
(หมายเหต ุ: -) 

กรมการปกครอง 

3 หนงัสอืรบัรองทะเบยีนการคา้ 
ฉบบัจรงิ  
สําเนา 1 ฉบบั 
(หมายเหต ุ: -) 

กองทะเบยีนธรุกจิ 

4 ใบอนุญาตรวบรวม/ขายเมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 
ฉบบัจรงิ - 
สําเนา 1 ฉบบั 
(หมายเหต ุ: -) 

กรมวชิาการเกษตร 

5 หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา - 
(หมายเหต ุ: กรณีผูอ้ ืน่มายืน่แทน) 

- 

6 ผงัสถานทีป่ระกอบการ 
ฉบบัจรงิ -  
สําเนา 1 ฉบับ 
(หมายเหต ุ: -) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1 คําขอรับใบอนุญาตเิป็นตวัแทนจําหน่ายเมลด้พันธุพ์ชืกรมการขา้ว 

(หมายเหต ุ: แบบฟอรม์การขออนุญาตเิป็นตวัแทนจําหน่ายเมลด้พันธุพ์ชืกรมการขา้ว) 
2 คําขอตอ่ใบอนุญาตเิป็นตวัแทนจําหน่ายเมล็ดพันธุพ์ชืกรมการขา้ว 

(หมายเหต ุ: แบบฟอรม์คําขอตอ่ใบอนุญาตเป็นตัวแทนจําหน่ายเมล็ดพันธุ)์ 
3 คําขอรับใบแทนใบอนุญาตเิป็นตวัแทนจําหน่ายเมล็ดพันธุพ์ชืกรมการขา้ว 

(หมายเหต ุ: แบบฟอรม์คําขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นตัวแทนจําหน่ายเมล็ดพันธุพ์ชื) 
4 ตวัอยา่งใบอนุญาตตัวแทนจําหน่ายเมล็ดพันธุพ์ชื 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหต ุ: -  
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กรมประมง 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวนํ์า้ (ทบ.1) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 

หลกัเกณฑ ์
1. ผูป้ระสงคย์ืน่คําขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกรดา้นการประมง (ทบ.1) จะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบกรมประมงวา่ดว้ย

การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าและผูป้ระกอบการดา้นการประมง พ.ศ. 2556 
2. อายขุองทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์า มกํีาหนด 3 ปี นับแตว่นัทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีน 

 

เง ือ่นไข 
1. สาํนักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานครจะดําเนนิการรับเอกสารคําขอไดว้นัละ 30 ฉบับ ซึง่จํานวนทีเ่กนิจะ

ดําเนนิการในวนัทําการถัดไป เนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบ และมขีัน้ตอนระยะเวลาในการ
ดําเนนิงาน หากรับเอกสารคําขอเกนิจํานวนจะไม่สามารถดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 

2. ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานเอกสารทีย่ืน่มา เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

3. กรณีการมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงาน 

4. กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไมถ่กูตอ้งครบถว้น จะถอืวา่ยังไมไ่ดรั้บเอกสารคําขอจนกวา่เอกสาร
ประกอบคําขอจะถูกตอ้งครบถว้น 

5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 

6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

7. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อาคารเชดิชายอ
มาตยกลุ ชัน้ 1 กรมประมง เกษตรกลาง 
กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศพัท/์โทรสาร 0 2558 
0197 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
 (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
 ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. เกษตรกรยืน่คําขอตามแบบ ทบ 1-1พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
2.เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับคําขอและและตรวจสอบความ
ถกูตอ้งครบถว้นของขอ้ความและเอกสารหลกัฐาน 
3.เจา้หนา้ทีอ่อกใบนัดหมายการรับบตัรประจําตัว
เกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าแกผู่ย้ืน่คําขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารไมถู่กตอ้งครบถว้น ให ้
เกษตรกรผูย้ืน่คําขอปรับปรุงแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง ภายใน 1 
วนัทําการ)  

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบประจําพืน้ทีนั่ดหมายเกษตรกร และ
เขา้ตรวจสอบฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าของเกษตรกร 
(หมายเหต:ุ (หากเกษตรกรไม่ปฏบิตัติามทีนั่ดหมาย หรอื
กรณีอืน่ใดทีส่ง่ผลใหเ้จา้หนา้ทีไ่มส่ามารถเขา้ตรวจสอบ
ฟารม์ไดภ้ายใน 5 วนัทําการ หลงัจากทีนั่ดหมาย จะถอืวา่
ไมป่ระสงคย์ืน่คําขอ))  
 
 
 
 

5 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบประจําพืน้ทีส่รุปรายงานผลการ
ตรวจสอบฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า พรอ้มจัดสง่เอกสาร
หลกัฐานประกอบไปยังหน่วยงานทีรั่บคําขอ 

2 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
 

4) การพจิารณา 
1.เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับเอกสาร และตรวจพจิารณาคํา
ขอ และเอกสารหลกัฐานอกีครัง้หนึง่ 
2.เจา้หนา้ทีเ่สนอเอกสารคําขอและผลการตรวจสอบ
ฟารม์ใหผู้ม้อํีานาจเพือ่พจิารณาอนุมัตใิหข้ ึน้ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (กรณีตรวจสอบแลว้เห็นวา่ขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง 
และไมค่รบถว้นตามหลักเกณฑ ์มใิหรั้บขึน้ทะเบยีน และ
ใหส้ง่คนืไปยังผูย้ืน่คําขอเพือ่แจง้การไมรั่บขึน้ทะเบยีน
พรอ้มเหตผุลใหเ้กษตรกรทราบภายใน 5 วนัทําการ))  

2 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
 

5) การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาอนุมัตใิหข้ ึน้ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (เมือ่ผูม้อํีานาจไดอ้นุมัตใิหข้ ึน้ทะเบยีนแลว้ 
ใหถ้อืวา่เกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าดงักลา่วเป็นผูท้ี่
ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนฯนับแตว่ันทีไ่ดย้ืน่คําขอขึน้
ทะเบยีน))  

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
 

6) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการบนัทกึรายชือ่และขอ้มูลของ
เกษตรกรลงในระบบฐานขอ้มูลของกรมประมง 
2. เจา้หนา้ทีเ่สนอผูม้อํีานาจ เพือ่พจิารณาลงนามในบตัร
ประจําตวัเกษตรกร 
 

3 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
 

7) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในบัตรประจําตวัเกษตรกร  

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั   สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีบคุคลธรรมดา 
2.กรณีนติบิคุคล ใหแ้นบสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของกรรมการ 
ผููจั้ดการ หุน้สว่นผูจั้ดการหรอืผูแ้ทนอืน่ใดของนติบิคุคลนัน้ 
3.กรณีมอบอํานาจ 
3.1 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ 
3.2 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูรั้บมอบอํานาจ  
พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั   สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีผูย้ืน่คําขอเป็นนติบิคุคล  ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
2.ตอ้งเป็นนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั   
 สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีการมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน 
 (ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท)) 

- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  
 สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีเกษตรกรเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ) 

กรมทีด่นิ 

5) 
 

เอกสารทีแ่สดงวา่เกษตรกรเป็นผูม้สีทิธใิชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  สําเนา 1 ฉบบั 
 
 
 
 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

6) 
 

แบบแสดงขอ้มูลทีด่นิ (ทบ.1-2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั   สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีไมส่ามารถนําสาํเนาโฉนดทีด่นิมาแสดงได ้
2.กรณีทีไ่ม่สามารถนําเอกสารผูม้สีทิธใิชป้ระโยชนใ์นทีด่นิใดๆ 
มาแสดงได)้ 

กรมประมง 

7) 
 

แบบรบัรองการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ (ทบ.1-3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั    สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีเกษตรกรไดค้รอบครองและใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ
โดยไมม่สีทิธไิดรั้บเอกสาร แตม่ ีเอกสาร ภบท.5และภบท.11 
2.กรณีเกษตรกรไดค้รอบครองทําประโยชนใ์นทีด่นิในเขตป่า หรอื
เขตอทุยาน โดยมใิชก่ารครอบครองทําประโยชนโ์ดยการบกุรุก) 

กรมประมง 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิ (ทบ.1-4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีใชท้ีด่นิของผูอ้ืน่(พรอ้มแนบสําเนาโฉนดทีด่นิ)) 

กรมประมง 

9) 
 

แบบคําขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวนํ์า้ 
(แบบ ทบ.1-1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมประมง 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอขึน้ทะเบยีนผูเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์า(แบบ ทบ.1-1) 

 
2) แบบแสดงขอ้มูลทีด่นิ(แบบ ทบ.1-2) 

 
3) แบบรับรองการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ(แบบ ทบ.1-3) 

 
4) แบบหนังสอืยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิ(แบบ ทบ.1-4) 

 
5) แบบแจง้ขอ้มลูการเลีย้งสตัวน้ํ์ารายปี(แบบ ทบ.1-6) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การลงทะเบยีนเขา้ใชง้านระบบ Fisheries Single  
                                    Window 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอลงทะเบยีนเขา้ใชง้านระบบ Fisheries Single Windowตอ้งปฏบิตัติาม 
 ระเบยีบกรมประมงวา่ดว้ยการลงทะเบยีนเขา้ใชร้ะบบเชือ่มโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและ
ใบรับรองผา่นอนิเตอรเ์น็ต พ.ศ.2554 
 

เง ือ่นไข 
 ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
 หากรายละเอยีดขอ้คําขอไมถู่กตอ้งครบถว้นเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บคําขอจนกวา่ผูย้ืน่จะแกไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
 กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่ 
 เมือ่ไดรั้บคําขอพรอ้มเอกสารหลักฐานแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาและแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ
ภายในระยะเวลา 3 วันทําการ (ระยะเวลาตามวรรคแรกใหนั้บตัง้แตเ่จา้หนา้ทีพ่จิารณาวา่ผูย้ืน่คําขอไดย้ืน่คําขอพรอ้ม
เอกสารและหลกัฐานครบถว้น) 
 การยืน่คําขอเปลีย่นแปลงการลงทะเบยีนตอ้งยืน่ ณ หน่วยงานทีย่ืน่คําขอลงทะเบยีนไวเ้ทา่นัน้ 
 เอกสารและหลักฐานทุกแผ่นตอ้งรับรองสําเนาโดยกรรมการผูม้ีอํานาจลงนามผูกพันของนิตบิุคคลพรอ้ม
ประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองควบคมุการคา้สตัวน้ํ์าและปัจจัยการผลติ กรมประมง 
เกษตรกลาง บางเขน ลาดยาว จตจัุกร กทม. 10900  
โทรศพัท ์: 0 2579 1878, 0 2579 3614-5  
โทรสาร : 0 2940 6551 E-mail : fishimex@gmail.com  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  ใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์ 
              (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
                   ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยบ์รหิารจัดการดา่นตรวจสตัวน้ํ์าทกุดา่นทั่วประเทศ/ตดิตอ่ 
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  ใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์ 
             (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
                   ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูย้ืน่คําขอลงทะเบยีนพรอ้มเอกสารประกอบกบัเจา้หนา้ที ่
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอลงทะเบยีนพรอ้มเอกสารประกอบ 
3. เจา้หนา้ทีรั่บคําขอและออกบตัรตอบรับการลงทะเบยีนใหเ้ป็น 
    หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารไมถู่กตอ้งครบถว้น ใหผู้ย้ืน่คํารอ้ง
แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 1 วนัทําการ))  

1 ชัว่โมง กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีเ่สนอคําขอลงทะเบยีนพรอ้มเอกสารประกอบให ้
ผูม้อํีานาจลงนามอนุมัต 

7 ชัว่โมง กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
1. ผูม้อํีานาจลงนามอนุมัตเิอกสารคําขอลงทะเบยีน 
2. เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู แนบเอกสารประกอบการลงทะเบยีน 
    ในระบบ FSW 
3. ระบบ FSW สง่ชือ่ผูใ้ช/้รหัสผา่น/รหัสลบัไปยังอเีมลข์อง 
    ผูป้ระกอบการ 

2 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีบคุคลธรรมดา ใหแ้นบสาํเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผูนํ้าเขา้สง่ออก 
2.กรณีนติบิคุคล ใหแ้นบสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของ
กรรมการ 
ผูม้อํีานาจลงนามผกูพันของนติบิคุคลนัน้ 
3.กรณีมพีนักงานลกูจา้ง ใหแ้นบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ของพนักงานตามจํานวนพนักงานลกูจา้งทีต่อ้งการใหม้สีทิธใิน
การเขยีน 
คําขอ 
4.กรณีมตีัวแทนออกของบคุคลธรรมดาใหแ้นบสาํเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนของตวัแทนออกของนัน้ 
5.กรณีมผีูรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิพธิกีารตรวจปลอ่ยสนิคา้ 
ใหแ้นบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจนัน้ 
6.กรณีมกีารมอบอํานาจ  
   6.1 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ 
   6.2 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูรั้บมอบอํานาจ 
พรอ้มรับรองสาํเนาโดยผูม้อบอํานาจทัง้ 2 ฉบบั 
สาํเนาทกุฉบบัตอ้งรับรองสําเนาดว้ยเจา้ของบตัร) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล ซึง่ตอ้งเป็นหนังสอืทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 6 
เดอืน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองตราสําคญัของบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

4) 
 

บตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษ ีหรอื ใบทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิม่ 
(ภพ.20)  หรอื ใบแจง้การเปลีย่นแปลงทะเบยีน
ภาษมีูลคา่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ: 
1.กรณีนติบิคุคล ใหแ้นบสาํเนาเอกสารขา้งตน้ของนติบิคุคลนัน้ 
2.กรณีมตีัวแทนออกของนติบิคุคล ใหแ้นบเอกสารขา้งตน้ของ
ตวัแทนออกของ พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ยกรรมการผูม้ี
อํานาจลงนามผูกพันของตวัแทนออกของนัน้ 

กรมสรรพากร 

5) 
 

สมุดบญัชธีนาคารหนา้แรก 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีชาํระคา่ธรรมเนยีมแบบหักผ่านบญัช)ี 

- 

6) 
 

แผน่ซดีบีรรจไุฟลข์อ้มูล Public Key ของใบรบัรอง
อเิล็กทรอนกิส ์[CA] 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(Write CD (ถา้ม)ี) 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมกีารมอบอํานาจ) 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 1 

(หมายเหต:ุ (สําหรับผูป้ระกอบการทีเ่ป็นนติบิคุคล))  
2) แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 2 

(หมายเหต:ุ (สําหรับผูป้ระกอบการทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา))  
3) แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 3 

(หมายเหต:ุ (สําหรับตวัแทนออกของทีเ่ป็นนติบิคุคล))  
4) แบบคําขอลงทะเบยีนหมายเลข 4 

(หมายเหต:ุ (สําหรับตวัแทนออกของทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา))  
5) แบบคําขอเปลีย่นแปลงทะเบยีนหมายเลข 5 

(หมายเหต:ุ (สําหรับเปลีย่นแปลงขอ้มลูทะเบยีน))  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบรบัรองการนําปลาทนูา่ชนดิครบีเหลอืง 
                                    และผลติภณัฑจ์ากปลาทนูา่ชนดิครบีเหลอืงเขา้มา 
                                    ในราชอาณาจกัร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอใบรับรองการนําปลาทนู่าชนดิครบีเหลอืงและผลติภัณฑจ์ากปลาทนู่าชนดิครบีเหลอืงเขา้
มาในราชอาณาจักรจะตอ้งปฏบิัตติาม 

- ประกาศกระทรวงพาณิชยว์า่ดว้ยการนําสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักร (ฉบับที ่103) พ.ศ. 2537  
   - ระเบยีบกระทรวงพาณชิยว์า่ดว้ยการออกหนังสอืรับรองการนําปลาทนูาชนดิครบีเหลอืงเขา้มาใน 
     ราชอาณาจักร (ฉบับที ่1) พ.ศ. 2537 
   - ระเบยีบกรมประมงเรือ่งการออกหนังสอืรับรองการนําปลาทนู่าชนดิครบีเหลอืงและผลติภัณฑท์กุชนดิจาก 

                 ปลาทนู่านดิครบีเหลอืงเขา้มาในราชอาณาจักรพ.ศ.2537  
   - ระเบยีบกรมประมงเรือ่งการออกหนังสอืรับรองการนําปลาทนู่าชนดิครบีเหลอืงและผลติภัณฑท์กุชนดิจาก  
     ปลาทนู่าชนดิครบีเหลอืงเขา้มาในราชอาณาจักร (ฉบับที ่2) พ.ศ.2538  
2. คําขอใบรับรองใหใ้ชแ้บบกปม./สพท.01 สว่นใบรับรองใหใ้ชแ้บบกปม./สพท.02 พรอ้มเอกสารประกอบที่

กําหนด 
3. เมือ่ไดรั้บคําขอพรอ้มเอกสารหลกัฐานแลว้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาและแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอ    

ทราบภายใน 1 วนัทําการ (ระยะเวลาตามวรรคแรกใหนั้บตัง้แตผู่ย้ืน่คําขอไดย้ืน่คําขออนุญาตพรอ้มเอกสาร และ
หลกัฐานเมือ่การ พจิารณาครบถว้นแลว้) 

4. ใบรับรองใหม้อีาย ุ2 เดอืนนับแตว่นัออกใบรับรอง 
 

เง ือ่นไข 
1. หน่วยงานจะดําเนนิการรับเรือ่งคําขอไดไ้มเ่กนิวนัละ 20 ฉบบั(รวมกรณียืน่คําขอดว้ยตนเองและยืน่คําขอ

ผา่นระบบ  ออนไลน ์(FSW) ) เนือ่งจากเจา้หนา้ทีต่อ้งใชร้ะยะเวลาในการพจิารณาและตรวจสอบความสมบรูณ์และ
ความถกูตอ้ง  ครบถว้นของคําขอรวมทัง้เอกสารหลักฐานประกอบตา่งๆโดยถา้หากในวนันัน้ๆ มเีอกสารยืน่เขา้สู่
หน่วยงานเกนิ  20 ฉบับจะถอืวา่เอกสารของผูย้ืน่จะเขา้ควิในวันทําการถัดไป 

2. กรณเีจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอเจา้หนา้ทีส่ามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
4. กรณีมายืน่คําขอดว้ยตนเองหากรายละเอยีดในใบคําขอและใบรับรองไมถ่กูตอ้งและครบถว้นหรอืแนบ

เอกสารประกอบทีกํ่าหนดไมถู่กตอ้งและครบถว้นเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งคําขอจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะแกไ้ขไดถ้กูตอ้ง
ครบถว้น 

5. กรณีทีย่ืน่คําขอออนไลนห์ากรายละเอยีดในคําขอไมถู่กตอ้งและครบถว้นหรอืแนบเอกสารประกอบที่
กําหนด  ไมถ่กูตอ้งและครบถว้นเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งคําขอจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะแกไ้ขไดถ้กูตอ้งครบถว้น 

6. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและผูย้ืน่คําขอไมอ่าจแกไ้ข
เพิม่เตมิ  ไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐาน
ร่วมกนัพรอ้ม  กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ   หากพน้กําหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงค์
จะยืน่คําขอ  ชดุนัน้แลว้ 

7. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้น  คูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  กลุม่วชิาการ กองวจัิยและพัฒนาประมงทะเล 
อาคารปลอดประสพชัน้ 6 กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร 
กทม. โทรศพัท ์ 02-5612962 
โทรสาร  02-5612962 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
Email  yellow.tuna2012@gmail.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร์
ถงึวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาประมงทะเลอา่วไทยตอนลา่ง (สงขลา) 
79/1 ถ.วเิชยีรชมต.บอ่ยางอ.เมอืงจ.สงขลา 90000 
โทรศพัท ์ 074-312595 
โทรสาร  074-312495/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร์
ถงึวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาประมงทะเลฝ่ังอนัดามัน (ภเูก็ต) 
77 ม.7 ถ.ศกัดเิดชต.วชิติอ.เมอืงจ.ภเูก็ต 83000 
โทรศพัท ์ 076-391138, 076-391140 
โทรสาร  076-391139 /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร์
ถงึวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (สามารถยืน่คําขอผา่นระบบไดต้ลอด 24 ชัว่โมงแต่
เจา้หนา้ทีจ่ะเริม่พจิารณาคําขอในวนัและเวลาทําการทีกํ่าหนด
คอืวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง))) 
http://fsw.fisheries.go.th//เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารตลอด 
24 ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผูย้ืน่คําขอยืน่คําขอใบรับรองพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความสมบรูณ์และความถกูตอ้ง
ครบถว้นของเอกสาร 
3.เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งคําขอใบรับรอง 
(หมายเหต:ุ (- กรณียืน่ดว้ยตนเองผูย้ืน่คําขอตอ้งยืน่
คําขอตามแบบกปม./สพท.01 พรอ้มแนบเอกสาร
หลกัฐานประกอบใหค้รบถว้น 
- กรณียืน่ผา่นระบบ FSW ผูย้ืน่คําขอตอ้งเขยีนคําขอ
ผา่นระบบ FSW พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
ใหค้รบถว้น 
- หากรายละเอยีดในคําขอไมถู่กตอ้งและครบถว้น
หรอืแนบเอกสารประกอบทีกํ่าหนดไมถ่กูตอ้งและ
ครบถว้นเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งคําขอจนกวา่ผูย้ืน่
คําขอจะแกไ้ขไดถ้กูตอ้งครบถว้น)) 

1.5 ชัว่โมง กองวจัิยและ
พัฒนาประมงทะเล 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาขอ้มลูชนดิสตัวน้ํ์า/แหลง่ทํา
การประมงตามมาตรฐานทีกํ่าหนด 

2 ชัว่โมง กองวจัิยและ
พัฒนาประมงทะเล 

 
3) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบรับรองและเสนอใบรับรองใหผู้ม้ ี
อํานาจลงนาม 

1 ชัว่โมง กองวจัิยและ
พัฒนาประมงทะเล 

 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

1.ผูม้อํีานาจลงนามพจิารณาใบรับรองและลงนามใน
ใบรับรอง 
2.เจา้หนา้ทีอ่อกเลขทีใ่บรับรอง 

2.5 ชัว่โมง กองวจัิยและ
พัฒนาประมงทะเล 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
หมายเหต(ุ1.ใชเ้ฉพาะการขอใบรับรองครัง้แรกในแตล่ะปีเทา่นัน้ 
2.เอกสารมอีาย ุ1 ปี 
แบง่เป็น 2 กรณีคอื 1) กรณีบรษัิทเป็นผูดํ้าเนนิการเองจะใชส้ําเนาบตัร
ประชาชนของผูม้อํีานาจ 1 ฉบับ (พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง)  
และ 2) กรณีมกีารมอบอํานาจจะใชส้ําเนาบัตรประชาชนของผูม้อบ
อํานาจและผูรั้บมอบอํานาจอย่างละ 1 ฉบบั (พรอ้มรับรองสาํเนา
ถกูตอ้ง)) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั 
หมายเหต(ุ1.ใชเ้ฉพาะการขอใบรับรองครัง้แรกในแตล่ะปีเทา่นัน้ 
2.ตอ้งลงนามรับรองสาํเนาโดยผูม้อํีานาจลงนามและประทับตราบรษัิท 
3.เอกสารมอีาย ุ1 ปี) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
หมายเหต(ุ1.ใชเ้ฉพาะการขอใบรับรองครัง้แรกในแตล่ะปีเทา่นัน้ 
2.เป็นการมอบอํานาจใหบ้คุคลใดๆเป็นผูม้อํีานาจลงนามในการ
ดําเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกับใบรับรองการนําเขา้ปลาทนู่าครบีเหลอืง 
(พรอ้มอากรแสตมป์ 30 บาท) 
3.เอกสารมอีาย ุ1 ปี) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

4) 
 

แบบฟอรม์คําขอใบรบัรองการนําปลาทูนา่ชนดิครบีเหลอืงและ
ผลติภณัฑจ์ากปลาทูนา่ชนดิครบีเหลอืงเขา้มาในราชอาณาจกัร 
(กปม./สพท.01) 
หมายเหต(ุตอ้งกรอกรายละเอยีดเอกสารใหค้รบถว้นและถกูตอ้งพรอ้ม
ลงนามผูย้ืน่คําขอและประทับตราบรษัิท) 

กรมประมง 

5) 
 

แบบฟอรม์ใบรบัรองการนําปลาทูนา่ชนดิครบีเหลอืงและ
ผลติภณัฑจ์ากปลาทูนา่ชนดิครบีเหลอืงเขา้มาในราชอาณาจกัร 
(กปม./สพท.02) 
หมายเหต(ุตอ้งกรอกรายละเอยีดเอกสารใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง) 

กรมประมง 

6) 
 

ใบตราสง่สนิคา้ (Bill of Lading) 
หมายเหต(ุลงนามรับรองสาํเนาโดยผูม้อํีานาจลงนามหรอืผูรั้บมอบ
อํานาจและประทับตราบรษัิท) 

- 

7) 
 

ใบกํากบัสนิคา้ (Invoice) 
หมายเหต(ุลงนามรับรองสาํเนาโดยผูม้อํีานาจลงนามหรอืผูรั้บมอบ
อํานาจและประทับตราบรษัิท) 

- 

8) 
 

Dolphin Safe Certificate 
หมายเหต(ุลงนามรับรองสาํเนาโดยผูม้อํีานาจลงนามหรอืผูรั้บมอบ
อํานาจและประทับตราบรษัิท) 

- 

9) 
 

Fisheries Certificate of Origin 
หมายเหต(ุลงนามรับรองสาํเนาโดยผูม้อํีานาจลงนามหรอืผูรั้บมอบ
อํานาจและประทับตราบรษัิท) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1 ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอรม์คําขอใบรับรองการนําปลาทนู่าชนดิครบีเหลอืงและผลติภัณฑจ์ากปลาทนู่า

ชนดิครบีเหลอืงเขา้มาในราชอาณาจักร (กปม./สพท.01)  
2 ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอรม์ใบรับรองการนําปลาทนู่าชนดิครบีเหลอืงและผลติภัณฑจ์ากปลาทนู่าชนดิ

ครบีเหลอืงเขา้มาในราชอาณาจักร (กปม./สพท.02) 
3 คูม่อืการขอใบรับรองการนําเขา้ทนู่าครบีเหลอืงผา่นระบบ FSW 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบรบัรองการแปรรปูสตัวนํ์า้ (Annex IV) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4                            
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไขในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอใบรบัรองการแปรรูปสตัวนํ์า้ (Annex IV) ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิาร
ประมง พ.ศ.2558  

2. ขอบขา่ยการรบัรอง ผูป้ระกอบการทีนํ่าเขา้สนิคา้สัตวน้ํ์าเพือ่นํามาแปรรูปและสง่ออกไปยังสหภาพยุโรป
โดยครอบคลมุสนิคา้ประมงทีจั่บจากทะเล ตามพกิัดศลุกากรที ่03,1604,1605 ยกเวน้บางรายการสนิคา้ เชน่ สัตวน้ํ์า
จากการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าประเภทหอยสองฝา เป็นตน้  สนิคา้สตัวน้ํ์านําเขา้รุ่นดังกลา่วนอกจากตอ้งมใีบรับรองการจับ
สตัวน้ํ์า (Catch certificate) ทีอ่อกโดยเจา้ของธงเรอืตา่งชาตแิลว้  ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่ขอเอกสารใบรับรองการแปร
รูปสัตวน้ํ์า (Annex IV) เพื่อยนืยันว่าสนิคา้สัตวน้ํ์านําเขา้รุ่นทีนํ่ามาแปรรูปนัน้ไม่ไดม้าจากการทําประมง แบบไอยูย ู
(IUU) และไม่ไดม้าจากประเทศทีไ่ม่ใหค้วามร่วมมอืดา้นไอยูยูเพิม่เตมิดว้ย  เพือ่ใหก้ารสง่ออกสนิคา้ สัตวน้ํ์าของไทย
ไดม้าตรฐานสากลตามระเบยีบพระราชบัญญัตกิารประมง 2558 และสอดคลอ้งกับขอ้กําหนดของ สหภาพยุโรป ซึง่
ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่คําขอพรอ้มแนบเอกสาร หลักฐานประกอบตามทีกํ่าหนดใหค้รบถว้นถูกตอ้ง มายังหน่วยงานกลุ่ม
รับรองคณุภาพสนิคา้ประมง โดยเจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการตรวจสอบตามขัน้ตอนและระยะเวลาทีกํ่าหนด 
 

เง ือ่นไข 
1. ระยะเวลาดําเนนิการ งานการใบรับรองการแปรรูปสตัวน้ํ์า (Annex IV) ลําดับควิที ่1-20 จะไดรั้บภายใน 1 วัน

ทําการนับจากวนัทีก่รมประมงไดรั้บคําขอและเอกสารถกูตอ้งครบถว้น โดยขัน้ตอนการยืน่คําขอใบรับรองการแปรรูปสตัว์
น้ํา ( Annex IV) เปิดใหบ้รกิารภายในเวลา 15.30 น.ของวันทําการ เพือ่ใหส้ามารถดําเนนิการไดแ้ลว้เสร็จในระยะเวลา
ทีกํ่าหนดหากพน้ระยะเวลาดังกล่าวและในวันทําการนั้น ๆ มใีบรับรองยื่นเขา้หน่วยงานเกนิ 20 ฉบับ(ควิ) ใบรับรอง   
ดังกล่าวจะถูกเขา้ควิในวันทําการถัดไปตามลําดับ  (จากขอ้มูลสถติกิารออกใบรับรองการแปรรูปสตัวน้ํ์า (Annex IV)     
ปีพ.ศ.2557 กรมประมงสามารถออกใบรับรองการแปรรูปสตัวน้ํ์า( Annex IV ) เฉลีย่ 20 ฉบับ(ควิ)ต่อ 1 วนัทําการ ) 

2. กรณีมขีอ้สงสัยในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่ขอ เจา้หนา้ทีส่ามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงหรือแนบเอกสารอืน่ใด
เพิม่เตมิได ้

3. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้ม    
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการใด ๆ ในระยะเวลาทีกํ่าหนด จะถอื
วา่ผูรั้บคําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอใบรับรองการแปรรูปสตัวน้ํ์า (Annex IV) ฉบบัดงักลา่วอกีตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
1.กลุม่รับรองคณุภาพสนิคา้ประมง กองตรวจสอบคณุภาพสนิคา้
ประมง ทีอ่ยู ่50 อาคารปรดีากรรณสตู เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 
10900 
โทรศพัท:์ 02 562 0600-15 ตอ่ 13410-13413  
โทรสาร: 02 558 0140 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
โดยขัน้ตอนการยืน่คําขอใบรับรองการแปรรูปสตัวน้ํ์า( Annex IV) 
 เปิดใหบ้รกิารภายในเวลา 15.30 น.ของวนัทําการ และตอ้งอยูใ่น
ลําดับควิ 1-20 เพือ่ใหส้ามารถดําเนนิการไดแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาที่
กําหนด หากพน้ระยะเวลาดงักลา่วและในวนัทําการนัน้ๆ 
มใีบรับรองยืน่เขา้หน่วยงานเกนิ 20 ฉบับ(ควิ) ใบรับรองดงักลา่ว 
จะถกูเขา้ควิในวนัทําการถัดไปตามลําดบั 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์         
 (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร    
2.ศนูยว์จัิยและตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ประมง สงขลา  
ทีอ่ยู ่79/2 ถนนวเิชยีรชม ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมอืง    
จังหวดัสงขลา 90000  
โทรศพัท:์ 074 312 037 
โทรสาร: 074 314 797 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์          
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 
 
 
 
 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 93 
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : ……1….. ช ัว่โมง/ฉบบั 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร  

ผูป้ระกอบการยืน่หลักฐานการขอใบรับรองแปร
รูปสตัวน้ํ์า (Annex IV) เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน
พรอ้มลงทะเบยีนรับคํารอ้ง   

6  นาท ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
กรมประมง  กองตรวจสอบคณุภาพ
สนิคา้ประมง 

2 การพจิารณา  
เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูประกอบ  

20 นาท ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
กรมประมง  กองตรวจสอบคณุภาพ
สนิคา้ประมง 

3 การพจิารณา  
เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูลงระบบคอมพวิเตอร์
และแบบบนัทกึAnnex IVพรอ้มเสนอผูม้อํีานาจ
ลงนามในใบรับรองการแปรรูปสตัวน้ํ์า( Annex 
IV)   

22 นาท ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
กรมประมง  กองตรวจสอบคณุภาพ
สนิคา้ประมง 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 
ผูม้อํีานาจลงนามในใบรับรองการแปรรูปสตัวน้ํ์า
และเจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการออกใบรับรองการแปร
รูปสตัวน้ํ์า   ( Annex IV)  

12 นาท ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
กรมประมง  กองตรวจสอบคณุภาพ
สนิคา้ประมง 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1 แบบคํารอ้งขอใบรับรองการแปรรูปสตัวน้ํ์า (AnnexIV) 

 ( ฉบับจรงิ 1 ฉบบั )  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
กรมประมง  (หน่วยงานสว่นกลาง) 

2 สาํเนาใบรับรองสขุอนามัยสตัวน้ํ์า (Health Certificate) หรอืใบแจง้
รายละเอยีดผลติภัณฑท์ีร่ะบหุมายเลขของใบรับรองสขุอนามัยสตัว์
น้ํา 
( Health certificate) ( สาํเนา 1 ฉบบั )  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
กรมประมง  (หน่วยงานสว่นกลาง) 

3 สาํเนาใบรับรองการจับสตัวน้ํ์าจากตา่งประเทศ (Catch Certificate) 
โดยประทบัตราชือ่สถานประกอบการพรอ้มทัง้ลงนามโดยผูม้อํีานาจ
หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย ( สาํเนา 1 ฉบับ ) กรณีสนิคา้รุ่นทีส่ง่ออก
ผลติจากวตัถดุบิสตัวน้ํ์าทีม่าจากการจับสตัวน้ํ์าหลายแหลง่จับตอ้ง
แนบสําเนาใบรับรองการจับสตัวน้ํ์าจากตา่งประเทศใหค้รบถว้นทกุ
แหลง่จับ     จํานวนแหลง่ละ 1ฉบับ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
กรมประมง  (หน่วยงานสว่นกลาง) 

4 สาํเนาหนังสอืกํากบัการจําหน่ายสตัวน้ํ์านําเขา้ (Import Movement 
Document, IMD) ทีม่กีารลงนามผูนํ้าเขา้หรอืผูซ้ ือ้โดยผูม้อํีานาจ
หรอื 
ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย ( สาํเนา 1 ฉบับ ) กรณีสนิคา้ทีผ่ลติมาจาก
วตัถดุบิสตัวน้ํ์าทีม่กีารนําเขา้มาจากวตัถดุบิหลายรุ่น (lot) ใหแ้นบ
สาํเนา IMD ใหค้รบถว้น จํานวนรุ่น (lot) ละ 1ฉบับ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
กรมประมง  (หน่วยงานสว่นกลาง) 

5 สาํเนาแบบฟอรม์การควบคมุปรมิาณวตัถดุบิสตัวน้ํ์านําเขา้เพือ่การ
แปรรูปสง่ออกสหภาพยโุรป (Raw Material Balance Stock, 
RMBS) โดยระบชุือ่ผูใ้หข้อ้มูล ( สาํเนา 1 ฉบบั )กรณีสนิคา้ทีผ่ลติมา
จากวตัถดุบิสตัวน้ํ์า 
ทีม่กีารนําเขา้มาและแปรรูปมาจากวตัถดุบิหลายรุ่น (lot) ใหแ้นบ
สาํเนา RMBS ใหค้รบถว้น จํานวนรุ่น (lot) ละ 1 ฉบบั 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
กรมประมง  (หน่วยงานสว่นกลาง) 

6 แบบฟอรม์ใบรับรองการแปรรูปสตัวน้ํ์า (Annex IV) 
โดยผูป้ระกอบการกรอกรายละเอยีดครบถว้นสมบรูณ์ 
 ( ฉบับจรงิ 1 ฉบบั / สาํเนา 1 ฉบับ ) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
กรมประมง  (หน่วยงานสว่นกลาง) 

7 หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มตดิอากรแสตมป์ตามทีก่ฎหมายกําหนด 
30 บาท (ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ)  

ไมม่หีน่วยงานเจา้ของเอกสาร 

8 บตัรประจําตัวประชาชน ( สาํเนา 2 ฉบับ ) กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่
กระทําแทนในการยืน่คําขอใบรับรองการแปรรูปสตัวน้ํ์า( Annex IV) 
ใหแ้นบสําเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจพรอ้มลงนามรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง จํานวน 1 ฉบับและ สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ
อํานาจพรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง จํานวน 1 ฉบบั 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
กรมประมง  (หน่วยงานสว่นกลาง) 
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คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1  ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 0 
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1 แบบฟอรม์Annex IV และแบบฟอรม์ RMBS แบบฟอรม์Annex IV และแบบฟอรม์ RMBS  

ดาวนโ์หลดทีเ่ว็บไซด ์
http://www.fisheries.go.th/ciuuweb/content/main/index.php/ciuuweb/index 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.info.go.th/File/Get?id=
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาต/ใบรบัรอง เพือ่การนําเขา้สง่ออก 
                                   สตัวนํ์า้ผา่นระบบ Fisheries Single Window กรณีม ี
                                   ลายเซ็นอเิล็กทรอนกิสแ์ละเป็นใบอนญุาต/ใบรบัรอง 
                                   ทีไ่มม่คีา่ธรรมเนยีม   
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอใบอนุญาต/ใบรับรอง เพือ่การนําเขา้สง่ออกสตัวน้ํ์าผา่นระบบ Fisheries Single Window  
กรณีมลีายเซ็นอเิล็กทรอนกิสแ์ละเป็นใบอนุญาต/ใบรับรองทีไ่มม่คีา่ธรรมเนยีม เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ 

ใบแจง้อนุมัตนํิาสตัวห์รอืซากสตัวเ์ขา้และผ่านราชอาณาจักร (นําเขา้) 
ใบแจง้อนุมัตนํิาสตัวห์รอืซากสตัวเ์ขา้และผ่านราชอาณาจักร (นําผา่น) 
ใบอนุญาตนําสตัวห์รอืซากสตัวอ์อกนอกราชอาณาจักร (ร.9) 
ใบอนุญาตใหนํ้าเขา้สตัวน้ํ์าหรอืผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์า (DOF 2) 
ใบแจง้ดําเนนิการสง่ออกสตัวน้ํ์าหรอืผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์า (DOF 4) ตอ้งปฏบิตัติาม 
ระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการเชือ่มโยงขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์สาํหรับการนําเขา้ การสง่ออก  

การนําผา่น และโลจสิตกิส ์พ.ศ.2557 
 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
 พระราชบญัญัตโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558 
 กฎหมาย ระเบยีบ และประกาศอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

เง ือ่นไข 
 หากรายละเอยีดในเอกสารคําขอหรอืเอกสารประกอบไมถู่กตอ้งครบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บคําขอจนกวา่ผู ้
ยืน่จะแกไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
 ผูย้ืน่คําขอตอ้งตรวจสอบสถานะ คําขอในระบบวา่เป็น [ลงทะเบยีนรับเรือ่งแลว้]จงึถอืวา่เป็นคําขอทีเ่จา้หนา้ที่
พจิารณารับเรือ่งแลว้ 
 เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บขอ้มูลแลว้ เจา้หนา้ทีพ่จิารณาและออกใบอนุญาต/ใบรับรองใหผู้ย้ืน่คําขอภายใน 60 นาท ี
(ระยะเวลาตามวรรคแรก ใหนั้บตัง้แตส่ถานะคําขอในระบบเปลีย่นเป็น[ลงทะเบยีนรับเรือ่งแลว้]) 
 ผูย้ืน่คําขอจะทําการนําเขา้สง่ออก ณ ดา่นใดตอ้งยืน่คําขอใหด้า่นตรวจสตัวน้ํ์านัน้เป็นผูพ้จิารณาอยา่งนอ้ย 
1 วนัทําการกอ่นวนันําเขา้สง่ออก 
 ในกรณีทีม่กีารอา้งองิถงึผลงานทางวชิาการ ตอ้งทําการแนบเอกสารวชิาการนัน้มาดว้ย 
 ในกรณีคณะกรรมการมขีอ้สงสัยในหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
 ผูย้ืน่คําขอตอ้งตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตและใบรับรอง ตอ้งมสีถานะ [ปกต]ิ จงึถอืเป็นใบอนุญาตทีเ่สร็จ
สมบรูณ ์
 หากสถานะใบอนุญาตและใบรับรอง [ไม่ปกต]ิ 30 นาทหีลงัจากสถานะคําขอเป็น [เสร็จสิน้] ใหต้ดิตอ่
เจา้หนา้ทีใ่นวนัและเวลาราชการ 
 หากระบบอนิเตอรเ์น็ตมเีกดิขอ้บกพร่องในการรับสง่ขอ้มูลในระหวา่งดําเนนิการ ระยะเวลาดําเนนิการจะไมเ่ป็นไป
ตามกําหนด 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยบ์รหิารจัดการดา่นตรวจสตัวน้ํ์า/ดา่นดา่นตรวจสตัวน้ํ์าทั่ว
ประเทศ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
     (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
        ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
fsw.fisheries.go.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ (กรณียืน่คําขอผ่านทางเว็บไซตห์ลงัเวลาทําการ 
เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการในวนัทําการถัดไป))  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 ช ัว่โมง 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูย้ืน่คําขอสง่ขอ้มูลแบบฟอรม์คําขอทีล่งลายมอืชือ่ 
   อเิล็กทรอนกิส ์(CA) ใหเ้จา้หนา้ทีด่า่นตรวจสตัวน้ํ์าทีต่อ้งการ 
   นําเขา้สง่ออกผา่นระบบ FSW 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้มูลใบคําขอในระบบ FSW  
3. เจา้หนา้ทีพ่จิารณารับเรือ่งและออกเลขทีคํ่าขอในระบบ FSW 
(หมายเหต:ุ (1. คําขอตอ้งยืน่ตอ่เจา้หนา้ทีอ่ยา่งนอ้ย 1 วนั 
ทําการกอ่นวนันําเขา้สง่ออก 
2. ผูย้ืน่คําขอตอ้งตรวจสอบสถานะคําขอในระบบวา่เป็น 
[ลงทะเบยีนรับเรือ่งแลว้] จงึถอืวา่เป็นคําขอทีเ่จา้หนา้ทีพ่จิารณา
รับเรือ่งแลว้))  

10 นาท ี กองควบคมุการคา้
สตัวน้ํ์าและปัจจัยการ
ผลติ 
 

2) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาต/ใบรับรอง ในระบบ FSW 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบพจิารณาความถูกตอ้งของใบอนุญาต/ 
    ใบรับรอง ในระบบ FSW 

20 นาท ี กองควบคมุการคา้
สตัวน้ํ์าและปัจจัยการ
ผลติ 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
1. ผูม้อํีานาจลงนามลงลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิสอ์นุมัต ิ
    ใบอนุญาต/ใบรับรอง ในระบบ FSW 
2. เจา้หนา้ทีอ่อกเลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรองในระบบ FSW และ 
    สง่ขอ้มลูใบอนุญาต/ใบรับรอง ผ่านระบบ NSW ไปยัง 
    กรมศลุกากร 
(หมายเหต:ุ (ผูย้ืน่คําขอตอ้งตรวจสอบ ใบอนุญาต/ใบรับรอง 
ตอ้งมสีถานะ [ปกต]ิ หากสถานะ [ไมป่กต]ิ 30 นาทหีลงัจาก 
คําขอ [เสร็จสิน้] ใหร้บีตดิตอ่เจา้หนา้ทีใ่นวนัเวลาราชการ))  

30 นาท ี กองควบคมุการคา้
สตัวน้ํ์าและปัจจัยการ
ผลติ 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบคําขออนุญาตนําสตัว/์ซากสตัว ์เขา้ ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) (นําเขา้) 

 
2) แบบคําขออนุญาตนําสตัว/์ซากสตัว ์เขา้ ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) (สง่ออก) 

 
3) ใบคําขออนุญาตใหนํ้าเขา้สตัวน้ํ์าหรอืผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์า (DOF 1) 

 
4) ใบคําขอแจง้ดําเนนิการสง่ออกสตัวน้ํ์าหรอืผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์า (DOF 3) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาต/ใบรบัรอง เพือ่การนําเขา้สง่ออก 
                                    สตัวนํ์า้ผา่นระบบ Fisheries Single Window  
                                    กรณีมลีายเซ็นอเิล็กทรอนกิสแ์ละเป็นใบอนญุาต 
                                    /ใบรบัรองทีม่คีา่ธรรมเนยีม 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 เง ือ่นไข 
หากรายละเอยีดในใบคําขอไม่ถกูตอ้งครบถว้นเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บคําขอจนกวา่ผูย้ืน่จะแกไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้น
 ผูย้ืน่คําขอตอ้งตรวจสอบสถานะ คําขอในระบบวา่เป็น [ลงทะเบยีนรับเรือ่งแลว้]จงึถอืวา่เป็นคําขอทีเ่จา้หนา้ที่
พจิารณารับเรือ่งแลว้ 
 เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บขอ้มลูแลว้ เจา้หนา้ทีพ่จิารณาและออกใบอนุญาต/ใบรับรองใหผู้ย้ืน่คําขอภายใน 1 ชัว่โมง 
(ระยะเวลาตามวรรคแรก ใหนั้บตัง้แตส่ถานะคําขอในระบบเปลีย่นเป็น[ลงทะเบยีนรับเรือ่งแลว้] โดยไม่รวมระยะเวลา
การชาํระคา่ธรรมเนยีมของผูย้ืน่คําขอ) 
 ผูย้ืน่คําขอจะทําการนําเขา้สง่ออก ณ ด่านใดตอ้งยืน่คําขอใหด้า่นตรวจสตัวน้ํ์านัน้เป็นผูพ้จิารณาอย่างนอ้ย 1 
วนัทําการกอ่นวนันําเขา้สง่ออก 
 ในกรณีทีม่คีา่ธรรมเนยีมถา้ผูย้ืน่คําขอไมไ่ดช้าํระคา่ธรรมเนยีมภายในระยะเวลา 7 วนัคําขอนัน้จะถกูยกเลกิ 
 ในกรณีทีม่กีารอา้งองิถงึผลงานทางวชิาการ ตอ้งทําการแนบเอกสารวชิาการนัน้มาดว้ย 
 ในกรณีคณะกรรมการมขีอ้สงสัยในหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
 ผูย้ืน่คําขอตอ้งตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตและใบรับรองตอ้งมสีถานะ [ปกต]ิ จงึถอืเป็นใบอนุญาตทีเ่สร็จ
สมบรูณ ์ หากสถานะใบอนุญาตและใบรับรอง[ไมป่กต]ิ30 นาทหีลงัจากสถานะคําขอเป็น [เสร็จสิน้] ใหแ้จง้เจา้หนา้ทีใ่น
วนัและเวลาราชการ 
 หากระบบอนิเตอรเ์น็ตมเีกดิขอ้บกพร่องในการรับสง่ขอ้มลูในระหวา่งดําเนนิการ ระยะเวลาดําเนนิการจะไม่
เป็นไปตามกําหนด 
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 ช ัว่โมง 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูย้ืน่คําขอสง่ขอ้มูลแบบฟอรม์คําขอทีล่งลายมอืชือ่ 
   อเิล็กทรอนกิส ์(CA) ใหเ้จา้หนา้ทีด่า่นตรวจสตัวน้ํ์า 
   ทีต่อ้งการนําเขา้สง่ออกผ่านระบบ FSW 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้มูลใบคําขอในระบบ FSW 
3. เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งและออกเลขทีคํ่าขอในระบบ FSW 
(หมายเหต:ุ (1. คําขอตอ้งยืน่ตอ่เจา้หนา้ทีอ่ยา่งนอ้ย 
1 วนัทําการกอ่นวนันําเขา้สง่ออก 
2. ผูย้ืน่คําขอตอ้งตรวจสอบสถานะคําขอในระบบวา่
เป็น [ลงทะเบยีนรับเรือ่งแลว้] จงึถอืวา่เป็นคําขอที่
เจา้หนา้ทีพ่จิารณารับเรือ่งแลว้))  

10 นาท ี กองควบคมุการคา้
สตัวน้ํ์าและปัจจัย
การผลติ  

2) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาต/ใบรับรอง ในระบบ FSW 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบพจิารณาความถูกตอ้งของ 
   ใบอนุญาต/ใบรับรอง ในระบบ FSW 
 

20 นาท ี กองควบคมุการคา้
สตัวน้ํ์าและปัจจัย
การผลติ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
1. ผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิสอ์นุมัต ิ
    ใบอนุญาต/ใบรับรอง ในระบบ FSW 
2. ผูย้ืน่คําขอชําระคา่ธรรมเนยีมตามชอ่งทางทีกํ่าหนด  
3. เจา้หนา้ทีอ่อกเลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรองในระบบ  
    FSW  
4. ระบบ FSW สง่ขอ้มูลใบอนุญาต/ใบรับรองผา่น 
    ระบบ NSW ไปยังกรมศลุกากร 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาดําเนนิการจะไมร่วม
ระยะเวลาชาํระคา่ธรรมเนยีมของผูย้ืน่คําขอ 
2. ถา้ไมไ่ดช้าํระคา่ธรรมเนยีมภายในระยะเวลา 7 วนั 
คําขอจะถกูยกเลกิ  

30 นาท ี กองควบคมุการคา้
สตัวน้ํ์าและปัจจัย
การผลติ 
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3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งตรวจสอบ ใบอนุญาต/ใบรับรอง 
ตอ้งมสีถานะ [ปกต]ิ หากสถานะ [ไมป่กต]ิ 30 นาที
หลงัจากคําขอ [เสร็จสิน้] ใหร้บีตดิตอ่เจา้หนา้ทีใ่นวนั
เวลาราชการ))  

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
  

 
 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
 

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบคําขออนุญาตนําสตัว/์ซากสตัว ์เขา้ ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) (นําเขา้) 

 
2) แบบคําขออนุญาตนําสตัว/์ซากสตัว ์เขา้ ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) (สง่ออก) 

 
3) ใบคําขออนุญาตใหนํ้าเขา้สตัวส์ตัวน้ํ์า ตามมาตรา 65 แหง่พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558  

(DOF 8)  
 

4) ใบคําขออนุญาตใหส้ง่ออกสตัวส์ตัวน้ํ์า ตามมาตรา 65 แหง่พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 
 ( DOF 10)  

5) ใบแจง้อนุมัตใิหนํ้าผา่นสตัวน้ํ์า ตามมาตรา 65 แหง่พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 (DOF 13)  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการดา้นการประมง (ทบ.2) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลกัเกณฑ ์

1. ผูป้ระสงคย์ืน่คําขอขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการดา้นการประมง (ทบ.2) จะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบกรมประมงวา่
ดว้ยการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าและผูป้ระกอบการดา้นการประมง พ.ศ. 2556 

2. อายขุองทะเบยีนผูป้ระกอบการดา้นการประมงมกํีาหนด 3 ปีนับแตว่นัทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีน 
 

เง ือ่นไข 
1. สาํนักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานครจะดําเนนิการรับเอกสารคําขอไดว้นัละ 30 ฉบับซึง่จํานวนทีเ่กนิจะ 

ดําเนนิการในวนัทําการถัดไปเนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบและมขีัน้ตอนระยะเวลาในการ
ดําเนนิงานหากรับเอกสารคําขอเกนิจํานวนจะไม่สามารถดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 

2. ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานเอกสารทีย่ืน่มาเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

3. กรณีการมอบอํานาจผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงาน 

4. กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไมถ่กูตอ้งครบถว้นจะถอืวา่ยังไมไ่ดรั้บเอกสารคําขอจนกวา่เอกสาร
ประกอบคําขอจะถูกตอ้งครบถว้น 

5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 

6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

7. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อาคารเชดิชา ยอมาตย
กลุ ชัน้ 1 กรมประมง เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท/์โทรสาร 0 2558 0197/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
 เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูป้ระกอบการดา้นการประมง ยืน่คําขอตามแบบ ทบ 2-
1พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ 
2. เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับคําขอและตรวจสอบความ
ถกูตอ้งครบถว้นของขอ้ความและเอกสารหลกัฐาน 
3. เจา้หนา้ทีอ่อกใบนัดหมายการรับบตัรประจําตวั
ผูป้ระกอบการดา้นการประมงแกผู่ย้ืน่คําขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารไมถู่กตอ้งครบถว้น ให ้
ผูป้ระกอบการปรับปรุงแกไ้ข ภายใน 1 วนัทําการ))  

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบประจําพืน้ทีนั่ดหมายผูป้ระกอบการ 
และเขา้ตรวจสอบสถานประกอบการ 
(หมายเหต:ุ (หากผูป้ระกอบการไมป่ฏบิตัติามทีนั่ดหมาย 
หรอืกรณีอืน่ใดทีส่ง่ผลใหเ้จา้หนา้ทีไ่มส่ามารถเขา้
ตรวจสอบสํานักงาน/สถานประกอบการไดภ้ายใน 5 วนัทํา
การ หลงัจากทีนั่ดหมาย จะถอืวา่ไม่ประสงคย์ืน่คําขอ))  

5 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบประจําพืน้ทีส่รุปรายงานผลการ
ตรวจสอบสถานประกอบการ พรอ้มจัดสง่เอกสารหลกัฐาน
ประกอบไปยังหน่วยงานทีรั่บคําขอ 

2 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4) การพจิารณา 
1.เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับเอกสาร และตรวจพจิารณาคํา
ขอและเอกสารหลกัฐานอกีครัง้หนึง่ 
2.เจา้หนา้ทีเ่สนอเอกสารคําขอและผลการตรวจสอบสถาน
ประกอบการใหผู้ม้อํีานาจเพือ่พจิารณาอนุมัตใินหลกัการ 
(หมายเหต:ุ (กรณีพจิารณาแลว้เห็นวา่ขอ้มูลไมถู่กตอ้ง 
และไมค่รบถว้นตามหลักเกณฑ ์มใิหรั้บขึน้ทะเบยีน และ
ใหส้ง่คนืไปยังผูย้ืน่คําขอเพือ่แจง้การไมรั่บขึน้ทะเบยีน
พรอ้มเหตผุลใหผู้ป้ระกอบการทราบภายใน 5 วนัทําการ))  

2 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

5) การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจอนุมัตใิหข้ ึน้ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (เมือ่ผูม้อํีานาจไดอ้นุมัตใิหข้ ึน้ทะเบยีนแลว้ 
ใหถ้อืวา่ผูป้ระกอบการดงักลา่วเป็นผูท้ีไ่ดรั้บการขึน้
ทะเบยีนฯนับแตว่นัทีไ่ดย้ืน่คําขอขึน้ทะเบยีน))  

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

6) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการบนัทกึรายชือ่และขอ้มูลของ
ผูป้ระกอบการลงในระบบฐานขอ้มลูของกรมประมง 
2. เจา้หนา้ทีจั่ดทําบัตรประจําตัวผูป้ระกอบการดา้นการ
ประมงเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

3 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

7) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในบัตรประจําตวัผูป้ระกอบการดา้นการ
ประมง 
 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีบคุคลธรรมดา 
2.กรณีนติบิคุคล (ตอ้งแนบสํานาบตัรประจําตวัประชาชนของ
กรรมการผูจั้ดการ หุน้สว่นผูจั้ดการหรอืผูแ้ทนอืน่ใดของนติิ
บคุคลนัน้)  
3.กรณีมอบอํานาจ  
   3.1 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ 
   3.2 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูรั้บมอบอํานาจพรอ้ม
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นชาวตา่งดา้ว ทีเ่ป็นนติบิคุคล ใหใ้ชเ้ป็น
เอกสารยนืยันตัวตน) 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีผูย้ืน่คําขอเป็นนติบิคุคล ออกใหไ้มเ่กนิ 6 
เดอืน 
2.ตอ้งเป็นนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั     สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีการมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน 
 (ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท) ) 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงวา่เป็นผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนซึง่เป็นผูดํ้าเนนิ
กจิการ 
ของนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีสถานประกอบการเป็นโรงงาน) 
 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
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7) 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิสําหรบัคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั   สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นคนตา่งดา้ว) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขอขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการดา้นการประมง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 102 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาต/ใบรบัรอง เพือ่การนําเขา้สง่ออก 
                                   สตัวนํ์า้ผา่นระบบ Fisheries Single Window กรณี 
                                   ไมม่ลีายเซ็นอเิล็กทรอนกิสแ์ละเป็นใบอนญุาต/ 
                                   ใบรบัรองทีไ่มม่คีา่ธรรมเนยีม 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอผูป้ระสงคจ์ะยนืขอการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เพื่อการนําเขา้สง่ออกสัตวน้ํ์าผ่านระบบ 
Fisheries Single Window กรณีไม่มลีายเซ็นอเิล็กทรอนกิส ์และเป็นใบอนุญาต/ใบรับรองทีไ่ม่มคีา่ธรรมเนียม เพือ่ให ้
ไดม้าซึง่ 

ใบแจง้อนุมัตนํิาสตัวห์รอืซากสตัวเ์ขา้และผ่านราชอาณาจักร (นําเขา้) 
ใบแจง้อนุมัตนํิาสตัวห์รอืซากสตัวเ์ขา้และผ่านราชอาณาจักร (นําผา่น) 
ใบอนุญาตนําสตัวห์รอืซากสตัวอ์อกนอกราชอาณาจักร (ร.9) 
ใบอนุญาตใหนํ้าเขา้สตัวน้ํ์าหรอืผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์า (DOF 2) 
ใบแจง้ดําเนนิการสง่ออกสตัวน้ํ์าหรอืผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์า (DOF 4) 

ตอ้งปฏบิตัติาม 
 ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการเชือ่มโยงขอ้มูลอเิล็กทรอ นิกส ์สําหรับการนําเขา้ การสง่ออก การนํา
ผา่น และโลจสิตกิส ์พ.ศ.2557 
 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
 พระราชบญัญัตโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558 
 กฎหมายระเบยีบ และประกาศอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

เง ือ่นไข 
 ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
 ผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของระบบ FSW จากกระบวนงานการลงทะเบยีนเขา้
ใชง้านระบบ Fisheries Single Windowเพือ่เป็นการลดเอกสารยนืยันตวัตน 
 หากรายละเอยีดในเอกสารคําขอหรอืเอกสารประกอบไม่ถูกตอ้งครบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่รับคําขอจนกว่า 
ผูย้ืน่จะแกไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
 ผูย้ืน่คําขอตอ้งตรวจสอบสถานะ คําขอในระบบวา่เป็น [ลงทะเบยีนรับเรือ่งแลว้]จงึถอืวา่เป็นคําขอทีเ่จา้หนา้ที่
พจิารณารับเรือ่งแลว้ 
 กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
 เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บขอ้มูลแลว้ เจา้หนา้ทีพ่จิารณาและออกใบอนุญาต/ใบรับรองใหผู้ย้ืน่คําขอภายใน 1 วันทําการ 
(ระยะเวลาตามวรรคแรก ใหนั้บตัง้แต่เมือ่เจา้หนา้ทีพ่จิารณาว่าผูย้ื่นคําขอไดย้ืน่คําขอพรอ้มเอกสารหลักฐานถูกตอ้ง
ครบถว้น) 
 ผูย้ืน่คําขอจะทําการนําเขา้สง่ออก ณ ดา่นใดตอ้งยืน่คําขอใหด้า่นตรวจสตัวน้ํ์านัน้เป็นผูพ้จิารณาอย่างนอ้ย 1 วัน
ทําการกอ่นวนันําเขา้สง่ออก 
 ในกรณีทีม่กีารอา้งองิถงึผลงานทางวชิาการ ตอ้งทําการแนบเอกสารวชิาการนัน้มาดว้ย 
 ในกรณีคณะกรรมการมขีอ้สงสัยในหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
 ผูย้ืน่คําขอตอ้งตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตและใบรับรองตอ้งมสีถานะ [ปกต]ิ จงึถอืเป็นใบอนุญาตทีเ่สร็จ
สมบรูณ ์
 หากสถานะใบอนุญาตและใบรับรอง[ไมป่กต]ิ30 นาทหีลงัจากสถานะคําขอเป็น [เสร็จสิน้] ใหแ้จง้เจา้หนา้ทีใ่น
วนัและเวลาราชการ 
 หากระบบอนิเตอรเ์น็ตมเีกดิขอ้บกพร่องในการรับสง่ขอ้มลูในระหวา่งดําเนนิการ ระยะเวลาดําเนนิการจะไม่
เป็นไปตามกําหนด 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยบ์รหิารจัดการดา่นตรวจสตัวน้ํ์า/ดา่นตรวจสตัวน้ํ์าทัว่
ประเทศ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  ใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์ 
              (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
               ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
http://fsw.fisheries.go.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ (กรณียืน่คําขอผ่านทางเว็บไซตห์ลงัเวลาทําการ 
เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการในวนัทําการถัดไป))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
                   เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูย้ืน่คําขอสง่เอกสารคําขอใหเ้จา้หนา้ทีด่า่นตรวจ
สตัวน้ํ์า 
    ทีนํ่าเขา้สง่ออก 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารคําขอ 
3. เจา้หนา้ทีรั่บคําขอและออกเลขทีคํ่าขอ 
(หมายเหต:ุ (1. คําขอตอ้งยืน่ตอ่เจา้หนา้ทีอ่ยา่งนอ้ย 1 
วนัทําการกอ่นวนันําเขา้สง่ออก 
2. กรณีเอกสารไมถ่กูตอ้งครบถว้น ใหผู้ย้ืน่คํารอ้งแกไ้ข
ใหถ้กูตอ้งภายใน 1 วนัทําการ))  
 

1 ชัว่โมง กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 
 
 

2) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีส่รา้งใบอนุญาต/ใบรับรองในโปรแกรมสว่น
หลงัของระบบ FSW 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาใบอนุญาต/ใบรับรองในระบบ 
FSW กบัเอกสารคําขอ 
 

5 ชัว่โมง กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 
 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
1. ผูม้อํีานาจลงนามอนุมัตใิบอนุญาตในระบบ FSW 
2. เจา้หนา้ออกเลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรองในระบบ FSW  
3. ระบบ FSW สง่ขอ้มูลใบอนุญาต/ใบรับรอง ผา่นระบบ 
NSW ไปยังกรมศลุกากร 
(หมายเหต:ุ (ผูย้ืน่คําขอตอ้งตรวจสอบ ใบอนุญาต/
ใบรับรอง ตอ้งมสีถานะ [ปกต]ิ หากสถานะ [ไมป่กต]ิ 30 
นาทหีลงัจาก 
คําขอ [เสร็จสิน้]ใหต้ดิตอ่เจา้หนา้ทีใ่นวนัเวลาราชการ))  
 

2 ชัว่โมง กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 
 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท  

 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบคําขออนุญาตนําสตัว/์ซากสตัว ์เขา้ ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) (นําเขา้) 

 
2) แบบคําขออนุญาตนําสตัว/์ซากสตัว ์เขา้ ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) (สง่ออก) 

 
3) ใบคําขออนุญาตใหนํ้าเขา้สตัวน้ํ์าหรอืผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์า (DOF 1) 

 
4) ใบคําขอแจง้ดําเนนิการสง่ออกสตัวน้ํ์าหรอืผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์า (DOF 3) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาต/ใบรบัรอง เพือ่การนําเขา้สง่ออก 
                                   สตัวนํ์า้ผา่นระบบ Fisheries Single Window กรณี 
                                   ไมม่ลีายเซ็นอเิล็กทรอนกิสแ์ละเป็นใบอนญุาต/ 
                                   ใบรบัรองทีม่คีา่ธรรมเนยีม 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอใบอนุญาต/ใบรับรอง เพือ่การนําเขา้สง่ออกสตัวน้ํ์าผา่นระบบ Fisheries Single Window 
กรณีไมม่ลีายเซ็นอเิล็กทรอนกิส ์และเป็นใบอนุญาต/ใบรับรองทีม่คีา่ธรรมเนยีมเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ 

ใบแจง้อนุมัตนํิาสตัวห์รอืซากสตัวเ์ขา้และผ่านราชอาณาจักร (นําเขา้) 
ใบแจง้อนุมัตนํิาสตัวห์รอืซากสตัวเ์ขา้และผ่านราชอาณาจักร (นําผา่น) 
ใบอนุญาตนําสตัวห์รอืซากสตัวอ์อกนอกราชอาณาจักร (ร.9) 
ใบอนุญาตใหนํ้าเขา้สตัวน้ํ์า ตามมาตรา 65 แหง่พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 (DOF 9) 
ใบอนุญาตใหส้ง่ออกสตัวน้ํ์า ตามมาตรา 65 แหง่พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 (DOF 11) 
ใบอนุญาตใหนํ้าผา่นสตัวน้ํ์า ตามมาตรา 65 แหง่พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 (DOF 14) 

ตอ้งปฏบิตัติาม 
 ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการเชือ่มโยงขอ้มูลอเิล็กทรอ นิกส ์สําหรับการนําเขา้ การสง่ออก การนํา
ผา่นและโลจสิตกิส ์พ.ศ.2557 
 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
 พระราชบญัญัตโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558 
 กฎหมายระเบยีบ และประกาศอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

เง ือ่นไข 
 ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
 ผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของระบบ FSW จากกระบวนงานการลงทะเบยีนเขา้
ใชง้านระบบ Fisheries Single Windowเพือ่เป็นการลดเอกสารยนืยันตวัตน 
 หากรายละเอยีดในเอกสารคําขอหรอืเอกสารประกอบไมถู่กตอ้งครบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บคําขอจนกวา่ 
ผูย้ืน่จะแกไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
 กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
 เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บขอ้มลูแลว้ เจา้หนา้ทีพ่จิารณาและออกใบอนุญาต/ใบรับรองใหผู้ย้ืน่คําขอภายใน 1 วนั 
ทําการ (ระยะเวลาตามวรรคแรก ใหนั้บตัง้แต่เมือ่เจา้หนา้ทีพ่จิารณาว่าผูย้ืน่คําขอไดย้ืน่คําขอพรอ้มเอกสารหลักฐาน
ถกูตอ้งครบถว้น โดยไมร่วมระยะเวลาการชาํระคา่ธรรมเนยีมของผูย้ืน่คําขอ) 
 ผูย้ืน่คําขอจะทําการนําเขา้สง่ออก ณ ดา่นใดตอ้งยืน่คําขอใหด้า่นตรวจสตัวน้ํ์านัน้เป็นผูพ้จิารณาอยา่งนอ้ย  
1 วนัทําการกอ่นวนันําเขา้สง่ออก 
 ในกรณีทีม่กีารอา้งองิถงึผลงานทางวชิาการ ตอ้งทําการแนบเอกสารวชิาการนัน้มาดว้ย 
 ในกรณีคณะกรรมการมขีอ้สงสัยในหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
 ในกรณีทีม่คีา่ธรรมเนยีมถา้ผูย้ืน่คําขอไมไ่ดช้าํระคา่ธรรมเนยีมภายในระยะเวลา 7 วนั คําขอนัน้จะถกูยกเลกิ 
 ผูย้ืน่คําขอตอ้งตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตและใบรับรองตอ้งมสีถานะ [ปกต]ิ จงึถอืเป็นใบอนุญาตทีเ่สร็จ 
สมบรูณ ์ หากสถานะใบอนุญาตและใบรับรอง[ไม่ปกต]ิ30 นาทหีลังจากสถานะคําขอเป็น [เสร็จสิน้] ใหแ้จง้เจา้หนา้ที่
ภายในวนัและเวลาราชการ 
 หากระบบอนิเตอร์เน็ตมเีกดิขอ้บกพร่องในการรับสง่ขอ้มูลในระหว่างดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการจะไม่
เป็นไปตามกําหนด 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยบ์รหิารจัดการดา่นตรวจสตัวน้ํ์า/ดา่นตรวจสตัวน้ํ์าทัว่ประเทศ 
/ ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
         (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
               ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
http://fsw.fisheries.go.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ (กรณียืน่คําขอผ่านทางเว็บไซตห์ลงัเวลาทําการ 
เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการในวนัทําการถัดไป))  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
           เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูย้ืน่คําขอสง่เอกสารคําขอใหเ้จา้หนา้ทีด่า่นตรวจสตัวน้ํ์า 
    ทีนํ่าเขา้สง่ออก 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารคําขอ  
3. เจา้หนา้ทีรั่บคําขอและออกเลขทีคํ่าขอ 
(หมายเหต:ุ (1. คําขอตอ้งยืน่ตอ่เจา้หนา้ทีอ่ยา่งนอ้ย 1 วนั 
ทําการกอ่นวนันําเขา้สง่ออก 
2. กรณีเอกสารไมถ่กูตอ้งครบถว้น ใหผู้ย้ืน่คํารอ้งแกไ้ขให ้
ถกูตอ้งภายใน 1 วนัทําการ))  

1 ชัว่โมง กองควบคมุการคา้ 
สตัวน้ํ์าและปัจจัย 
การผลติ 
 

2) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีส่รา้งใบอนุญาต/ใบรับรองในโปรแกรมสว่นหลงั 
    ของระบบ FSW 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาใบอนุญาต/ใบรับรองในระบบ FSW 
    กบัเอกสารคําขอ  

5 ชัว่โมง กองควบคมุการคา้ 
สตัวน้ํ์าและปัจจัย 
การผลติ 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
1. ผูม้อํีานาจลงนามอนุมัตใิบอนุญาตในระบบ FSW 
2. ผูย้ืน่คําขอชําระคา่ธรรมเนยีมตามชอ่งทางทีกํ่าหนด 
3. เจา้หนา้ทีอ่อกเลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรองในระบบ FSW  
4. ระบบ FSW สง่ขอ้มูลใบอนุญาต/ใบรับรอง ผา่นระบบ NSW  
    ไปยังกรมศลุกากร 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลาดําเนนิการจะไมร่วมระยะเวลาชาํระ
คา่ธรรมเนยีมของผูย้ืน่คําขอ 
2. ถา้ไมไ่ดช้าํระคา่ธรรมเนยีมภายในระยะเวลา 7 วนั  
คําขอจะถกูยกเลกิ  
3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งตรวจสอบ ใบอนุญาต/ใบรับรอง ตอ้งมสีถานะ 
[ปกต]ิ หากสถานะ [ไมป่กต]ิ 30 นาทหีลงัจากคําขอ [เสร็จสิน้] 
ใหต้ดิตอ่เจา้หนา้ทีใ่นวนัเวลาราชการ))  

2 ชัว่โมง กองควบคมุการคา้ 
สตัวน้ํ์าและปัจจัย 
การผลติ 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

 
 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท /รอ้ย
ละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบคําขออนุญาตนําสตัว/์ซากสตัว ์เขา้ ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) (นําเขา้) 

 
2) แบบคําขออนุญาตนําสตัว/์ซากสตัว ์เขา้ ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) (สง่ออก) 

 
3) ใบคําขออนุญาตใหนํ้าเขา้สตัวส์ตัวน้ํ์า ตามมาตรา 65 แหง่พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 (DOF 8)  

 
4) ใบคําขออนุญาตใหส้ง่ออกสตัวส์ตัวน้ํ์า ตามมาตรา 65 แหง่พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 (DOF 

10)  
 

5) ใบแจง้อนุมัตใิหนํ้าผา่นสตัวน้ํ์า ตามมาตรา 65 แหง่พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 (DOF 13)  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การออกใบรบัรองซากเพือ่การสง่ออก 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 

เง ือ่นไข 
ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 

 หากรายละเอยีดในเอกสารคําขอหรอืเอกสารประกอบไม่ถูกตอ้งครบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่รับคําขอจนกว่า     
ผูย้ืน่จะแกไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
 กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
 เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บขอ้มูลแลว้ เจา้หนา้ทีพ่จิารณาและออกใบอนุญาต/ใบรับรองใหผู้ย้ืน่คําขอภายใน 15 วันทําการ
(ระยะเวลาตามวรรคแรก ใหนั้บตัง้แตเ่มือ่เจา้หนา้ทีพ่จิารณาวา่ผูย้ืน่คําขอไดย้ืน่คําขอพรอ้มเอกสารและหลักฐานถูกตอ้ง
ครบถว้น) ในกรณีทีม่กีารอา้งองิถงึผลงานทางวชิาการ ตอ้งทําการแนบเอกสารวชิาการนัน้มาดว้ย 
 ในกรณีคณะกรรมการมขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองควบคมุการคา้สตัวน้ํ์าและปัจจัยการผลติ กรมประมง  
เกษตรกลาง บางเขน จตจัุกร กทม. 10900  
โทรศพัท ์0 2579 1878, 0 2579 3614-5 
โทรสาร 0 2940 6551   Email : fishimex@gmail.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08 :30 – 16 :30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูป้ระกอบการยืน่เอกสารคําขอ 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอและเอกสารหลกัฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารไมถู่กตอ้งครบถว้น ใหผู้ย้ืน่ 
คําขอแกไ้ขเอกสารใหถ้กูตอ้งภายใน 1 วนัทําการ))  

1 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการผลติ 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีผู่รั้บคําขอแจง้เจา้หนา้ทีใ่นพืน้ทีเ่พือ่เขา้
ตรวจสอบสถานทีร่วบรวมซากของสตัวน้ํ์า 

1 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการผลติ 

3) การตรวจสอบสถานทีร่วบรวมซากของสตัวนํ์า้ 
1. เจา้หนา้ทีใ่นพืน้ทีแ่จง้ผูป้ระกอบการนัดวนัเพือ่เขา้ 
    ตรวจสอบสถานทีร่วบรวมซากของสตัวน้ํ์า 
2. เจา้หนา้ทีใ่นพืน้ทีเ่ตรยีมเอกสารและหลักฐาน 
    ประกอบการตรวจสอบสถานทีร่วบรวมซากของสตัวน้ํ์า  
3. เจา้หนา้ทีใ่นพืน้ทีเ่ขา้ตรวจสอบสถานทีร่วบรวมซากของ 
    สตัวน้ํ์า 
4. เจา้หนา้ทีใ่นพืน้ทีแ่จง้ผลการประเมนิไปยังเจา้หนา้ที ่
    ผูรั้บคําขอ 

10 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการผลติ 
 

4) การออกใบรบัรอง 
1. เจา้หนา้ทีผู่รั้บคําขอพจิารณาผลการประเมนิสถานที ่
   รวบรวมซากสตัวน้ํ์าทีไ่ดรั้บแจง้จากเจา้หนา้ทีใ่นพืน้ที ่
2. เจา้หนา้ทีผู่รั้บคําขอจัดทําเอกสารใบรับรองสขุภาพ 
   ซากของสตัวน้ํ์าเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม  
(หมายเหต:ุ (ถา้ผ่านการประเมนิ เจา้หนา้ทีผู่รั้บคําขอ
จัดทําเอกสาร ใบรับรองใบรับรองสขุภาพซากของสตัวน้ํ์า
เพือ่การสง่ออกนอกราชอาณาจักร 
ถา้ไมผ่่านประเมนิ เจา้หนา้ทีผู่รั้บคําขอแจง้ผลไม่ผา่น
ประเมนิกบัผูป้ระกอบการ))  

2 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการผลติ 
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
1. ผูม้อํีานาจลงนามเอกสารใบรับรอง 
2. เจา้หนา้ทีอ่อกเลขทีเ่อกสารใบรับรอง 

1 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการผลติ 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ: 
1.กรณีบคุคลธรรมดา ใหแ้นบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูส้ง่ออก 
2.กรณีนติบิคุคล ใหแ้นบสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของกรรมการ 
   ผููจั้ดการ หุน้สว่นผูจั้ดการหรอืผูแ้ทนอืน่ใดของนติบิคุคลนัน้ 
3.กรณีมอบอํานาจ ใหแ้นบสําเนาของผูม้อบอํานาจ 1ฉบับ ผูรั้บมอบ 
   อํานาจ 1ฉบบั รับรองสําเนาโดยผูม้อบอํานาจทัง้ 2 ฉบับ  
   สาํเนาทกุฉบบัใหร้ะบเุหตผุลของสําเนาแตล่ะฉบับใหช้ดัเจน  
   พรอ้มรับรองสาํเนาโดยเจา้ของบตัร 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั   สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล ใหใ้ชส้าํเนารับรองทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ  
3 เดอืน พรอ้มรับรองสาํเนาโดยกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพัน 
ของนติบิคุคลนัน้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

เอกสารการแสดงการขึน้ทะเบยีนกบักรมประมง (ทบ.2) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั     สําเนา 1 ฉบับ 

กรมประมง 

4) 
 

ใบขนสนิคา้ขาออก 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  สําเนา 1 ฉบบั 

กรมศลุกากร 

5) 
 

ใบกํากบัสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั   สําเนา 1 ฉบบั 

กรมศลุกากร 

6) 
 

ใบตราสง่สนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั   สําเนา 1 ฉบบั 

กรมศลุกากร 

7) 
 

Packing List  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั     สําเนา 0 ฉบับ 

- 

8) 
 

แผนทีแ่สดงเสน้ทางไปสถานทีท่ ีร่วบรวมซากสตัวนํ์า้ที ่
จะขอใบรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั    สําเนา 0 ฉบับ  

- 

9) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั   สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขอใบรับรองสขุภาพซากของสตัวน้ํ์า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 108 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขึน้ทะเบยีนสถานกกักนัสตัวนํ์า้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 

เง ือ่นไข 
            ยืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
 ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบไุว ้
ในคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 หากรายละเอยีดขอ้คําขอไมถู่กตอ้งครบถว้นเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บคําขอจนกวา่ผูย้ืน่จะแกไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
 กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
 เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บขอ้มูลแลว้ เจา้หนา้ทีพ่จิารณาและแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 30วันทําการ
(ระยะเวลาตามวรรคแรก ใหนั้บตัง้แตเ่จา้หนา้ทีพ่จิารณาวา่ผูย้ืน่คําขอไดย้ืน่คําขอพรอ้มเอกสารและหลักฐานครบถว้น) 
 ในกรณีทีม่กีารอา้งองิถงึผลงานทางวชิาการ ตอ้งทําการแนบเอกสารวชิาการนัน้มาดว้ย 
 ในกรณีคณะกรรมการมขีอ้สงสัยในหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
 หากสถานกกักนัสตัวน้ํ์าทีย่ืน่ขอขึน้ทะเบยีนไม่เป็นไปตามมาตราฐานทีก่รมประมงกําหนดหรอืมขีอ้บกพร่องอืน่
ใดเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มทัง้ชีแ้จงวธิแีกไ้ขภายใน 7 วันทําการนับตัง้แตว่นัทีต่รวจประเมนิหรอืวันทีก่รรมการมี
มตแิละจะถอืวา่กระบวนงานการขึน้ทะเบยีนสถานกักกันสตัวน้ํ์าสิน้สดุลงโดยไม่สามารถขึน้ทะเบยีนสถานกักกันสตัวน้ํ์า
ได ้ยกเวน้แต่จะลงบันทกึแกไ้ขขอ้บกพร่องร่วมกันในวันทีย่ืน่คําขอเพื่อใหผู้ย้ืน่คํามเีวลาดําเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ภายหลงัไดรั้บชีแ้จงวธิแีกไ้ข 
 ถา้มกีารลงนามลงบันทกึแกไ้ขขอ้บกพร่องร่วมกันแลว้ เมือ่ผูย้ืน่คําขอไดรั้บแจง้วา่สถานกักกันสัตวน้ํ์าไม่ผา่น
การรับรองผูย้ืน่คําขอมเีวลาแกไ้ขขอ้บกพร่องเมือ่แกไ้ขเสร็จแลว้แจง้ตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหเ้จา้หนา้ทีจ่ะเขา้ตรวจประเมนิ
อกีครัง้ ภายใน 10 วนัทําการนับตัง้แตไ่ดรั้บชีแ้จงวธิกีารแกไ้ขซึง่ระยะเวลารวมจะไมเ่ป็นไปตามคูม่อืประชาชน 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงพืน้ที ่กทม. อาคารเชดิชายอมาตยกลุ ชัน้ 1  
กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพมหานคร, 10900  
โทรศพัท/์โทรสาร : 0 2558 0197-8 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง  
ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
        (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
            ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
                     (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดืทกุศนูยท์ัว่ประเทศ/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
         (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
        ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ังทกุศนูยท์ั่ว
ประเทศ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
           (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
         ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงจังหวัดทกุจังหวดัทั่วประเทศ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
         (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
       ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผูย้ืน่คําขอยืน่คําขอ (ต.ร.น.1) พรอ้มเอกสารหลกัฐาน 
2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอ (ต.ร.น.1) พรอ้มเอกสาร 
   หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารไมถู่กตอ้งครบถว้น ใหผู้ย้ืน่ 
คําขอแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 1 วนัทําการ))  

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดืหรอืกอง
วจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้ง
สตัวน้ํ์าชายฝ่ังหรอืสํานักงาน
ประมงจังหวดั 

2) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีส่ง่เรือ่งใหค้ณะผูต้รวจประเมนิ 

10 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดืหรอืกอง
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2. คณะผูต้รวจประเมนินัดหมายวนัทีเ่ขา้ตรวจประเมนิ 
3. คณะผูต้รวจเตรยีมเอกสารสําหรับการตรวจประเมนิ 
    สถานทีจ่รงิ 
 

วจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้ง
สตัวน้ํ์าชายฝ่ังหรอืสํานักงาน
ประมงจังหวดั 

3) การพจิารณา 
1. คณะผูต้รวจประเมนิเขา้ตรวจประเมนิสถานกักกนั 
   สตัวน้ํ์า 
2. คณะผูต้รวจประเมนิจัดทําแบบประเมนิสถานกกักนั 
   สตัวน้ํ์า (ต.ร.น.2) 
 

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดืหรอืกอง
วจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้ง
สตัวน้ํ์าชายฝ่ังและสาํนักงาน
ประมงจังหวดั 

4) การพจิารณา 
1.คณะผูต้รวจประเมนิสรุปผลการตรวจประเมนิ 
2.ผูต้รวจประเมนิแตล่ะทา่นลงแบบรายงานผล 
   การตรวจประเมนิสถานกักกนัสตัวน้ํ์า (ต.ร.น.3) 
3. คณะผูต้รวจประเมนิจัดสง่เอกสารหลกัฐานและ 
    ผลการตรวจประเมนิใหค้ณะทํางาน 
 

3 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดืหรอืกอง
วจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้ง
สตัวน้ํ์าชายฝ่ังและสาํนักงาน
ประมงจังหวดั 

5) การพจิารณา 
1. คณะทํางานจัดการประชมุเพือ่พจิารณาผลการตรวจ 
    ประเมนิ 
2. คณะทํางานสรุปผลการพจิารณาผลการตรวจ 
    ประเมนิ 
3. คณะทํางานจัดทําแบบสรุปผลการพจิารณาการ 
    ตรวจรับรองสถานกักกนัสตัวน้ํ์า (ต.ร.น.4) และ 
    หนังสอืแจง้ผลการตรวจรับรองสถานกักกนัสตัวน้ํ์า  
    (ต.ร.น.5/1 หรอื 5/2) เพือ่เสนอประธาน 
    คณะทํางานลงนาม 
(หมายเหต:ุ (หากผลการพจิารณาของคณะทํางานมผีล
วา่ไม่ผา่นการรับรองจะแจง้ใหผู้ป้ระกอบการทราบถงึ
ขอ้บกพร่องภายใน 7 วนัทําการ 
-กรณีผ่าน คณะทํางานจัดทําหนังสอืแจง้ผลการ
พจิารณาวา่ ผา่นการตรวจรับรอง (ต.ร.น.5/1)  
-กรณีไม่ผา่น คณะทํางานจัดทําหนังสอืแจง้ผลการ
พจิารณาวา่ ไม่ผา่นการตรวจรับรอง (ต.ร.น.5/2)  

10 วนัทําการ กองควบคมุการคา้ 
สตัวน้ํ์าและปัจจัยการผลติ 

 

6) การพจิารณา 
ประธานคณะทํางานลงนามในแบบ ต.ร.น.4 และ ต.ร.น.5 

1 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัวน้ํ์าและ
ปัจจัยการผลติ 

7) การพจิารณา 
คณะทํางานจัดทําหนังสอืรับรองสถานกักกนัสตัวน้ํ์า 
(ต.ร.น.6) และเสนอผูม้อํีานาจลงนาม 

3 วนัทําการ กองควบคมุการคา้ 
สตัวน้ํ์าและปัจจัยการผลติ 

8) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามหนังสอืรับรองสถานกักกนัสตัวน้ํ์า 
(ต.ร.น.6) 

1 วนัทําการ กองควบคมุการคา้ 
สตัวน้ํ์าและปัจจัยการผลติ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั     สําเนา 1 ฉบับ   

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 

5) 
 

แผนผงัสถานกกักนัสตัวนํ์า้ทีแ่สดงรายละเอยีดเกีย่วกบับอ่และ
กจิกรรมตา่งๆทีดํ่าเนนิการในสถานกกักนัสตัวนํ์า้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 

6) 
 

แผนทีเ่สน้ทางไปสถานกกักนัสตัวนํ์า้โดยสงัเขป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
7) 

 
หลกัฐานแสดงการมสีทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมายในการใชท้ีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองสถานกกักนัสตัวนํ์า้ฉบบัเดมิทีจ่ะหมดอายุการรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั   สําเนา 1 ฉบบั 

กรมประมง 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอรับการตรวจรับรองสถานกกักนัสตัวน้ํ์า (ต.ร.น. 1) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขึน้ทะเบยีนทีพ่กัซากสตัวนํ์า้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
เง ือ่นไข 
ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
 ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

หากเอกสารประกอบและหลักฐานทีกํ่าหนดไมถ่กูตอ้งครบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บคํารอ้งจนกวา่ผูต้ดิตอ่จะ
แกไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
 เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บขอ้มูลแลว้ เจา้หนา้ทีพ่จิารณาและแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 30 วันทําการ
(ระยะเวลาตามวรรคแรก ใหนั้บตัง้แต่เมื่อเจา้หนา้ทีพ่ิจารณาว่าผูย้ื่นคําขอไดย้ื่นคําขอพรอ้มเอกสารและหลักฐาน
ครบถว้น) ในกรณีทีม่กีารอา้งองิถงึผลงานทางวชิาการ ตอ้งทําการแนบเอกสารวชิาการนัน้มาดว้ย 
 ในกรณีคณะกรรมการมขีอ้สงสัยในหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
 หากทีพั่กซากสตัวน้ํ์าทีย่ืน่ขอขึน้ทะเบยีนไมเ่ป็นไปตามมาตราฐานทีก่รมประมงกําหนดหรอืมขีอ้บกพร่องอืน่ใด
เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ทราบพรอ้มทัง้ชีแ้จงวธิแีกไ้ขภายใน 7 วนัทําการนับตัง้แตว่นัทีต่รวจประเมนิหรอืวนัทีก่รรมการมมีตแิละ
จะถอืวา่กระบวนงานการขึน้ทะเบยีนทีพั่กซากสตัวน้ํ์าสิน้สดุลงโดยไม่สามารถขึน้ทะเบยีนทีพั่กซากสตัวน้ํ์าได ้ยกเวน้แต่
จะลงบนัทกึแกไ้ขขอ้บกพร่องร่วมกนัในวนัทีย่ืน่คําขอเพือ่ใหผู้ย้ืน่คํามเีวลาดําเนนิการแกไ้ขขอ้บกพร่องภายหลงัไดรั้บ
ชีแ้จงวธิแีกไ้ข 
 ถา้มกีารลงนามลงบนัทกึแกไ้ขขอ้บกพร่องร่วมกนัแลว้ เมือ่ผูย้ืน่คําขอไดรั้บแจง้วา่ทีพั่กซากสตัวน้ํ์าไมผ่่านการ
รับรองผูย้ืน่คําขอมเีวลาแกไ้ขขอ้บกพร่องเมือ่แกไ้ขเสร็จแลว้แจง้ตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหเ้จา้หนา้ทีจ่ะเขา้ตรวจประเมนิอกีครัง้ 
ภายใน 10 วนัทําการนับตัง้แตไ่ดรั้บชีแ้จงวธิกีารแกไ้ขซึง่ระยะเวลารวมจะไมเ่ป็นไปตามคูม่อืประชาชน 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ประมง อาคารปรดีา กรรณสตู 
กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท ์: 0 2562 0600-15 
โทรสาร : 0 2558 0136  
E-mail : fiqd@dof.mail.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์   
        (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
    ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยว์จัิยและตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ประมง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง  
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
         (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
     ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูย้ืน่คําขอยืน่คําขอ (ต.ร.ซ.น. 1) พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอ (ต.ร.ซ.น.1) พรอ้ม
เอกสารหลักฐาน 

1 วนัทําการ กองตรวจสอบ
คณุภาพสนิคา้
ประมง 
 

2) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีส่ง่เรือ่งใหค้ณะผูต้รวจประเมนิ 
2. คณะผูต้รวจประเมนินัดหมายวนัทีเ่ขา้ตรวจประเมนิ  
3. คณะผูต้รวจเตรยีมเอกสารสาํหรับการตรวจประเมนิ 
   สถานทีจ่รงิ 

10 วนัทําการ กองตรวจสอบ
คณุภาพสนิคา้
ประมง 
 

3) การพจิารณา 
1. คณะผูต้รวจประเมนิเขา้ตรวจประเมนิทีพั่กซาก 
    สตัวน้ํ์า 
2. คณะผูต้รวจประเมนิจัดทําแบบประเมนิทีพั่กซาก 
    สตัวน้ํ์า (ต.ร.ซ.น.2) 
  

1 วนัทําการ กองตรวจสอบ
คณุภาพสนิคา้
ประมงและ
สาํนักงานประมง
จังหวดั 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4) การพจิารณา 
1. คณะผูต้รวจประเมนิสรุปผลการตรวจประเมนิ ลง 
    แบบรายงานผลการตรวจประเมนิทีพั่กซากสตัวน้ํ์า 
    (ต.ร.ซ.น.3)  
2. คณะผูต้รวจประเมนิจัดสง่เอกสารหลกัฐานและ 
    ผลการตรวจประเมนิใหค้ณะทํางาน 

3 วนัทําการ กองควบคมุการคา้
สตัวน้ํ์าและปัจจัย
การผลติ 

5) การพจิารณา 
1. คณะทํางานจัดการประชมุเพือ่พจิารณาผลการตรวจ 
    ประเมนิ 
2. คณะทํางานสรุปผลการพจิารณาผลการตรวจ 
    ประเมนิ  
3. คณะทํางานจัดทําแบบสรุปผลการพจิารณาการ 
    ตรวจรับรองทีพั่กซากสตัวน้ํ์า (ต.ร.น.4) และ 
    หนังสอืแจง้ผลการตรวจรับรองทีพั่กซากสตัวน้ํ์า  
    (ต.ร.น.5/1 หรอื 5/2) เพือ่เสนอประธาน 
    คณะทํางานลงนาม 
(หมายเหต:ุ (หากผลการพจิารณาของคณะทํางานมี
ผลวา่ไม่ผา่นการรับรองจะแจง้ใหผู้ป้ระกอบการทราบ
ถงึขอ้บกพร่องภายใน 7 วนัทําการ 
-กรณีผ่าน คณะทํางานจัดทําหนังสอืแจง้ผลการ
พจิารณาวา่ผา่นการตรวจรับรอง (ต.ร.ซ.น.5/1)  
-กรณีไม่ผา่น คณะทํางานจัดทําหนังสอืแจง้ผลการ
พจิารณาวา่ไม่ผา่นการตรวจรับรอง (ต.ร.ซ.น.5/2) ))  

10 วนัทําการ กองควบคมุการคา้
สตัวน้ํ์าและปัจจัย
การผลติ 

6) การพจิารณา 
ประธานคณะทํางานลงนามในแบบ ต.ร.ซ.น.4  
และ ต.ร.ซ.น.5  

1 วนัทําการ กองควบคมุการคา้
สตัวน้ํ์าและปัจจัย
การผลติ 

7) การพจิารณา 
1. คณะทํางานจัดทําหนังสอืรับรองทีพั่กซากสตัวน้ํ์า  
    (ต.ร.ซ.น.6) 
2. คณะทํางานเสนอผูม้อํีานาจลงนามหนังสอืรับรองฯ  

3 วนัทําการ กองควบคมุการคา้
สตัวน้ํ์าและปัจจัย
การผลติ 

8) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามหนังสอืรับรองทีพั่กซากสตัวน้ํ์า 
(ต.ร.ซ.น.6) 

1 วนัทําการ กองควบคมุการคา้
สตัวน้ํ์าและปัจจัย
การผลติ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั     สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีบคุคลธรรมดา สําเนาของผูย้ืน่คําขอ 1 ฉบับ 
2.กรณีนติบิคุคล สาํเนาของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผูกพันบรษัิท  
1 ฉบบั  

3.กรณีมอบอํานาจใหบ้คุคลอืน่ดําเนนิการ สาํเนาของผูม้อบอํานาจ 1 ฉบบั  
 สาํเนาของผูรั้บมอบอํานาจ 1 ฉบบั พรอ้มรับรองสาํเนาโดยผูม้อบอํานาจ  

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีบคุคลธรรมดา สําเนาของผูย้ืน่คําขอ 1 ฉบับ 
2.กรณีนติบิคุคล สาํเนาของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผูกพันบรษัิท 1 ฉบบั  
3.กรณีมอบอํานาจใหบ้คุคลอืน่ดําเนนิการ สาํเนาของผูม้อบอํานาจ 1 ฉบบั 
สาํเนาของผูรั้บมอบอํานาจ 1 ฉบับ พรอ้มรับรองสาํเนาโดยผูม้อบอํานาจ) 
 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั     สําเนา 0 ฉบับ 

- 

5) 
 

แผนผงัทีพ่กัซากสตัวนํ์า้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั     สําเนา 0 ฉบับ 

- 

6) 
 

แผนทีเ่สน้ทางไปทีพ่กัซากสตัวนํ์า้โดยสงัเขป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั     สําเนา 0 ฉบับ  

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
7) 

 
หลกัฐานแสดงการมสีทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมายในการใชท้ีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั   สําเนา 0 ฉบบั 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองสถานทีพ่กัซากสตัวนํ์า้ฉบบัเดมิทีจ่ะหมดอาย ุ
การรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั     สําเนา 1 ฉบับ 

กรมประมง 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   คา่ธรรมเนยีม 0 บาท  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอการตรวจรับรองสถานพักซากสตัวน้ํ์า  (ต.ร.ซ.น.1) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตใหท้าํการเพาะพนัธุส์ตัวป่์า 
                                    คุม้ครองทีเ่ป็นสตัวนํ์า้ (สป.9) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอใบอนุญาตใหทํ้าการเพาะพันธุส์ตัวป่์าคุม้ครองทีเ่ป็นสตัวน้ํ์า (สป.9) จะตอ้งปฏบิตัติาม
พระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์าพ.ศ. 2535 
  2. ยืน่คํารอ้งขอรับใบอนุญาตใหเ้พาะพันธุส์ตัวป่์า (สป. 8) พรอ้มเอกสารหลักฐานทีกํ่าหนดไว ้
  3. เขยีนคํารอ้งใบรับรองและกรอกขอ้มลูรายละเอยีดตา่งๆใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
 

เง ือ่นไข 
  1. หน่วยงานจะดําเนนิการรับเรือ่งไมเ่กนิวนัละ 20 ฉบบัตอ่ 1 วนัหากเอกสารทีย่ืน่มมีากกวา่ 20 ฉบับ จะถูกยืน่
เขา้ควิ ในวนัทําการถัดไป  
  * จากสถติจํิานวนการออกใบอนุญาตเฉลีย่ตอ่เดอืน 
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
  4. หากรายละเอยีดในใบคําขอและใบรับรองไมถ่กูตอ้งและครบถว้นหรอืแนบเอกสารหลกัฐานประกอบมาไม่
ครบ  เจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะแกไ้ขไดถู้กตอ้งครบถว้น 
  5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคท์ีจ่ะยืน่ขอใบอนุญาตนัน้ๆ 
  6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
*****ใบอนุญาตใหทํ้าการเพาะพันธุส์ตัวป่์าคุม้ครองทีเ่ป็นสตัวน้ํ์า (สป.9)มอีาย ุ5 ปี 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่งานสงวนคุม้ครองพันธุส์ตัวน้ํ์า  และอนุสญัญา 
กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02-579-9767 
โทรสาร 02-561-4689 
E-mail : citesdof@yahoo.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
 เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
 ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงจังหวัด 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
 เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
 ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :  68 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 1 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
2) การพจิารณา 36 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
3) การพจิารณาโดยหน่วยงานอืน่ 30 วนัทําการ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 1 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  
บตัรประชาชนของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และบตัรประชาชนของกรรมการทีม่อํีานาจลงนาม
ผกูพันบรษัิท (สาํเนา 1 ฉบับ)  

กรมการปกครอง 

2) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  
ทะเบยีนบา้นของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และทะเบยีนบา้นของกรรมการทีม่อํีานาจลงนาม 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
ผกูพันบรษัิท (สาํเนา 1 ฉบับ)  

3) เอกสารหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิท อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน  
(สาํเนา 1 ฉบบั) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) เอกสารการมสีทิธิใ์ชส้ถานทีดํ่าเนนิการ/สญัญาเชา่ (สาํเนา 1 ฉบับ) - 
5) หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ (10 บาท/ครัง้หรอื 30 บาท/ปี) - 
6) ใบคําขอสป. 8 (1 ฉบับ) กรมประมง 
7) หลกัฐานการไดม้าซึง่สตัวป่์าทีใ่ชใ้นกจิการเพาะพันธุ ์ 

(ใบเคลือ่นทีส่ตัวป่์าทีไ่ดม้าจากการเพาะพันธุ ์
(สป. 13) (สาํเนา 1 ฉบับ) 

กรมประมง 

8) แผนผังสงัเขปของสถานทีดํ่าเนนิการ (1 ฉบับ) - 
9) เอกสารโครงการเพาะพันธุ ์(1 ฉบับ) - 
10) ประวตักิารทําผดิกฏหมาย (1 ฉบับ) - 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญาตใหทํ้าการเพาะพันธุส์ตัวป่์าคุม้ครองทีเ่ป็นสตัวน้ํ์า (สป.9)         1,000 บาท 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กลุม่คุม้ครองพันธุส์ตัวน้ํ์าตามอนุสญัญา กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ  

กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท/์โทรสาร : 0 2561 4689  
E-mail: citesdof@yahoo.com 

2) ศนูยแ์กไ้ขความเดอืดรอ้นดา้นการประมงชัน้ 7 ตกึจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตจัุกรกรุงเทพฯ 
10900 โทรศพัท/์โทรสาร 0 2579 3079 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต ุ(เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th /  
ตูป้ณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ใบคําขอสป. 8 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  กระบวนการออกใบอนญุาตใหค้า้สตัวป่์าคุม้ครองที่
ไดม้าจากการเพาะพนัธุ ์(สป.11) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 1. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอใบอนุญาตใหค้า้สตัวป่์าคุม้ครองทีไ่ดม้าจากการเพาะพันธุ ์(สป.11) 
    จะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์าพ.ศ. 2535 
2. ยืน่คํารอ้งขอรับใบอนุญาตใหค้า้สตัวป่์าทีไ่ดม้าจากการเพาะพันธุ ์(สป. 10) พรอ้มเอกสารหลกัฐานทีกํ่าหนดไว ้
3. เขยีนคํารอ้งใบรับรองและกรอกขอ้มลูรายละเอยีดตา่งๆใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
 

เง ือ่นไข 
  1. หน่วยงานจะดําเนนิการรับเรือ่งไมเ่กนิวนัละ 20 ฉบบัตอ่ 1 วนั หากเอกสารทีย่ืน่มมีากกวา่ 20 ฉบับจะถูกยืน่
เขา้ควิในวนัทําการถัดไป 
  * จากสถติจํิานวนการออกใบอนุญาตเฉลีย่ตอ่เดอืน 
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
  4. หากรายละเอยีดในใบคําขอและใบรับรองไมถ่กูตอ้งและครบถว้นหรอืแนบเอกสารหลกัฐานประกอบมาไม่
ครบ  เจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะแกไ้ขไดถู้กตอ้งครบถว้น 
  5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม   
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคท์ีจ่ะยืน่ขอใบอนุญาตนัน้ๆ 
  6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  ***ใบอนุญาตใหค้า้สตัวป่์าคุม้ครองทีไ่ดม้าจากการเพาะพันธุ ์(สป.11) มอีายุ 1 ปี 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่งานสงวนคุม้ครองพันธุส์ตัวน้ํ์า  และอนุสญัญา 
กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02-579-9767โทรสาร 02-561-4689 
E-mail citesdof@yahoo.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
 ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  สํานักงานประมงจังหวดั ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :   3 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 1 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
2) การพจิารณา 1 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 1 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  
บตัรประชาชนของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และบตัรประชาชนของกรรมการทีม่อํีานาจลงนาม
ผกูพันบรษัิท (สาํเนา 1 ฉบับ)  

กรมการปกครอง 

2) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  
ทะเบยีนบา้นของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และทะเบยีนบา้นของกรรมการทีม่อํีานาจลงนามผูกพัน
บรษัิท (สาํเนา 1 ฉบบั)  
 

กรมการปกครอง 

mailto:citesdof@yahoo.com
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
3) เอกสารหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิท อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน  

(สาํเนา 1 ฉบบั) 
กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ (10 บาท/ครัง้หรอื 30 บาท/ปี) - 
5) ใบคําขอสป. 10 (1 ฉบบั) กรมประมง 
6) หลกัฐานการไดม้าซึง่สตัวป่์าคุม้ครอง (ใบเคลือ่นทีห่รอืหนังสอืกํากับการ

จําหน่ายสตัวป่์าฯหรอือืน่ๆ) (1 ฉบับ) 
กรมประมง 

7) หลกัฐานการไดม้าซึง่สตัวป่์าทีใ่ชใ้นกจิการเพาะพันธุ ์(1 ฉบบั) 
(หนังสอือนุญาตใหนํ้าสตัวป่์าทีไ่ดจ้ากการเพาะพันธุเ์คลือ่นทีเ่พือ่การคา้ 
(สป. 13) หรอืหนังสอืกํากับการจําหน่ายสตัวป่์าทีเ่ป็นสตัวน้ํ์าใชเ้อกสาร
ฉบับจรงิ ใบอนุญาตใหค้รอบครองสตัวป่์าคุม้ครองชัว่คราว (สป. 2) 
ใชเ้อกสารสําเนา เอกสารนําเขา้ใชเ้อกสารฉบับจรงิหรอืสาํเนา)  

กรมประมง 

8) สาํเนาหนังสอืเชา่รา้นคา้ (กรณีทีม่กีารเชา่สถานทีเ่พือ่การคา้)  
(1 ฉบบั) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญาตใหค้า้สตัวป่์าคุม้ครองทีไ่ดม้าจากการเพาะพันธุ ์(สป.11) 500 บาท 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ใบคําขอสป. 10 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอือนญุาตใหนํ้าสตัวป่์าทีไ่ดจ้ากการ 
                                    เพาะพนัธุเ์คลือ่นทีเ่พือ่การคา้ (สป. 13) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 1. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอหนังสอือนุญาตใหนํ้าสตัวป่์าทีไ่ดจ้ากการเพาะพันธุเ์คลือ่นทีเ่พือ่การคา้ (สป. 13) จะตอ้งปฏบิตั ิ
     ตามพระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์าพ.ศ. 2535 
2. ยืน่คํารอ้งขอรับใบอนุญาตใหนํ้าสตัวป่์าเคลือ่นทีเ่พือ่การคา้ (สป. 12) พรอ้มเอกสารหลักฐานทีกํ่าหนดไว ้
3. เขยีนคํารอ้งใบรับรองและกรอกขอ้มลูรายละเอยีดตา่งๆใหค้รบถว้น 
 

เง ือ่นไข 
  1. หน่วยงานจะดําเนนิการรับเรือ่งไมเ่กนิวนัละ 20 ฉบบัตอ่ 1 วนัหากเอกสารทีย่ืน่มมีากกวา่ 20 ฉบับ จะถูกยืน่
เขา้ควิในวนัทําการถัดไป 
  * จากสถติจํิานวนการออกใบอนุญาตเฉลีย่ตอ่เดอืน 
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
  4. หากรายละเอยีดในใบคําขอและใบรับรองไมถ่กูตอ้งและครบถว้นหรอืแนบเอกสารหลกัฐานประกอบมาไม่
ครบ  เจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะแกไ้ขไดถู้กตอ้งครบถว้น 
  5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้ 
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคท์ีจ่ะยืน่ขอใบอนุญาตนัน้ๆ 
  6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  ***หนังสอือนุญาตใหนํ้าสตัวป่์าทีไ่ดจ้ากการเพาะพันธุเ์คลือ่นทีเ่พือ่การคา้ (สป. 13) มอีายุ 3 วนั 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่งานสงวนคุม้ครองพันธุส์ตัวน้ํ์าและอนุสญัญา  
กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02-579-9767 
โทรสาร 02-561-4689 
E-mail citesdof@yahoo.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
 เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
 ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงจังหวัด 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
 เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
 ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 
 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :  3  วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 30 นาท ี กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
2) การพจิารณา 2 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 6 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  
บตัรประชาชนของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และบตัรประชาชนของกรรมการทีม่อํีานาจลงนาม
ผกูพันบรษัิท (สาํเนา 1 ฉบับ) 
 
  

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
2) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  

ทะเบยีนบา้นของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และทะเบยีนบา้นของกรรมการทีม่อํีานาจลงนามผูกพัน
บรษัิท (สาํเนา 1 ฉบบั)  

กรมการปกครอง 

3) เอกสารหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิท อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 
(สาํเนา 1 ฉบบั) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ (10 บาท/ครัง้หรอื 30 บาท/ปี) - 
5) ใบคําขอสป. 12 กรมประมง 
6) หลกัฐานการไดม้าซึง่สตัวป่์าคุม้ครอง  

(ใบเคลือ่นทีห่รอืหนังสอืกํากบัการจําหน่ายสตัวป่์าฯ) 
กรมประมง 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1) หนังสอือนุญาตใหนํ้าสตัวป่์าทีไ่ดจ้ากการเพาะพันธุเ์คลือ่นทีเ่พือ่การคา้ 
(สป. 13) 

             100 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ใบคําขอสป. 12 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตใหค้รอบครองสตัวป่์าคุม้ครองที่
ไดม้าจากการเพาะพนัธุ ์(สป. 15) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอหนังสอือนุญาตใหค้รอบครองสตัวป่์าคุม้ครองทีไ่ดม้าจากการเพาะพันธุ ์(สป. 15) จะตอ้ง
ปฏบิตัติามพระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์าพ.ศ. 2535 
  2. ยืน่คํารอ้งขอรับใบอนุญาตใหม้ไีวค้รอบครองซึง่สตัวป่์าทีไ่ดม้าจากการเพาะพันธุ ์(สป .14) พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานทีกํ่าหนดไว ้
  3. เขยีนคํารอ้งใบรับรองและกรอกขอ้มลูรายละเอยีดตา่งๆใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
 

เง ือ่นไข 
  1. หน่วยงานจะดําเนนิการรับเรือ่งไมเ่กนิวนัละ 20 ฉบบัตอ่ 1 วนัหากเอกสารทีย่ืน่มมีากกวา่ 20 ฉบับ จะถูกยืน่
เขา้ควิในวนัทําการถัดไป 
  *จากสถติจํิานวนการออกใบอนุญาตเฉลีย่ตอ่เดอืน 
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
  4. หากรายละเอยีดในใบคําขอและใบรับรองไมถ่กูตอ้งและครบถว้นหรอืแนบเอกสารหลกัฐานประกอบมาไม่
ครบ  เจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะแกไ้ขไดถู้กตอ้งครบถว้น 
  5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนด  ถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคท์ีจ่ะยืน่ขอใบอนุญาตนัน้ๆ 
  6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  ***ใบอนุญาตใหค้รอบครองสตัวป่์าคุม้ครองทีไ่ดม้าจากการเพาะพันธุ ์(สป. 15) มอีาย ุ3 ปี 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่งานสงวนคุม้ครองพันธุส์ตัวน้ํ์าและอนุสญัญา 
กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02-579-9767 
โทรสาร 02-561-4689 
E-mail citesdof@yahoo.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงจังหวัด 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 
 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :  3 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 1 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
2) การพจิารณา 2 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 6 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  
บตัรประชาชนของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และบตัรประชาชนของกรรมการทีม่อํีานาจลงนาม
ผกูพันบรษัิท (สาํเนา 1 ฉบับ)  
 

กรมการปกครอง 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 121 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
2) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  

ทะเบยีนบา้นของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และทะเบยีนบา้นของกรรมการทีม่อํีานาจลงนามผูกพัน
บรษัิท (สาํเนา 1 ฉบบั)  

กรมการปกครอง 

3) เอกสารหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิท อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 
 (สาํเนา1 ฉบบั) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ (10 บาท/ครัง้หรอื 30 บาท/ปี) - 
5) ใบคําขอสป. 14 (1 ฉบบั) กรมประมง 
6) ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวป่์าทีไ่ดจ้ากการเพาะพันธุเ์คลือ่นทีเ่พือ่การคา้  

(สป. 13) หรอืหนังสอืกํากับการจําหน่ายหรอือืน่ๆ (สาํเนา 1 ฉบบั) 
กรมประมง 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญาตใหค้รอบครองสตัวป่์าคุม้ครองทีไ่ดม้าจากการเพาะพันธุ ์
 (สป. 15) 

             50 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ใบคําขอสป. 14 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอือนญุาตใหจ้ดัต ัง้และดาํเนนิกจิการ 
                                    สวนสตัวส์าธารณะ (สป. 21) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอหนังสอือนุญาตใหจั้ดตัง้และดําเนนิกจิการสวนสตัวส์าธารณะ (สป. 21) จะตอ้งปฏบิัติ
ตาม 
      - พระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์าพ.ศ. 2535 
      -คูม่อืการขออนุญาตสวนสตัวส์าธารณะ 
  2. ยืน่คําขอรับใบอนุญาตใหจั้ดตัง้และดําเนนิกจิการสวนสตัวส์าธารณะ (สป. 20) พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่
กําหนดไว ้
  3. เขยีนคํารอ้งใบรับรองและกรอกขอ้มลูรายละเอยีดตา่งๆใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
 

เง ือ่นไข 
  1. หน่วยงานจะดําเนนิการรับเรือ่งไมเ่กนิวนัละ 5ฉบับตอ่ 1 วนัหากเอกสารทีย่ืน่มมีากกวา่ 5 ฉบับ จะถูกยืน่
เขา้ควิในวนัทําการถัดไป 
  * จากสถติจํิานวนการออกใบอนุญาตเฉลีย่ตอ่เดอืน 
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
  4. หากรายละเอยีดในใบคําขอและใบรับรองไมถ่กูตอ้งและครบถว้นหรอืแนบเอกสารหลกัฐานประกอบมาไม่
ครบ  เจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะแกไ้ขไดถู้กตอ้งครบถว้น 
  5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคท์ีจ่ะยืน่ขอใบอนุญาตนัน้ๆ 
  6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

***หนังสอือนุญาตใหจั้ดตัง้และดําเนนิกจิการสวนสตัวส์าธารณะ (สป. 21) มอีาย ุ5 ปี 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่งานสงวนคุม้ครองพันธุส์ตัวน้ํ์าและอนุสญัญา 
 กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02-579-9767 
โทรสาร 02-561-4689 
E-mail : citesdof@yahoo.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
 ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :  68 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 1 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
2) การพจิารณา 36 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
3) การพจิารณาโดยหน่วยงานอืน่ 30 วนัทําการ กองบญัชาการตํารวจนครบาล 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 1 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 

(ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้) 
บตัรประชาชนของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และบตัรประชาชนของกรรมการทีม่อํีานาจลงนาม
ผกูพันบรษัิท (สาํเนา 1 ฉบับ) 

กรมการปกครอง 

2) 

(ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้) 
ทะเบยีนบา้นของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และทะเบยีนบา้นของกรรมการทีม่อํีานาจลงนามผูกพัน
บรษัิท (สาํเนา 1 ฉบบั) 
 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

3) เอกสารหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิท อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 
(สาํเนา 1 ฉบบั) กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ (10 บาท/ครัง้หรอื 30 บาท/ปี) - 
5) ใบคําขอสป. 20 กรมประมง 

6) หลกัฐานแสดงการมกีรรมสทิธิ/์สทิธคิรอบครอง/สทิธทิีจ่ะใชป้ระโยชนใ์น
ทีด่นิเพือ่ดําเนนิกจิการสวนสตัวส์าธารณะ กรมทีด่นิ 

7) โครงการและแผนการดําเนนิกจิการสวนสตัวส์าธารณะ - 

8) แบบแปลนและแผนผังสงัเขปของสถานทีดํ่าเนนิกจิการสวนสตัว์
สาธารณะ - 

9) บญัชรีายการชนดิและจํานวนของสตัวป่์าซากของสตัวป่์าทีม่อียูใ่น
ครอบครองและหลักฐานการไดม้า (กรณีมสีตัวป่์าอยูใ่นครอบครอง) กรมประมง 

10) รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเฉพาะตามกฎหมายวา่ดว้ย
การสง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ(ถา้ม)ี 

- 
 

11) ประวตักิารทําผดิกฎหมายตามพระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า
พ.ศ. 2535 สาํนักงานตํารวจแหง่ชาต ิ

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1) หนังสอือนุญาตใหนํ้าสตัวป่์าทีไ่ดจ้ากการเพาะพันธุเ์คลือ่นทีเ่พือ่การคา้ 
(สป. 13) 

100 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ใบคําขอสป. 20 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การออกหนงัสอืรบัรองสตัวนํ์า้ทีม่ไิดอ้ยูใ่นบญัชไีซ
เตส (non-CITES) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอหนังสอืรับรองสตัวน้ํ์าทีม่ไิดอ้ยูใ่นบัญชไีซเตส (non-CITES) จะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบ
กรมประมงวา่ดว้ยการยืน่คําขอและการออกหนังสอืรับรองสตัวน้ํ์าทีม่ไิดอ้ยูใ่นบญัชทีา้ยอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่ง
ประเทศซึง่ชนดิของสตัวป่์าและพชืป่าทีกํ่าลงัจะสญูพันธุ ์( CITES ) พ.ศ.2547 
  2. ยืน่คําขอหนังสอืรับรองสตัวน้ํ์าทีม่ไิดอ้ยูใ่นบญัชแีนบทา้ยอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซึง่ชนดิ
ของสตัวป่์าและพชืป่าทีใ่กลส้ญูพันธุ ์(CITES)พรอ้มเอกสารหลกัฐานทีกํ่าหนดไว ้
  3. เขยีนคํารอ้งใบรับรองและกรอกขอ้มลูรายละเอยีดตา่งๆใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
 

เง ือ่นไข 
  1. หน่วยงานจะดําเนนิการรับเรือ่งไมเ่กนิวนัละ 20 ฉบบัตอ่ 1 วนัหากเอกสารทีย่ืน่มมีากกวา่ 20 ฉบับ จะถูกยืน่
เขา้ควิในวนัทําการถัดไป 
  * จากสถติจํิานวนการออกใบอนุญาตเฉลีย่ตอ่เดอืน 
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
  4. หากรายละเอยีดในใบคําขอและใบรับรองไมถ่กูตอ้งและครบถว้นหรอืแนบเอกสารหลกัฐานประกอบมาไม่
ครบ  เจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะแกไ้ขไดถู้กตอ้งครบถว้น 
  5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที ่
กําหนดถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคท์ีจ่ะยืน่ขอใบอนุญาตนัน้ๆ 
  6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  ***หนังสอืรับรองสตัวน้ํ์าทีม่ไิดอ้ยูใ่นบัญชไีซเตส (non-CITES) มอีาย ุ90 วนั 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่งานสงวนคุม้ครองพันธุส์ตัวน้ํ์าและอนุสญัญา  
กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02-579-9767 
โทรสาร 02-561-4689 
E-mail citesdof@yahoo.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 
 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :  5 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 1 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
2) การพจิารณา 4 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 6 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  
บตัรประชาชนของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และบตัรประชาชนของกรรมการทีม่อํีานาจลงนาม
ผกูพันบรษัิท (สาํเนา 1 ฉบับ)  

กรมการปกครอง 

2) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  
ทะเบยีนบา้นของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และทะเบยีนบา้นของกรรมการทีม่อํีานาจลงนามผูกพัน
บรษัิท (สาํเนา 1 ฉบบั)  

กรมการปกครอง 

3) เอกสารหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิท อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน  
(สาํเนา 1 ฉบบั) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ (10 บาท/ครัง้หรอื 30บาท/ปี) - 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
5) ใบคําขออนุญาต non-CITES (1 ฉบบั) กรมประมง 
6) หนังสอืรับรองชนดิพันธุส์ตัวน้ํ์าหรอืเอกสารทีไ่ดม้าจากการนําเขา้

(หนังสอืจากการนําเขา้ตอ้งระบชุนดิของสตัวน้ํ์า (ชือ่วทิยาศาสตร)์  
จากหน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง) (สาํเนา 1 ฉบบั) 

กรมประมง 

7) ใบ Invoice (3 ฉบบั) - 
8) บญัชแีนบทา้ยแสดงรายการสตัวน้ํ์าทีจ่ะสง่ออกชนดิสนิคา้จํานวนสนิคา้

พรอ้มชือ่สามัญชือ่วทิยาศาสตร ์(3 ฉบับ) 
- 

9) รูปถา่ยสตัวน้ํ์า,ซากสตัวน้ํ์าหรอืผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์าทีป่ระสงคจ์ะสง่ออก  
(1 ฉบบั) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1)  ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ใบคําขออนุญาต non-CITES 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืรบัรองใหส้ง่หอยและเปลอืกหอย 
                                    ออกไปนอกราชอาณาจกัร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอหนังสอืรับรองใหส้ง่หอยและเปลอืกหอยออกไปนอกราชอาณาจักรจะตอ้งปฏบิตัติาม
พระราชบญัญัตกิารสง่ออกไปนอกและการนําเขา้มาในราชอาณาจักรซึง่สนิคา้พ.ศ. 2522 
  2. ยืน่คําขอหนังสอืรับรองหอยและเปลอืกหอยออกไปนอกราชอาณาจักรพรอ้มเอกสารหลกัฐานทีกํ่าหนดไว ้
  3. เขยีนคํารอ้งใบรับรองและกรอกขอ้มลูรายละเอยีดตา่งๆใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
 

เง ือ่นไข 
  1. หน่วยงานจะดําเนนิการรับเรือ่งไมเ่กนิวนัละ 20 ฉบบัตอ่ 1 วนัหากเอกสารทีย่ืน่มมีากกวา่ 20 ฉบับ จะถูกยืน่
เขา้ควิในวนัทําการถัดไป 

 *จากสถติจํิานวนการออกใบอนุญาตเฉลีย่ตอ่เดอืน 
 2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
 3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
 4. หากรายละเอยีดในใบคําขอและใบรับรองไมถ่กูตอ้งและครบถว้นหรอืแนบเอกสารหลกัฐานประกอบมาไม่

ครบเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะแกไ้ขไดถ้กูตอ้งครบถว้น 
 5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนด  ถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคท์ีจ่ะยืน่ขอใบอนุญาตนัน้ๆ 

 6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่งานสงวนคุม้ครองพันธุส์ตัวน้ํ์า  และอนุสญัญา กองบรหิาร
จัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02-579-9767 
โทรสาร 02-561-4689 
E-mail : citesdof@yahoo.com 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :   5   วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

 
1 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 

2) การพจิารณา 
 

4 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
 

6 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  
บตัรประชาชนของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และบตัรประชาชนของกรรมการทีม่อํีานาจลงนาม
ผกูพันบรษัิท (สาํเนา 1 ฉบับ)  

กรมการปกครอง 

2) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  
ทะเบยีนบา้นของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และทะเบยีนบา้นของกรรมการทีม่อํีานาจลงนามผูกพัน
บรษัิท (สาํเนา 1 ฉบบั)  

กรมการปกครอง 

3) เอกสารหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิท อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน  
(สาํเนา 1 ฉบบั) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

mailto:citesdof@yahoo.com
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
4) หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ (10 บาท/ครัง้หรอื 30บาท/ปี) - 
5) คําขอหนังสอืรับรองสง่หอยและเปลอืกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร 

 (1 ฉบบั) 
กรมประมง 

6) หนังสอืรับรองชนดิพันธุห์รอืเอกสารการไดม้าจากการนําเขา้(หนังสอืจาก
การนําเขา้ตอ้งระบชุนดิของสตัวน้ํ์า (ชือ่วทิยาศาสตร)์ จากหน่วยงานรัฐ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง) (สาํเนา 1 ฉบับ) 

กรมประมง 

7) ใบ Invoice (3 ฉบบั) - 
8) รูปถา่ยสตัวน้ํ์า,ซากสตัวน้ํ์าหรอืผลติภัณฑส์ตัวน้ํ์าทีป่ระสงคจ์ะสง่ออก  

(1 ฉบบั) 
- 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1)  ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขอหนังสอืรับรองสง่หอยและเปลอืกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืรบัรองสขุภาพสตัวนํ์า้เพือ่การสง่ออก 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลกัเกณฑ ์

1. ผูป้ระสงคย์ืน่คําขอหนังสอืรับรองสขุภาพสตัวน้ํ์าเพือ่การสง่สตัวน้ํ์าออกนอกราชอาณาจักรจะตอ้งปฏบิัตติาม
ระเบยีบ    กรมประมงวา่ดว้ยการขอหนังสอืรับรองสขุภาพสตัวน้ํ์าเพือ่การสง่สตัวน้ํ์าออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2557 

 
2. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 ตอ้งเป็นผูท้ี่ไดข้ ึน้ทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ํา (สอ.) หรือเป็นผูท้ี่ไดข้ ึน้ทะเบียน

ผูป้ระกอบการดา้นการประมง (ทบ. 2) หรือเป็นผูท้ีม่คีวามประสงคจ์ะสง่ออกสัตวน้ํ์าเพื่องานวจัิย นิทรรศการ ประกวด 
หรอืนําตดิตวัเดนิทางไปตา่งประเทศโดยไมม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การคา้ 

    2.2 ไม่เคยตอ้งคําพพิากษาถงึทีสุ่ดว่าไดก้ระทําความผดิเกีย่วกับการปลอมแปลงเอกสารราชการตาม
ระเบยีบฉบับนี้ เวน้แต่คดถีงึทีสุ่ดว่าผูย้ืน่คําขอไม่มีความผดิตามฟ้อง ในกรณีผูย้ืน่คําขอเคยตอ้งคําพพิากษาถงึทีสุ่ด   
วา่ไดก้ระทําความผดิเกีย่วกบัการปลอมแปลงเอกสารราชการตามระเบยีบนี้ ผูย้ืน่คําขอนัน้จะสามารถยืน่คําขอไดอ้กีเมือ่
พน้กําหนด 1 ปี นับแตว่นัทีคํ่าพพิากษาในคดนัีน้ถงึทีส่ดุ 

    2.3 ไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหวา่งการถูกตรวจสอบเพือ่รับรองความถูกตอ้งของเอกสารหนังสอืรับรองตามระเบยีบ
ฉบบันี้จากหน่วยงานของประเทศผูนํ้าเขา้ โดยมพีฤตกิารณ์หรอืมูลเหตอุันเป็นทีเ่ชือ่ไดว้่าผูย้ืน่คําขอหรอืตัวแทนมสีว่น
เกี่ยวขอ้งหรือรูเ้ห็นเป็นใจในการกระทําความผดิเกี่ยวกับเอกสารหนังสอืรับรองสําหรับสัตว์น้ําทีนํ่าเขา้ในประเทศ
ดงักลา่ว 

3. หนังสอืรับรองตามแบบ กปม.สส.2 หรอื กปม.สส.3 มอีายกุารรับรอง 10 วนั นับแตว่นัออกหนังสอืรับรอง 
4. หนังสอืรับรองตามแบบ กปม.สส.4 ทีต่ามดว้ยแบบหนังสอืรับรองของประเทศคูค่า้จะมอีายุการรับรองไม่เกนิ 

10 วนั  หรอืตามทีป่ระเทศคูค่า้กําหนด 
 

วธิกีาร 
ใหผู้ป้ระสงคย์ืน่คําขอกรอกรายละเอยีดคําขอในเว็บไซต ์www.aahri.in.th และยืน่คําขอพรอ้มรหัสออนไลน์ที่

ระบบออกให ้มายืน่ทีก่องวจัิยและพัฒนาสขุภาพสตัวน้ํ์า ศนูยว์จัิยสขุภาพสัตวน้ํ์าสงขลา และศูนยว์จัิยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง เขต 5 (ภเูก็ต) 
 

เง ือ่นไข 
1. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่คําขอมคีวามประสงคส์ง่ออกสัตวน้ํ์าชนิดทีเ่สีย่งต่อการเกดิโรคระบาดตามบัญชแีนบทา้ย 1 

หรอืทีก่รมประมงจะประกาศเพิม่เตมิ ใหแ้นบหนังสอืกํากบัการจําหน่ายลูกพันธุส์ตัวน้ํ์า (จสน.2) หรือหนังสอืกํากับการ
จําหน่ายสตัวน้ํ์า (จสน.3) แลว้แตก่รณี หรอืหนังสอืกํากบัการจําหน่ายสตัวน้ํ์าในกรณีอืน่ทีก่รมประกาศกําหนด 

2. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่คําขอมคีวามประสงคข์อรับการรับรองโรคสตัวน้ํ์าเพิม่เตมิ ใหแ้นบตน้ฉบับหนังสอืรายงานผล
การทดสอบโรคสัตวน้ํ์าจากหอ้งปฏบิัตกิารตรวจโรคสัตวน้ํ์าตามบัญชแีนบทา้ย 2 หรอืทีก่รมประมงจะประกาศกําหนด  
โดยหนังสอืรายงานผลการทดสอบโรคสตัวน้ํ์า มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นับจากวนัทีสุ่ม่ตวัอย่างตรวจโรค 

3. ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลักฐานเอกสารทีย่ืน่เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จง
เพิม่เตมิได ้

4. กรณีการมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ี่ไดรั้บมอบอํานาจในการดําเนินการจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงาน 

5. กรณียื่นเอกสารหลักฐานประกอบไม่ครบถว้นถูกตอ้งจะถือว่ายังไม่ไดรั้บเอกสารคําขอจนกว่าเอกสาร
ประกอบคําขอจะครบถว้นถกูตอ้ง 

6. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คํา ผูย้ืน่คําขอตอ้งยืน่คําขอใหม่โดยดําเนนิการตามระเบยีบกรมประมงวา่ดว้ยการขอหนังสอื    
รับรองสขุภาพสตัวน้ํ์าเพือ่การสง่สตัวน้ํ์าออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2557 

7. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองวจัิยและพัฒนาสขุภาพสตัวน้ํืา  (อาคารคลนิกิโรคสตัวน้ํ์า ชัน้ 
1) เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 
10900 
โทรศพัท ์0 2579 4122 โทรสาร 0 2561 3993 
อเีมล ์: aahri1991@gmail.com/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  
ศนูยว์จัิยสขุภาพสตัวน้ํ์าสงขลา  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
 เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
 ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
 (มพัีกเทีย่ง) 
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ทีอ่ยู ่130/2 ม.8 ถ.ตณิสลูานนท ์ต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 
90100 โทรศพัท ์074 335 244-8 โทรสาร 074 335 243/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 สถานทีใ่หบ้ร กิาร  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง เขต 5 (ภเูก็ต) 
กองวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง 
ทีอ่ยู ่100 ม.4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 
โทรศพัท ์076 621 821-2 โทรสาร 076 621 832/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (สามารถยืน่คํารอ้งขอผ่านระบบไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะเริม่พจิารณาคําขอในวนัและเวลาทําการที่
กําหนดไว)้)  
www.aahri.in.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
 เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :……180…..นาท ี
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูย้ืน่คําขอยืน่เอกสารและหลกัฐานประกอบ 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของ
เอกสารหลักฐาน 

60 นาท ี กองวจัิยและ
พัฒนาสขุภาพ 

สตัวน้ํ์า 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณารายชือ่ชนดิสตัวน้ํ์าตาม
เงือ่นไขทีป่ระเทศคูค่า้กําหนด 

30 นาท ี กองวจัิยและ
พัฒนาสขุภาพ 

สตัวน้ํ์า 
3) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีอ่อกหนังสอืรับรองเพือ่เสนอผูม้อํีานาจลงนาม 
(หมายเหต:ุ รวมถงึการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร)  

60 นาท ี กองวจัิยและ
พัฒนาสขุภาพ 

สตัวน้ํ์า 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืรับรอง 
(หมายเหต:ุ รวมถงึการอปัโหลดขอ้มลูเพือ่การ
ตรวจสอบทีด่า่นตรวจสตัวน้ํา)  

30 นาท ี กองวจัิยและ
พัฒนาสขุภาพ 

สตัวน้ํ์า 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 
 

คําขอหนงัสอืรบัรองสขุภาพสตัวนํ์า้ (กปม.สส.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมประมง 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณบีคุคลธรรมดาใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนหรอื
สาํเนาทะเบยีนบา้นหรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง 
2. กรณีนติบิคุคลใหแ้นบสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนหรอืสาํเนา
ทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิท หรอืของหา้ง
หุน้สว่นผูจั้ดการ  
3. กรณีมอบอํานาจใหแ้นบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรอืสาํเนา
ทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ 
4.ใชเ้ฉพาะทีย่ืน่คําขอครัง้แรกของปีปฏทินิ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั     สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. กรณีผูย้ืน่คําขอเป็นนติบิคุคล ใหแ้นบสาํเนาหนังสอื
รับรองการจดทะเบยีนบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่มอีายุไมเ่กนิ 90 วนั 
นับแตว่นัทีอ่อกหนังสอืรับรอง 
2. เฉพาะกรณียืน่คําขอครัง้แรกของปีปฏทินิ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั     สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (1. กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มายืน่คํารอ้งหรอืดําเนนิการแทน 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
(พรอ้มตดิอากรแสตมป์ จํานวน 10 หรอื 30 บาท แลว้แตก่รณี) 
2. เฉพาะกรณียืน่คําขอครัง้แรกของปีปฏทินิ) 

5) 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนสถานประกอบการเพาะเลีย้ง
สตัวนํ์า้เพือ่การสง่ออก (สอ.3) หรอืหนงัสอืสําคญัแสดงการขึน้
ทะเบยีนสถานประกอบการรวบรวมสตัวนํ์า้เพือ่การสง่ออก (สอ.4) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีผูย้ืน่คําขอเป็นผูรั้บหนังสอืสําคญัการขึน้ทะเบยีนดงักลา่ว 
2. เฉพาะกรณียืน่คําขอครัง้แรก แตใ่หแ้จง้เลขทะเบยีนสถานประกอบการ
สง่ออกสตัวน้ํ์าแทน) 

กรมประมง 

6) 
 

หนงัสอืกํากบัการจําหนา่ยลูกพนัธุส์ตัวนํ์า้ (จสน. 2) หรอืหนงัสอื
กํากบัการจําหนา่ยสตัวนํ์า้ (จสน. 3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีสง่ออกสตัวน้ํ์าชนดิทีเ่สีย่งตอ่การเกดิโรคระบาด
ตามบญัชแีนบทา้ย 1 หรอืทีก่รมประมงจะประกาศเพิม่เตมิ) 

กรมประมง 

7) 
 

ใบแจง้รายการสนิคา้สตัวนํ์า้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

8) 
 

หนงัสอืรายงานผลการทดสอบโรคสตัวนํ์า้จากหอ้งปฏบิตักิารตรวจ
โรคสตัวนํ์า้ตามบญัชแีนบทา้ย 2 หรอืทีก่รมประมงจะประกาศ
กําหนด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีผูย้ืน่คําขอมคีวามประสงคจ์ะขอการรับรองโรค
สตัวน้ํ์าเพิม่เตมิ โดยหนังสอืรายงานผลการทดสอบโรคสตัวน้ํ์า มอีาย ุ
ไมเ่กนิ 30 วนั นับจากวนัทีสุ่ม่ตวัอย่างตรวจโรค) 

กรมประมง 

9) 
 

เอกสารทีผู่นํ้าเขา้กําหนดเงือ่นไขการนําเขา้สตัวนํ์า้เพิม่เตมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีผูนํ้าเขา้ปลายทางกําหนดเงือ่นไขเพิม่เตมิ เชน่ 
บันทกึการพักปลา, หนังสอืรับรองสขุภาพสตัวน้ํ์าของประเทศปลายทาง
ทีป่รับปรุงใหมแ่ละไมม่ใีนระบบ เป็นตน้)  

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอหนังสอืรับรองสขุภาพสตัวน้ํ์า กปม.สส.1 
2) คูม่อืการใชง้านระบบขอหนังสอืรับรองสขุภาพสตัวน้ํ์าผา่นทางอนิเตอรเ์น็ต 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การ 
                                    นําเขา้มาเพาะพนัธุ ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
วธิกีาร 

ผูป้ระสงคย์ืน่คําขอการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุจ์ะตอ้งปฏบิตัติาม
ระเบยีบกรมประมงเรือ่งการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุพ์.ศ. 2557 
 

เง ือ่นไข 
1. ผูป้ระสงคข์อขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุจ์ะตอ้งยืน่คําขอและเอกสาร

หลกัฐานประกอบอืน่ๆ ใหถ้กูตอ้งครบถว้นตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่ณ หน่วยงานภายใตส้งักดั กองวจัิยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง/กองวจัิยและพัฒนาประมงทะเล/กองวจัิยและพัฒนาสขุภาพสตัวน้ํ์า/กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า/กองวจัิยและพัฒนาพันธุกรรม  ในทอ้งทีนั่น้หรอืในทอ้งทีใ่กลเ้คยีงทีฟ่ารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลตัง้อยูห่รอื
กลุม่วจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งกุง้ทะเล กรมประมง 

2. ฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลทีจ่ะขอขึน้ทะเบยีนตอ้งเป็นฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลทีม่กีารผลติตามมาตรฐานโคด้
ออฟคอนดคั (Code of Conduct) หรอืซโีอซ ีCOC หรอืมาตรฐานการปฏบิัตทิางการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าทีด่สีาํหรับฟารม์
เพาะและอนุบาล ลกูกุง้ทะเล (มกษ.7422-2553) หรอืมาตรฐานอืน่ทีก่รมประมงประกาศกําหนดตามระเบยีบ 

3. ฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลทีจ่ะขอขึน้ทะเบยีนตอ้งมสีถานกกักนัสตัวน้ํ์าทีไ่ดผ้า่นการตรวจรับรองตามมาตรฐาน
ทีก่รมประมงกําหนดตามระเบยีบกรมปศสุตัวว์า่ดว้ยการตรวจรับรองสถานกักกนัสตัวน้ํ์าและทีพั่กซากสตัวน้ํ์าเพือ่การ
นําเขา้นําออกหรอืนําผา่นราชอาณาจักรพ.ศ.2554และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิหรอืไดรั้บความยนิยอมใหใ้ชส้ถานกักกนัสตัวน้ํ์า
ดงักลา่ว 

4. หนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุใ์หม้อีายุหนึง่ปีนับแตว่นัที่
ออก 

5. ผูท้ีไ่ดรั้บหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุต์อ้งจัดการฟารม์
เพาะเลีย้งกุง้ทะเลนัน้ใหค้งมาตรฐานตามมาตรฐานโคด้ออฟคอนดคั (Code of Conduct) หรอืซโีอซ ีCOC หรอื
มาตรฐานการปฏบิตัทิางการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าทีด่สีําหรับฟารม์เพาะและอนุบาลลกูกุง้ทะเล (มกษ.7422-2553) หรอื
มาตรฐานอืน่ทีก่รมประมงประกาศกําหนดตามระเบยีบและตอ้งมสีถานกักกนัสตัวน้ํ์าทีไ่ดผ้่านการตรวจรับรองตาม
มาตรฐานทีก่รมประมงกําหนดตามระเบยีบกรมปศสุตัวว์า่ดว้ยการตรวจรับรองสถานกกักนัสตัวน้ํ์าและทีพั่กซากสตัวน้ํ์า
เพือ่การนําเขา้นําออกหรอืนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2554 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิหรอืไดรั้บความยนิยอมใหใ้ชส้ถาน
กกักนัสตัวน้ํ์าดงักลา่ว 

6. ผูท้ีไ่ดรั้บหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุต์อ้งยนิยอมให ้
พนักงานเจา้หนา้ทีเ่ขา้ทําการตรวจสอบฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลและสุม่ตัวอยา่งเป็นระยะตามความจําเป็นเพือ่คงไวซ้ึง่
มาตรฐานการเฝ้าระวงัโรคและควบคมุโรคกุง้ทะเลชนดิรา้ยแรง 

7. ผูท้ีไ่ดรั้บหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุเ์มือ่พบวา่มกีาร
ตายผดิปกตขิองกุง้ทะเลในฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลใหร้บีแจง้ หน่วยงานภายใตส้งักดั กองวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้ง
สตัวน้ํ์าชายฝ่ัง/กองวจัิยและพัฒนาประมงทะเล/กองวจัิยและพัฒนาสขุภาพสตัวน้ํ์า/กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า/
กองวจัิยและพัฒนาพันธุกรรมในทนัทพีรอ้มทัง้เก็บตัวอยา่งกุง้ทะเลทีต่ายไวใ้นสภาพทีพ่นักงานเจา้หนา้ทีข่องกรม
ประมงสามารถนํามาตรวจพสิจูนโ์รคได ้ เชน่ แชแ่ข็ง แชใ่นแอลกอฮอล ์70 เปอรเ์ซ็นตเ์ป็นตน้ 

8. ผูท้ีไ่ดรั้บหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุร์ายงานผลการ
เพาะเลีย้งกุง้ทะเลและการกระจายพันธุต์อ่หน่วยงานภายใตส้งักดั กองวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง/กอง
วจัิยและพัฒนาประมงทะเล/กองวจัิยและพัฒนาสขุภาพสตัวน้ํ์า/กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า/กองวจัิยและพัฒนา
พันธกุรรม ในทอ้งทีนั่น้หรอืในทอ้งทีใ่กลเ้คยีงทีฟ่ารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลตัง้อยูเ่มือ่ครบระยะเวลา 120วนันับแตว่นัออก
จากสถานกกักนัโรค 

9. กรมประมงอาจพจิารณาเพกิถอนหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มา
เพาะพันธุเ์มือ่ผูท้ีไ่ดรั้บหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุฝ่์าฝืนไม่ปฏบิตั ิ
ตามทีกํ่าหนดไวใ้นระเบยีบ กรมประมงเรือ่งการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุ ์               
พ.ศ. 255 

10. กรมประมงอาจพจิารณาเพกิถอนหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มา
เพาะพันธุเ์มือ่ตรวจพบวา่ผูย้ืน่คําขอไดก้รอกขอ้ความอนัเป็นเท็จลงในเอกสารหรอืกระทําการปลอมเอกสารใดๆที่
เกีย่วกบัระเบยีบกรมประมงเรือ่งการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุพ์.ศ. 2557 หรอืใช ้
เอกสารอนัเป็นเท็จหรอืเอกสารปลอมดงักลา่ว 

11. กรณีคณะกรรมการมขีอ้สงสยัในหลักฐานทีย่ืน่คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ต้ดิตอ่มาชีแ้จง
เพิม่เตมิไดห้รอืกรณีพนักงานเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่มาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

12. กรณีมอบอํานาจผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้รั้บมอบอํานาจดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จกระบวนงาน 
 
13. กรณีการยืน่คําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คําขอไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งซึง่ไมส่ามารถแกไ้ข

ความบกพร่องได ้ ในขณะนัน้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามในบนัทกึความตกลงเรือ่งแกไ้ข/เพิม่เตมิ
ความบกพร่องและ  รายการเอกสารหลกัฐานประกอบร่วมกนัโดยกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขความ
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บกพร่องภายใน 7 วนัทําการหรอืภายในระยะเวลาทีพ่นักงานเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอตกลงร่วมกนัหากผูย้ืน่คําขอไม่
ดําเนนิการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคย์ืน่คําขอดงักลา่วนัน้ 

14. กรณียืน่เอกสารทางไปรษณียเ์มือ่พนักงานเจา้หนา้ทีรั่บคําขอพบวา่เอกสารไมถ่กูตอ้งครบถว้นพนักงาน
เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอจัดสง่คําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบมาใหถ้กูตอ้งครบถว้นภายใน 7 วนัทําการหาก
พน้กําหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 

15. สาํเนาเอกสารจะตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
16. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตพ่นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอและเอกสาร

หลกัฐานประกอบ  ถกูตอ้งครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
17. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุ์

เรยีบรอ้ยแลว้เจา้หนา้ทีจ่ะสง่หนังสอืฯใหก้บัหน่วยงานทีรั่บคําขอและแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบในเบือ้งตน้และจัดสง่
หนังสอืฯในภายหลงั 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วจัิยและพัฒนาการผลติกุง้ทะเล   
กองวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง  
ตกึกองวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง เกษตรกลาง   
เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10900 โทร. 0 2561 4683    โทรสาร 0 2579 2421                                                                                 
 E-mail: dofshrimp.2016@gmail.com         
Website: www4.fisheries.go.th/coastalaquaculture/ 
และศนูยว์จัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง/ 
ศนูยพั์ฒนาประมงพืน้ทีลุ่ม่น้ําปากพนัง อนัเนือ่งมาจากพระราชดําร/ิ 
ศนูยศ์กึษาการพัฒนาอา่วคุง้กระเบนอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิจังหวดั
จันทบรุ ี /สถานวีจัิยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรสงคราม/จังหวดัสถานีวจัิย
และพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด /ศนูยว์จัิยและพัฒนาประมงอา่วไทย
ตอนกลาง(ชมุพร)/ศนูยว์จัิยและพัฒนาประมงอนัดามันตอนลา่ง (สตลู)/
ศนูยว์จัิยและพัฒนาประมงอา่วไทยตอนลา่ง (สงขลา) / ศนูยศ์กึษาการ
พัฒนาและอนุรักษ์พันธุป์ปู่าทุง่ทะเลอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิจังหวดั
กระบี/่ศนูยว์จัิยสขุภาพสตัวน้ํ์าสงขลา/ศนูยว์จัิยและพัฒนาพันธกุรรมสตัวน้ํ์า
นครศรธีรรมราช/ศนูยว์จัิยและพัฒนาเทคโนโลยอีาหารสตัวน้ํ์าชลบรุ ี

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการ
กําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มี
พักเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 18 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูป้ระสงคข์อขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การ
นําเขา้มาเพาะพันธุจ์ะตอ้งยืน่คําขอขึน้ทะเบยีนฯ (สพช./กท.1) 
ฉบับจรงิพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบอืน่ๆณจดุใหบ้รกิาร 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบพรอ้มทัง้ลงทะเบยีนรับคําขอ 

1 ชัว่โมง สถาบนัวจัิยอาหาร 
สตัวน้ํ์าชายฝ่ัง 

 

2) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีนั่ดหมายผูย้ืน่คําขอเพือ่เขา้ตรวจประเมนิฟารม์ 
2. เจา้หนา้ทีเ่ขา้ตรวจประเมนิฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลและบนัทกึ
ผลการตรวจสอบพรอ้มทัง้ประเมนิศกัยภาพของฟารม์ในการทีจ่ะ
รองรับกุง้ทะเลตามแบบสพช./กท.2  
 3. เจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานผลและสง่ผลการตรวจประเมนิฟารม์
พรอ้มเอกสารประกอบอืน่ๆและเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาใน
หลกัการ 
หมายเหต:ุ (1. ผูป้ระสงคย์ืน่คําขอจะตอ้งเตรยีมความพรอ้มของ
สถานทีแ่ละเอกสารหลักฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เขา้รับการตรวจ
ประเมนิฟารม์เอกสารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งสามารถดาวนโ์หลดไดท้าง
เว็บไซต ์http://www.shrimpaqua.com/ 
2. กรณีไมผ่่านการตรวจประเมนิเกษตรกรตอ้งดําเนนิการแกไ้ข
ฟารม์ภายในระยะเวลา 30 วนัและนัดหมายกับพนักงาน
เจา้หนา้ทีเ่พือ่รับการตรวจประเมนิฟารม์ซึง่จะทําใหร้ะยะเวลา 
ไมเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ทัง้นีห้ากเกนิกําหนดหน่วยงาน
ใหบ้รกิารจะคนืคําขอดงักลา่ว) 

15 วนัทําการ สถาบนัวจัิยอาหาร 
สตัวน้ํ์าชายฝ่ัง 

 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้ง 
กุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุ ์(สพช./กท. 3) และเสนอ 

2 ชัว่โมง สถาบนัวจัิยอาหาร 
สตัวน้ํ์าชายฝ่ัง 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้
ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุ ์

2 วนัทําการ สถาบนัวจัิยอาหาร 
สตัวน้ํ์าชายฝ่ัง 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน   
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ (1. กรณเีป็นบคุคลธรรมดาแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอื
แนบสําเนาบัตรประจําตัวเจา้หนา้ทีข่องรัฐ  2. กรณีนติบิคุคลแนบ
สาํเนาบตัรประชาชนของหุน้สว่นผูจั้ดการหรอืกรรมการผูม้อํีานาจลง
นามผูกพันนติบิคุคลหรอืแนบสําเนาบตัรประจําตวัเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 3. 
กรณีมอบอํานาจแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืแนบสาํเนาบตัร
ประจําตวัเจา้หนา้ทีข่องรัฐของผูม้อบอํานาจ 1 ฉบับและผูรั้บมอบ
อํานาจ 1 ฉบบั 
4. กรณียนิยอมใหใ้ชส้ถานกักกันสตัวน้ํ์า (ของผูย้นิยอม) 
    4.1 กรณีผูย้นิยอมเป็นบคุคลธรรมดาแนบสาํเนาบตัรประชาชน
หรอืแนบสาํเนาบตัรประจําตัวเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
     4.2 กรณีผูย้นิยอมเป็นนติบิคุคลแนบสําเนาบัตรประชาชนของ
หุน้สว่นผูจั้ดการหรอืกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผูกพันนติบิคุคลหรอื
แนบสําเนาบัตรประจําตัวเจา้หนา้ทีข่องรัฐ) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น   
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีเป็นบคุคลธรรมดา  2. กรณีนติบิคุคลของ
หุน้สว่นผูจั้ดการหรอืกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผูกพันนติบิคุคล 3. 
กรณีมอบอํานาจสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบ
อํานาจ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

บตัรประจําตวัเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวนํ์า้ (ทบ.1) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 

กรมประมง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคลและหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน
บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่มอีายไุมเ่กนิ 90 วนันับแตว่นัทีอ่อกหนังสอื
รับรอง 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ   ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ   สําเนา 0 ฉบบั   
หมายเหต ุ((กรณีมอบอํานาจ)) 

- 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองสถานกกักนัสตัวนํ์า้ (แบบต.ร.น. 6) 
ฉบบัจรงิ  0 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(1. กรณีมสีถานกกักนัสตัวน้ํ์าตามระเบยีบกรมปศสุตัวว์า่
ดว้ยการตรวจรับรองสถานกกักันสตัวน้ํ์าและทีพั่กซากสตัวน้ํ์าเพือ่การ
นําเขา้ 
นําออกหรอืนําผ่านราชอาณาจักร 2. กรณีมผีูย้นิยอมใหใ้ชส้ถานกักกัน
สตัวน้ํ์า) 
 

กรมประมง 

7) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานกกักนัสตัวนํ์า้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ((กรณีไดรั้บความยนิยอมใหใ้ชส้ถานกักกนัสตัวน้ํ์า)) 

- 

8) 
 

แบบคําขอขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้
มาเพาะพนัธุ ์(สพช./กท.1)  ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  สําเนา 0 ฉบับ 

กรมประมง 

9) 
 

ใบรบัรองฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลทีม่กีารผลติตามมาตรฐาน
โคด้ออฟคอนดคั (Code of Conduct) หรอืซโีอซ ี(CoC) ตาม
ระเบยีบ 
กรมประมงวา่ดว้ยการขอใบรบัรองฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลทีม่ ี
การผลติตามมาตรฐานโคด้ออฟคอนดคั (Code of Conduct) 
หรอืซโีอซ ี(CoC) พ.ศ. 2556 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั     สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(หรอืสาํเนาใบรับรองมาตรฐานการปฏบิัตทิางการ
เพาะเลีย้ง 

กรมประมง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สตัวน้ํ์าทีด่สีําหรับฟารม์เพาะและอนุบาลลกูกุง้ทะเล (มกษ. 7422-
2553) หรอืมาตรฐานอืน่ทีก่รมประมงประกาศกําหนดตามระเบยีบ)) 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขอขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุ ์(สพช./กท.1) 
2) แบบรายงานผลการเพาะเลีย้งกุง้ทะเลและการกระจายพันธุ ์(สพช./กท.4) 
3) บญัชรีายละเอยีดการนําเขา้พ่อแมพั่นธุก์ุง้ทะเลเพือ่การเพาะพันธุ ์(สพช./กท.3-1) 
4) หนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุ ์(สพช./กท.3) 
5) รายการตรวจสอบฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่ขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มา

เพาะพันธุ ์(สพช./กท.2) 
6) แบบบนัทกึประกอบคําขออนุญาตนําเขา้กุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุ ์
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืรบัรองยนืยนัการนําเขา้กุง้ทะเล 
                                    เพือ่การเพาะพนัธุ ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
วธิกีาร 

1. ผูป้ระสงคย์ืน่คําขอหนังสอืรับรองยนืยันการนําเขา้กุง้ทะเลเพือ่การเพาะพันธุ ์จะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรม
ประมง เรือ่ง การขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุ ์พ.ศ. 2557 
 

เง ือ่นไข 
1. ผูป้ระสงคข์อหนังสอืรับรองยนืยันการนําเขา้กุง้ทะเลเพือ่การเพาะพันธุ ์จะตอ้งยืน่คําขอและเอกสารหลกัฐาน

ประกอบอืน่ๆใหถ้กูตอ้งครบถว้น ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่ณ กลุม่วจัิยและพัฒนาการผลติกุง้ทะเล กรมประมง  
2. ผูป้ระสงคข์อหนังสอืรับรองยนืยันการนําเขา้กุง้ทะเลเพืก่ารเพาะพันธุต์อ้งเป็นผูข้ ึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้ง

กุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุด์ว้ย 
3. ผูท้ีไ่ดห้นังสอืรับรองยนืยันการนําเขา้กุง้ทะเลเพือ่การเพาะพันธุ ์เมือ่ไดนํ้ากุง้ทะเลเขา้มาในราชอาณาจักร

แลว้  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งนํากุง้ทะเลทีนํ่าเขา้ไปกักกนัโรค ณ สถานทีท่ีกํ่าหนดไว ้เพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบ
โรค   ตามตารางการสุม่เก็บตัวอยา่งกุง้ทะเลทีนํ่าเขา้ 

4. กรณีคณะกรรมการมขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ต้ดิตอ่มาชีแ้จง
เพิม่เตมิได ้หรอืกรณีพนักงานเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

5. กรณีมอบอํานาจผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้รั้บมอบอํานาจดําเนนิการจนเบ็จเสร็จกระบวนงาน 
6. กรณีการยืน่คําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คําขอไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง ซึง่ไมส่ามารถแกไ้ข

ความบกพร่องได ้ ในขณะนัน้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามในบนัทกึความตกลงเรือ่งแกไ้ข/เพิม่เตมิ
ความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานประกอบร่วมกนั โดยกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขความ
บกพร่องภายใน 7 วนัทําการ  หรอืภายในระยะเวลาทีพ่นักงานเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอตกลงร่วมกนัหากผูย้ืน่คําขอไม่
ดําเนนิการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคย์ืน่คําขอดงักลา่วนัน้ 

7. กรณียืน่เอกสารทางไปรษณีย ์เมือ่พนักงานเจา้หนา้ทีรั่บคําขอพบวา่เอกสารไมถู่กตอ้งครบถว้น พนักงาน
เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอจัดสง่คําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบมาใหถ้กูตอ้งครบถว้นภายใน 7 วนัทําการ หาก
พน้กําหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 

8. สําเนาเอกสาร จะตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
9. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตพ่นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบ เอกสารถกูตอ้ง

ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
10.เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืรับรองยนืยันการนําเขา้กุง้ทะเลสาํหรับเพาะพันธุเ์รยีบรอ้ยแลว้ เจา้หนา้ที่

จะแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบในเบือ้งตน้ และจัดสง่หนังสอืฯในภายหลงั 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วจัิยและพัฒนาการผลติกุง้ทะเล 
กองวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง 
อาคารกองวจัิยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง ชัน้ 2  
กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท ์0 2561 4678 โทรสาร 0 2561 0786 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
 (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 วนัทําการ 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูป้ระสงคข์อหนังสอืรับรองยนืยันการนําเขา้กุง้ทะเลเพือ่การ
เพาะพันธุ ์ยืน่คําขอและเอกสารหลกัฐานประกอบอืน่ๆ ณ จุด
ใหบ้รกิาร 
2. เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บคําขอแลว้จะตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้น
ของคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบ 
 
 
 

1 ชัว่โมง กองวจัิยและ
พัฒนาการ

เพาะเลีย้งสตัว์
น้ําชายฝ่ัง 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที ่จัดทําหนังสอืรับรองยนืยันการนําเขา้กุง้ทะเลสําหรับ

1 ชัว่โมง กองวจัิยและ
พัฒนาการ
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
เพาะพันธุ ์และเสนอผูม้อํีานาจลงนาม 
 

เพาะเลีย้งสตัว์
น้ําชายฝ่ัง 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืรับรองยนืยันการนําเขา้กุง้ทะเล 
เพือ่การเพาะพันธุ ์

5 ชัว่โมง กองวจัิยและ
พัฒนาการ

เพาะเลีย้งสตัว์
น้ําชายฝ่ัง 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณเีป็นบคุคลธรรมดา สาํเนาบตัรประชาชนหรอืแนบ
สาํเนาบตัรประจําตัวเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
2. กรณีนติบิคุคล สาํเนาบตัรประชาชนของหุน้สว่นผูจั้ดการหรอืกรรมการ
ผูม้อํีานาจลงนามผกูพันนติบิคุคล หรอืแนบสําเนาบัตรประจําตวัเจา้หนา้ที่
ของรัฐ 
3. กรณีมอบอํานาจ สาํเนาบตัรประชาชนหรอืแนบสําเนาบตัรประจําตัว
เจา้หนา้ทีข่องรัฐ ของผูม้อบอํานาจ 1 ฉบบั และผูรั้บมอบอํานาจ 1 ฉบบั) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณเีป็นบคุคลธรรมดา 
2. กรณีนติบิคุคล ของหุน้สว่นผูจั้ดการหรอืกรรมการผูม้อํีานาจลงนาม
ผกูพันนติบิคุคล 
3. กรณีมอบอํานาจ สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ 
และผูรั้บมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ) 
 

กรมการปกครอง 

3) 
 

บตัรประจําตวัเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวนํ์า้ (ทบ.1) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
 

กรมประมง 

4) 
 

หนงัสอืการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเล (กท.3) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
 

กรมประมง 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิท
หรอืหา้งหุน้สว่นซึง่มอีายุไมเ่กนิเกา้สบิวนันับแตว่นัทีอ่อกหนังสอืรับรอง) 
 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ) 

- 

7) 
 

บญัชรีายละเอยีดการนําเขา้พอ่แมพ่นัธุก์ุง้ทะเลเพือ่การเพาะพนัธุ ์
(สพช./กท.3-1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมประมง 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองสขุภาพสตัวนํ์า้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หนังสอืรับรองสขุภาพสตัวน้ํ์าซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการ
ทีม่อํีานาจของประเทศผูส้ง่ออก โดยรับรองวา่ไมเ่ป็นโรคตามรายชือ่โรค

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
ตามทีก่รมประมงประกาศกําหนด) 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ย
ละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
 

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ระเบยีบกรมประมง เรือ่ง การขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลฯ 

 
2) หนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนฟารม์เพาะเลีย้งกุง้ทะเลเพือ่การนําเขา้มาเพาะพันธุ ์

 
3) บญัชรีายละเอยีดการนําเขา้พ่อแมพั่นธุก์ุง้ทะเลเพือ่การเพาะพันธุ ์
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การออกใบอนญุาตใหผู้ป้ระกอบกจิการแพปลา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผูป้ระสงคย์ืน่ขออนุญาตจะตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญัตจัิดระเบยีบแพปลาพ.ศ.2496 
 

เง ือ่นไข : 
 1. ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสัยในหลักฐานเอกสารทีย่ื่น เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ื่นคําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
 2. กรณีการมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ี่ไดรั้บมอบอํานาจดําเนินการจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงาน 
 3. กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คําขอไม่ครบถว้นถูกตอ้งจะถือว่ายังไม่ไดรั้บเอกสารคําขอจนกว่า
เอกสารประกอบคําขอจะครบถว้นถกูตอ้ง 
 4. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้นผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนด จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอนัน้ 
 5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 6. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 

กฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 1. พระราชบญัญัตจัิดระเบยีบกจิการแพปลา พ.ศ.2496 
 2. กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญัตจัิดระเบยีบกจิการแพปลา พ.ศ. 2496 
 3. กฎกระทรวง ฉบบัที ่2 ออกตามความในพระราชบญัญัตจัิดระเบยีบกจิการแพปลา พ.ศ. 2496 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สถานทีใ่หบ้รกิาร    
กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ  
กลุม่ทะเบยีนและอนุญาตทําการประมง กรมประมง จตจัุกร 

กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์  0 2561 1418     โทรสาร   02 561 4689 
Email :  regis_dof@hotmail.co.th 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร   
สาํนักงานประมงจังหวัดในพืน้ที ่ทีม่สีะพานปลาตามประกาศ 
ขององคก์ารสะพานปลาตัง้อยู ่/ ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :   4 ช ัว่โมง 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผูย้ืน่คําขอยืน่เอกสารและหลักฐานประกอบ 
2.เจา้หนา้ทีรั่บเอกสารคําขอ(แบบ พ.ป.1) 
และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานไม่
ครบถว้นสมบรูณ์ ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการ
แกไ้ข ภายใน 1 วนัทําการ))  

1 ชัว่โมง กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนด
มาตรการ  
 

2) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาต และนําเสนอผู ้
มอํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 
2. เจา้หนา้ทีเ่ก็บคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต 

2 ชัว่โมง กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนด
มาตรการ  
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 
 

1 ชัว่โมง กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนด
มาตรการ  
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ 
(1.กรณีบคุคลธรรมดา 
2.กรณีนติบิคุคลใหแ้นบสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของกรรมการ 
ผููจั้ดการ หุน้สว่นผูจั้ดการหรอืผูแ้ทนอืน่ใดของนติบิคุคลนัน้   
3.กรณีมอบอํานาจ ใหแ้นบ 
3.1 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ   
3.2 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั   สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ 
(1.กรณีบคุคลธรรมดา พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
2.กรณีนติบิคุคลใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนของกรรมการผููจั้ดการ หุน้สว่น
ผูจั้ดการหรอืผูแ้ทนอืน่ใดของนติบิคุคลนัน้   
3.กรณีมอบอํานาจ ใหแ้นบ 
3.1 สาํเนาทะเบยีนบา้นผูม้อบอํานาจ   
3.2 สาํเนาทะเบยีนบา้นผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั   สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคลใชห้นังสอืรับรองนติบิคุคลทีอ่อกใหไ้ม่
เกนิ 6 เดอืน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองจากองคก์ารสะพานปลา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั   สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ 
(กรณีประกอบกจิการ ณ สะพานปลาซึง่ไดม้กีารประกาศใหเ้ป็นทีป่ระกอบ
กจิการแพปลาตามพระราชบญัญัตจัิดระเบยีบแพปลา พ.ศ.2496) 

องคก์ารสะพานปลา 

5) 
 

ใบอนุญาตผูป้ระกอบกจิการแพปลา (พ.ป.3) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีตอ่อายใุบอนุญาต) 

กรมประมง 

6) 
 

แบบคําขอ (พ.ป. 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตามกฏกระทรวง  ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
จัดระเบยีบแพปลา พ.ศ.2496) 

องคก์ารสะพานปลา 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญาตประกอบกจิการแพปลาประเภทสนิคา้สตัวนํ์า้สด  
(สตัวนํ์า้ นํา้เค็มและนํา้จดื) 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมรายปี ตามบญัชอีตัราคา่ธรรมเนยีม 
กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญัตจัิดระเบยีบกจิการแพปลา 
พ.ศ. 2496))  

 คา่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
 

2) ใบอนุญาตประกอบกจิการแพปลาประเภทสนิคา้สตัวนํ์า้ดองเค็ม 
หรอืแหง้ หรอืผลติภณัฑจ์ากสตัวนํ์า้ (สตัวนํ์า้ นํา้เค็ม และนํา้จดื) 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมรายปี ตามบญัชอีตัราคา่ธรรมเนยีม 
กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญัตจัิดระเบยีบกจิการแพปลา 
พ.ศ. 2496))  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  

3) ใบอนุญาตประกอบกจิการแพปลาประเภทสนิคา้สตัวนํ์า้สด 
 (เฉพาะสตัวนํ์า้ นํา้จดื) 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมรายปี ตามบญัชอีตัราคา่ธรรมเนยีม 
กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญัตจัิดระเบยีบกจิการแพปลา 
พ.ศ. 2496))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

4) ใบอนุญาตประกอบกจิการแพปลาประเภทสนิคา้สตัวนํ์า้ ดองเค็ม 
หรอืแหง้ หรอืผลติภณัฑจ์ากสตัวนํ์า้ (เฉพาะสตัวนํ์า้ นํา้จดื) 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมรายปี ตามบญัชอีตัราคา่ธรรมเนยีม 

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
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ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญัตจัิดระเบยีบกจิการแพปลา 
พ.ศ. 2496))  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการแพปลา (พ.ป.1) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การออกใบอนญุาตใหก้ระทาํการเป็นผูข้าย
ทอดตลาดสนิคา้สตัวนํ์า้ทีส่ะพานปลา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

ผูป้ระสงคย์ืน่ขออนุญาตจะตอ้งปฏบิตัติามกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญัตจัิดระเบยีบแพปลา 
พ.ศ.2496  
 

เง ือ่นไข : 
1. ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานเอกสารทีย่ืน่คําขอมา เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คํา

ขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
2. กรณีการมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ

กระบวนงาน 
3. กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คําขอไมค่รบถว้นถกูตอ้งจะถอืวา่ยังไมไ่ดรั้บเอกสารคําขอจนกวา่

เอกสารประกอบคําขอจะครบถว้นถกูตอ้ง 
4. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนด จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคจ์ะยืน่คําขอ 

5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

6. สําเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 

กฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 1. พระราชบญัญัตจัิดระเบยีบกจิการแพปลา พ.ศ.2496 
 2. กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญัตจัิดระเบยีบกจิการแพปลา พ.ศ. 2496 
 3. กฎกระทรวง ฉบบัที ่2 ออกตามความในพระราชบญัญัตจัิดระเบยีบกจิการแพปลา พ.ศ. 2496 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
กลุม่ทะเบยีนและอนุญาตทําการประมง กรมประมง จตจัุกร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์ 0 2561 1418   โทรสาร  025614689          
Email  :  regis_dof@hotmail.co.th 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร   
 สาํนักงานประมงจังหวัดในพืน้ทีท่ีม่สีะพานปลา 
ตามประกาศขององคก์ารสะพานปลาตัง้อยู ่/  
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :  4 ช ัว่โมง 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผูย้ืน่คําขอยืน่เอกสารและหลักฐานประกอบ 
2.เจา้หนา้ทีรั่บเอกสารคําขอ(แบบ พ.ป.2) และตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานไม่ครบถว้นสมบรูณ์ 
ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ข ภายใน 1 วนัทําการ))  

1 ชัว่โมง กองบรหิารจัดการทรัพยากร
และกําหนดมาตรการ  
 

2) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาต และนําเสนอผูม้อํีานาจ 
เพือ่พจิารณาลงนาม 
2. เจา้หนา้ทีเ่ก็บคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต 
 

2 ชัว่โมง กองบรหิารจัดการทรัพยากร
และกําหนดมาตรการ  
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 

1 ชัว่โมง กองบรหิารจัดการทรัพยากร
และกําหนดมาตรการ  
 

mailto:regis_dof@hotmail.co.th
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีบคุคลธรรมดา 
2.กรณีนติบิคุคลตอ้งแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของกรรมการ 
ผููจั้ดการ หุน้สว่นผูจั้ดการหรอืผูแ้ทนอืน่ใดของนติบิคุคลนัน้   
3.กรณีมอบอํานาจ ตอ้งแนบ 
3.1 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ   
3.2 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีบคุคลธรรมดา 
2.กรณีนติบิคุคลใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการผููจั้ดการหุน้สว่น
ผูจั้ดการหรอืผูแ้ทนอืน่ใดของนติบิคุคลนัน้   
3.กรณีมอบอํานาจใหแ้นบ  
3.1 สาํเนาทะเบยีนบา้นผูม้อบอํานาจ   
3.2 สาํเนาทะเบยีนบา้นผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล ใชห้นังสอืรับรองนติบิคุคลทีอ่อกใหไ้ม่
เกนิ 6 เดอืน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีการมอบอํานาจใหบ้คุคลอืน่ดําเนนิการแทน  
พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 10 บาท) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตใหก้ระทําการเป็นผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัวนํ์า้ที่
สะพานปลา (พ.ป.4) ฉบบัเดมิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีตอ่อายใุบอนุญาต) 

องคก์ารสะพานปลา 

6) 
 

แบบคําขอฯ พ.ป. 2 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตามกฏกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
จัดระเบยีบแพปลา พ.ศ.2496) 

องคก์ารสะพานปลา 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญาตสําหรบัผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัวนํ์า้ 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมรายปี ตามบญัชอีตัราคา่ธรรมเนยีม 
กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญัตจัิดระเบยีบกจิการแพปลา 
พ.ศ. 2496)))  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขอใบรับอนุญาตกระทําการเป็นผูข้ายทอดตลาดสนิคา้สตัวน้ํ์าทีส่ะพานปลา(พ.ป.2) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การตอ่อายทุะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวนํ์า้  
                                    (ทบ.1) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25   
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลกัเกณฑ ์

1. เกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าไวแ้ลว้ และใกลห้มดอาย ุ   
หากประสงคจ์ะตอ่อายุทะเบยีน ใหย้ืน่แบบแสดงความจํานงคต์อ่อายุทะเบยีนตามแบบ ทบ. 1-5  ณ สถานทีท่ีย่ ืน่คําขอ
ขึน้ทะเบยีน ภายใน 60 วนั กอ่นทะเบยีนจะหมดอายุลง 

2. ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรมประมงวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าและ 
ผูป้ระกอบการดา้นการประมง พ.ศ. 2556 

3. อายขุองทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์ามกํีาหนด 3 ปีนับจากวนัสิน้อายเุดมิ 
 

เง ือ่นไข 
1. สาํนักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานครจะดําเนนิการรับเอกสารคําขอ ไดว้นัละ 50 ฉบับ ซึง่จํานวนทีเ่กนิจะ

ดําเนนิการในวนัทําการถัดไป เนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบ และมขีัน้ตอนระยะเวลาในการ
ดําเนนิงาน หากรับเอกสารคําขอเกนิจํานวนจะไม่สามารถดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 

2. ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานเอกสารทีย่ืน่มา เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

3. กรณีการมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงาน 

4. กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไมค่รบถว้นถูกตอ้งจะถอืวา่ยังไมไ่ดรั้บเอกสารคําขอจนกวา่เอกสาร
ประกอบคําขอจะครบถว้นถกูตอ้ง  

5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 

6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่ นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

7. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อาคารเชดิชาย อมาตยกลุ 
ชัน้ 1 กรมประมง เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท/์โทรสาร 0 2558 0198 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
 ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 10 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. เกษตรกรยืน่คําขอตามแบบ ทบ 1-5 พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
2. เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับคําขอและและตรวจสอบความ
ถกูตอ้งครบถว้นของขอ้ความและเอกสารหลกัฐาน 
3. เจา้หนา้ทีอ่อกใบนัดหมายการรับบตัรประจําตวัเกษตรกร
ผูเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าแกผู่ย้ืน่คําขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารไมถู่กตอ้งครบถว้น ใหเ้กษตรกร 
ผูย้ืน่คําขอปรับปรุงแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง ภายใน 1 วนัทําการ))  

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบประจําพืน้ทีนั่ดหมายเกษตรกร และ
เขา้ตรวจสอบฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าของเกษตรกร 
(หมายเหต:ุ (หากเกษตรกรไม่ปฏบิตัติามทีนั่ดหมาย หรอื
กรณีอืน่ใดทีส่ง่ผลใหเ้จา้หนา้ทีไ่มส่ามารถเขา้ตรวจสอบ
ฟารม์ไดภ้ายใน 2 วนัทําการ หลงัจากทีนั่ดหมาย จะถอืวา่
ไมป่ระสงคย์ืน่คําขอฯ))  
 

2 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบประจําพืน้ที ่สรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า พรอ้มจัดสง่เอกสาร
หลกัฐานประกอบสง่คนืหน่วยงานทีรั่บคําขอ 
 

2 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

4) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับเอกสาร และตรวจพจิารณาคําขอ 
และเอกสารหลักฐานอกีครัง้หนึง่ 
2. เจา้หนา้ทีเ่สนอเอกสารคําขอและผลการตรวจสอบฟารม์ 
ใหผู้ม้อํีานาจเพือ่พจิารณาอนุมัตใินหลกัการ 
(หมายเหต:ุ (กรณีตรวจพจิารณาแลว้เห็นวา่ขอ้มลูไมถู่กตอ้ง 
และไมค่รบถว้นตามหลักเกณฑ ์มใิหรั้บตอ่ทะเบยีน และให ้
สง่คนืไปยังผูย้ืน่คําขอเพือ่แจง้การไมรั่บตอ่ทะเบยีนพรอ้ม
เหตผุลใหเ้กษตรกรทราบภายใน 5 วนัทําการ))  

2 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
 

5) การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจอนุมัตใิหต้อ่ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (เมือ่ผูม้อํีานาจไดอ้นุมัตใิหต้อ่ทะเบยีนแลว้  
ใหถ้อืวา่เกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าดงักลา่วเป็นผูท้ีไ่ดรั้บ
การตอ่ทะเบยีนฯนับแตว่นัทีห่มดอายุ))  

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
 

6) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการบนัทกึรายชือ่และขอ้มูลของ
เกษตรกรลงในระบบฐานขอ้มูลของกรมประมง 
2. เจา้หนา้ทีจั่ดทําบัตรประจําตัวเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้ง 
สตัวน้ํ์าเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
 

7) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในบัตรประจําตวัเกษตรกร 
 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวนํ์า้(ทบ.1) ฉบบัเดมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมประมง 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจใหแ้นบสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของ
ผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีการมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน 
 (ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท) ) 

- 

4) 
 

หลกัฐานทีแ่สดงวา่ไดม้กีารดําเนนิการเพาะเลีย้งสตัวนํ์า้ 
อยา่งตอ่เนือ่ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เกษตรกรสามารถแสดง หลกัฐานอืน่ๆทีแ่สดงวา่ไดม้กีาร
ดําเนนิการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าอย่างตอ่เนื่อง เชน่ ใบเสร็จรับเงนิคา่ซือ้ 
พันธุส์ตัวน้ํ์า ใบเสร็จรับเงนิคา่ซือ้อาหารสตัวน้ํ์า เป็นตน้) 
 

กรมประมง 

5) 
 

ใบอนุญาตหรอืหนงัสอือนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีดําเนนิการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าในทีจั่บสตัวน้ํ์า  
ในทีด่นิสาธารณประโยชนใ์นทีด่นิของรัฐ หรอืในทีด่นิอืน่) 

- 

6) 
 

สญัญาเชา่ทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเกษตรกรเชา่ทีด่นิทีม่กํีาหนดระยะเวลา) 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท /รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอตอ่อายทุะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์า (ทบ.1-5) 

 
2) แบบแจง้ขอ้มลูการเลีย้งสตัวน้ํ์ารายปี ประจําปี พ.ศ. ......................(ปีปัจจบุนั) (ทบ.1-6) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบแจง้ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัวตัถอุนัตราย 
                                    ทางการประมง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. การใหบ้รกิารออกใบรับแจง้ขอ้เท็จจรงิการนําเขา้หรอืสง่ออกวตัถอุนัตรายแกผู่ป้ระกอบการ เพือ่นําไป
ประกอบพธิกีารนําเขา้หรอืสง่ออกตอ่กรมศลุกากรเทา่นัน้ 

2. ผูป้ระสงคจ์ะขอใบรับแจง้ขอ้เท็จจรงิของผูนํ้าเขา้-สง่ออกซึง่วตัถอุนัตราย ใหย้ืน่คําขอจํานวน 2 ฉบับ โดย
หน่วยงานบรกิารจะมอบคนืใหผู้ป้ระกอบการจํานวน 1 ฉบบั และหน่วยงานบรกิารจะเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานจํานวน 1 ฉบับ 

3. วตัถุอนัตรายทีก่รมประมงรับผดิชอบ มดีงันี้ 
วตัถอุนัตรายชนดิที ่1 
  - แคลเซยีมไฮโปคลอไรต ์(calcium hypochlorite)  
  - โซเดยีมไฮดรอกไซด ์(sodium hydroxide) 
  - โซเดยีมไฮโปคลอไรต ์(sodium hypochlorite) 
วตัถอุนัตรายชนดิที ่2 
  - ฟอรม์ัลดไีฮด ์(formaldehyde) หรอื เมทานัล (methanal) หรอื ฟอรม์าลนิ 
  - ผลติภัณฑจ์ุลชพีสาํหรับปรับสภาพน้ํา หรอืทีทํ่าขึน้เพือ่ป้องกนั กําจัด ทําลาย หรอืควบคมุจลุชพี ปรสติ 

พชืหรอืสตัวน้ํ์าอืน่ในบอ่เลีย้งสตัวน้ํ์า 
  - ผลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมของสารสาํคัญทีทํ่าขึน้เพือ่ป้องกนั กําจัด ทําลาย หรอืควบคมุจลุชพี ปรสติ พชื 

หรอืสตัวน้ํ์าอืน่ในบอ่เลีย้งสตัวน้ํ์า 
วตัถอุนัตรายชนดิที ่3 
  - กรดอะซตีกิ (acetic acid) 
  - กรดเปอรอ์ะซตีกิ (peracetic acid) 
  - กรดไฮโดรคลอรกิ (hydrochloric acid) หรอื ไฮโดรเจนคลอไรด ์(hydrogen chloride) หรอื กรดเกลอื 
  - กลตูารัลดไีฮด ์(glutaraldehyde) 
  - ไตรคลอรฟ์อน (trichlorfon) 
  - ไตรฟลรูาลนิ (trifluralin) 
  - เบนซลัโคเนยีมคลอไรด ์(benzalkonium chloride) 
  - เฟนตนิอะซเีตต (fentin acetate) 
  - โรตโินน (rotenone) 
  - มาลาไคต ์กรนี ออกซาเลต (Malachite green oxalate) เฉพาะในผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า

สวยงาม 
  - มาลาไคต ์กรนี ไฮโดรคลอไรด ์(malachite green hydrochloride) เฉพาะในผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการ

เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าสวยงาม 
  - คลอรนีและสารทีใ่หค้ลอรนี (chlorine and chlorine releasing substances) 

 

เง ือ่นไข 
1. กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไมค่รบถว้นถูกตอ้งจะถอืวา่ยังไมไ่ดรั้บเอกสารคําขอจนกวา่เอกสาร

ประกอบคําขอจะครบถว้นถกูตอ้ง 
2. กรณเีจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่มาเจา้หนา้ทีส่ามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิ

ได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนั พรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรั้บคําขอจะแจง้การไมพ่จิารณาคําขอนัน้ 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กรณีมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงาน 

6. กรณีการยืน่หนังสอืมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็น
นติบิคุคลจะใหย้ืน่เฉพาะในการตดิตอ่ครัง้แรกเทา่นัน้ แตห่ากมกีารเปลีย่นแปลงสาระสาํคัญในแตล่ะเอกสารจะตอ้งยืน่
ใหม ่และในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งมกีารกําหนดวนัหมดอาย ุหากไมกํ่าหนดจะใหห้นังสอืมอบอํานาจนัน้มอีาย ุ1 ปี
นับจากวนัทีอ่อกหนังสอืมอบอํานาจ 

7. สําเนาเอกสารประกอบ จะตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
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ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองควบคมุการคา้สตัวน้ํ์าและปัจจัยการผลติ กรมประมง  
เกษตรกลาง บางเขน ลาดยาว จตจัุกร กทม. 10900  
โทรศพัท ์: 0 2579 1878, 0 2579 3614-5  
โทรสาร : 0 2940 6551 E-mail : fishimex@gmail.com  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  ใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์
           (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
        ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 2.5 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่
รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูป้ระกอบการยืน่คําขอ พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารหลักฐาน 
 

3 ชัว่โมง กองควบคมุการคา้
สตัวน้ํ์าและปัจจัย
การผลติ 
 

2) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีพ่มิพใ์บรับแจง้ขอ้เท็จจรงิฯ 
2. เจา้หนา้ทีอ่อกเลขทีใ่บรับแจง้ขอ้เท็จจรงิฯ และเสนอ 
    ผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 
 

1 วนัทําการ กองควบคมุการคา้
สตัวน้ํ์าและปัจจัย
การผลติ 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนาม 
 

1 วนัทําการ กองควบคมุการคา้
สตัวน้ํ์าและปัจจัย
การผลติ 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั        สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต:ุ  1. กรณีชาวตา่งชาต ิ 2. ลงนามสาํเนาถูกตอ้ง 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(จะยืน่เอกสารฉบบัจรงิหรอืสาํเนาก็ได ้หากเป็นสาํเนา 
ตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ย) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ: 1. กรณีการมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน 
                 2. ตดิอาการแสตมป์จํานวน 30 บาทตอ่ 1 ผูรั้บมอบ
อํานาจ 

- 

5) 
 

ใบ INVOICE 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

6) 
 

ใบ Bill of Lading (B/L) หรอื Air Way Bill 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

7) 
 

เอกสารแสดงสว่นผสมของเคมภีณัฑ/์ผลติภณัฑค์รบ 
100% หรอืหนงัสอืตอบขอ้หารอืวา่เคมภีณัฑเ์ป็นวตัถุ
อนัตรายชนดิที ่1 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ: 1. กรณีการนําเขา้หรอืสง่ออกวตัถอุนัตรายชนดิที ่1 
                 2. ลงนามรับรองเอกสาร 

- 

8) 
 

ใบรบัแจง้ดําเนนิการเกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 (วอ/
กปม. 2) 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ: 1. กรณีการนําเขา้หรอืสง่ออกวตัถอุนัตราย ชนดิที ่2 

กรมประมง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

                 2. ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
9) 

 
ใบอนุญาตนําเขา้วตัถอุนัตราย (วอ. 4) 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ: 1. กรณีเป็นการนําเขา้วตัถุอนัตราย ชนดิที ่3 
                 2. พรอ้มลงนามรับรองสาํเนา 

กรมประมง 

10) 
 

ใบอนุญาตสง่ออกวตัถอุนัตราย (วอ. 6) 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ: 1. กรณีการสง่ออกวตัถุอนัตราย ชนดิที ่3  
                 2. ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมประมง 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ใบแจง้ขอ้เท็จจรงิของผูนํ้าเขา้ หรอืผูส้ง่ออกซึง่วตัถุอนัตราย 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายทางการประมง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลกัเกณฑ ์

1. การใหบ้รกิารออกใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย (แบบวอ./กษ./กปม. 2) สาํหรับวตัถอุนัตรายชนดิ
ที ่2 และ 3  ทัง้ทีเ่ป็นสารเขม้ขน้และผลติภัณฑส์ําเร็จรูป ทีใ่ชใ้นทางการประมงและการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 

2. ผูป้ระสงคจ์ะผลติหรอืนําเขา้วตัถอุนัตรายชนดิที ่2 หรอืชนดิที ่3 ทีก่รมประมงรับผดิชอบ ใหย้ืน่คําขอขึน้
ทะเบยีนวตัถอุนัตราย ตามแบบ วอ./กษ./กปม.1 และตอ้งปฏบิตัติามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง การขึน้ทะเบยีน  
วตัถอุนัตราย การออกใบสําคญัและการตอ่อายใุบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายทีก่รมประมงเป็นผูรั้บผดิชอบ    
พ.ศ. 2551 

3. ใบสาํคัญการขึน้ทะเบยีนวัตถอุนัตราย มอีาย ุ6 ปี นับจากวันทีอ่อกใบสําคญัฯ 
4. วตัถุอนัตรายทีต่อ้งขึน้ทะเบยีนกบักรมประมง มดีงันี้ 
วตัถอุนัตรายชนดิที ่2 
  - ฟอรม์ัลดไีฮด ์(formaldehyde) หรอื เมทานัล (methanal) หรอื ฟอรม์าลนิ 
  - ผลติภัณฑจ์ุลชพีสาํหรับปรับสภาพน้ํา หรอืทีทํ่าขึน้เพือ่ป้องกนั กําจัด ทําลาย หรอืควบคมุจลุชพี ปรสติ พชื 

หรอืสตัวน้ํ์าอืน่ในบอ่เลีย้งสตัวน้ํ์า 
  - ผลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมของสารสาํคัญทีทํ่าขึน้เพือ่ป้องกนั กําจัด ทําลาย หรอืควบคมุจลุชพี ปรสติ พชื 

หรอืสตัวน้ํ์าอืน่ในบอ่เลีย้งสตัวน้ํ์า 
วตัถอุนัตรายชนดิที ่3 
  - กรดอะซตีกิ (acetic acid)    
  - กรดเปอรอ์ะซตีกิ (peracetic acid) 
  - กรดไฮโดรคลอรกิ (hydrochloric acid) หรอื ไฮโดรเจนคลอไรด ์(hydrogen chloride) หรอื กรดเกลอื 
  - กลตูารัลดไีฮด ์(glutaraldehyde)   
  - ไตรคลอรฟ์อน (trichlorfon) 
  - ไตรฟลรูาลนิ (trifluralin)   
  - เบนซลัโคเนยีมคลอไรด ์(benzalkonium chloride) 
  - มาลาไคต ์กรนี ออกซาเลต (Malachite green oxalate) เฉพาะในผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า

สวยงาม 
- มาลาไคต ์กรนี ไฮโดรคลอไรด ์(malachite green hydrochloride) เฉพาะในผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการเพาะเลีย้งสตัว์

น้ําสวยงาม 
  - โรตโินน (rotenone) 
  - เฟนตนิอะซเีตต (fentin acetate) 
  - คลอรนีและสารทีใ่หค้ลอรนี (chlorine and chlorine releasing substances) 

 

เง ือ่นไข 
1. กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไมค่รบถว้นถูกตอ้งจะถอืวา่ยังไมไ่ดรั้บเอกสารคําขอจนกวา่เอกสาร

ประกอบคําขอจะครบถว้นถกูตอ้ง 
2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่มา เจา้หนา้ทีส่ามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิ

ได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ใน ขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนั พรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดผูรั้บคําขอจะแจง้การไม่พจิารณาคําขอนัน้ 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กรณีมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงาน 

6. การยืน่หนังสอืมอบอํานาจ สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน และสาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติิ
บคุคลจะใหย้ืน่เฉพาะในการตดิตอ่ครัง้แรกเทา่นัน้ แตห่ากมกีารเปลีย่นแปลงสาระสาํคัญในแตล่ะเอกสารจะตอ้งยืน่ใหม่
และในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งมกีารกําหนดวนัหมดอายหุากไม่กําหนดจะใหห้นังสอืมอบอํานาจนัน้มอีาย ุ1 ปีนับจาก
วนัทีอ่อกหนังสอืมอบอํานาจ 

7. ผูย้ืน่คําขอตอ้งจัดเตรยีมเอกสารประกอบคําขอ และสําเนาชดุเอกสารประกอบคําขอ ตามจํานวน
คณะทํางานพจิารณาการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายทีใ่ชใ้นการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า (14 ชดุ) รวมทัง้จัดทําป้ายดชันแีสดง
หัวขอ้ของเอกสารเพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจและพจิารณาคําขอ 

8. คําขอขึน้ทะเบยีน และเอกสารประกอบคําขอ ควรเป็นฉบบัจรงิ หากเป็นสาํเนา ผูม้อํีานาจลงนามเอกสาร
ตอ้งเซ็นชือ่รับรองสาํเนาทกุชดุ 

9. สําเนาเอกสารประกอบ จะตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
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ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองควบคมุการคา้สตัวน้ํ์าและปัจจัยการผลติ กรมประมง  
เกษตรกลาง บางเขน ลาดยาว จตจัุกร กทม. 10900  
โทรศพัท ์: 0 2579 1878, 0 2579 3614-5  
โทรสาร : 0 2561 4690 E-mail : fishimex@gmail.com  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
        (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
     ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 34 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูป้ระกอบการยืน่คําขอตามแบบ วอ./กษ./กปม.1 พรอ้ม 
    เอกสารหลักฐานประกอบ 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของคําขอและ 
    เอกสารหลักฐาน 
3. เจา้หนา้ทีส่ง่คําขอพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบให ้
    เลขานุการคณะทํางานพจิารณาการขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย 
    ทีใ่ชใ้นการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า เพือ่พจิารณา 

1 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 
 

2) การพจิารณา 
เลขานุการคณะทํางานฯ ตรวจพจิารณาและทวนสอบเอกสาร 
พรอ้มทัง้สรุปผลการทวนสอบ เสนอประธานคณะทํางานฯ 

12 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 
 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีนั่ดประชมุคณะทํางานฯ เพือ่พจิารณาการขึน้ทะเบยีน
วตัถอุนัตราย  

14 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 
 

4) การพจิารณา 
คณะทํางานฯ ประชมุเพือ่พจิารณาการขึน้ทะเบยีน  

1 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 

5) การพจิารณา 
เลขานุการคณะทํางานฯ จัดทํารายงานการประชมุพจิารณา 

3 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 

6) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่มิพใ์บสําคญัการขึน้ทะเบยีน พรอ้มมตคิณะทํางานฯ 
เสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม  

1 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 
 

7) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย 

2 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ1. กรณีบคุคลธรรมดา 
2. กรณีนติบิคุคลเป็นของผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่ตามทีร่ะบใุน
หนังสอื 
    รับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล 
3. กรณีมกีารมอบอํานาจเป็นของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ 
4. ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 
 หมายเหต ุ1. กรณีชาวตา่งชาต ิ
                2. ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั    สําเนา 0 ฉบับ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั   สําเนา 0 ฉบบั 

- 

5) 
 

ใบคําขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย (แบบ วอ./กษ./กปม. 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั   สําเนา 14 ฉบับ 

- 

6) 
 

ขอ้มูลเพือ่การขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั   สําเนา 14 ฉบับ 

- 

7) 
 

ผลการทดลองประสทิธภิาพ และพษิตกคา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั    สําเนา 14 ฉบับ 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

8) 
 

ตวัอยา่งเอกสารหรอืภาพถา่ยแสดงลกัษณะภาชนะบรรจหุบีหอ่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  สําเนา 14 ฉบับ 

- 

9) 
 

ตวัอยา่งฉลากและใบแทรก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั   สําเนา 14 ฉบับ 

- 

10) 
 

รายงานผลการวเิคราะหต์วัอยา่งผลติภณัฑ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั   สําเนา 14 ฉบับ 

- 

11) 
 

หนงัสอืนําสง่เอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั    สําเนา 0 ฉบับ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขอขึน้ทะเบยีนวัตถอุนัตราย (แบบ วอ./กษ./กปม. 1) 

 
2) ขอ้มลูเพือ่การขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การอนญุาตนําเขา้วตัถอุนัตรายทางการประมง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลกัเกณฑ ์
 1. การใหบ้รกิารออกใบอนุญาตนําเขา้วัตถอุนัตราย (แบบวอ. 4) ใหแ้กผู่ป้ระกอบการนําเขา้วตัถอุนัตรายชนดิ
ที ่3  ทีก่รมประมงรับผดิชอบตามบญัช ี2 แนบทา้ยประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมเรือ่งบญัชรีายชือ่วตัถุอนัตรายพ.ศ. 
2556  เทา่นัน้ 

2. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่คําขออนุญาตนําเขา้วัตถอุนัตราย (แบบวอ. 3) ตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) 
และกฎกระทรวงฉบับที ่4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญัตวิตัถอุนัตรายพ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงเรือ่ง
กําหนดคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัวัตถอุนัตรายพ.ศ. 2552 

3. วตัถุอนัตรายชนดิที ่3 ทีก่รมประมงรับผดิชอบ มดีงันี้ 
  - กรดอะซตีกิ (acetic acid)   
  - กรดเปอรอ์ะซตีกิ (peracetic acid) 
  - กรดไฮโดรคลอรกิ (hydrochloric acid) หรอื ไฮโดรเจนคลอไรด ์(hydrogen chloride) หรอื กรดเกลอื 
  - กลตูารัลดไีฮด ์(glutaraldehyde)   
  - ไตรคลอรฟ์อน (trichlorfon) 
  - ไตรฟลรูาลนิ (trifluralin)               
  - เบนซลัโคเนยีมคลอไรด ์(benzalkonium chloride) 
  - เฟนตนิอะซเีตต (fentin acetate)   
  - โรตโินน (rotenone) 
  - มาลาไคต ์กรนี ออกซาเลต (Malachite green oxalate) เฉพาะในผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า

สวยงาม 
- มาลาไคต ์กรนี ไฮโดรคลอไรด ์(malachite green hydrochloride) เฉพาะในผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการ

เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าสวยงาม 
  - คลอรนีและสารทีใ่หค้ลอรนี (chlorine and chlorine releasing substances) 

 

เง ือ่นไข 
1. กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไมค่รบถว้นถูกตอ้ง จะถอืวา่ยังไมไ่ดรั้บเอกสารคําขอจนกวา่เอกสาร

ประกอบคําขอจะครบถว้นถกูตอ้ง 
2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา  เจา้หนา้ทีส่ามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิ

ได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนั พรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดผูรั้บคําขอจะแจง้การไม่พจิารณาคําขอนัน้ 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กรณีมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงาน 

6. การยืน่หนังสอืมอบอํานาจ สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน และสาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติิ
บคุคลจะใหย้ืน่เฉพาะในการตดิตอ่ครัง้แรกเทา่นัน้ แตห่ากมกีารเปลีย่นแปลงสาระสาํคัญในแตล่ะเอกสารจะตอ้งยืน่ใหม่
และใน   หนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งมกีารกําหนดวนัหมดอายหุากไมกํ่าหนดจะใหห้นังสอืมอบอํานาจนัน้มอีาย ุ1 ปีนับ
จากวนัทีอ่อกหนังสอืมอบอํานาจ 

7. สําเนาเอกสารประกอบจะตอ้งรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองควบคมุการคา้สตัวน้ํ์าและปัจจัยการผลติ กรมประมง เกษตร
กลาง บางเขน ลาดยาว จตจัุกร กทม. 10900  
โทรศพัท ์: 0 2579 1878, 0 2579 3614-5  
โทรสาร : 0 2561 4690 E-mail : fishimex@gmail.com  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  ใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์
              (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
        ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 34 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูป้ระกอบการยืน่คําขอตามแบบวอ.3 พรอ้มเอกสารหลักฐาน 
    ประกอบ 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของคําขอและ 
    เอกสารหลักฐาน 
3. เจา้หนา้ทีส่ง่คําขอพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบให ้
    เจา้หนา้ทีผู่ม้หีนา้ทีต่รวจสอบสถานทีเ่ก็บรักษาวตัถุอนัตราย 

1 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 
 

2) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีนั่ดตรวจสอบสถานที ่
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานที ่และทํารายงานการตรวจสอบสถานที ่

10 วนัทํา
การ 

กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 
 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีห่ัวหนา้งานพจิารณารายงานการตรวจสอบสถานที ่

10 วนัทํา
การ 

กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 

4) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีแ่จง้ผลพจิารณาการตรวจสอบสถานทีใ่หแ้กผู่ย้ืน่คําขอ 

10 วนัทํา
การ 

กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 

5) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่มิพใ์บอนุญาตและเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 

2 วนัทําการ กองควบคมุการคา้สตัว์
น้ําและปัจจัยการผลติ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ  สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. กรณีบคุคลธรรมดา 
2. กรณีนติบิคุคลเป็นของผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่ตามทีร่ะบใุน
หนังสอื 
    รับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล 
3. กรณีมกีารมอบอํานาจเป็นของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ 
4. ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว  ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(1. กรณีชาวตา่งชาต ิ 2. ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล  ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ  สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(จะยืน่เอกสารฉบบัจรงิหรอืสาํเนาก็ไดห้ากเป็นสาํเนาตอ้ง 
ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ย) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ  ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ - 

5) 
 

ใบคําขออนุญาตนําเขา้วตัถุอนัตราย (แบบ วอ. 3) ฉบบัจรงิ 1 
ฉบับ 

- 

6) ใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ (ภ.พ. ๒๐) ฉบับจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 
ฉบับ 

กรมสรรพากร 

7) 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย ฉบับจรงิ 0 ฉบับ สําเนา 1 
ฉบับ 

         กองควบคมุการคา้สตัวน้ํ์า 
         และปัจจัยการผลติ 

8) 
 

ผลการวเิคราะหว์ตัถอุนัตราย ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบับ - 

9) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถานทีเ่ก็บรกัษาวตัถอุนัตรายและบรเิวณ
ขา้งเคยีง  ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ   สําเนา 1 ฉบับ 

- 

10) 
 

แผนผงัภายในของอาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีเ่ก็บรกัษาวตัถุ
อนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  สําเนา 1 ฉบบั 

- 

11) 
 

เอกสารแสดงความรูค้วามชํานาญของผูเ้ชีย่วชาญหรอืบุคลากร
เฉพาะรบัผดิชอบสําหรบัการเก็บรกัษา ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 
1 ฉบบั 

- 

12) 
 

เอกสารแสดงลกัษณะภาชนะบรรจทุีจ่ะใชแ้ละการหุม้หอ่หรอื
ผูกมดัภาชนะบรรจวุตัถอุนัตราย ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 0 ฉบบั 

- 

13) 
 

เอกสารแสดงขอ้มูลความปลอดภยัของวตัถอุนัตราย เช่น 
Materials Safety Data Sheet ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ สําเนา 1 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ฉบับ 
14) 

 
หนงัสอืนําสง่เอกสาร  ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั - 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) กรณีปรมิาณการนําเขา้ตอ่ปี ไมถ่งึสบิเมตรกิตนั 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

2) กรณีปรมิาณการนําเขา้ตอ่ปี ต ัง้แต่สบิเมตรกิตนัขึน้ไป แต่ไม่
ถงึ 
หา้สบิเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

3) กรณีปรมิาณการนําเขา้ตอ่ปี ต ัง้แตห่า้สบิเมตรกิตนัขึน้ไป 
แตไ่มถ่งึหนึง่รอ้ยเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  
 

4) กรณีปรมิาณการนําเขา้ตอ่ปี ต ัง้แตห่นึง่รอ้ยเมตรกิตนัขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  
 

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ใบคําขออนุญาตนําเขา้วัตถอุนัตราย (แบบ วอ. 3) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การอนญุาตผลติวตัถอุนัตรายทางการประมง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. การใหบ้รกิารออกใบอนุญาตหรอืตอ่อายใุบอนุญาตผลติวัตถอุนัตราย (แบบวอ. 2) ใหแ้กผู่ป้ระกอบการผลติ
วตัถอุนัตรายชนดิที ่3 ทีก่รมประมงรับผดิชอบตามบญัช ี2 แนบทา้ยประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมเรือ่งบญัชรีายชือ่วตัถุ
อนัตรายพ.ศ. 2556 เทา่นัน้ 

2. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่คําขออนุญาตผลติวตัถุอนัตราย (แบบวอ. 1) ตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) 
และกฎกระทรวงฉบับที ่4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญัตวิตัถอุนัตรายพ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงเรือ่ง
กําหนดคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัวัตถอุนัตรายพ.ศ. 2552 

3. วตัถุอนัตรายชนดิที ่3 ทีก่รมประมงรับผดิชอบ มดีงันี้ 
  - กรดอะซตีกิ (acetic acid)   
  - กรดเปอรอ์ะซติกิ (peracetic acid)   
  - กรดไฮโดรคลอรกิ (hydrochloric acid) หรอื ไฮโดรเจนคลอไรด ์(hydrogen chloride) หรอื กรดเกลอื 
  - กลตูารัลดไีฮด ์(glutaraldehyde)   
  - เฟนตนิอะซเีตต (fentin acetate) 
  - ไตรคลอรฟ์อน (trichlofon)   
  - ไตรฟลรูาลนิ (trifluralin) 
  - เบนซลัโคเนยีมคลอไรด ์(benzalkonium chloride)          
  - โรตโินน (rotenone) 
  - มาลาไคต ์กรนี ออกซาเลต (Malchite green oxalate) เฉพาะในผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า

สวยงาม 
  - มาลาไคต ์กรนี ไฮโดรคลอไรด ์(malchite green hydrochloride) เฉพาะในผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการ

เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าสวยงาม 
- คลอรนีและสารประกอบคลอรนี (chlorine and chlorine releasing substances) 

 

เง ือ่นไข 
1. กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไมค่รบถว้นถูกตอ้ง จะถอืวา่ยังไมไ่ดรั้บเอกสารคําขอจนกวา่เอกสาร

ประกอบคําขอ จะครบถว้นถกูตอ้ง 
2. กรณเีจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่มา เจา้หนา้ทีส่ามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิ

ได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนั พรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรั้บคําขอจะแจง้การไมพ่จิารณาคําขอนัน้ 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กรณีมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงาน 

6. การยืน่หนังสอืมอบอํานาจ สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน และสาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติิ
บคุคลจะใหย้ืน่เฉพาะในการตดิตอ่ครัง้แรกเทา่นัน้ แตห่ากมกีารเปลีย่นแปลงสาระสาํคัญในแตล่ะเอกสารจะตอ้งยืน่ใหม่
และในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งมกีารกําหนดวนัหมดอายหุากไม่กําหนดจะใหห้นังสอืมอบอํานาจนัน้มอีาย ุ1 ปีนับจาก
วนัทีอ่อกหนังสอืมอบอํานาจ 

7. สําเนาเอกสารประกอบจะตอ้งรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

  
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองควบคมุการคา้สตัวน้ํ์าและปัจจัยการผลติ กรมประมง  
เกษตรกลาง บางเขน ลาดยาว จตจัุกร กทม. 10900  
โทรศพัท ์: 0 2579 1878, 0 2579 3614-5  
โทรสาร : 0 2940 6551 E-mail : fishimex@gmail.com  
 

 
ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  ใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์ 
               (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด)  
            ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 64 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่
รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูป้ระกอบการยืน่คําขอตามแบบ วอ.1 พรอ้มเอกสารหลักฐาน 
   ประกอบ 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของคําขอและ 
    เอกสารหลักฐาน 
3. เจา้หนา้ทีส่ง่คําขอพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบให ้
    เจา้หนา้ทีผู่ม้หีนา้ทีต่รวจสอบสถานทีเ่ก็บรักษาวตัถุอนัตราย  

1 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 
 

2) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีนั่ดตรวจสอบสถานที ่
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานที ่และทํารายงานการตรวจสอบสถานที ่

30 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 
 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีห่ัวหนา้งานพจิารณารายงานการตรวจสอบสถานที ่

20 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 

4) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีแ่จง้ผลพจิารณาการตรวจสอบสถานทีใ่หแ้กผู่ย้ืน่คําขอ 

10 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 

5) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่มิพใ์บอนุญาตและเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 

2 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) บตัรประจําตวัประชาชน  สําเนา 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
2) ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว  สําเนา 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
3) หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล  ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
4) หนงัสอืมอบอํานาจ  ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ - 
5) ใบคําขออนุญาตผลติวตัถอุนัตราย (แบบ วอ. 1) ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั - 
6) ใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ (ภ.พ. ๒๐) สําเนา 1 ฉบบั กรมสรรพากร 
7) ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย  สําเนา 1 ฉบบั กองวจัิยและพัฒนาประมงน้ํา

จดื 
8) 

 
แผนทีส่งัเขปแสดงสถานทีผ่ลติวตัถอุนัตรายและบรเิวณขา้งเคยีง 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

9) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถานทีเ่ก็บรกัษาวตัถอุนัตรายและ 
บรเิวณขา้งเคยีง  ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั   สําเนา 1 ฉบับ 

- 

10) 
 

แผนผงัภายในของอาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีเ่ก็บรกัษาวตัถุอนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

11) 
 

เอกสารแสดงกรรมวธิกีารผลติ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองเอกสาร) 

- 

12) 
 

เอกสารแสดงความรูค้วามชํานาญของผูเ้ชีย่วชาญหรอืบุคลากร
เฉพาะรบัผดิชอบสําหรบัการเก็บรกัษา 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
13) 

 
เอกสารแสดงลกัษณะภาชนะบรรจทุีจ่ะใชแ้ละการหุม้หอ่หรอื
ผูกมดัภาชนะบรรจวุตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 

14) 
 

เอกสารแสดงขอ้มูลความปลอดภยัของวตัถอุนัตราย เช่น 
Materials Safety Data Sheet 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 

15) 
 

หนงัสอืนําสง่เอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ย

ละ) 
1) กรณีปรมิาณการผลติตอ่ปี ไมถ่งึสบิเมตรกิตนั 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

2) กรณีปรมิาณการผลติตอ่ปี ต ัง้แตส่บิเมตรกิตนัขึน้ไป  
แตไ่มถ่งึหา้สบิเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
 

3) กรณีปรมิาณการผลติตอ่ปี ต ัง้แตห่า้สบิเมตรกิตนัขึน้ไป 
แตไ่มถ่งึหนึง่รอ้ยเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
 

4) กรณีปรมิาณการผลติตอ่ปี ต ัง้แตห่นึง่รอ้ยเมตรกิตนัขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ใบคําขออนุญาตผลติวตัถุอนัตราย (แบบ วอ. 1) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การอนญุาตสง่ออกวตัถอุนัตรายทางการประมง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. การใหบ้รกิารออกใบอนุญาตสง่ออกวตัถุอนัตราย (แบบวอ. 6) ใหแ้กผู่ป้ระกอบการสง่ออกวตัถุอนัตราย
ชนดิที ่3 ทีก่รมประมงรับผดิชอบตามบญัช ี2 แนบทา้ยประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมเรือ่งบัญชรีายชือ่วัตถอุนัตราย
พ.ศ. 2556 เทา่นัน้ 

2. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่คําขออนุญาตสง่ออกวตัถุอนัตราย (แบบวอ. 5) ตอ้งปฏบิัตติามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) 
และกฎกระทรวงฉบับที ่4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญัตวิตัถอุนัตรายพ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงเรือ่ง    
กําหนดคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัวัตถอุนัตรายพ.ศ. 2552 

3. วตัถุอนัตรายชนดิที ่3 ทีก่รมประมงรับผดิชอบ มดีงันี้ 
- กรดอะซตีกิ (acetic acid)      
- กรดเปอรอ์ะซตีกิ (peracetic acid) 
- กรดไฮโดรคลอรกิ (hydrochloric acid) หรอื ไฮโดรเจนคลอไรด ์(hydrogen chloride) หรอื กรดเกลอื 
- กลตูารัลดไีฮด ์(glutaraldehyde)   
- ไตรคลอรฟ์อน (trichlorfon) 
 - ไตรฟลรูาลนิ (trifluralin)      
- เบนซลัโคเนยีมคลอไรด ์(benzalkonium chloride) 
- เฟนตนิอะซเีตต (fentin acetate)  
- โรตโินน (rotenone) 
- มาลาไคต ์กรนี ออกซาเลต (Malachite green oxalate) เฉพาะในผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการเพาะเลีย้งสตัว์
น้ํา สวยงาม 

   - มาลาไคต ์กรนี ไฮโดรคลอไรด ์(malachite green hydrochloride) เฉพาะในผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าสวยงาม 

  - คลอรนีและสารทีใ่หค้ลอรนี (chlorine and chlorine releasing substances) 
 

เง ือ่นไข 
1. กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไมค่รบถว้นถูกตอ้ง จะถอืวา่ยังไมไ่ดรั้บเอกสารคําขอจนกวา่เอกสาร
ประกอบคําขอจะครบถว้นถกูตอ้ง 
2. กรณเีจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่มา เจา้หนา้ทีส่ามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิ

ได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ใน  ขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนั พรอ้ม 
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลา  ที่
กําหนด ผูรั้บคําขอจะแจง้การไมพ่จิารณาคําขอนัน้ 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้น  คูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กรณีมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงาน 

6. การยืน่หนังสอืมอบอํานาจ สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน และสาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติิ
บคุคลจะใหย้ืน่เฉพาะในการตดิตอ่ครัง้แรกเทา่นัน้ แตห่ากมกีารเปลีย่นแปลงสาระสาํคัญในแตล่ะเอกสารจะตอ้งยืน่ใหม่
และในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งมกีารกําหนดวนัหมดอายหุากไม่กําหนดจะใหห้นังสอืมอบอํานาจนัน้มอีาย ุ1 ปีนับจาก
วนัทีอ่อกหนังสอืมอบอํานาจ 

7. สําเนาเอกสารประกอบจะตอ้งรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองควบคมุการคา้สตัวน้ํ์าและปัจจัยการผลติ กรมประมง  
เกษตรกลาง บางเขน ลาดยาว จตจัุกร กทม. 10900  
โทรศพัท ์: 0 2579 1878, 0 2579 3614-5  
โทรสาร : 0 2561 4690 E-mail : fishimex@gmail.com  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  ใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์
            (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
         ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 34 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่
รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูป้ระกอบการยืน่คําขอตามแบบ วอ.5 พรอ้มเอกสารหลักฐาน 
    ประกอบ 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของคําขอและ 
    เอกสารหลักฐาน 
3. เจา้หนา้ทีส่ง่คําขอพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบให ้
    เจา้หนา้ทีผู่ม้หีนา้ทีต่รวจสอบสถานทีเ่ก็บรักษาวตัถุอนัตราย 

1 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 
 
 

2) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีนั่ดตรวจสอบสถานที ่
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานที ่และทํารายงานการตรวจสอบ 
   สถานที ่

10 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 
 
 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีห่ัวหนา้งานพจิารณารายงานการตรวจสอบสถานที ่

10 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 

4) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีแ่จง้ผลพจิารณาการตรวจสอบสถานทีใ่หแ้กผู่ย้ืน่คําขอ  

10 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 

5) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่มิพใ์บอนุญาตและเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 

2 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีชาวตา่งชาต ิ 2. ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(จะยืน่เอกสารฉบบัจรงิหรอืสาํเนาก็ไดห้ากเป็นสาํเนาตอ้ง 
ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ย) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ( กรณีการมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทนตดิอาการ
แสตมป์จํานวน 30 บาทตอ่ 1 ผูรั้บมอบอํานาจ) 

- 

5) 
 

ใบคําขออนุญาตสง่ออกวตัถุอนัตราย (แบบ วอ. 5) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้นถกูตอ้ง) 

- 

6) 
 

ใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ (ภ.พ. ๒๐) 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมสรรพากร 

7) 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กองควบคมุการคา้สตัวน้ํ์า 
และปัจจัยการผลติ 

8) ผลการวเิคราะหว์ตัถอุนัตราย - 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 สําเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 
9) 

 
แผนทีส่งัเขปแสดงสถานทีเ่ก็บรกัษาวตัถอุนัตรายและบรเิวณ
ขา้งเคยีง 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

10) 
 

แผนผงัภายในของอาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีเ่ก็บรกัษาวตัถุ
อนัตราย 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

11) 
 

เอกสารแสดงความรูค้วามชํานาญของผูเ้ชีย่วชาญหรอื
บุคลากรเฉพาะรบัผดิชอบสําหรบัการเก็บรกัษา 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

12) 
 

เอกสารแสดงลกัษณะภาชนะบรรจทุีจ่ะใชแ้ละการหุม้หอ่หรอื
ผูกมดัภาชนะบรรจวุตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองเอกสาร) 

- 

13) 
 

เอกสารแสดงขอ้มูลความปลอดภยัของวตัถอุนัตราย เช่น 
Materials Safety Data Sheet 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

14) 
 

หนงัสอืนําสง่เอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) กรณีปรมิาณการสง่ออกตอ่ปี ไมถ่งึสบิเมตรกิตนั 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

2) กรณีปรมิาณการสง่ออกตอ่ปี ต ัง้แตส่บิเมตรกิตนัขึน้ไป  
แตไ่มถ่งึหา้สบิเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

3) กรณีปรมิาณการสง่ออกตอ่ปี ต ัง้แตห่า้สบิเมตรกิตนัขึน้ไป  
แตไ่มถ่งึหนึง่รอ้ยเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  

4) กรณีปรมิาณการสง่ออกตอ่ปี ต ัง้แตห่นึง่รอ้ยเมตรกิตนัขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ใบคําขออนุญาตสง่ออกวตัถุอันตราย (แบบ วอ. 5) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การอนญุาตครอบครองวตัถอุนัตรายทางการประมง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 31  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลกัเกณฑ ์

1. การใหบ้รกิารออกใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบวอ. 8) ใหแ้กผู่ป้ระกอบการใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการขายหรอืเก็บรักษาวตัถอุนัตราย ชนดิที ่3 ทีก่รมประมงรับผดิชอบตามบัญช ี2 แนบทา้ยประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรมเรือ่งบัญชรีายชือ่วัตถอุนัตรายพ.ศ. 2556 เทา่นัน้ 

2. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่คําขออนุญาตคําขออนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วัตถอุนัตราย (แบบวอ. 7) ตอ้งปฏบิตัติาม
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงฉบับที ่4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญัตวิตัถอุนัตรายพ.ศ. 
2535 และกฎกระทรวงเรือ่งกําหนดคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัวตัถุอนัตรายพ.ศ. 2552 

3. วตัถุอนัตรายชนดิที ่3 ทีก่รมประมงรับผดิชอบ มดีงันี้ 
  - กรดอะซตีกิ (acetic acid) 
  - กรดเปอรอ์ะซตีกิ (peracetic acid) 
  - กรดไฮโดรคลอรกิ (hydrochloric acid) หรอื ไฮโดรเจนคลอไรด ์(hydrogen chloride) หรอื กรดเกลอื 
  - กลตูารัลดไีฮด ์(glutaraldehyde) 
  - ไตรคลอรฟ์อน (trichlorfon) 
  - ไตรฟลรูาลนิ (trifluralin) 
  - เบนซลัโคเนยีมคลอไรด ์(benzalkonium chloride) 
  - เฟนตนิอะซเีตต (fentin acetate) 
  - มาลาไคต ์กรนี ออกซาเลต (Malachite green oxalate) เฉพาะในผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า

สวยงาม 
  - มาลาไคต ์กรนี ไฮโดรคลอไรด ์(malachite green hydrochloride) เฉพาะในผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการ

เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าสวยงาม 
  - โรตโินน (rotenone) 
  - คลอรนีและสารทีใ่หค้ลอรนี (chlorine and chlorine releasing substances) 

 

เง ือ่นไข 
1. กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไมค่รบถว้นถูกตอ้ง จะถอืวา่ยังไมไ่ดรั้บเอกสารคําขอจนกวา่เอกสาร

ประกอบคําขอจะครบถว้นถกูตอ้ง 
2. กรณเีจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่มา เจา้หนา้ทีส่ามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิ

ได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนั พรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดผูรั้บคําขอจะแจง้การไม่พจิารณาคําขอนัน้ 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กรณีมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงาน 

6. การยืน่หนังสอืมอบอํานาจ สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน และสาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติิ
บคุคลจะใหย้ืน่เฉพาะในการตดิตอ่ครัง้แรกเทา่นัน้ แตห่ากมกีารเปลีย่นแปลงสาระสาํคัญในแตล่ะเอกสารจะตอ้งยืน่ใหม่
และในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งมกีารกําหนดวนัหมดอายหุากไม่กําหนดจะใหห้นังสอืมอบอํานาจนัน้มอีาย ุ1 ปีนับจาก
วนัทีอ่อกหนังสอืมอบอํานาจ 

7. สําเนาเอกสารประกอบจะตอ้งรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองควบคมุการคา้สตัวน้ํ์าและปัจจัยการผลติ กรมประมง เกษตร
กลาง บางเขน ลาดยาว จตจัุกร กทม. 10900  
โทรศพัท ์: 0 2579 1878, 0 2579 3614-5  
โทรสาร : 0 2940 6551 E-mail : fishimex@gmail.com  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
        (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
     ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 34 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่
รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูป้ระกอบการยืน่คําขอตามแบบ วอ.7 พรอ้มเอกสารหลักฐาน 
    ประกอบ 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของคําขอและเอกสาร 
    หลกัฐาน 
3. เจา้หนา้ทีส่ง่คําขอพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบใหเ้จา้หนา้ที ่
    ผูม้หีนา้ทีต่รวจสอบสถานทีเ่ก็บรักษาวัตถอุนัตราย 

1 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 
 

2) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีนั่ดตรวจสอบสถานที ่
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานที ่และทํารายงานการตรวจสอบสถานที ่

10 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 
 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีห่ัวหนา้งานพจิารณารายงานการตรวจสอบสถานที ่

10 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 

4) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีแ่จง้ผลพจิารณาการตรวจสอบสถานทีใ่หแ้กผู่ย้ืน่คําขอ 
(หมายเหต:ุ (หากไม่อนุญาตจะแจง้คําสัง่ไม่อนุญาตและเหตผุล 
แกผู่ย้ืน่คําขอ))  

10 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 
 

5) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่มิพใ์บอนุญาตและเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 

2 วนัทําการ กองควบคมุ
การคา้สตัวน้ํ์า
และปัจจัยการ
ผลติ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน  ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ   สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ: 1. กรณีบคุคลธรรมดา 
2. กรณีนติบิคุคลเป็นของผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่ตามทีร่ะบใุนหนังสอื
รับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล 
3. กรณีมกีารมอบอํานาจเป็นของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ 
4. ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว  ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ  สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีชาวตา่งชาต ิ 2. ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล  ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ   สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(จะยืน่เอกสารฉบบัจรงิหรอืสาํเนาก็ไดห้ากเป็นสาํเนาตอ้งลง
นามรับรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ   ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ  สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีการมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน 
- ตดิอาการแสตมป์จํานวน 30 บาทตอ่ 1 ผูรั้บมอบอํานาจ) 

- 

5) 
 

ใบคําขออนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบ วอ. 7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  สําเนา 0 ฉบบั (กรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้นถกูตอ้ง) 

- 

6) ใบทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิม่ (ภ.พ. ๒๐) ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ สําเนา 1 ฉบับ กรมสรรพากร 
7) 

 
ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กองวจัิยและพัฒนาประมงน้ํา
จดื 

8) 
 

หลกัฐานแสดงการไดว้ตัถอุนัตรายไวใ้นครอบครอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ สําเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
9) 

 
รายชือ่วตัถอุนัตรายทีม่ไีวใ้นครอบครองในกรณีทีม่มีากกวา่ 
หนึง่รายการ  ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ สําเนา 0 ฉบบั 

- 

10) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถานทีเ่ก็บรกัษาวตัถอุนัตรายและบรเิวณ 
ขา้งเคยีง  ฉบบัจรงิ 0 ชดุ  สําเนา 1 ชดุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

11) 
 

แผนผงัภายในของอาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีเ่ก็บรกัษาวตัถุอนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ  สําเนา 1 ชดุ หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

12) 
 

เอกสารแสดงความรูค้วามชํานาญของผูเ้ชีย่วชาญหรอืบุคลากร
เฉพาะรบัผดิชอบสําหรบัการเก็บรกัษาฉบบัจรงิ 0 ชดุ สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

13) 
 

เอกสารแสดงระบบ/กรรมวธิ ีการป้องกนั และอุปกรณใ์นการ
บรรเทาความรุนแรงของอุบตัภิยัของสถานทีเ่ก็บรกัษาวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ  สําเนา 1 ชดุ หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

14) 
 

เอกสารแสดงวธิกีารเก็บรกัษาวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ  สําเนา 1 ชดุ หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

15) หนงัสอืนําสง่เอกสาร  ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  สําเนา 0 ฉบับ - 
 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท /รอ้ย
ละ) 

1) กรณีปรมิาณการครอบครองไมถ่งึสบิเมตรกิตนัตอ่ปี และใชพ้ืน้ที่
เฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาไมถ่งึหา้รอ้ยตารางเมตร(คา่ธรรมเนยีมตอ่
ฉบับ) 

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

2) กรณีปรมิาณการครอบครองไม่ถงึสบิเมตรกิตนัต่อปี และใชพ้ืน้ที่
เฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาต ัง้แต่หา้รอ้ยตารางเมตรขึน้ไปแต่ไม่ถงึ
หนึง่พนัตารางเมตร (หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

3) กรณีปรมิาณการครอบครองไม่ถงึสบิเมตรกิตนัต่อปี และใชพ้ืน้ที่
เฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาต ัง้แต่หนึง่พนัตารางเมตรขึน้ไปแตไ่ม่ถงึ
สองพนัตารางเมตร(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  
 

4) กรณีปรมิาณการครอบครองไม่ถงึสบิเมตรกิตนัต่อปี และใชพ้ืน้ที่
เฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาต ัง้แตส่องพนัตารางเมตรขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  
 

5) กรณีปรมิาณการครอบครองต ัง้แตส่บิเมตรกิตนัขึน้ไปตอ่ปี แตไ่มถ่งึ
หา้สบิเมตรกิตนัตอ่ปี และใชพ้ืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาไมถ่งึหนึง่
พนัตารางเมตร(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

6) กรณีปรมิาณการครอบครองต ัง้แตส่บิเมตรกิตนัขึน้ไปตอ่ปี แตไ่มถ่งึ
หา้สบิเมตรกิตนัตอ่ปี และใชพ้ืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาต ัง้แตห่นึง่
พนัตารางเมตรขึน้ไปแตไ่มถ่งึสองพนัตารางเมตร (คา่ธรรมเนยีมตอ่
ฉบับ))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  
 

7) กรณีปรมิาณการครอบครองต ัง้แตส่บิเมตรกิตนัขึน้ไปตอ่ปี แตไ่มถ่งึ
หา้สบิเมตรกิตนัตอ่ปี และใชพ้ืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาต ัง้แตส่อง
พนัตารางเมตรขึน้ไป(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  
 

8) กรณีปรมิาณการครอบครองต ัง้แตห่า้สบิเมตรกิตนัขึน้ไปตอ่ปีแตไ่ม่
ถงึหนึง่รอ้ยเมตรกิตนัตอ่ปี และใชพ้ืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาไม่
ถงึสองพนัตารางเมตร(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  
 

9) กรณีปรมิาณการครอบครองต ัง้แตห่า้สบิเมตรกิตนัขึน้ไปตอ่ปีแตไ่ม่
ถงึหนึง่รอ้ยเมตรกิตนัต่อปี และใช้พืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่การเก็บรกัษา
ต ัง้แตส่องพนัตารางเมตรขึน้ไป  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  
 

10) กรณีปรมิาณการครอบครองต ัง้แตห่นึง่รอ้ยเมตรกิตนัขึน้ไปตอ่ปี  คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ใบคําขออนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถุอนัตราย (แบบ วอ. 7) 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน์ํา้) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 32  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏบิัตติามพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหารสตัวพ์.ศ.2558  
http://www4.fisheries.go.th/local/index.php /main/site2/afr 

2. ผูข้ออนุญาตตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 20 ของพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหาร
สตัว ์ พ.ศ.2558 ดงันี ้

   (1) เป็นเจา้ของกจิการทีป่ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญาต 
   (2) มอีายไุมตํ่า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ ์
   (3) มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
   (4) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
   (5) ไมเ่คยไดรั้บโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึทีส่ดุหรอืคําสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจํ้าคกุในความผดิที่

กฎหมายบัญญัตใิหถ้อืเอาการกระทําโดยทจุรติเป็นองคป์ระกอบหรอืตามพระราชบัญญัตนิี ้เวน้แตพ่น้โทษมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัขอรับใบอนุญาต 

   (6) ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
   (7) มสีถานทีผ่ลติสถานทีนํ่าเขา้สถานทีข่ายหรอืสถานทีเ่ก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้น

การผลติการขายหรอืการเก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและการควบคมุหรอืรักษาคณุภาพอาหารสตัวค์วบคมุ เฉพาะ ซึง่
มลีกัษณะและจํานวนตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงในกรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาตผูจั้ดการหรอืผูแ้ทนของนติบิคุคล
ซึง่เป็นผูดํ้าเนนิกจิการ ตอ้งมคีณุสมบตัติาม (2) และ (3) และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม (4) (5) หรอื (6) 

3. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่มา เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

4. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ
ร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคจ์ะยืน่คําขอ 

5. กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์าจะรับคําขอไมเ่กนิเวลา 16.00 น. เนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตาม
ระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบและมขีัน้ตอนระยะเวลาในการดําเนนิงาน หากรับเอกสารคําขอหลงัเวลา 16.00 น. จะไม่
สามารถดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 

6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบใุนคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

7. หลงัจากผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะออกเลขทีใ่บอนุญาตพรอ้มทัง้จัดทําใบคํารอ้งขอ
ชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมและแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมารับใบอนุญาต โดยการยืน่คํารอ้งขอชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมตอ้งยืน่กอ่น
เวลา 16.00 น. 

8. ใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะใชไ้ดส้ามปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ตรวจสอบและรับรองระบบคณุภาพอตุสาหกรรมการผลติ
อาหารสตัวน้ํ์า กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า อาคารปลอด
ประสพ  
ชัน้ 4 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศพัท ์0-2562-0600-15 ตอ่ 4403 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-2940-6149/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
 เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 19 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของคําขอและเอกสาร
หลกัฐานประกอบคําขอ  
(หมายเหต:ุ (กรณีมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิคําขอหรอืตอ้งสง่เอกสาร
หรอืหลกัฐานเพิม่เตมิตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่จง้ ผูข้ออนุญาตตอ้ง
ดําเนนิการภายใน 7 วนัทําการ))  
 
 
 

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 165 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีนั่ดหมายผูข้ออนุญาตและเขา้ตรวจสอบสถานทีผ่ลติ 
(หมายเหต:ุ (1.หากผูย้ืน่คําขอไมป่ฏบิตัติามทีนั่ดหมายหรอืกระทํา
การใดทีส่ง่ผลใหเ้จา้หนา้ทีไ่ม่สามารถเขา้ตรวจสอบสถานทีผ่ลติ
ไดต้ามระยะเวลาทีนั่ดหมายจะถอืวา่ไมป่ระสงคย์ืน่คําขอ 
2. กรณีไม่ผา่นการตรวจประเมนิผูป้ระกอบการจะตอ้งดําเนนิการ
แกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดและนัดหมายกับ
เจา้หนา้ทีเ่พือ่รับการตรวจประเมนิอกีครัง้โดยไมนั่บรวมระยะเวลา
ทีใ่หผู้ป้ระกอบการกลับไปแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักลา่วซึง่จะทําให ้
ระยะเวลาไมเ่ป็นไปตาม 
ทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  

15 วนัทํา
การ 

กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาตและเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลง
นาม 

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 

2 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผู ้
ออกเอกสาร 

1) คําขออนุญาตผลติอาหารสตัว ์(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ   - 
2) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา  2.กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบสําเนาบัตร
ประจําตวัประชาชนของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันนติบิคุคลนัน้ 3. กรณี
แตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการใหแ้นบสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูม้อบอํานาจ
และผูดํ้าเนนิกจิการ  4.กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการแทนใหแ้นบสาํเนา
บตัรประจําตัวประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ 5.ลงนามรับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น (สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา  2.กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบสําเนา
ทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันนติบิคุคลนัน้ 3.กรณีแตง่ตัง้ผู ้
ดําเนนิกจิการใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจและผูดํ้าเนนิกจิการ 
4.กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการแทนใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนบา้นของผู ้
มอบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ 5.ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืเดนิทาง (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีผูข้ออนุญาตเป็นชาวตา่งชาต ิ2.ลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งทกุ
หนา้) 

- 

5) 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ 2.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุ
หนา้) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย (สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีผูข้ออนุญาตเป็นชาวตา่งชาต ิ2.ลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งทกุ
หนา้) 

กรมการจัดหางาน 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาต 2.เอกสารอายุไมเ่กนิ 
6 เดอืน 3.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้ตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดในหนังสอื
รับรอง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 
 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูดํ้าเนนิกจิการ (ฉบบัจรงิ) 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการ 2.ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

- 

9) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ฉบบัจรงิ) 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการ 2.กรณีนติบิคุคลเป็น
ผูม้อบอํานาจใหแ้นบหนังสอืรับรองนติบิคุคล 3.ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

- 

10) 
 

เอกสารแสดงความเป็นเจา้ของสถานทีผ่ลติอาหารสตัวห์รอืหนงัสอื
สญัญาเชา่สถานทีผ่ลติอาหารสตัวห์รอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีผ่ลติ
อาหารสตัว ์(สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีทีอ่ยูส่ถานทีผ่ลติอาหารสตัวไ์มต่รงกบัทีอ่ยูใ่นหนังสอืรับรอง
การจดทะเบยีนนติบิคุคล/ใบทะเบยีนพาณิชย ์2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุ
หนา้) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผู ้

ออกเอกสาร 
11) 

 
แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของสถานทีผ่ลติอาหารสตัวแ์ละสถานทีข่ายอาหารสตัว ์
(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ 

- 

12) 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุของ
สถานทีผ่ลติอาหารสตัว ์(สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีทีเ่ป็นกจิการคา้ซึง่ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการคา้
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ  2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

13) 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน หรอื ใบรบัแจง้การประกอบกจิการ
โรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีทีเ่ป็นโรงงานทีต่อ้งแจง้การประกอบกจิการหรอืตอ้งไดรั้บ
อนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน  2.ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

14) 
 

รายการเครือ่งจกัร เครือ่งมอื พรอ้มอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติ ชนดิขนาด 
(แรงมา้) (ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ 

- 

15) แบบรายงานผลการผลติอาหารสตัว ์(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ - 
 

คา่ธรรมเนยีม  (หมายเหต ุ: เป็นคา่ธรรมเนยีมทีก่าํหนดตามพ.ร.บ. ควบคมุคณุภาพอาหาร
สตัวพ์.ศ. 2558) 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) กรณีประสทิธภิาพในการผลติไมเ่กนิ 10 ตนัตอ่ช ัว่โมง 1,500 บาท 
2) กรณีประสทิธภิาพในการผลติเกนิ 10 ตนัตอ่ช ัว่โมง สว่นทีเ่กนิ 

10 ตนัตอ่ช ัว่โมง คดิเพิม่จากคา่ธรรมเนยีมในขอ้ 1 ตนัละ 
(หมายเหต:ุ (1. เศษของหนึง่ตนัใหค้ดิเป็นหนึง่ตนั 
2. ตวัอย่างการคํานวนคา่ธรรมเนยีมเชน่กําลงัผลติ 12 ตนัตอ่ชัว่โมง
คา่ธรรมเนยีม 2,500 บาท/ฉบับ (10 ตนัแรกคดิ 1,500 บาทสว่นที่
เกนิ 
 (2 ตนั) คดิ 1,000 บาท (500 บาท x 2 ตนั) รวมคา่ธรรมเนยีม 
2,500 บาท (1,500+1,000 บาท )) 

500 บาท 
  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขออนุญาตผลติอาหารสตัว ์

(หมายเหต:ุ (http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20171102154720_new.pdf)) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การประกาศรบัรองใหอ้อกหนงัสอืกํากบัการจําหนา่ย
สตัวนํ์า้(สําหรบัผูข้อประเภทกลุม่องคก์รเอกชน) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 33 
 
หลกัเกณฑ ์ 

1. กลุม่องคก์รเอกชน ซึง่เป็นชมรมหรอืกลุม่อืน่ใด ทีม่คีวามประสงคจ์ะขอใหป้ระกาศรับรองใหอ้อกหนังสอื
กํากบัการจําหน่ายสตัวน้ํ์า จะตอ้งยืน่ขอหนังสอืประกาศรับรอง ณ สาํนักงานประมงจังหวัดทอ้งทีท่ีฟ่ารม์ตัง้อยู ่

2. ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรมประมงวา่ดว้ยการประกาศรับรองใหอ้อกหนังสอืกํากบัการจําหน่าย
สตัวน้ํ์า พ.ศ.2553 

3. หนังสอืประกาศรับรองใหอ้อกหนังสอืกํากับการจําหน่ายสตัวน้ํ์าตามระเบยีบนี ้มอีาย ุ1 ปี นับแตว่นัออกให ้
และสามารถขอตอ่อายอุอกไปไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 1 ปี นับตอ่จากอายตุามหนังสอืประกาศรับรองเดมิ การขอตอ่อายุ
หนังสอืประกาศรับรองฯตอ้งดําเนนิการยืน่คําขอตอ่เจา้หนา้ที ่ณ สาํนักงานประมงจังหวัดพืน้ทีก่อ่นวนัหมดอายไุมน่อ้ย
กวา่ 30 วนั 
 

เง ือ่นไข 
1. กลุม่องคก์รเอกชนทีจ่ะยืน่ขอหนังสอืประกาศรับรอง ตอ้งมคีณุสมบัตดิงัตอ่ไปนีน้ี้ 
   1.1 ตอ้งมสีมาชกิของชมรมหรอืกลุม่ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการเลีย้งสตัวน้ํ์า จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 30 ราย 
   1.2 สมาชกิของชมรมหรอืของกลุม่ตอ้งมทีีต่ัง้ฟารม์อยูใ่นเขตจังหวดัเดยีวกนักับทีต่ัง้ของชมรมหรอืกลุม่นัน้ 
   1.3 สมาชกิของชมรมหรอืกลุม่ตอ้งไดข้ึน้ทะเบยีนฟารม์กับกรมประมงแลว้ 
2. ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานเอกสารทีย่ืน่ เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา

ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีการมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ

กระบวนงาน 
4. กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไมค่รบถว้นจะถอืวา่ยังไม่ไดรั้บเอกสารคําขอจนกวา่เอกสารประกอบคําขอ

จะครบถว้น 
5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 

6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

7. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร   
สาํนักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อาคารเชดิชายอมาตย
กลุ ชัน้ 1กรมประมง เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท/์โทรสาร 0 2558 0197/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 23 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูข้อยืน่คําขอตามแบบ จ.ส.น. 4 พรอ้มเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
2.เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับคําขอและและตรวจสอบความ
ถกูตอ้งครบถว้นของขอ้ความและเอกสารหลกัฐาน 
 3.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคณุสมบัตเิบือ้งตน้ของผูย้ืน่คําขอและ
รายละเอยีดของเอกสารหลกัฐานตามทีกํ่าหนด  

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีส่ง่เอกสารคําขอและหลกัฐานประกอบ ใหห้น่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ตรวจพจิารณา 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 
3) การพจิารณา 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตรวจพจิารณาเอกสารหลักฐานตาม
เกณฑท์ีร่ะเบยีบกําหนดและเสนออธบิดกีรมประมงเพือ่
พจิารณาอนุมัตใินหลกัการ 

12 วนัทําการ กรมประมง 
 

4) การพจิารณา 7 วนัทําการ กรมประมง 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1. อธบิดกีรมประมงพจิารณาอนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิตามคําขอ 
2. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแจง้ผลการพจิารณาใหห้น่วยงาน
รับคําขอทราบ  

 

5) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบจัดทําหนังสอืประกาศรับรองใหอ้อก
หนังสอืกํากบัการจําหน่ายลกูพันธุส์ตัวน้ํ์า และเสนอผูม้อํีานาจ
เพือ่พจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืประกาศรับรองฯ 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีเป็นชมรมหรอืกลุม่ ตอ้งแนบสาํเนาบัตร
ประชาชนของคณะกรรมการชมรมหรอืกลุม่ 
2. กรณีเป็นนติบิคุคล ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนของ
คณะกรรมการ 
นติบิคุคล 
3. กรณีมอบอํานาจ  
3.1 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ 
3.2 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คําขอเป็นนติบิคุคล  ออกใหไ้มเ่กนิ 6 
เดอืน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

เอกสารการจดัต ัง้ชมรม/กลุม่ /อืน่ๆ พรอ้มขอ้บงัคบั 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นชมรม/กลุม่/สมาคม/สหกรณ์/อืน่ๆ) 

- 

4) 
 

รายชือ่สมาชกิ พรอ้มรายละเอยีดประกอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ตอ้งมรีายละเอยีดของสมาชกิทกุราย ดงันี้ 
1. ทีอ่ยู่ 
2.เลขบตัรประจําตวัประชาชน 
3.หมายเลขทะเบยีนฟารม์ 
4.สถานทีต่ัง้ฟารม์ 
5.พืน้ทีฟ่ารม์ 
6.จํานวนบอ่ 
7.ชนดิสตัวน้ํ์าทีเ่พาะเลีย้ง 
8.ศกัยภาพการผลติของสมาชกิแตล่ะราย) 

- 

5) 
 

ชือ่ และตวัอยา่งลายมอืชือ่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ทีจ่ะเป็นผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืกํากับการ
จําหน่าย 
สตัวน้ํ์า จํานวนไมเ่กนิ 3 คน) 

- 

6) 
 

ตวัอยา่งแบบคําขอหนงัสอืกํากบัการจําหนา่ยสตัวนํ์า้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 

- 

7) 
 

ตวัอยา่งหนงัสอืกํากบัการจําหนา่ยสตัวนํ์า้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตอ้งมรีายการทีเ่ป็นสาระสาํคญัครบถว้นในทํานอง
เดยีวกนักบัคําขอและหนังสอืกํากับการจําหน่ายสตัวน้ํ์าของ
กรมประมง) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
8) 

 
รายงานการประชุม 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ตอ้งระบรุายชือ่ผูม้อํีานาจลงนาม ขอ้กําหนดและ
อตัราการจัดเก็บคา่ธรรมเนยีม ในการออกหนังสอืกํากับการ
จําหน่ายสตัวน้ํ์าใหแ้กส่มาชกิ) 

- 

9) 
 

เอกสารหลกัฐานอืน่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารทีแ่สดงใหท้ราบวา่กลุม่องคก์รมี
ความสามารถบนัทกึขอ้มูลหนังสอืกํากบัการจําหน่ายสตัวน้ํ์า
ลงในระบบอเิล็กทรอนกิสท์ี ่
กรมประมงจัดทําขึน้ได)้ 

- 

10) 
 

หนงัสอืประกาศรบัรองฯ ฉบบัเดมิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีตอ่อายหุนังสอืประกาศรับรองฯ) 

กรมประมง 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขอหนังสอืประกาศรับรองเป็นผูอ้อกหนังสอืกํากับการจําหน่ายสตัวน้ํ์าหรอืลกูพันธุ ์

(สาํหรับผูข้อประเภทกลุม่องคก์รเอกชน) แบบ จ.ส.น. 4 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอือนญุาตใหนํ้าเขา้สง่ออกหรอื 
                                   ใหนํ้าผา่นซึง่สตัวป่์าชนดิพนัธุ ์(Species) อืน่ทีม่ใิช ้
                                    สตัวป่์าสงวนหรอืสตัวป่์าคุม้ครองและมใิชส่ตัวป่์าตาม 
                                    บญัชทีา้ยอนสุญัญา CITES (สป. 6) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอหนังสอือนุญาตใหนํ้าเขา้สง่ออกหรอืใหนํ้าผา่นซึง่สตัวป่์าชนดิพันธุ ์(Species) อืน่ทีม่ใิช ้
สตัวป่์าสงวนหรอืสตัวป่์าคุม้ครองและมใิชส่ตัวป่์าตามบญัชทีา้ยอนุสญัญา CITES จะตอ้งปฏบิตัติาม  
  - กฎกระทรวงฉบับที ่2 (พ.ศ. 2537) ออกตามพระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์าพ.ศ. 2535 
http://www.fisheries.go.th/management/slicence.htm 
  - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเรือ่งกําหนดชนดิสตัวป่์าและซากสตัวป่์าทีห่า้มนําเขา้
สง่ออก  (สป. 6) http://www.mratchakitcha.soc.go.th/ 
  2. ยืน่คํารอ้งขอรับใบอนุญาตใหนํ้าเขา้ใหส้ง่ออกหรอืใหนํ้าผ่านตามมาตรา 23หรอืมาตรา 24 แหง่
พระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์าพ.ศ. 2535(สป. 4 ) พรอ้มเอกสารหลักฐานทีกํ่าหนดไว ้
  3. เขยีนคํารอ้งใบรับรองและกรอกขอ้มลูรายละเอยีดตา่งๆใหค้รบถว้น 
 

เง ือ่นไข 
  1. หน่วยงานจะดําเนนิการรับเรือ่งไมเ่กนิรายละ 15 ฉบบัตอ่ 1 วนัและจํากดัจํานวนวนัละไมเ่กนิ 100 ฉบบัหาก
มเีอกสารมากกวา่ทีร่ะบไุวจ้ะถูกยืน่เขา้ควิในวนัทําการถัดไป 
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
  4. หากรายละเอยีดในใบคําขอและใบรับรองไมถ่กูตอ้งและครบถว้นหรอืแนบเอกสารหลกัฐานประกอบมาไม่
ครบ  เจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะแกไ้ขไดถู้กตอ้งครบถว้น 
  5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลกัฐานร่วมกนั  พรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคท์ีจ่ะยืน่ขอใบอนุญาตนัน้ๆ 
  6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่งานสงวนคุม้ครองพันธุส์ตัวน้ํ์าและอนุสญัญา  
กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02-579-9767 
โทรสาร 02-561-4689 
E-mail citesdof@yahoo.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
 ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 6 วนัทําการ 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 1 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
2) การพจิารณา 4 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 1 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 

(ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้) 
บตัรประชาชนของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และบตัรประชาชนของกรรมการทีม่อํีานาจลงนาม
ผกูพันบรษัิท (สาํเนา 1 ฉบับ) 

กรมการปกครอง 

2) 
(ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้) 
ทะเบยีนบา้นของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และทะเบยีนบา้นของกรรมการทีม่อํีานาจลงนามผูกพัน

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
บรษัิท (สาํเนา 1 ฉบบั) 

3) 
หนังสอืรับรองนติบิคุคล  
(หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทอายุไมเ่กนิ 6 เดอืน)       
 (สาํเนา 1 ฉบบั) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ (10 บาท/ครัง้หรอื 30 บาท/ปี) - 
5) ใบคําขอสป. 4 กรมประมง 

6) สาํเนาใบสัง่สนิคา้ (Order) หรอืสําเนาใบกํากบัสนิคา้ (Invoice) 
(1 ฉบบั)  - 

7) หลกัฐานการไดม้าของสตัวน้ํ์าทีถ่กูกฎหมาย (1 ฉบับ) - 
 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1) หนังสอือนุญาตใหนํ้าเขา้สง่ออกหรอืใหนํ้าผา่นซึง่สตัวป่์าชนดิพันธุ ์
(Species) อืน่ทีม่ใิชส้ตัวป่์าสงวนหรอืสตัวป่์าคุม้ครองและมใิชส่ตัวป่์า 
ตามบญัชทีา้ยอนุสญัญา CITES 

300 บาท (ตอ่ฉบับ) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ใบคําขอสป. 4 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : กระบวนการออกหนงัสอือนญุาตใหนํ้าเขา้สง่ออกหรอื
ใหนํ้าผา่นตามมาตรา 23 หรอืมาตรา 24 แหง่พระราชบญัญตัสิงวนและ
คุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535 (สป. 5) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 35 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอหนังสอือนุญาตใหนํ้าเขา้สง่ออกหรอืใหนํ้าผา่นตามมาตรา 23 หรอืมาตรา 24 แหง่
พระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์าพ.ศ. 2535 (สป. 5)จะตอ้งปฏบิัตติามกฎกระทรวงฉบับที ่2 (พ.ศ. 2537) ออก
ตามพระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์าพ.ศ. 2535 http://www.fisheries.go.th/management/slicence.htm 
  2. ยืน่คํารอ้งขอรับใบอนุญาตใหนํ้าเขา้ใหส้ง่ออกหรอืใหนํ้าผ่านตามมาตรา 23หรอืมาตรา 24 แหง่
พระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์าพ.ศ. 2535(สป. 4 ) พรอ้มเอกสารหลักฐานทีกํ่าหนดไว ้
  3. เขยีนคํารอ้งใบรับรองและกรอกขอ้มลูรายละเอยีดตา่งๆใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
 

เงือ่นไข 
  1. หน่วยงานจะดําเนนิการรับเรือ่งไมเ่กนิรายละ 15 ฉบบัตอ่ 1 วนัและจํากดัจํานวนวนัละไมเ่กนิ 100 ฉบบั หาก
มเีอกสารมากกวา่ทีร่ะบไุวจ้ะถูกยืน่เขา้ควิในวนัทําการถัดไป (สป. 5) 
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
  4. หากรายละเอยีดในใบคําขอและใบรับรองไมถ่กูตอ้งและครบถว้นหรอืแนบเอกสารหลกัฐานประกอบมาไม่
ครบเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะแกไ้ขไดถ้กูตอ้งครบถว้น 
  5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคท์ีจ่ะยืน่ขอใบอนุญาตนัน้ๆ 
  6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  7. กรณเีป็นชนดิพันธุต์า่งถิน่ทีต่อ้งนําเขา้คณะกรรมการไมเ่ขา้เงือ่นไขและหลักเกณฑน์ีไ้ม่สามารถพจิารณาได ้
  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่งานสงวนคุม้ครองพันธุส์ตัวน้ํ์า  และอนุสญัญา  
กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02-579-9767 
โทรสาร 02-561-4689 
E-mail: citesdof@yahoo.com 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 6 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 4 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
2) การพจิารณา 5 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 3 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 

(ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้) 
บตัรประชาชนของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และบตัรประชาชนของกรรมการทีม่อํีานาจลงนาม
ผกูพันบรษัิท (สาํเนา 1 ฉบับ) 

กรมการปกครอง 

2) 

(ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้) 
ทะเบยีนบา้นของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และทะเบยีนบา้นของกรรมการทีม่อํีานาจลงนามผูกพัน
บรษัิท (สาํเนา 1 ฉบบั) 
 
 

กรมการปกครอง 

mailto:citesdof@yahoo.com
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

3) 
หนังสอืรับรองนติบิคุคล  
(หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทอายุไมเ่กนิ 6 เดอืน)      
(สาํเนา 1 ฉบบั) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ (10 บาท/ครัง้หรอื 30 บาท/ปี) - 
5) ใบคําขอสป. 4 กรมประมง 

6) 
สาํเนาใบอนุญาต CITES สง่ออก (Export Permit) กรณีนําเขา้หรอื
สาํเนาใบอนุญาต CITES นําเขา้ (Import Permit) กรณีสง่ออก  
(1 ฉบบั) 

- 

7) สาํเนาใบสัง่สนิคา้ (Order) หรอืสําเนาใบกํากบัสนิคา้ (Invoice) 
(1 ฉบบั)  - 

8) ตารางแปรสภาพหนังจระเขก้รณีเป็นซากและผลติภัณฑ ์(1 ฉบบั) - 
9) หลกัฐานการไดม้าของสตัวน้ํ์าทีถ่กูกฎหมาย (1 ฉบับ) - 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1) สตัวป่์าคุม้ครองทีไ่ดจ้ากการเพาะพันธุ ์(สตัวน้ํ์า)  
จํานวน 1 ชิน้ 

50 บาท (ตอ่ฉบบั) 

2) สตัวป่์าคุม้ครองทีไ่ดจ้ากการเพาะพันธุ ์(สตัวน้ํ์า)   
จํานวนมากกวา่ 1 ชิน้  

500 บาท (ตอ่ฉบับ) 

3) สตัวป่์าทีรั่ฐมนตรปีระกาศกําหนด (ทีเ่ป็นสตัวน้ํ์า) 300 บาท (ตอ่ฉบับ) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ใบคําขอสป. 4 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืรบัรองใหส้ง่ออกปลาทะเลมชีวีติ 
                                    สวยงามทีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้ง (ปท. 2)  
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 36 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1.ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอหนังสอืรับรองใหส้ง่ออกปลาทะเลมชีวีติสวยงามทีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้งจะตอ้งปฏบิัตติาม    
พระราชบญัญัตกิารสง่ออกไปนอกและการนําเขา้มาในราชอาณาจักรซึง่สนิคา้พ.ศ. 2522 
  2. ยืน่คําขอหนังสอืรับรองเพือ่การสง่ปลาทะเลสวยงามทีม่ชีวีติออกไปนอกราชอาณาจักร (ปท. 1) พรอ้ม
เอกสารหลักฐานทีกํ่าหนดไว ้
  3. เขยีนคํารอ้งใบรับรองและกรอกขอ้มลูรายละเอยีดตา่งๆใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
 

เง ือ่นไข 
  1. หน่วยงานจะดําเนนิการรับเรือ่งไมเ่กนิวนัละ 20 ฉบบัตอ่ 1 วนัหากเอกสารทีย่ืน่มมีากกวา่ 20 ฉบับ จะถูกยืน่
เขา้ควิในวนัทําการถัดไป 
  * จากสถติจํิานวนการออกใบอนุญาตเฉลีย่ตอ่เดอืน 
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
  4. หากรายละเอยีดในใบคําขอและใบรับรองไมถ่กูตอ้งและครบถว้นหรอืแนบเอกสารหลกัฐานประกอบมาไม่
ครบถว้นถกูตอ้งเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะแกไ้ขไดถู้กตอ้งครบถว้น 
  5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคท์ีจ่ะยืน่ขอใบอนุญาตนัน้ๆ 
  6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่งานสงวนคุม้ครองพันธุส์ตัวน้ํ์าและอนุสญัญา  
กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02-579-9767 
โทรสาร 02-561-4689 
E-mail citesdof@yahoo.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงจังหวัด 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :  10 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 1 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
2) การพจิารณา 9 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 6 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  

บตัรประชาชนของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และบตัรประชาชนของกรรมการทีม่อํีานาจลงนาม
ผกูพันบรษัิท (สาํเนา 1 ฉบับ) 
 
 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

2) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  
ทะเบยีนบา้นของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และทะเบยีนบา้นของกรรมการทีม่อํีานาจลงนาม
ผกูพันบรษัิท (สาํเนา 1 ฉบับ)  

กรมการปกครอง 

3) หนังสอืรับรองนติบิคุคล อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน (สาํเนา 1 ฉบับ)  กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
4) หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ (10 บาท/ครัง้หรอื 30 บาท/ปี) - 
5) ใบคําขอปท.1 (1 ฉบับ) กรมประมง 
6) ผลการตรวจสอบปท. 3 (1 ฉบับ) กรมประมง 
7) ทะเบยีนฟารม์เพาะพันธุส์ตัวน้ํ์าหรอืหลกัฐานการไดม้าจากการนําเขา้

ทีผ่่านการประทบัตรารับรองการนําเขา้ (สาํเนา 1 ฉบับ) 
กรมประมง 

8) ใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟารม์เพาะเลีย้งปลาสวยงามเพือ่การ
สง่ออก (สําเนา 1 ฉบับ) 

กรมประมง 

9) ใบแสดงรายการสนิคา้ (Invoice) (สาํเนา 1 ฉบบั) - 
 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1)  ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ใบคําขอปท.1 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืรบัรองใหส้ง่ออกปลาทะเลมชีวีติ 
                                    สวยงามทีไ่ดจ้ากการนําเขา้ (ปท .2) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 37 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอหนังสอืรับรองใหส้ง่ออกปลาทะเลมชีวีติสวยงามทีไ่ดจ้ากการนําเขา้จะตอ้งปฏบิตัติาม
พระราชบญัญัตกิารสง่ออกไปนอกและการนําเขา้มาในราชอาณาจักรซึง่สนิคา้พ.ศ. 2522 

2. ยืน่คําขอหนังสอืรับรองเพือ่การสง่ปลาทะเลสวยงามทีม่ชีวีติออกไปนอกราชอาณาจักร (ปท. 1) พรอ้ม
เอกสาร หลักฐานทีกํ่าหนดไว ้

3. เขยีนคํารอ้งใบรับรองและกรอกขอ้มลูรายละเอยีดตา่งๆใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
 

เง ือ่นไข 
1. หน่วยงานจะดําเนนิการรับเรือ่งไมเ่กนิวนัละ 20 ฉบบัตอ่ 1 วนัหากเอกสารทีย่ืน่มมีากกวา่ 20 ฉบับ จะถูกยืน่

เขา้ควิในวนัทําการถัดไป 
* จากสถติจํิานวนการออกใบอนุญาตเฉลีย่ตอ่เดอืน 
2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
4. หากรายละเอยีดในใบคําขอและใบรับรองไมถ่กูตอ้งและครบถว้นหรอืแนบเอกสารหลกัฐานประกอบมาไม่
ครบเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะแกไ้ขไดถ้กูตอ้ง 
5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลกัฐานร่วมกนั
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ
ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคท์ีจ่ะยืน่ขอใบอนุญาตนัน้ๆ 
6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่งานสงวนคุม้ครองพันธุส์ตัวน้ํ์าและอนุสญัญา  
กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02-579-9767 
โทรสาร 02-561-4689 
E-mail : citesdof@yahoo.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงจังหวัด 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :  7 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 1 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
2) การพจิารณา 6 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 6 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  
บตัรประชาชนของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และบตัรประชาชนของกรรมการทีม่อํีานาจลงนาม
ผกูพันบรษัิท (สาํเนา 1 ฉบับ)  
 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
2) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  

ทะเบยีนบา้นของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และทะเบยีนบา้นของกรรมการทีม่อํีานาจลงนามผูกพัน
บรษัิท (สาํเนา 1 ฉบบั)  

กรมการปกครอง 

3) หนังสอืรับรองนติบิคุคล อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน (สาํเนา 1 ฉบับ)  กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
4) หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ (10 บาท/ครัง้หรอื 30 บาท/ปี) - 
5) ใบคําขอปท.1 (1 ฉบับ) กรมประมง 
6) ผลการตรวจสอบปท. 3 (1 ฉบับ) กรมประมง 
7) ทะเบยีนฟารม์เพาะพันธุส์ตัวน้ํ์าหรอืหลกัฐานการไดม้าจากการนําเขา้ที่

ผา่นการประทับตรารับรองการนําเขา้ (สําเนา 1 ฉบับ) 
กรมประมง 

8) ใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟารม์เพาะเลีย้งปลาสวยงามเพือ่การ
สง่ออก (สําเนา 1 ฉบับ) 

กรมประมง 

9) ใบแสดงรายการสนิคา้ (Invoice) (สาํเนา 1 ฉบบั) - 
 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1)  ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ใบคําขอปท.1 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืรบัรองใหส้ง่ออกปลาทะเลมชีวีติ 
                                    สวยงามเพือ่การศกึษาวจิยั (ปท. 2) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 38 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอหนังสอืรับรองใหส้ง่ออกปลาทะเลมชีวีติสวยงามเพือ่การศกึษาวจัิยจะตอ้งปฏบิตัติาม
พระราชบญัญัตกิารสง่ออกไปนอกและการนําเขา้มาในราชอาณาจักรซึง่สนิคา้พ.ศ. 2522 

2. ยืน่คําขอหนังสอืรับรองเพือ่การสง่ปลาทะเลสวยงามทีม่ชีวีติออกไปนอกราชอาณาจักร (ปท. 1) พรอ้ม
เอกสารหลักฐานทีกํ่าหนดไว ้

3. เขยีนคํารอ้งใบรับรองและกรอกขอ้มลูรายละเอยีดตา่งๆใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
 

เง ือ่นไข 
1. หน่วยงานจะดําเนนิการรับเรือ่งไมเ่กนิวนัละ 20 ฉบบัตอ่ 1 วนัหากเอกสารทีย่ืน่มมีากกวา่ 20 ฉบับ จะถูกยืน่

เขา้ควิในวนัทําการถัดไป 
* จากสถติจํิานวนการออกใบอนุญาตเฉลีย่ตอ่เดอืน 
2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
4. หากรายละเอยีดในใบคําขอและใบรับรองไมถ่กูตอ้งและครบถว้นหรอืแนบเอกสารหลกัฐานประกอบมาไม่

ครบเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะแกไ้ขไดถ้กูตอ้ง 
5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคท์ีจ่ะยืน่ขอใบอนุญาตนัน้ๆ 

6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่งานสงวนคุม้ครองพันธุส์ตัวน้ํ์าและอนุสญัญา  
กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02-579-9767 
โทรสาร 02-561-4689 
E-mail citesdof@yahoo.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงจังหวัด 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :  12 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 1 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
2) การพจิารณา 11 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 6 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  
บตัรประชาชนของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และบตัรประชาชนของกรรมการทีม่อํีานาจลงนาม
ผกูพันบรษัิท (สาํเนา 1 ฉบับ)  
 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
2) (ใชใ้นกรณีมอบอํานาจเทา่นัน้)  

ทะเบยีนบา้นของผูย้ืน่คําขอหรอืบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ 
(สาํเนา 1 ฉบบั)  และทะเบยีนบา้นของกรรมการทีม่อํีานาจลงนามผูกพัน
บรษัิท (สาํเนา 1 ฉบบั)  

กรมการปกครอง 

3) หนังสอืรับรองนติบิคุคล อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน (สาํเนา 1 ฉบับ)  กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
4) หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ (10 บาท/ครัง้หรอื 30 บาท/ปี) - 
5) ใบคําขอปท.1 (1 ฉบับ) กรมประมง 
6) ผลการตรวจสอบปท. 3 (1 ฉบับ) กรมประมง 
7) ทะเบยีนฟารม์เพาะพันธุส์ตัวน้ํ์าหรอืหลกัฐานการไดม้าจากการนําเขา้ที่

ผา่นการประทับตรารับรองการนําเขา้ (สําเนา 1 ฉบับ) 
กรมประมง 

8) ใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟารม์เพาะเลีย้งปลาสวยงามเพือ่การ
สง่ออก (สําเนา 1 ฉบับ) 

กรมประมง 

9) ใบแสดงรายการสนิคา้ (Invoice) (สาํเนา 1 ฉบบั) - 
10) โครงการหรอืกจิกรรมการศกึษาวเิคราะหห์รอืหนังสอืแจง้ระบวุัตถปุระสงค์

ทีไ่มใ่ชเ่พือ่การคา้ (สาํเนา 1 ฉบบั) 
- 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1)  ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ใบคําขอปท.1 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน: การประกาศรบัรองใหอ้อกหนงัสอืกาํกบัการจําหนา่ย 
                                  สตัวนํ์า้(สําหรบัผูข้อประเภทบคุคล) 
หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ: กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 39  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข(ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
  1. บคุคลทีม่คีวามประสงคจ์ะขอใหป้ระกาศรับรองใหอ้อกหนังสอืกํากบัการจําหน่ายสตัวน้ํ์า จะตอ้งยืน่ขอ
หนังสอืประกาศรับรอง ณ สาํนักงานประมงจังหวดัทอ้งทีท่ีฟ่ารม์ตัง้อยู ่
  2. ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรมประมงวา่ดว้ยการประกาศรับรองใหอ้อกหนังสอืกํากบัการจําหน่าย
สตัวน้ํ์า พ.ศ.2553 
  3. หนังสอืประกาศรับรองใหอ้อกหนังสอืกํากับการจําหน่ายสตัวน้ํ์าตามระเบยีบนี ้มอีาย ุ1 ปี นับแตว่นัออกให ้
และสามารถขอตอ่อายอุอกไปไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 1 ปี นับตอ่จากอายตุามหนังสอืประกาศรับรองเดมิ การขอตอ่อาย ุ
หนังสอืประกาศรับรองฯตอ้งดําเนนิการยืน่คําขอตอ่เจา้หนา้ที ่ณ สาํนักงานประมงจังหวัดพืน้ทีก่อ่นวนัหมดอายไุมน่อ้ย
กวา่ 30 วนั 
 

เง ือ่นไข 
  1. บคุคลทีป่ระสงคจ์ะขอรับหนังสอืประกาศรับรอง ตอ้งมคีณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี้ 
      1.1 เป็นผูป้ระกอบการโรงเพาะพันธุส์ตัวน้ํ์า 
      1.2 มสีถานประกอบการโรงเพาะพันธุส์ตัวน้ํ์า ตัง้อยูใ่นเขตจังหวดัเดยีวกนักบัสถานทีย่ืน่คําขอ 
      1.3 เป็นผูท้ีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนฟารม์กบักรมประมงแลว้ 
  2. ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานเอกสารทีย่ืน่เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. กรณีการมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงาน 
  4. กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไมค่รบถว้นจะถอืวา่ยังไม่ไดรั้บเอกสารคําขอจนกวา่เอกสารประกอบคําขอ
จะครบถว้น 
  5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  7. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อาคารเชดิชาย 
อมาตยกลุ ชัน้ 1 กรมประมง เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 
10900  โทรศพัท/์โทรสาร 0 2558 0197  
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 23 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูข้อยืน่คําขอตามแบบ จ.ส.น. 5 พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
2. เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับคําขอและและตรวจสอบ
ความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้ความและเอกสาร
หลกัฐาน 
3. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคณุสมบัตเิบือ้งตน้ของผูย้ืน่
คําขอและรายละเอยีดของเอกสารหลักฐานตามที่
กําหนด 
(หมายเหต:ุ (- กรณีเอกสารไม่ถกูตอ้งครบถว้น ให ้
ผูย้ืน่คําขอดําเนนิการปรับปรุงแกไ้ข ภายใน 1 วนั
ทําการ 
 
 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
- กรณีทีเ่จา้หนา้ทีไ่ดต้รวจสอบแลว้ พบวา่ผูย้ืน่คํา
ขอมคีณุสมบตัไิมเ่ป็นไปตาม ระเบยีบกําหนดไว ้ให ้
แจง้ผูย้ืน่คําขอทราบโดยเร็ว))  

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีส่ง่เอกสารคําขอและหลกัฐานประกอบ 
ใหห้น่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ตรวจพจิารณา 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีบคุคลเลีย้งสตัวน้ํ์าจดืเป็น
หลกั ตอ้งนํา 
สง่เอกสารคําขอไปยังกองวจัิยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้ง 
สตัวน้ํ์าจดื 
2. กรณีบคุคลเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ังเป็นหลัก ตอ้ง
นําสง่เอกสาร 
คําขอไปยัง กองวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์
น้ําชายฝ่ัง))  
 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

3) การพจิารณา 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตรวจพจิารณาเอกสาร
หลกัฐานตามเกณฑท์ีร่ะเบยีบกําหนด และเสนอ
อธบิดกีรมประมงพจิารณาอนุมัตใินหลกัการ 
(หมายเหต:ุ (- หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ คอื – กอง
วจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดื กองวจัิย
และพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง 
หากกองวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดื 
หรอืกองวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า
ชายฝ่ังตรวจพจิารณาแลว้เห็นวา่ ผูย้ืน่คําขอมี
คณุสมบัตไิมเ่ป็นไปตามระเบยีบทีกํ่าหนดไวใ้หแ้จง้
หน่วยงานทีรั่บคําขอทราบโดยเร็ว เพือ่จะไดแ้จง้ให ้
ผูย้ืน่คําขอทราบ))  

12 วนัทําการ กรมประมง 
 

4) การพจิารณา 
1. อธบิดกีรมประมงพจิารณาอนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิตาม
คําขอ 
2.หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแจง้ผลการพจิารณาให ้
หน่วยงานรับคําขอทราบ 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีอ่ธบิดกีรมประมงมคีวามเห็น
เป็นอยา่งอืน่  
ใหก้องวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดื 
หรอืกองวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า
ชายฝ่ัง แจง้หน่วยงานทีรั่บคําขอโดยเร็ว เพือ่จะได ้
แจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ))  
 

7 วนัทําการ กรมประมง 
 

5) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบจัดทําหนังสอืประกาศรับรอง
ใหอ้อกหนังสอืกํากับการจําหน่ายสตัวน้ํ์า และเสนอ
ผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืประกาศรับรองฯ 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
2. กรณีเป็นนติบิคุคล ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนของกรรมการ
ผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิท หรอืของหุน้สว่นผูจั้ดการ 
3. กรณีมอบอํานาจ  
3.1 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
3.2 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูรั้บมอบอํานาจ 
4. สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบคุคลอืน่ใดทีจ่ะเป็นผูล้ง
นามในหนังสอืกํากบัฯ) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีเป็นนติบิคุคล 
2. ออกใหไ้มเ่กนิ 90 วนั) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

4) 
 

รายละเอยีดสถานประกอบการ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รายละเอยีดทีต่ัง้สถานประกอบการเพาะพันธุส์ตัวน้ํ์า 
หมายเลขการขึน้ทะเบยีนฟารม์ จํานวนบอ่เพาะพันธุส์ตัวน้ํ์า ชนดิ
สตัวน้ํ์าทีเ่พาะพันธุแ์ละศกัยภาพการผลติ เป็นหลกั) 

- 

5) 
 

ชือ่ และตวัอยา่งลายมอืชือ่ ของผูม้อํีานาจลงนามในหนงัสอื
กํากบัการจําหนา่ยลกูพนัธุส์ตัวนํ์า้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(จํานวนไมเ่กนิ 3 คน) 

- 

6) 
 

ตวัอยา่งแบบคําขอหนงัสอืกํากบัการจําหนา่ยลูกพนัธุส์ตัว ์
นํา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตอ้งมรีายการทีเ่ป็นสาระสาํคญัครบถว้นในทํานอง
เดยีวกนักบัคําขอและหนังสอืกํากับการจําหน่ายลกูพันธุส์ตัวน้ํ์า
ของกรมประมง) 

- 

7) 
 

เอกสารอืน่ๆ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารหรอืหลักฐานทีแ่สดงใหท้ราบวา่บคุคลมี
ความสามารถบนัทกึขอ้มูลหนังสอืกํากบัการจําหน่ายลกูพันธุส์ตัว์
น้ําลง 
ในระบบอเิล็กทรอนกิสท์ีก่รมประมงจัดทําขึน้) 

- 

8) 
 

หนงัสอืประกาศรบัรองฯ ฉบบัเดมิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีตอ่อายหุนังสอืประกาศรับรองฯ) 

สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 

ตวัอยา่งแบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก  
 

1) คําขอหนังสอืประกาศรับรองเป็นผูอ้อกหนังสอืกํากับการจําหน่ายสตัวน้ํ์าหรอืลกูพันธุ(์สําหรับผูข้อประเภท
บคุคล)  
แบบ จ.ส.น. 5 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน: การประกาศรบัรองใหอ้อกหนงัสอืกาํกบัการจําหนา่ย
ลกูพนัธุส์ตัวนํ์า้(สําหรบัผูข้อประเภทกลุม่องคก์รเอกชน) 
หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ: กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 40   
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข(ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลกัเกณฑ ์
  1. กลุม่องคก์รเอกชน ซึง่เป็นชมรมหรอืกลุม่อืน่ใด ทีม่คีวามประสงคจ์ะขอใหป้ระกาศรับรองใหอ้อกหนังสอื
กํากบัการจําหน่ายลกูพันธุส์ตัวน้ํ์า(FMD) จะตอ้งยืน่ขอหนังสอืประกาศรับรอง ณ สาํนักงานประมงจังหวดัทอ้งทีท่ีฟ่ารม์
ตัง้อยู่ 
  2. ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบกรมประมงวา่ดว้ยการประกาศรับรองใหอ้อกหนังสอืกํากบัการจําหน่าย
สตัวน้ํ์า พ.ศ.2553 
  3. หนังสอืประกาศรับรองใหอ้อกหนังสอืกํากบัการจําหน่ายลกูพันธุส์ตัวน้ํ์า (FMD)ตามระเบยีบนี ้ มอีายุ 1 ปี 
นับแตว่นัออกให ้และสามารถขอตอ่อายอุอกไปไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 1 ปี 
 

เง ือ่นไข 
  1. กลุม่องคก์รเอกชนทีจ่ะยืน่ขอหนังสอืประกาศรับรอง ตอ้งมคีณุสมบัตดิงัตอ่ไปนี้ 
      1.1 ตอ้งมสีมาชกิของชมรมหรอืกลุม่ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการโรงเพาะพันธุส์ตัวน้ํ์า จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 10 ราย 
           1.2 สมาชกิของชมรมหรอืของกลุม่ตอ้งมทีีต่ัง้ฟารม์อยูใ่นเขตจังหวดัเดยีวกนักับทีต่ัง้ของชมรมหรอืกลุม่นัน้ 
           1.3 สมาชกิของชมรมหรอืกลุม่ตอ้งไดข้ึน้ทะเบยีนฟารม์กับกรมประมงแลว้ 
  2. ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลักฐานเอกสารทีย่ืน่ เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. กรณีการมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงาน 
  4. กรณียืน่เอกสารหลกัฐานประกอบไมค่รบถว้นจะถอืวา่ยังไม่ไดรั้บเอกสารคําขอจนกวา่เอกสารประกอบคําขอ
จะครบถว้น 
  5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

7. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อาคารเชดิ
ชาย อมาตยกลุ  
ชัน้ 1 กรมประมง เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 
10900   
โทรศพัท/์โทรสาร 0 2558 0197 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
 (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 23 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูข้อยืน่คําขอตามแบบ จ.ส.น. 4 พรอ้มเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
2.เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับคําขอและและตรวจสอบความ
ถกูตอ้งครบถว้นของขอ้ความและเอกสารหลกัฐาน 
3.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคณุสมบัตเิบือ้งตน้ของผูย้ืน่คําขอและ
รายละเอยีดของเอกสารหลกัฐานตามทีกํ่าหนด  
(หมายเหต:ุ (- กรณีเอกสารไม่ถกูตอ้งครบถว้น ใหผู้ย้ืน่คํา
ขอดําเนนิการปรับปรุงแกไ้ข ภายใน 1 วนัทําการ 
- กรณีทีเ่จา้หนา้ทีไ่ดต้รวจสอบแลว้ พบวา่ผูย้ืน่คําขอมี
คณุสมบัตไิมเ่ป็นไปตามระเบยีบกําหนดไว ้ใหแ้จง้ผูย้ืน่คําขอ
ทราบโดยเร็ว)  

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 184 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
เจา้หนา้ทีส่ง่เอกสารคําขอและหลกัฐานประกอบ ให ้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ตรวจพจิารณา 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีกลุม่องคก์รเอกชนทีส่มาชกิเพาะเลีย้ง 
สตัวน้ํ์าจดืเป็นหลกั ตอ้งนําสง่เอกสารคําขอไปยังกองวจัิย
และพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดื 
2. กรณีกลุม่องคก์รเอกชนทีส่มาชกิเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง
เป็นหลกั ตอ้งนําสง่เอกสารคําขอไปยัง กองวจัิยและ
พัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง))  

กรุงเทพมหานคร 
 

3) การพจิารณา 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตรวจพจิารณาเอกสารหลักฐานตามที่
ระเบยีบกําหนด และเสนออธบิดกีรมประมงเพือ่พจิารณา
อนุมัตใินหลกัการ 
(หมายเหต:ุ (- หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ คอื กองวจัิยและ
พัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดื และกองวจัิยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง แลว้แตก่รณี 
- หากกองวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดื หรอืกอง
วจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ังตรวจพจิารณา
แลว้เห็นวา่ ผูย้ืน่คําขอมคีณุสมบตัไิมเ่ป็นไปตามระเบยีบที่
กําหนดไวใ้หแ้จง้หน่วยงานทีรั่บคําขอทราบโดยเร็ว เพือ่จะ
ไดแ้จง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ))  

12 วนัทําการ กรมประมง 
 

4) การพจิารณา 
1. อธบิดกีรมประมงพจิารณาอนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิตามคําขอ 
2.หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแจง้ผลการพจิารณาใหห้น่วยงาน
รับคําขอทราบ  
(หมายเหต:ุ (กรณีทีอ่ธบิดกีรมประมงมคีวามเห็นเป็นอยา่ง
อืน่ ใหก้องวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดื หรอืกอง
วจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง แจง้หน่วยงานที่
รับคําขอโดยเร็ว เพือ่จะไดแ้จง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ))  

7 วนัทําการ กรมประมง 
 

5) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบจัดทําหนังสอืประกาศรับรองใหอ้อก
หนังสอืกํากบัการจําหน่ายลกูพันธุส์ตัวน้ํ์า และเสนอผูม้ี
อํานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืประกาศรับรองฯ  

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีเป็นชมรมหรอืกลุม่ ตอ้งแนบสาํเนาบัตร
ประชาชนของคณะกรรมการชมรมหรอืกลุม่ 
2. กรณีเป็นนติบิคุคล ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนของ
คณะกรรมการ 
นติบิคุคล 
3. กรณีมอบอํานาจ  
3.1 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ 
3.2 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีเป็นนติบิคุคล 
2. ตอ้งแนบขอ้บงัคบัของนติบิคุคลมาดว้ย) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

เอกสารการจดัต ัง้ชมรม/กลุม่ /อืน่ๆ พรอ้มขอ้บงัคบั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นชมรมหรอืกลุม่) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) รายชือ่สมาชกิ พรอ้มรายละเอยีดประกอบ - 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(พรอ้มรายละเดยีดทีอ่ยู ่หมายเลขประจําตวัประชาชน 
หมายเลขการขึน้ทะเบยีนฟารม์ สถานทีต่ัง้โรงเพาะพันธุส์ตัวน้ํ์า 
จํานวนบอ่ ชนดิสตัวน้ํ์าทีเ่พาะพันธุแ์ละศักยภาพการผลติของ
สมาชกิแตล่ะราย เป็นหลกั) 

5) 
 

ชือ่ และตวัอยา่งลายมอืชือ่ ของผูม้อํีานาจลงนามในหนงัสอื
กํากบัการจําหนา่ยลกูพนัธุส์ตัวนํ์า้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(จํานวนไมเ่กนิ 3 คน) 

- 

6) 
 

ตวัอยา่งแบบคําขอหนงัสอืกํากบัการจําหนา่ยลูกพนัธุส์ตัว ์
นํา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตอ้งมรีายการทีเ่ป็นสาระสาํคญัครบถว้นในทํานอง
เดยีวกนักบัคําขอและหนังสอืกํากับการจําหน่ายลกูพันธุส์ตัวน้ํ์า
ของกรมประมง) 

- 

7) 
 

รายงานการประชุม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตอ้งระบรุายชือ่ผูม้อํีานาจลงนาม ขอ้กําหนดและ
อตัราการจัดเก็บคา่ธรรมเนยีมในการออกหนังสอืกํากับการ
จําหน่ายลกูพันธุส์ตัวน้ํ์าใหแ้กส่มาชกิ) 

- 

8) 
 

หนงัสอืประกาศรบัรองฯ ฉบบัเดมิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีตอ่อายหุนังสอืประกาศรับรองฯ) 

สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 

ตวัอยา่งแบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก  
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขอหนังสอืประกาศรับรองเป็นผูอ้อกหนังสอืกํากับการจําหน่ายสตัวน้ํ์าหรอืลกูพันธุ(์สําหรับผูข้อ

ประเภทกลุม่องคก์รเอกชน)แบบ จ.ส.น. 4 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน: การประกาศรบัรองใหอ้อกหนงัสอืกาํกบัการจําหนา่ย 
                                   ลกูพนัธุส์ตัวนํ์า้(สําหรบัผูข้อประเภทบคุคล) 
หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ: กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 41   
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข(ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลกัเกณฑ ์
  1. บคุคลทีม่คีวามประสงคจ์ะขอใหป้ระกาศรับรองใหอ้อกหนังสอืกํากบัการจําหน่ายลกูพันธุส์ตัวน้ํ์า(FMD) 
จะตอ้งยืน่ขอหนังสอืประกาศรับรอง ณ สาํนักงานประมงจังหวดัทอ้งทีท่ีฟ่ารม์ตัง้อยู ่
  2. ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรมประมงวา่ดว้ยการประกาศรับรองใหอ้อกหนังสอืกํากบัการจําหน่าย
สตัวน้ํ์า พ.ศ.2553 
  3. หนังสอืประกาศรับรองใหอ้อกหนังสอืกํากับการจําหน่ายลกูพันธุส์ตัวน้ํ์า(FMD)ตามระเบยีบนี ้มอีาย ุ1 ปี  
นับแตว่นัออกให ้และสามารถขอตอ่อายอุอกไปไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 1 ปี นับตอ่จากอายตุามหนังสอืประกาศรับรองเดมิ  
การขอตอ่อายหุนังสอืประกาศรับรองฯตอ้งดําเนนิการยืน่คําขอตอ่เจา้หนา้ที ่ณ สาํนักงานประมงจังหวดัพืน้ทีก่อ่นวนั
หมดอายุไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
 

เง ือ่นไข 
  1. บคุคลทีป่ระสงคจ์ะขอรับหนังสอืประกาศรับรอง ตอ้งมคีณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี้ 
      1.1 เป็นผูป้ระกอบการโรงเพาะพันธุส์ตัวน้ํ์า 
      1.2 มสีถานประกอบการโรงเพาะพันธุส์ตัวน้ํ์า ตัง้อยูใ่นเขตจังหวดัเดยีวกนักบัสถานทีย่ืน่คําขอ 
      1.3 เป็นผูท้ีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนฟารม์กบักรมประมงแลว้ 
  2. ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานเอกสารทีย่ืน่ เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. กรณีการมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงาน 
  4. กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไมค่รบถว้นจะถอืวา่ยังไม่ไดรั้บเอกสารคําขอจนกวา่เอกสารประกอบคําขอ
จะครบถว้น 
  5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  7. สําเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อาคารเชดิชายอมาตยกลุ  
ชัน้ 1 กรมประมง เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท/์โทรสาร 0 2558 0197 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
 (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 23 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูข้อยืน่คําขอตามแบบ จ.ส.น. 5 พรอ้มเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
2.เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับคําขอและและตรวจสอบความ
ถกูตอ้งครบถว้นของขอ้ความและเอกสารหลกัฐาน 
3.จา้หนา้ทีต่รวจสอบคณุสมบัตเิบือ้งตน้ของผูย้ืน่คําขอและ
รายละเอยีดของเอกสารหลกัฐานตามทีกํ่าหนด 
(หมายเหต:ุ (- กรณีเอกสารไม่ถกูตอ้งครบถว้น ใหผู้ย้ืน่คําขอ
ดําเนนิการปรับปรุงแกไ้ข ภายใน 1 วนัทําการ 
- กรณีทีเ่จา้หนา้ทีไ่ดต้รวจสอบแลว้ พบวา่ผูย้ืน่คําขอมี
คณุสมบัตไิมเ่ป็นไปตาม ระเบยีบกําหนดไว ้ใหแ้จง้ผูย้ืน่คําขอ
ทราบโดยเร็ว))  
 
 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีส่ง่เอกสารคําขอและหลกัฐานประกอบ ใหห้น่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ตรวจพจิารณา 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีบคุคลเพาะพันธุส์ตัวน้ํ์าจดืเป็นหลัก ตอ้ง
นําสง่เอกสารคําขอไปยังกองวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้ง 
สตัวน้ํ์าจดื 
2. กรณีบคุคลเพาะพันธุส์ตัวน้ํ์าชายฝ่ังเป็นหลัก ตอ้งนําสง่
เอกสารคําขอไปยัง กองวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า
ชายฝ่ัง))  

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

3) การพจิารณา 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตรวจพจิารณาเอกสารหลักฐานตาม
เกณฑท์ีร่ะเบยีบกําหนดและสรุปผลการตรวจพจิารณาเสนอ
อธบิด ี
กรมประมงเพือ่พจิารณาอนุมตัใินหลกัการ 
(หมายเหต:ุ (- หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ คอื กองวจัิยและ
พัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดื และกองวจัิยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง แลว้แตก่รณี 
- หากกองวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดื หรอืกอง
วจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ังตรวจพจิารณา
แลว้เห็นวา่ ผูย้ืน่คําขอมคีณุสมบตัไิมเ่ป็นไปตามระเบยีบที่
กําหนดไวใ้หแ้จง้หน่วยงานทีรั่บคําขอทราบโดยเร็ว เพือ่จะได ้
แจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ))  

12 วนัทําการ กรมประมง 
 

4) การพจิารณา 
1. อธบิดกีรมประมงพจิารณาอนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิตามคําขอ 
2.หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแจง้ผลการพจิารณาใหห้น่วยงานรับคํา
ขอทราบ 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีอ่ธบิดกีรมประมงมคีวามเห็นเป็นอยา่งอืน่  
ใหก้องวจัิยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดื หรอืกองวจัิย
และพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าชายฝ่ัง แจง้หน่วยงานทีรั่บคํา
ขอโดยเร็ว เพือ่จะไดแ้จง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ))  

7 วนัทําการ กรมประมง 
 

5) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบจัดทําหนังสอืประกาศรับรองใหอ้อก
หนังสอืกํากบัการจําหน่ายลกูพันธุส์ตัวน้ํ์า และเสนอผูม้อํีานาจ
เพือ่พจิารณาลงนาม 
 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืประกาศรับรองฯ 
 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
2. กรณีเป็นนติบิคุคล ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนของกรรมการผูม้ี
อํานาจลงนามผูกพันบรษัิท หรอืของหุน้สว่นผูจั้ดการ 
3. กรณีมอบอํานาจ  
3.1 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ 
3.2 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูรั้บมอบอํานาจ 
4. สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบคุคลอืน่ใดทีจ่ะเป็นผูล้งนามใน
หนังสอืกํากบัฯ) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีเป็นนติบิคุคล 
2. ออกใหไ้มเ่กนิ 90 วนั) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) หนงัสอืมอบอํานาจ - 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

สําเนา 0 ฉบบั 
4) 

 
รายละเอยีดสถานประกอบการ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รายละเอยีดทีต่ัง้สถานประกอบการเพาะพันธุส์ตัวน้ํ์า 
หมายเลขการขึน้ทะเบยีนฟารม์ จํานวนบอ่เพาะพันธุส์ตัวน้ํ์า ชนดิสตัวื
น้ําทีเ่พาะพันธุแ์ละสกัยภาพการผลติ เป็นหลัก) 

- 

5) 
 

ชือ่ และตวัอยา่งลายมอืชือ่ ของผูม้อํีานาจลงนามในหนงัสอื
กํากบัการจําหนา่ยลกูพนัธุส์ตัวนํ์า้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(จํานวนไมเ่กนิ 3 คน) 

- 

6) 
 

ตวัอยา่งแบบคําขอหนงัสอืกํากบัการจําหนา่ยลูกพนัธุส์ตัวนํ์า้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตอ้งมรีายการทีเ่ป็นสาระสาํคญัครบถว้นในทํานองเดยีวกนั
กบัคําขอและหนังสอืกํากับการจําหน่ายลกูพันธุส์ตัวน้ํ์าของกรมประมง) 

- 

7) 
 

เอกสารอืน่ๆ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารหรอืหลักฐานทีแ่สดงใหท้ราบวา่บคุคลมี
ความสามารถบนัทกึขอ้มูลหนังสอืกํากบัการจําหน่ายลกูพันธุส์ตัวน้ํ์าลง
ในระบบอเิล็กทรอนกิสท์ีก่รมประมงจัดทําขึน้) 

- 

8) 
 

หนงัสอืประกาศรบัรองฯ ฉบบัเดมิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีตอ่อายหุนังสอืประกาศรับรองฯ) 

สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําด ั
บ 

ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คําขอหนังสอืประกาศรับรองเป็นผูอ้อกหนังสอืกํากับการจําหน่ายสตัวน้ํ์าหรอืลกูพันธุ(์สําหรับผูข้อประเภท
บคุคล) แบบ จ.ส.น. 5 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนและตอ่อายทุะเบยีนสถาน 
                                    ประกอบการเพาะเลีย้งสตัวนํ์า้เพือ่การสง่ออก(สอ.3) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 42  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลกัเกณฑ ์

1. ผูป้ระสงคย์ืน่คําขอรับหนังสอืสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนสถานประกอบการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าเพือ่การ
สง่ออก (สอ.3) จะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบกรมประมงวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีนสถานประกอบการสง่ออก สตัวน้ํ์า พ.ศ.2557 
www.aahri.in.th/fish_cer/attach_new/_FORM /Form1430383881_192199.pdf 

2. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี้ 
    2.1 มอีายไุมตํ่า่กวา่ 18 ปี บรบิรูณ์ 
    2.2 ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเกษตรกรดา้นการประมง(ทบ.1)ไวก้บักรมประมงแลว้ 
    2.3 ตอ้งเป็นฟารม์ทีไ่ดรั้บรองมาตรฐานการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า (GAP) 
    2.4 ไมเ่คยตอ้งคําพพิากษาถงึทีส่ดุวา่ไดก้ระทําความผดิเกีย่วกับการปลอมแปลง เอกสาร ราชการตาม

ระเบยีบฉบับนี ้เวน้แตค่ดถีงึทีส่ดุวา่ผูย้ืน่คําขอไมม่คีวามผดิตามฟ้อง ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ไดก้ระทําความผดิเกีย่วกบัการปลอม
แปลงเอกสารราชการตามระเบยีบ ฉบบันี้ ผูย้ืน่คําขอนัน้จะสามารถยืน่คําขอไดอ้กีเมือ่พน้กําหนด  

6 เดอืน นับแตว่นัทีคํ่าพพิากษาในคดนัีน้ถงึทีส่ดุ 
 

วธิกีาร 
1. ผูป้ระสงคจ์ะขอรับหนังสอืสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนสถานประกอบการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าเพือ่การสง่ออก 

(สอ.3)  ใหย้ืน่คําขอรับหนังสอืสาํคัญแสดงการขึน้ ทะเบยีนสถานประกอบการสง่ออกสตัวน้ํ์า(แบบ สอ.1) ไดท้ี่
สาํนักงานประมงจังหวัดทอ้งทีท่ีส่ถานประกอบการสง่ออกสตัวน้ํ์านัน้ตัง้ อยู ่

2. ผูต้รวจประเมนิจะนัดหมายผูป้ระกอบการเพือ่ตรวจสถานประกอบการ ตามมาตรฐานการตรวจประเมนิสถาน  
ประกอบการสง่ออกสตัวน้ํ์าตามบญัชแีนบทา้ย 2 และสุม่ตวัอย่างสตัวน้ํ์าตามชนดิของสตัวน้ํ์าในบญัชแีนบทา้ย 4 หรอืที่
จะประกาศเพิม่เตมิ เพือ่นําสง่หอ้งปฏบิัตกิารเพือ่ตรวจสขุภาพสตัวน้ํ์า 
 

เง ือ่นไข 
1.สาํนักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานครจะดําเนนิการรับเอกสารคําขอไดว้นัละ 10 ฉบับ ซึง่จํานวนทีเ่กนิจะ

ดําเนนิการในวนัทําการถัดไป เนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบ และมขีัน้ตอน ระยะเวลาใน
การดําเนนิงาน หากรับเอกสารคําขอเกนิจํานวนจะไม่สามารถดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลาที ่กําหนด 

2.หนังสอืสําคัญทีอ่อกใหต้ามระเบยีบนีม้อีายุ 3 ปี นับแตว่นัออกหนังสอืสาํคญั และสามารถขอตอ่อายอุอกไป
ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 3 ปี โดยใหนั้บอายตุอ่จากวนัหมดอายขุองหนังสอืสาํคญัฉบับเดมิ 

3.ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานเอกสารทีย่ืน่มา เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

4.กรณีการมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงาน 

5.กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไม่ครบถว้นถกูตอ้งจะถอืวา่ยังไม่ไดรั้บเอกสารคําขอจนกวา่เอกสารประกอบ
คําขอฯจะครบถว้นถกูตอ้ง 

6.กรณี คําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิ
ไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกั ฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดจะถอืวา่ผู ้ยืน่คําขอไม่ประสงคจ์ะยืน่คําขอ 

7.กรณีพบวา่สถานประกอบการไมไ่ดม้าตรฐาน ผูต้รวจประเมนิจะแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่คําขอทราบถงึ
ขอ้บกพร่องทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานการสง่ออกสตัวน้ํ์าเพือ่ทําการแกไ้ขหรอืปรับปรุงและกําหนดการตรวจสถาน
ประกอบการใหมใ่นเวลาอนัสมควร หากผูป้ระกอบการไมดํ่าเนนิการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีผู่ต้รวจประเมนิกําหนด จะ
ถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 

8.ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคู ่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

9.สาํเนาเอกสารจะตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อาคารเชดิชาย อมาตย
กลุ ชัน้ 1 กรมประมง เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท/์โทรสาร 0 2558 0197/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 67 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผูป้ระกอบการยืน่เอกสารคําขอขึน้ทะเบยีนสถาน
ประกอบการสง่ออกสตัวน้ํ์า(สอ.1)พรอ้มเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ 
2.เจา้หนา้ทีรั่บคําขอตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของคํา
ขอและเอกสารหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารไมถู่กตอ้งครบถว้น ให ้
ผูป้ระกอบการปรับปรุงแกไ้ข ภายใน 1 วนัทําการ))  

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีส่ง่คําขอและเอกสารหลกัฐานประกอบ  
ใหผู้ต้รวจประเมนิเพือ่เขา้ตรวจสถานประกอบการ 
 

2 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

3) การพจิารณา 
ผูต้รวจประเมนินัดหมายผูป้ระกอบการเและเขา้ตรวจ
ประเมนิสถานประกอบการ 
(หมายเหต:ุ (หากผูป้ระกอบการไมป่ฏบิตัติามทีนั่ดหมาย 
หรอืกรณีอืน่ใดทีส่ง่ผลใหผู้ต้รวจประเมนิไม่สามารถเขา้
ตรวจสอบสถานประกอบการไดภ้ายใน 5 วนัทําการ 
หลงัจากทีนั่ดหมาย  
จะถอืวา่ผูป้ระกอบการไม่ประสงคย์ืน่คําขอ))  

5 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดื 

 

4) การพจิารณา 
ผูต้รวจประเมนิ ตรวจสขุภาพสตัวน้ํ์าในหอ้งปฏบิตักิาร 
พรอ้มจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจประเมนิสถาน
ประกอบการ เสนอผูบ้งัคบับญัชาเพือ่พจิารณาสง่รายงาน
ผลการตรวจประเมนิสถานประกอบการใหห้น่วยงานทีรั่บคํา
ขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีพบวา่สถานประกอบการไมไ่ดม้าตรฐาน
ผูต้รวจประเมนิจะแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่คําขอทราบถงึ
ขอ้บกพร่องทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานการสง่ออกสตัวน้ํ์า
เพือ่แกไ้ขหรอืปรับปรุงและกําหนดการตรวจสถาน
ประกอบการใหมใ่นเวลาอนัสมควร))  

56 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดื 

 

5) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบออกหนังสอืสาํคญัแสดงการขึน้
ทะเบยีนสถานประกอบการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าเพือ่การ
สง่ออก(สอ.3) และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามหนังสอืสาํคัญแสดงการขึน้ทะเบยีนสถาน
ประกอบการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าเพือ่การสง่ออก(สอ.3) 
(หมายเหต:ุ (กรณีไมรั่บรอง เจา้หนา้ทีจ่ะมหีนังสอืแจง้ให ้
ผูย้ืน่คําขอทราบ พรอ้มแสดงเหตผุล))  

2 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
หนงัสอืสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนสถานประกอบการ
เพาะเลีย้งสตัวนํ์า้เพือ่การสง่ออก(สอ.3) ฉบบัเดมิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีตอ่อายทุะเบยีน) 

กรมประมง 

2) 
 

บตัรประจําตวัเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวนํ์า้ (ทบ.1) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
 
 
 
 
 

กรมประมง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
3) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
2.กรณีเป็นนติบิคุคล ใหแ้นบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของ
กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันนติบิคุคลนัน้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มลงนามรับรองสาํเนา) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นนติบิคุคลเทา่นัน้ 
2.หนังสอืรับรองฯดงักลา่วจะตอ้งออกใหไ้มเ่กนิ 90 วนั นับแต่
วนัทีอ่อกหนังสอืดงักลา่วพรอ้มทัง้เอกสารแสดงวตัถุประสงค์
ของ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

7) 
 

ใบรบัรองมาตรฐานการเพาะเลีย้งสตัวนํ์า้ตามชนดิสตัวนํ์า้ 
(GAP) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใบรับรองฯตอ้งไม่หมดอายุการรับรอง) 

กรมประมง 

8) 
 

แผนผงัแสดงรายละเอยีดภายในสถานประกอบการ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

9) 
 

แผนทีแ่สดงเสน้ทางไปยงัสถานประกอบการ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขอรับหนังสอืสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนสถานประกอบการเพือ่การสง่ออกสตัวน้ํ์า (สอ.1) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  
                                    (อาหารสตัวนํ์า้) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 43 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏบิัตติามพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหารสตัวพ์.ศ.2558 
http://www4.fisheries.go.th/local/index.php /main/site2/afr 

2. ผูข้ออนุญาตตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 20 ของพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหาร
สตัว ์พ.ศ.2558 ดงันี ้

(1) เป็นเจา้ของกจิการทีป่ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญาต 
(2) มอีายไุมตํ่า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ ์
(3) มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
(4) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
(5) ไมเ่คยไดรั้บโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึทีส่ดุหรอืคําสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจํ้าคกุในความผดิที่
กฎหมายบัญญัตใิหถ้อืเอาการกระทําโดยทจุรติเป็นองคป์ระกอบหรอืตามพระราชบัญญัตนิีเ้วน้แตพ่น้โทษ
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันขอรับใบอนุญาต 
(6) ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(7) มสีถานทีผ่ลติสถานทีนํ่าเขา้สถานทีข่ายหรอืสถานทีเ่ก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้น

การผลติการขายหรอืการเก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและการควบคมุหรอืรักษาคณุภาพอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  ซึง่
มลีกัษณะและจํานวนตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงในกรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาตผูจั้ดการหรอืผูแ้ทนของนติบิคุคล
ซึง่เป็นผูดํ้าเนนิกจิการตอ้งมคีณุสมบตัติาม (2) และ (3) และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม (4) (5) หรอื (6) 

3. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มาเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จง
เพิม่เตมิได ้

4. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ
ร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคจ์ะยืน่คําขอ 

5. กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์าจะรับเอกสารคําขอไมเ่กนิวนัละ 10 ฉบับซึง่จํานวนคําขอทีเ่กนิจะ
ดําเนนิการในวนัทําการถัดไปเนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบและมขีัน้ตอนระยะเวลาในการ
ดําเนนิงานหากรับเอกสารคําขอเกนิจํานวนจะไม่สามารถดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 

6. กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์าจะรับคําขอไมเ่กนิเวลา 16.00 น. เนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตาม
ระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบและมขีัน้ตอนระยะเวลาในการดําเนนิงาน หากรับเอกสารคําขอหลงัเวลา 16.00 น. จะไม่
สามารถดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 

7. การยืน่คําขออนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ(อาหารสตัวน้ํ์า) 
(1) ในกรุงเทพมหานครใหย้ืน่ ณ กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า 
(2) ในจังหวดัอืน่ใหย้ืน่ ณ สํานักงานประมงจังหวดัแหง่ทอ้งทีท่ีส่ถานทีข่ายอาหารสตัวต์ัง้อยู่หรอืกองวจัิย

และพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า 
8. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่

ระบใุนคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
9. หลงัจากผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะออกเลขทีใ่บอนุญาตพรอ้มทัง้จัดทําใบคํารอ้งขอ

ชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมและแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมารับใบอนุญาต โดยการยืน่คํารอ้งขอชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมตอ้งยืน่กอ่น
เวลา 16.00 น. 

10. ใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะใชไ้ดจ้นถงึสิน้ปีปฏทินิแหง่ปีทีอ่อกใบอนุญาต 
  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ตรวจสอบและรับรองระบบคณุภาพอตุสาหกรรมการผลติ
อาหารสตัวน้ํ์า กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า อาคารปลอด
ประสพ  
ชัน้ 4 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศพัท ์0-2562-0600-15 ตอ่ 4403 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-2940-6149/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงจังหวัด  แหง่ทอ้งทีท่ีส่ถานทีข่ายอาหารสตัว ์
ตัง้อยู ่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  ใหบ้รกิารวันจันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 4 วนัทําการ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ 
2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของคําขอ
และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิคําขอหรอืตอ้งสง่
เอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่จง้ ผูข้อ
อนุญาตตอ้งดําเนนิการภายใน 7 วนัทําการ))  

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาอาหาร
สตัวน้ํ์า 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาต/เสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณา
ลงนาม 

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาอาหาร
สตัวน้ํ์า 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 

2 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาอาหาร
สตัวน้ํ์า 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) คําขออนุญาตขายอาหารสตัว ์(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ   

 
- 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
2.กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของ
กรรมการ 
ผูม้อํีานาจลงนามผกูพันนติบิคุคลนัน้ 
3. กรณีแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการใหแ้นบสําเนาบัตรประจําตวั
ประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูดํ้าเนนิกจิการ 
4.กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการแทนใหแ้นบสาํเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ 
5.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น (สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
2.กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้ี
อํานาจลงนามผูกพันนติบิคุคลนัน้ 
3.กรณีแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นของผู ้
มอบอํานาจและผูดํ้าเนนิกจิการ 
4.กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการแทนใหแ้นบสาํเนา
ทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ 
5.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืเดนิทาง (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีผูข้ออนุญาตเป็นชาวตา่งชาต ิ
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

5) 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 
 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย (สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีผูข้ออนุญาตเป็นชาวตา่งชาต ิ
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการจัดหางาน 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาต 
2.เอกสารอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน  3.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุ
หนา้ 
ตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดในหนังสอืรับรอง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 
 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์(สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีบคุคลธรรมดาทีต่อ้งการระบสุถานทีข่ายเป็น
ชือ่ 
ตามทีร่ะบใุนใบทะเบยีนพาณชิย ์ 2.ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง
ทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

9) หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูดํ้าเนนิกจิการ (ฉบบัจรงิ) 1 ชดุ - 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการ 

2.ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 
10) 

 
หนงัสอืมอบอํานาจ (ฉบบัจรงิ) 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการ 
2.กรณีนติบิคุคลเป็นผูม้อบอํานาจใหแ้นบหนังสอืรับรองนติบิคุคล 
3.ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

- 

11) 
 

เอกสารแสดงความเป็นเจา้ของสถานทีข่ายอาหารสตัวห์รอื
หนงัสอืสญัญาเช่าสถานทีข่ายอาหารสตัวห์รอืหนงัสอื
ยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีข่ายอาหารสตัว ์(สําเนา) 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.กรณีทีอ่ยูส่ถานทีข่ายอาหารสตัวไ์ม่ตรงกบัทีอ่ยูใ่น
หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล/ใบทะเบยีนพาณชิย ์
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

12) แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของสถานทีข่ายอาหารสตัว ์(ฉบบัจรงิ) 1 
ฉบับ 
 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม  (หมายเหต ุ: เป็นคา่ธรรมเนยีมทีก่าํหนดตามพ.ร.บ. ควบคมุคณุภาพอาหาร
สตัวพ์.ศ. 2558) 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ประเภทขายสง่และขายปลกี  คา่ธรรมเนยีม 300 บาท  
2) ประเภทขายปลกี  คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขออนุญาตขายอาหารสตัว ์

(หมายเหต:ุ (http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20171102154346_new.pdf))  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืแจง้การนําเขา้ซึง่อาหารสตัวเ์ขา้มา
ในราชอาณาจกัร (นส.4) (อาหารสตัวนํ์า้) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 44 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏบิัตติามพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหาสตัว ์พ.ศ. 2558 
2. ผูรั้บใบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ(อาหารสตัวน้ํ์า)ทีม่คีวามประสงคจ์ะนําเขา้อาหารสตัว์

ควบคมุเฉพาะทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้เขา้มาในราชอาณาจักรจะตอ้งมายืน่คําขอแจง้การนําเขา้ซึง่อาหารสตัวเ์ขา้มาใน
ราชอาณาจักร (น.ส.4) ทกุครัง้เพือ่ใหก้รมประมงพจิารณาออกหนังสอือนุญาตใหนํ้าเขา้อาหารสตัว ์

3. หลงัจากผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตใหนํ้าเขา้อาหารสตัวแ์ลว้เจา้หนา้ทีจ่ะออกเลขทีห่นังสอืและแจง้ใหผู้ข้อ
อนุญาตมารับใบอนุญาต 

4. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มาเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จง
เพิม่เตมิได ้

5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิใน 
ขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ
ร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ  
ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคจ์ะยืน่คําขอ 

6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบใุนคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ (ระยะเวลารวม 10 วนัทําการ) 

7. กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์าจะรับคําขอไมเ่กนิ 16.00 น. เนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบที่
ตอ้ง  ตรวจสอบและมขีัน้ตอนระยะเวลาในการดําเนนิงานหากรับเอกสารคําขอหลงัเวลา 16.00 น.จะไมส่ามารถ
ดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุมาตรฐานอาหารสตัวน้ํ์า 
กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า อาคารปลอดประสพ ชัน้ 4  
กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์0-2562-0600-15 ตอ่ 4403 โทรศพัท/์โทรสาร  0-2940-6149/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (Website : http://www4.fisheries.go.th/afr/ 
Email : ifri_fisheries@hotmail.com))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวันจันทร ์ถงึ วันศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 10 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของคําขอและเอกสาร 
   หลกัฐานประกอบคําขอ 
(หมายเหต:ุ กรณีมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิคําขอหรอืตอ้งสง่เอกสารหรอื
หลกัฐานเพิม่เตมิตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่จง้ผูข้ออนุญาตตอ้งดําเนนิการ
ภายใน 7 วนัทําการ)  

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาเอกสารหลกัฐานตามหลักเกณฑท์าง
วชิาการและฐานขอ้มูลการขึน้ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่มา
เจา้หนา้ทีส่ามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิไดโ้ดยผูย้ืน่คํา
ขอจะตอ้งชีแ้จงภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดถา้ผูย้ืน่คําขอไมม่าชีแ้จง
ตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ))  

5 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 
 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําหนังสอืแจง้การนําเขา้ซึง่อาหารสตัว ์(นส.4)  
และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 
 

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืแจง้การนําเขา้ซึง่อาหารสตัว ์(นส.4) 

3 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงาน
ภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1) 

 
แบบคําขอแจง้การนําเขา้ซึง่อาหารสตัวเ์ขา้มาในราชอาณาจกัร (แบบน.ส.4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 

กองควบคมุ
อาหารและยา
สตัว ์

2) 
 

ใบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั   สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กองวจัิยและ
พัฒนาอาหาร
สตัวน้ํ์า 

3) 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวแ์ละขอ้ความทีต่อ้งระบุไวบ้นฉลาก 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั    สําเนา 2 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กองวจัิยและ
พัฒนาอาหาร
สตัวน้ํ์า 

4) 
 

สําเนาใบส ัง่ซือ้ (Invoice) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั   สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

5) 
 

ใบขนสนิคา้ ( Bill  of  lading ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

6) 
 

ใบรายงานการบรรจ ุ(Packing list) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั   สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองแหลง่กําเนดิของวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ 
(Certificate of Origin) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองผลวเิคราะห ์(Certificate  of  Analysis) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั     สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

9) 
 

หนงัสอืแสดงรายละเอยีดผลติภณัฑ ์(Product Information) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.แนบกรณีกลุม่อาหารสตัวป์ระเภทผลติภัณฑน์มสาํหรับสตัวแ์ละกลุม่
อาหารสตัวจํ์าพวกเนือ้และกระดกูป่นหรอือาหารสตัวท์ีม่สีว่นผสมของเนื้อและ 
กระดกูป่นหรอือาหารสตัวอ์ืน่ตามทีอ่ธบิดกีรมปศสุตัวป์ระกาศกําหนด 
2. แนบกรณีกลุม่อาหารสตัวจํ์าพวกสารเสรมิชวีนะ 
3. ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 
 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองสตูร (Certificate of Formula) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั    สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. แนบกรณีกลุม่อาหารสตัวป์ระเภทผลติภัณฑน์มสาํหรับสตัว ์
และกลุม่อาหารสตัวจํ์าพวกเนือ้และกระดกูป่นหรอือาหารสตัวท์ีม่สีว่นผสมของเนือ้ 
และกระดกูป่นหรอือาหารสตัวอ์ืน่ตามทีอ่ธบิดกีรมปศสุตัวป์ระกาศกําหนด 
2. แนบกรณีกลุม่อาหารสตัวจํ์าพวกสารเสรมิชวีนะ 
3. ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 
 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองสขุภาพ/หนงัสอืรบัรองการปลอดศตัรูพชื 
(Certificate of health/ Certificate of Phytosanitary) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. แนบกรณีกลุม่อาหารสตัวป์ระเภทผลติภัณฑน์มสาํหรับสตัวแ์ละ 
กลุม่อาหารสตัวจํ์าพวกเนือ้และกระดกูป่นหรอือาหารสตัวท์ีม่สีว่นผสมของเนื้อ 
และกระดกูป่นหรอือาหารสตัวอ์ืน่ตามทีอ่ธบิดกีรมปศสุตัวป์ระกาศกําหนด 
2. แนบกรณีกลุม่อาหารสตัวจํ์าพวกสารเสรมิชวีนะ 
3. ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 
 

- 

12) 
 

บญัชรีายชือ่ผูซ้ือ้สนิคา้พรอ้มปรมิาณการส ัง่ซือ้และทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. แนบกรณีกลุม่อาหารสตัวป์ระเภทผลติภัณฑน์มสาํหรับสตัวแ์ละ 
กลุม่อาหารสตัวจํ์าพวกเนือ้และกระดกูป่นหรอือาหารสตัวท์ีม่สีว่นผสมของเนื้อ 
และกระดกูป่นหรอือาหารสตัวอ์ืน่ตามทีอ่ธบิดกีรมปศสุตัวป์ระกาศกําหนด 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงาน

ภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

2. ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 
 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1)  คําขอแจง้การนําเขา้ซึง่อาหารสตัวเ์ขา้มาในราชอาณาจักร (แบบ น.ส. 4) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนและตอ่อายทุะเบยีนสถาน
ประกอบการรวบรวมสตัวนํ์า้เพือ่การสง่ออก (สอ.4) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 45 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลกัเกณฑ ์

1. ผูป้ระสงคย์ืน่คําขอรับหนังสอืสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนสถานประกอบการรวบรวมสตัวน้ํ์าเพือ่การสง่ออก 
(สอ.4) จะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบกรมประมงวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีนสถานประกอบการสง่ออก สตัวน้ํ์า พ.ศ.2557 
www.aahri.in.th/fish_cer/attach_new/_FORM /Form1430383881_192199.pdf 

2. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี้ 
    2.1 มอีายไุมตํ่า่กวา่ 18 ปี บรบิรูณ์ 
    2.2 ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการดา้นการประมง(ทบ.2)ไวก้ับกรมประมงแลว้ 
    2.3 ไมเ่คยตอ้งคําพพิากษาถงึทีส่ดุวา่ไดก้ระทําความผดิเกีย่วกับการปลอมแปลงเอกสาร ราชการตาม

ระเบยีบฉบับนี ้เวน้แตค่ดถีงึทีส่ดุวา่ผูย้ืน่คําขอไมม่คีวามผดิตามฟ้อง ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ไดก้ระทําความผดิ
เกีย่วกบัการปลอมแปลงเอกสารราชการตามระเบยีบ ฉบบันี ้ผูย้ืน่คําขอนัน้จะสามารถยืน่คําขอไดอ้กี
เมือ่พน้กําหนด 6 เดอืน นับแตว่นัทีคํ่าพพิากษาในคดนัีน้ถงึทีส่ดุ 

 

วธิกีาร 
1. ผูป้ระสงคจ์ะขอรับหนังสอืสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนสถานประกอบการรวบรวมสตัวน้ํ์าเพือ่การสง่ออก 

(สอ.4) ใหย้ืน่คําขอรับหนังสอืสาํคัญแสดงการขึน้ ทะเบยีนสถานประกอบการสง่ออกสตัวน้ํ์า(แบบ สอ.1) ไดท้ี่
สาํนักงาน ประมงจังหวัดทอ้งทีท่ีส่ถานประกอบการสง่ออกสตัวน้ํ์านัน้ตัง้ อยู ่

2. ผูต้รวจประเมนิจะนัดหมายผูป้ระกอบการเพือ่ตรวจสถานประกอบการ ตามมาตรฐานการตรวจประเมนิสถาน    
ประกอบการสง่ออกสตัวน้ํ์าตามบญัชแีนบทา้ย 2 และสุม่ตวัอย่างสตัวน้ํ์าตามชนดิของสตัวน้ํ์าในบญัชแีนบทา้ย 4 หรอืที่
จะประกาศเพิม่เตมิ เพือ่นําสง่หอ้งปฏบิัตกิารเพือ่ตรวจสขุภาพสตัวน้ํ์า 
 

เง ือ่นไข 
1. สาํนักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานครจะดําเนนิการรับเอกสารคําขอไดว้นัละ 10 ฉบับ ซึง่จํานวนทีเ่กนิจะ    

ดําเนนิการในวนัทําการถัดไป เนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบ และมขีัน้ตอนระยะเวลาในการ
ดําเนนิงาน หากรับเอกสารคําขอเกนิจํานวนจะไม่สามารถดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลาทีกํ่าหนด 

2. หนังสอืสาํคัญทีอ่อกใหต้ามระเบยีบนีม้อีาย ุ3 ปี นับแตว่นัออกหนังสอืสาํคญั และสามารถขอตอ่อายอุอกไป
ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 3 ปี โดยใหนั้บอายตุอ่จากวนัหมดอายขุองหนังสอืสาํคญัฉบับเดมิ 

3. ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานเอกสารทีย่ืน่มา เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

4. กรณีการมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ 
กระบวนงาน 

5. กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไมค่รบถว้นถูกตอ้งจะถอืวา่ยังไมไ่ดรั้บเอกสารคําขอจนกวา่เอกสาร
ประกอบคําขอจะครบถว้นถกูตอ้ง 

6. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิ
ได ้ ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดจะถอืวา่ผู ้ยืน่คําขอไม่ประสงคจ์ะยืน่คําขอ 

7. กรณีพบวา่สถานประกอบการไมไ่ดม้าตรฐาน ผูต้รวจประเมนิจะแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่คําขอทราบถงึ
ขอ้บกพร่องทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานการสง่ออกสตัวน้ํ์าเพือ่ทําการแกไ้ขหรอืปรับปรุงและกําหนดการตรวจ สถาน
ประกอบการใหมใ่นเวลาอนัสมควร หากผูป้ระกอบการไมดํ่าเนนิการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีผู่ต้รวจประเมนิกําหนด จะ
ถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 

8. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคู ่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

9. สาํเนาเอกสารจะตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อาคารเชดิชาย อมาตยกลุ  
ชัน้ 1 กรมประมง เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท/์โทรสาร 0 2558 0197 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
 ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 67 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผูป้ระกอบการยืน่เอกสารคําขอขึน้ทะเบยีนสถาน
ประกอบการสง่ออกสตัวน้ํ์า(สอ.1)พรอ้มเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ 
2.เจา้หนา้ทีรั่บคําขอตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของ
คําขอและเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารไมถู่กตอ้งครบถว้น ให ้
ผูป้ระกอบการปรับปรุงแกไ้ข ภายใน 1 วนัทําการ))  

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีส่ง่คําขอและเอกสารหลกัฐานประกอบ ใหผู้ต้รวจ
ประเมนิ ซึง่รับผดิชอบประจําทอ้งทีจั่งหวดันัน้ เพือ่เขา้
ตรวจสถานประกอบการ 

2 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

3) การพจิารณา 
ผูต้รวจประเมนินัดหมายผูป้ระกอบการและเขา้ตรวจประเมนิ
สถานประกอบการ 
(หมายเหต:ุ (หากผูป้ระกอบการไมป่ฏบิตัติามทีนั่ดหมาย 
หรอืกรณีอืน่ใดทีส่ง่ผลใหผู้ต้รวจประเมนิไม่สามารถเขา้
ตรวจสอบสถานประกอบการไดภ้ายใน 5 วนัทําการ 
หลงัจากทีนั่ดหมาย  
จะถอืวา่ผูป้ระกอบการไม่ประสงคย์ืน่คําขอ))  

5 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดื 

 

4) การพจิารณา 
ผูต้รวจประเมนิ ตรวจสขุภาพสตัวน้ํ์าในหอ้งปฏบิตักิาร 
พรอ้มจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจประเมนิสถาน
ประกอบการ เสนอผูบ้งัคบับญัชาเพือ่พจิารณาสง่รายงาน
ผลการตรวจประเมนิสถานประกอบการใหห้น่วยงานทีรั่บคํา
ขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีพบวา่สถานประกอบการไมไ่ดม้าตรฐาน
ผูต้รวจประเมนิจะแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่คําขอทราบถงึ
ขอ้บกพร่องทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานการสง่ออกสตัวน้ํ์า
เพือ่แกไ้ขหรอืปรับปรุงและกําหนดการตรวจสถาน
ประกอบการใหมใ่นเวลาอนัสมควร))  

56 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าจดื 

 

5) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบออกหนังสอืสาํคญัแสดงการขึน้
ทะเบยีนสถานประกอบการรวบรวมสตัวน้ํ์าเพือ่การสง่ออก
(สอ.4) และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามหนังสอืสาํคัญแสดงการขึน้ทะเบยีนสถาน
ประกอบการรวบรวมสตัวน้ํ์าเพือ่การสง่ออก(สอ.4) 
(หมายเหต:ุ (กรณีไมรั่บรอง เจา้หนา้ทีจ่ะมหีนังสอืแจง้ให ้
ผูย้ืน่คําขอทราบ พรอ้มแสดงเหตผุล))  

2 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําด ั
บ 

ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนสถานประกอบการ
รวบรวม 
สตัวนํ์า้เพือ่การสง่ออก(สอ.4) ฉบบัเดมิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีตอ่อายทุะเบยีน) 

กรมประมง 

2) 
 

บตัรประจําตวัผูป้ระกอบการดา้นการประมง (ทบ.2) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมประมง 

3) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ลําด ั
บ 

ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
2.กรณีเป็นนติบิคุคล ใหแ้นบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของ
กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันนติบิคุคลนัน้  
3.กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการแทน ใหแ้นบสาํเนาบัตร
ประจําตวัประชาชนของผูม้อบอํานาจ 1 ฉบบัและผูรั้บมอบอํานาจ 1 
ฉบับ) 

4) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นนติบิคุคลเทา่นัน้ 
2.หนังสอืรับรองฯดงักลา่วจะตอ้งออกใหไ้มเ่กนิ 90 วนั นับแตว่นัที่
ออกหนังสอืดงักลา่วพรอ้มทัง้เอกสารแสดงวตัถปุระสงคข์องนติิ
บคุคลนัน้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

7) 
 

แผนผงัแสดงรายละเอยีดภายในสถานประกอบการ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

8) 
 

แผนทีแ่สดงเสน้ทางไปยงัสถานประกอบการ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขอรับหนังสอืสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนสถานประกอบการเพือ่การสง่ออกสตัวน้ํ์า (สอ.1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 201 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบรบัรองระบบ GMP/HACCP  
สําหรบัโรงงานอาหารสตัวนํ์า้ (ประเมนิรายใหม)่ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 46 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏบิัตติามพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหารสตัวพ์.ศ.2558   
http://www4.fisheries.go.th/local/index.php /main/site2/afr 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มาเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จง
เพิม่เตมิได ้

3. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ
ร่วมกนั พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ
ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคจ์ะยืน่คําขอ 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบใุนคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์าจะรับคําขอไมเ่กนิเวลา 16.00 น. เนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตาม
ระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบและมขีัน้ตอนระยะเวลาในการดําเนนิงาน หากรับเอกสารคําขอหลงัเวลา 16.00 น. จะไม่
สามารถดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 
6. การยืน่คํารอ้งขอชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมตอ้งยืน่กอ่นเวลา 16.00 น. 
7.ใบรับรองระบบ GMP/HACCP ใหใ้ชไ้ดส้ามปีนับแตว่นัทีอ่อกใบรับรอง 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ตรวจสอบและรับรองระบบคณุภาพอตุสาหกรรมการผลติ
อาหารสตัวน้ํ์า กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า อาคารปลอด
ประสพ 
ชัน้ 4 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศพัท ์0-2562-0600-15 ตอ่ 4403 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-2940-6149/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
 เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 78 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูข้อรับการรับรองยืน่คําขอและเอกสารประกอบคําขอ
รับรองระบบ GMP/HACCP 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจความถกูตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอรับรองระบบ GMP/HACCP 
(หมายเหต:ุ (กรณีมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิคําขอหรอืตอ้งสง่
เอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่จง้ ผูข้อ
อนุญาตตอ้งดําเนนิการภายใน 7 วนัทําการ))  

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 
 

2) การพจิารณา 
1.ผูม้อํีานาจแตง่ตัง้คณะผูต้รวจระบบ GMP/HACCP 
2.เจา้หนา้ทีท่บทวนและจัดเตรยีมเอกสารระบบ 
GMP/HACCP สาํหรับการตรวจประเมนิ 

3 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 
 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีกํ่าหนดนัดและตรวจประเมนิเอกสารระบบ 
GMP/HACCP 
(หมายเหต:ุ (หากผูย้ืน่คําขอไมป่ฏบิตัติามทีนั่ดหมายหรอื
กระทําการใดทีส่ง่ผลใหเ้จา้หนา้ทีไ่มส่ามารถเขา้
ตรวจสอบสถานทีผ่ลติไดต้ามระยะเวลาทีนั่ดหมายจะถอืวา่
ไมป่ระสงคย์ืน่คําขอ))  

30 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 
 

4) การพจิารณา 
คณะผูต้รวจทําการตรวจประเมนิระบบ GMP/HACCP  
ทีโ่รงงาน (On-site) 
(หมายเหต:ุ (1.ในกรณีทีผู่ม้ายืน่คําขอไม่สามารถแกไ้ข
ขอ้บกพร่องไดภ้ายในระยะเวลา 180 วนัจะตอ้งยืน่คําขอ

5 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

เพือ่ขอรับการรับรองใหม ่
2.กรณีไมผ่่านการตรวจประเมนิผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ดําเนนิการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
และนัดหมายกับเจา้หนา้ทีเ่พือ่รับการตรวจประเมนิอกีครัง้
โดยไมนั่บรวมระยะเวลาทีใ่หผู้ป้ระกอบการกลับไปแกไ้ข
ขอ้บกพร่องดงักลา่วซึง่จะทําใหร้ะยะเวลาไมเ่ป็นไปตามที่
ระบไุวข้า้งตน้))  

5) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีเ่สนอคณะทบทวนพจิารณาออกใบรับรอง 

30 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

6) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบรับรอง GMP/HACCP และเสนอผูม้ี
อํานาจ 
เพือ่พจิารณาลงนาม 

2 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 
 

7) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบรับรอง 

7 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
คําขอการรบัรองระบบ GMP หรอืคําขอการรบัรองระบบ 
HACCP 
(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ 

- 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
2.กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของ
กรรมการ 
ผูม้อํีานาจลงนามผกูพันนติบิคุคลนัน้ 
3. กรณีแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการใหแ้นบสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน
ของผูม้อบอํานาจและผูดํ้าเนนิกจิการ 
4.กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการแทนใหแ้นบสาํเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ 
5.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น (สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
2.กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้ี
อํานาจลงนามผูกพันนติบิคุคลนัน้ 
3.กรณีแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อบ
อํานาจและผูดํ้าเนนิกจิการ 
4.กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการแทนใหแ้นบสาํเนาทะเบยีน
บา้นของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ 
5.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ  
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาต 
2.เอกสารอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน  3.ลงนามรับรองสาํเนาเอกสารทกุหนา้
ตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดในหนังสอืรับรอง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 
 

หนงัสอืเดนิทาง (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีผูข้อการรับรองระบบ GMP/HACCP เป็น
ชาวตา่งชาต ิ
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

7) 
 

ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย (สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีผูข้อการรับรองระบบ GMP/HACCP เป็น
ชาวตา่งชาต ิ
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการจัดหางาน 

8) 
 

ใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.สามารถใชใ้บอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
ทีอ่อกโดยกรมปศสุตัว ์
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งพรอ้มประทบัตราบรษัิท) 

กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

9) 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้พรอ้มประทบัตรา
บรษัิท) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

10) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ฉบบัจรงิ) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการ 
2.กรณีนติบิคุคลเป็นผูม้อบอํานาจใหแ้นบหนังสอืรับรองนติบิคุคล 
3.ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

- 

11) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานทีป่ระกอบกจิการทีข่อรบัรองโดย
ละเอยีด 
(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ 

- 

12) 
 

เอกสารการจดัทําระบบ GMP/HACCP (ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(รายละเอยีดตามขอ้ 3.7 ในแบบคําขอรับรองฯ) 

- 

13) 
 

รายการเครือ่งจกัร เครือ่งมอืพรอ้มท ัง้อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติ 
ชนดิ ขนาด(แรงมา้หรอืกโิลวตัต)์ (ฉบบัจรงิ) 1 ฉบบั 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม  (หมายเหต ุ: เป็นคา่ธรรมเนยีมทีก่าํหนดตามพ.ร.บ. ควบคมุคณุภาพอาหาร
สตัวพ์.ศ. 2558) 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) กรณีประสทิธภิาพในการผลติไมเ่กนิ 10 ตนัตอ่ช ัว่โมง 750 บาท 
2) กรณีประสทิธภิาพในการผลติเกนิ 10 ตนัตอ่ช ัว่โมง สว่นทีเ่กนิ 

10 ตนัตอ่ช ัว่โมง คดิเพิม่จากคา่ธรรมเนยีมในขอ้ 1 ตนัละ 
(หมายเหต:ุ (1. เศษของหนึง่ตนัใหค้ดิเป็นหนึง่ตนั 
2. ตวัอย่างการคํานวนคา่ธรรมเนยีมเชน่กําลงัผลติ 12 ตนัตอ่ชัว่โมง
คา่ธรรมเนยีม 1,250 บาท/ฉบับ (10 ตนัแรกคดิ 750 บาท สว่นทีเ่กนิ  
(2 ตนั) คดิ 500 บาท (250 บาท x 2 ตนั) รวมคา่ธรรมเนยีม 1,250 
บาท (750+500 บาท )) 

250 บาท 
  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขอรับรองระบบการจัดการดา้นสขุลักษณะทีด่ใีนสถานประกอบการ (GMP) 

(หมายเหต:ุ (http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180223115415_new.pdf))  
2) คําขอรับรองระบบการจัดการดา้นการวเิคราะหอ์นัตรายและจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุ (HACCP) 

(หมายเหต:ุ (http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180223115152_new.pdf))  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การตอ่อายใุบรบัรองระบบ GMP/HACCP  
                                    สําหรบัโรงงานอาหารสตัวนํ์า้  
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 47 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏบิัตติามพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหารสตัวพ์.ศ.2558 
http://www4.fisheries.go.th/local/index.php /main/site2/afr 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มาเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จง
เพิม่เตมิได ้

3. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ
ร่วมกนั พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ
ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคจ์ะยืน่คําขอ 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบใุนคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์าจะรับคําขอไมเ่กนิเวลา 16.00 น. เนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตาม
ระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบและมขีัน้ตอนระยะเวลาในการดําเนนิงาน หากรับเอกสารคําขอหลงัเวลา 16.00 น. จะไม่
สามารถดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 

6. การยืน่คํารอ้งขอชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมตอ้งยืน่กอ่นเวลา 16.00 น. 
7. ใบรับรองระบบ GMP/HACCP ฉบับตอ่อายใุหใ้ชไ้ดส้ามปีนับแตว่นัทีใ่บรับรองฉบับกอ่นสิน้อาย ุ(ตอ่อายุจาก

ใบเดมิสามปี) 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ตรวจสอบและรับรองระบบคณุภาพอตุสาหกรรมการผลติ
อาหารสตัวน้ํ์า กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า อาคารปลอด
ประสพ 
ชัน้ 4 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศพัท ์0-2562-0600-15 ตอ่ 4403 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-2940-6149/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 
 

ลําด ั
บ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูข้อรับการรับรองยืน่คําขอและเอกสารประกอบคําขอ
รับรองระบบ GMP/HACCP 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจความถกูตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอรับรองระบบ GMP/HACCP        
(หมายเหต:ุ (กรณีมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิคําขอหรอืตอ้งสง่
เอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่จง้ ผูข้อ
อนุญาตตอ้งดําเนนิการภายใน 7 วนัทําการ))  

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาอาหาร
สตัวน้ํ์า 
 

2) การพจิารณา 
1. ผูม้อํีานาจแตง่ตัง้คณะผูต้รวจระบบ GMP/HACCP 
และทบทวนและจัดเตรยีมเอกสารระบบ GMP/HACCP 
สาํหรับการตรวจประเมนิ 
2. เจา้หนา้ทีนั่ดหมายกําหนดวันเขา้ตรวจ 
3. เจา้หนา้ทีต่รวจประเมนิเอกสาร GMP/HACCP  
(หมายเหต:ุ (หากผูย้ืน่คําขอไมป่ฏบิตัติามทีนั่ดหมาย
หรอืกระทําการใดทีส่ง่ผลใหเ้จา้หนา้ทีไ่มส่ามารถเขา้
ตรวจสอบสถานทีผ่ลติไดต้ามระยะเวลาทีนั่ดหมาย จะ
ถอืวา่ไมป่ระสงคย์ืน่คําขอ))  

2 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาอาหาร
สตัวน้ํ์า 
 

3) การพจิารณา 
คณะผูต้รวจทําการตรวจประเมนิระบบ GMP/HACCP ที่
โรงงาน (On-site) 
(หมายเหต:ุ (1.ในกรณีทีผู่ม้ายืน่คําขอไม่สามารถแกไ้ข

4 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาอาหาร
สตัวน้ํ์า 
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ลําด ั
บ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ขอ้บกพร่องไดภ้ายในระยะเวลา 60 วนั จะตอ้งยืน่คําขอ
เพือ่ขอรับการรับรองใหม ่
2.กรณีไมผ่่านการตรวจประเมนิ ผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ดําเนนิการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
และนัดหมายกับเจา้หนา้ทีเ่พือ่รับการตรวจประเมนิอกี
ครัง้โดยไมนั่บรวมระยะเวลาทีใ่หผู้ป้ระกอบการกลบัไป
แกไ้ขขอ้บกพร่องดงักลา่ว ซึง่จะทําใหร้ะยะเวลาไม่
เป็นไปตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  

4) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีเ่สนอคณะทบทวนพจิารณาออกใบรับรอง 

14 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาอาหาร
สตัวน้ํ์า 

5) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบรับรอง GMP/HACCP และเสนอผูม้ี
อํานาจ 
เพือ่พจิารณาลงนาม  

2 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาอาหาร
สตัวน้ํ์า 
 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบรับรอง  

7 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาอาหาร
สตัวน้ํ์า 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1) 

 
คําขอตอ่อายใุบรบัรองระบบการจดัการดา้นสขุลกัษณะทีด่ใีนสถาน
ประกอบการ (GMP) หรอืคําขอตอ่อายใุบรบัรองระบบการจดัการ
ดา้นการวเิคราะหอ์นัตรายและจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุ  (HACCP) 
(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ 

- 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา  2.กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบสําเนา
บตัรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผูกพันนติบิคุคลนัน้  
3.กรณีแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการใหแ้นบสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของ 
ผูม้อบอํานาจและผูดํ้าเนนิกจิการ  4.กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการ
แทนใหแ้นบสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบ
อํานาจ  5.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น (สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา  2.กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบสําเนา
ทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันนติบิคุคลนัน้  
3.กรณีแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจ
และผูดํ้าเนนิกจิการ 4.กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการแทนใหแ้นบ
สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ 
5.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ 2.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุ
หนา้) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาต 
2.เอกสารอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน  3.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้ตาม
เงือ่นไขทีกํ่าหนดในหนังสอืรับรอง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 
 

หนงัสอืเดนิทาง (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีผูข้อการรับรองระบบ GMP/HACCP เป็นชาวตา่งชาต ิ
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

7) 
 

ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย (สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีผูข้อการรับรองระบบ GMP/HACCP เป็นชาวตา่งชาต ิ
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการจัดหางาน 

8) 
 

ใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.สามารถใชใ้บอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะทีอ่อก 
โดยกรมปศสุตัว ์2.ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งพรอ้มประทบัตราบรษัิท) 

กองวจัิยและพัฒนาอาหาร
สตัวน้ํ์า 

9) 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งพรอ้มประทับตราบรษัิท) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

10) ใบรบัรองระบบ GMP/HACCP หรอืใบแทน (ฉบบัจรงิ) 1 ฉบบั กองวจัิยและพัฒนาอาหาร
สตัวน้ํ์า 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
11) 

 
หนงัสอืมอบอํานาจ (ฉบบัจรงิ) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการ 
2.กรณีนติบิคุคลเป็นผูม้อบอํานาจใหแ้นบหนังสอืรับรองนติบิคุคล 
3.ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

- 

12) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานทีป่ระกอบกจิการทีข่อรบัรองโดยละเอยีด 
(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ 

- 

13) 
 

เอกสารการจดัทําระบบ GMP/HACCP (ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(รายละเอยีดตามขอ้ 3.7 ในแบบคําขอตอ่อายใุบรับรองฯ ) 

- 

14) 
 

รายการเครือ่งจกัร เครือ่งมอืพรอ้มท ัง้อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติ ชนดิ 
ขนาด(แรงมา้หรอืกโิลวตัต)์ (ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม  (หมายเหต ุ: เป็นคา่ธรรมเนยีมทีก่าํหนดตามพ.ร.บ. ควบคมุคณุภาพอาหาร
สตัวพ์.ศ. 2558) 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ย
ละ) 

1) กรณีประสทิธภิาพในการผลติไมเ่กนิ 10 ตนัตอ่ช ัว่โมง 750 บาท 
2) กรณีประสทิธภิาพในการผลติเกนิ 10 ตนัตอ่ช ัว่โมง สว่นทีเ่กนิ 10 

ตนัตอ่ช ัว่โมง คดิเพิม่จากคา่ธรรมเนยีมในขอ้ 1 ตนัละ 
(หมายเหต:ุ (1. เศษของหนึง่ตนัใหค้ดิเป็นหนึง่ตนั 
2. ตวัอย่างการคํานวนคา่ธรรมเนยีมเชน่กําลงัผลติ 12 ตนัตอ่ชัว่โมง
คา่ธรรมเนยีม 1,250 บาท/ฉบับ (10 ตนัแรกคดิ 750 บาทสว่นทีเ่กนิ 
 (2 ตนั) คดิ 500 บาท (250 บาท x 2 ตนั) รวมคา่ธรรมเนยีม 1,250 บาท 
(750+500 บาท )) 

250 บาท 
  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขอตอ่อายใุบรับรองระบบการจัดการดา้นสขุลักษณะทีด่ใีนสถานประกอบการ (GMP) 

(หมายเหต:ุ (http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180223115705_1_file.pdf))  
2) คําขอตอ่อายใุบรับรองระบบการจัดการดา้นการวเิคราะหอ์นัตรายและจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุ (HACCP) 

(หมายเหต:ุ (http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180223115611_1_file.pdf))  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การตอ่อายใุบอนญุาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  
                                   (อาหารสตัวนํ์า้) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 48 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏบิัตติามพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหารสตัวพ์.ศ.2558 
http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/ main/site2/afr 

2. ผูข้ออนุญาตตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 20 ของพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหาร
สตัว ์พ.ศ.2558 ดงันี ้

   (1) เป็นเจา้ของกจิการทีป่ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญาต 
   (2) มอีายไุมตํ่า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ ์
   (3) มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
   (4) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
   (5) ไมเ่คยไดรั้บโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึทีส่ดุหรอืคําสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจํ้าคกุในความผดิที่

กฎหมายบัญญัตใิหถ้อืเอาการกระทําโดยทจุรติเป็นองคป์ระกอบหรอืตามพระราชบัญญัตนิีเ้วน้แตพ่น้โทษมาแลว้ไมน่อ้ย
กวา่สองปีกอ่นวนัขอรับใบอนุญาต 

   (6) ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
   (7) มสีถานทีผ่ลติสถานทีนํ่าเขา้สถานทีข่ายหรอืสถานทีเ่ก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้น

การผลติการขายหรอืการเก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและการควบคมุหรอืรักษาคณุภาพอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะซึง่มี
ลกัษณะและจํานวนตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาตผูจั้ดการหรอืผูแ้ทนของนติบิคุคลซึง่
เป็นผูดํ้าเนนิกจิการตอ้งมคีณุสมบตัติาม (2) และ (3) และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม (4) (5) หรอื (6) 

3. ผูรั้บใบอนุญาตทีป่ระสงคจ์ะตอ่อายใุบอนุญาตจะตอ้งปฏบิัตติามมาตรา 25 ของพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพ
อาหารสตัว ์พ.ศ.2558  

4. ผูข้ออนุญาตตอ้งยืน่คําขอตอ่ใบอนุญาตกอ่นวนัสิน้อาย ุการขอตอ่อายใุบอนุญาตเมือ่ลว่งพน้กําหนดเวลา
สามสบิวนันับแตว่นัทีใ่บอนุญาตสิน้อายุจะกระทํามไิด ้

5. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มาเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จง 
เพิม่เตมิได ้

6. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ
ร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 

7. กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์าจะรับเอกสารคําขอไมเ่กนิวนัละ 10 ฉบับ ซึง่จํานวนคําขอทีเ่กนิจะ
ดําเนนิการในวนัทําการถัดไปเนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบและมขีัน้ตอนระยะเวลาในการ
ดําเนนิงานหากรับเอกสารคําขอเกนิจํานวนจะไม่สามารถดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 

8. กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์าจะรับคําขอไมเ่กนิเวลา 16.00 น. เนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตาม
ระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบและมขีัน้ตอนระยะเวลาในการดําเนนิงานหากรับเอกสารคําขอหลงัเวลา 16.00 น. จะไม่
สามารถดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 

9. การยืน่คําขออนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ(อาหารสตัวน้ํ์า) 
   (1) ในกรุงเทพมหานครใหย้ืน่ ณ กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า 
   (2) ในจังหวดัอืน่ใหย้ืน่ณสํานักงานประมงจังหวดัแหง่ทอ้งทีท่ีส่ถานทีข่ายอาหารสตัวต์ัง้อยูห่รอืกองวจัิยและ

พัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า 
10. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้ง

ตามทีร่ะบใุนคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
11. หลงัจากผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะออกเลขทีใ่บอนุญาตพรอ้มทัง้จัดทําใบคํารอ้งขอ

ชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมและแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมารับใบอนุญาต โดยการยืน่คํารอ้งขอชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมตอ้งยืน่กอ่น
เวลา 16.00 น. 

12. ใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะใชไ้ดจ้นถงึสิน้ปีปฏทินิแหง่ปีทีอ่อกใบอนุญาต 
 

 ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ตรวจสอบและรับรองระบบคณุภาพอตุสาหกรรมการผลติ
อาหารสตัวน้ํ์า กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า อาคารปลอด
ประสพ 
ชัน้ 4 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศพัท ์0-2562-0600-15 ตอ่ 4403 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-2940-6149/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  (มพัีกเทีย่ง) 
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 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงจังหวัด  แหง่ทอ้งทีท่ีส่ถานทีข่ายอาหารสตัว ์
ตัง้อยู ่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
 เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 4 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบคํา
ขอ 
2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิคําขอหรอืตอ้งสง่
เอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่จง้ ผูข้อ
อนุญาตตอ้งดําเนนิการภายใน 7 วนัทําการ))  

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาอาหาร
สตัวน้ํ์า 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาต/เสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณา
ลงนาม 

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาอาหาร
สตัวน้ํ์า 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 

2 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนาอาหาร
สตัวน้ํ์า 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) คําขอตอ่อายใุบอนุญาตขายอาหารสตัว ์(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ   
 

- 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
2.กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของกรรมการ 
ผูม้อํีานาจลงนามผกูพันนติบิคุคลนัน้ 
3. กรณีแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการใหแ้นบสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผู ้
มอบอํานาจและผูดํ้าเนนิกจิการ 
4.กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการแทนใหแ้นบสาํเนาบตัรประจําตัว
ประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ 
5.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น (สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
2.กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อํีานาจลง
นามผูกพันนติบิคุคลนัน้ 
3.กรณีแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจ
และผูดํ้าเนนิกจิการ 
4.กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการแทนใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนบา้น
ของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ 
5.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืเดนิทาง (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีผูข้ออนุญาตเป็นชาวตา่งชาต ิ
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

5) 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย (สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีผูข้ออนุญาตเป็นชาวตา่งชาต ิ
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการจัดหางาน 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาต 
2.เอกสารอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน   3.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้ตาม
เงือ่นไขทีกํ่าหนดในหนังสอืรับรอง) 
 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
8) 

 
ใบทะเบยีนพาณชิย ์(สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีบคุคลธรรมดาทีต่อ้งการระบสุถานทีข่ายเป็นชือ่ตาม 
ทีร่ะบใุนใบทะเบยีนพาณิชย ์ 2.ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

9) 
 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูดํ้าเนนิกจิการ (ฉบบัจรงิ) 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการ 2.ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

- 

10) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ฉบบัจรงิ) 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการ 
2.กรณีนติบิคุคลเป็นผูม้อบอํานาจใหแ้นบหนังสอืรับรองนติบิคุคล 
3.ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

- 

11) 
 

เอกสารแสดงความเป็นเจา้ของสถานทีข่ายอาหารสตัวห์รอืหนงัสอื
สญัญาเชา่สถานทีข่ายอาหารสตัวห์รอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานที่
ขายอาหารสตัว ์(สําเนา) 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.กรณีทีอ่ยูส่ถานทีข่ายอาหารสตัวไ์ม่ตรงกบัทีอ่ยูใ่นหนังสอื
รับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล/ใบทะเบยีนพาณชิย ์
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

12) แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของสถานทีข่ายอาหารสตัว ์(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบบั - 
13) ใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะใบเดมิหรอืใบแทน 

(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ 
กองวจัิยและพัฒนาอาหาร

สตัวน้ํ์า 
 

คา่ธรรมเนยีม   (หมายเหต ุ: เป็นคา่ธรรมเนยีมทีกํ่าหนดตามพ.ร.บ. ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว์
พ.ศ. 2558) 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ย
ละ) 

1) ประเภทขายสง่และขายปลกี  คา่ธรรมเนยีม 300 บาท  
2) ประเภทขายปลกี  คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขอตอ่อายใุบอนุญาตขายอาหารสตัว ์

(หมายเหต:ุ (http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20171102154346_new.pdf))  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
                                   (อาหารสตัวนํ์า้) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 49 
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏบิัตติามพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหารสตัวพ์.ศ.2558  

http://www4.fisheries.go.th/local/index.php /main/site2/afr 
2. ผูข้ออนุญาตตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 20 ของพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหาร

สตัว ์พ.ศ.2558 ดงันี ้
   (1) เป็นเจา้ของกจิการทีป่ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญาต 
   (2) มอีายไุมตํ่า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ ์
   (3) มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
   (4) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
   (5) ไมเ่คยไดรั้บโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึทีส่ดุหรอืคําสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจํ้าคกุในความผดิที่

กฎหมายบัญญัตใิหถ้อืเอาการกระทําโดยทจุรติเป็นองคป์ระกอบหรอืตามพระราชบัญญัตนิีเ้วน้แตพ่น้
โทษมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัขอรับใบอนุญาต 

   (6) ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
   (7) มสีถานทีผ่ลติสถานทีนํ่าเขา้สถานทีข่ายหรอืสถานทีเ่ก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้น

การผลติการขายหรอืการเก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและการควบคมุหรอืรักษาคณุภาพอาหารสตัว์
ควบคมุ  เฉพาะซึง่มลีักษณะและจํานวนตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงในกรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาต
ผูจั้ดการหรอืผูแ้ทนของนติบิคุคลซึง่เป็นผูดํ้าเนนิกจิการตอ้งมคีณุสมบัตติาม (2) และ (3) และไมม่ี
ลกัษณะตอ้งหา้มตาม (4) (5) หรอื (6) 

3. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มาเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จง 
เพิม่เตมิได ้

4. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ใน  ขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ   
ร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ  
ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคจ์ะยืน่คําขอ 

5. กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์าจะรับคําขอไมเ่กนิเวลา 16.00 น. เนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตาม
ระเบยีบทีต่อ้ง ตรวจสอบและมขีัน้ตอนระยะเวลาในการดําเนนิงาน หากรับเอกสารคําขอหลงัเวลา 16.00 น. จะไม่
สามารถดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 

6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบใุน  คูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

7. หลงัจากผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะออกเลขทีใ่บอนุญาตพรอ้มทัง้จัดทําใบคํารอ้งขอ
ชาํระเงนิ  คา่ธรรมเนยีมและแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมารับใบอนุญาต โดยการยืน่คํารอ้งขอชําระเงนิคา่ธรรมเนยีมตอ้งยืน่
กอ่นเวลา  16.00 น. 

8.ใบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะใชไ้ดห้นึง่ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ตรวจสอบและรับรองระบบคณุภาพอตุสาหกรรมการผลติอาหารสตัว์
น้ํา กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า อาคารปลอดประสพ  
ชัน้ 4 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร  
กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศพัท ์0-2562-0600-15 ตอ่ 4403 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-2940-6149/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
               (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 4 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิคําขอหรอืตอ้งสง่เอกสาร
หรอืหลกัฐานเพิม่เตมิตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่จง้ ผูข้ออนุญาตตอ้ง
ดําเนนิการภายใน 7 วนัทําการ))  

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาต/เสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 

2 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) 
 

คําขออนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัว ์(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ   - 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
2.กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของ
กรรมการ 
ผูม้อํีานาจลงนามผกูพันนติบิคุคลนัน้ 
3. กรณีแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการใหแ้นบสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน
ของผูม้อบอํานาจและผูดํ้าเนนิกจิการ 
4.กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการแทนใหแ้นบสาํเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ 
5.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น (สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
2.กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อํีานาจ
ลงนามผูกพันนติบิคุคลนัน้ 
3.กรณีแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อบ
อํานาจและผูดํ้าเนนิกจิการ 
4.กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการแทนใหแ้นบสาํเนาทะเบยีน
บา้นของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ 
5.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืเดนิทาง (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีผูข้ออนุญาตเป็นชาวตา่งชาต ิ
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

5) 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย (สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีผูข้ออนุญาตเป็นชาวตา่งชาต ิ
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการจัดหางาน 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาต 
2.เอกสารอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 
3.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้ตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดในหนังสอื
รับรอง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 
 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์(สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีบคุคลธรรมดาทีต่อ้งการระบสุถานทีข่ายเป็นชือ่
ตามทีร่ะบใุนใบทะเบยีนพาณชิย ์
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

9) 
 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูดํ้าเนนิกจิการ (ฉบบัจรงิ) 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการ 
2.ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

- 

10) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ฉบบัจรงิ) 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการ 
2.กรณีนติบิคุคลเป็นผูม้อบอํานาจใหแ้นบหนังสอืรับรองนติบิคุคล 
3.ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

- 

11) 
 

เอกสารแสดงความเป็นเจา้ของสถานทีเ่ก็บอาหารสตัวห์รอื
หนงัสอืสญัญาเช่าสถานทีเ่ก็บอาหารสตัวห์รอืหนงัสอืยนิยอมให้
ใชส้ถานทีเ่ก็บอาหารสตัว ์(สําเนา) 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.กรณีทีอ่ยูส่ถานทีเ่ก็บอาหารสตัวไ์ม่ตรงกบัทีอ่ยูใ่น
หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

12) แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของสถานทีนํ่าเขา้ซึง่อาหารสตัวแ์ละสถานที่
เก็บอาหารสตัว ์(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ 

- 

13) ใบอนุญาตประกอบกจิการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สาธารณสขุของสถานทีเ่ก็บอาหารสตัว ์(สําเนา) 1 ฉบับ 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
หมายเหต ุ(1.กรณีทีเ่ป็นกจิการคา้ซึง่ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบ
กจิการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

 

คา่ธรรมเนยีม  (หมายเหต ุ: เป็นคา่ธรรมเนยีมทีก่าํหนดตามพ.ร.บ. ควบคมุคณุภาพอาหาร
สตัวพ์.ศ. 2558) 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ย
ละ) 

1) ใบอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 10,000 บาท 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขออนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัว ์

(หมายเหต:ุ (http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20171102154819_new.pdf)) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การตอ่อายใุบอนญุาตนําเขา้อาหารสตัว ์
                                    ควบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวนํ์า้) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏบิัตติามพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหารสตัวพ์.ศ.2558  
http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/ main/site2/afr 

2. ผูข้ออนุญาตตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 20 ของพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหาร
สตัว ์ พ.ศ.2558 ดงันี ้

(1) เป็นเจา้ของกจิการทีป่ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญาต 
(2) มอีายไุมตํ่า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ ์
(3) มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
(4) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
(5) ไมเ่คยไดรั้บโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึทีส่ดุหรอืคําสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจํ้าคกุในความผดิที่

กฎหมายบัญญัตใิหถ้อืเอาการกระทําโดยทจุรติเป็นองคป์ระกอบหรอืตามพระราชบัญญัตนิีเ้วน้แตพ่น้โทษ
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันขอรับใบอนุญาต 

(6) ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(7) มสีถานทีผ่ลติสถานทีนํ่าเขา้สถานทีข่ายหรอืสถานทีเ่ก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการ

ผลติการขายหรอืการเก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและการควบคมุหรอืรักษาคณุภาพอาหารสตัวค์วบคมุ
เฉพาะซึง่มลีกัษณะและจํานวนตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงในกรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาตผูจั้ดการ
หรอืผูแ้ทนของนติบิคุคลซึง่เป็นผูดํ้าเนนิกจิการตอ้งมคีณุสมบตัติาม (2) และ (3) และไมม่ลีักษณะ
ตอ้งหา้มตาม (4) (5) หรอื (6) 

3. ผูรั้บใบอนุญาตทีป่ระสงคจ์ะตอ่อายใุบอนุญาตจะตอ้งปฏบิัตติามมาตรา 25 ของพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพ
อาหารสตัวพ์.ศ.2558 http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/afr 

4. ผูข้ออนุญาตตอ้งยืน่คําขอตอ่ใบอนุญาตกอ่นวนัสิน้อาย ุการขอตอ่อายใุบอนุญาตเมือ่ลว่งพน้กําหนดเวลา
สามสบิวนันับแตว่นัทีใ่บอนุญาตสิน้อายุจะกระทํามไิด ้

5. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มาเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จง
เพิม่เตมิได ้

6. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ
ร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคจ์ะยืน่คําขอ 

7. กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์าจะรับคําขอไมเ่กนิเวลา 16.00 น. เนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตาม
ระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบและมขีัน้ตอนระยะเวลาในการดําเนนิงานหากรับเอกสารคําขอหลงัเวลา 16.00 น. จะไม่
สามารถดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 

8. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบใุนคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

9. หลงัจากผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะออกเลขทีใ่บอนุญาตพรอ้มทัง้จัดทําใบคํารอ้งขอ
ชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมและแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมารับใบอนุญาต โดยการยืน่คํารอ้งขอชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมตอ้งยืน่กอ่น
เวลา 16.00 น. 

10.ใบอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะใชไ้ดห้นึง่ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ตรวจสอบและรับรองระบบคณุภาพอตุสาหกรรมการผลติ
อาหารสตัวน้ํ์า กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า อาคารปลอด
ประสพ ชัน้ 4 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศพัท ์0-2562-0600-15 ตอ่ 4403 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-2940-6149/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 4 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิคําขอหรอืตอ้งสง่
เอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่จง้ ผูข้อ
อนุญาตตอ้งดําเนนิการภายใน 7 วนัทําการ))  

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาต/เสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลง
นาม 

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 

2 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1) คําขอตอ่อายใุบอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัว ์(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบบั  
 

- 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
2.กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของ
กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันนติบิคุคลนัน้ 
3. กรณีแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการใหแ้นบสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน
ของผูม้อบอํานาจและผูดํ้าเนนิกจิการ 
4.กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการแทนใหแ้นบสาํเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ 
5.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น (สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดา 
2.กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อํีานาจ
ลงนามผูกพันนติบิคุคลนัน้ 
3.กรณีแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อบ
อํานาจและผูดํ้าเนนิกจิการ 
4.กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการแทนใหแ้นบสาํเนาทะเบยีน
บา้นของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ 
5.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืเดนิทาง (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีผูข้ออนุญาตเป็นชาวตา่งชาต ิ
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

5) 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย (สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีผูข้ออนุญาตเป็นชาวตา่งชาต ิ
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการจัดหางาน 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาต 
2.เอกสารอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน  
3.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้ตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดในหนังสอื
รับรอง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 
 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูดํ้าเนนิกจิการ (ฉบบัจรงิ) 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการ 
2.ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

- 

9) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ฉบบัจรงิ) 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.กรณีมกีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการ 
2.กรณีนติบิคุคลเป็นผูม้อบอํานาจใหแ้นบหนังสอืรับรองนติบิคุคล 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
3.ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

10) 
 

เอกสารแสดงความเป็นเจา้ของสถานทีเ่ก็บอาหารสตัวห์รอื
หนงัสอืสญัญาเช่าสถานทีเ่ก็บอาหารสตัวห์รอืหนงัสอืยนิยอมให้
ใชส้ถานทีเ่ก็บอาหารสตัว ์(สําเนา) 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.กรณีทีอ่ยูส่ถานทีเ่ก็บอาหารสตัวไ์ม่ตรงกบัทีอ่ยูใ่น
หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

11) แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของสถานทีนํ่าเขา้ซึง่อาหารสตัวแ์ละสถานที่
เก็บอาหารสตัว ์(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ 

- 

12) ใบอนุญาตประกอบกจิการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สาธารณสขุของสถานทีเ่ก็บอาหารสตัว ์(สําเนา) 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีทีเ่ป็นกจิการคา้ซึง่ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบ
กจิการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

13) 
 

ใบอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวฉ์บบัเดมิหรอืใบแทน  
(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ 

กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัว์
น้ํา 

 

คา่ธรรมเนยีม  (หมายเหต ุ: เป็นคา่ธรรมเนยีมทีก่าํหนดตามพ.ร.บ. ควบคมุคณุภาพอาหาร
สตัวพ์.ศ. 2558) 
 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) การตอ่อายใุบอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 10,000 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขอตอ่อายใุบอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัว ์

(หมายเหต:ุ (http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20171102154819_new.pdf)) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอหนงัสอืรบัรองเป็นผูม้สีทิธอิอกหนงัสอืกํากบั 
การจําหนา่ยสตัวนํ์า้สวยงามเพือ่การสง่ออก 51 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
  1. บุคคลทีม่ีความประสงคจ์ะขอหนังสอืรับรองเป็นผูม้สีทิธอิอกหนังสอืกํากับการจําหน่ายสัตวน้ํ์าสวยงาม 
เพือ่การสง่ออก จะตอ้งยืน่คําขอหนังสอืรับรอง ณ สาํนักงานประมงจังหวดัในเขตทอ้งที ่
  2. ผูย้ื่นคําขอจะตอ้งปฏิบัตติามระเบียบกรมประมงว่าดว้ยการรับรองใหบุ้คคลเป็นผูอ้อกหนังสอืกํากับ 
การจําหน่ายสตัวน้ํ์าสวยงามเพือ่การสง่ออก พ.ศ. 2555  
  3. หนังสอืรับรองเป็นผูม้สีทิธอิอกหนังสอืกํากับการจําหน่ายสัตวน้ํ์าสวยงามเพื่อการสง่ออกตามระเบยีบนี ้ 
มอีายุ 2 ปี นับแตว่ันออก และสามารถขอต่ออายุออกไปไดค้รัง้ละไม่เกนิ 2 ปี โดยใหนั้บอายุต่อจากวันสิน้อาย ุ
ของหนังสอืรับรองฉบับเดมิ และตอ้งยืน่ขอต่ออายุกอ่นวันหมดอายุไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน โดยใหย้ืน่คําขอ ณ สํานักงาน
ประมงจังหวดัในเขตทอ้งที ่

เง ือ่นไข 
  1.บคุคลทีจ่ะยืน่คําขอหนังสอืรับรองตอ้งเป็นผูม้รีายชือ่อยู่ในทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสัตวน้ํ์า (ทบ.1) 
หรอืผูป้ระกอบการดา้นการประมง (ทบ.2) 
  2. บคุคลทีจ่ะยืน่คําขอหนังสอืรับรองตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บหนังสอืรับรองมาตรฐานสตัวน้ํ์าสวยงามประเภทใบสําคัญ
แสดงการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งสัตวน้ํ์าเพื่อการสง่ออก (สอ.3) หรือ ใบสําคัญแสดงการขึน้ทะเบยีนสถานที ่   
รวบรวมสตัวน้ํ์าเพือ่การสง่ออก (สอ.4) หรอืใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟารม์เพาะเลีย้งปลาสวยงามเพือ่การสง่ออก 
(GAP) เวน้แตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้
      2.1 กรณีจะยืน่คําขอหนังสอืรับรองเป็นผูม้สีทิธอิอกหนังสอืกํากับการจําหน่ายสตัวน้ํ์าสวยงามเพื่อการสง่ออก 
สําหรับสัตวน้ํ์าในกลุม่ Crustacean ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บหนังสอืรับรองมาตรฐานสัตวน้ํ์าสวยงาม ประเภทใบสําคัญแสดง 
การขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าเพือ่การสง่ออก (สอ.3) หรอื ใบสําคัญแสดงการขึน้ทะเบยีนสถานทีร่วบรวม
สตัวน้ํ์าเพือ่การสง่ออก (สอ.4) ทีม่รีะบบการเฝ้าระวงัโรค ตามบญัชรีายชือ่ทีอ่งคก์ารโรคระหวา่งประเทศ (OIE) กําหนด 
      2.2 กรณีจะยืน่คําขอหนังสอืรับรองเป็นผูม้สีทิธอิอกหนังสอืกํากับการจําหน่ายสตัวน้ํ์าสวยงามเพือ่การสง่ออก 
สาํหรับสตัวน้ํ์า ชนดิปลาทอง ปลาคารพ์ ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บหนังสอืรับรองมาตรฐานสตัวน้ํ์าสวยงามประเภทใบสําคัญแสดง
การขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าเพือ่การสง่ออก (สอ.3) หรอื มาตรฐานสนิคา้เกษตร : การปฏบิัตทิีด่สีําหรับการควบคมุ
โรคสตัวน้ํ์าในสถานประกอบการ 
  3. บุคคลทีจ่ะยืน่คําขอหนังสอืรับรองตอ้งไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดหีรือผูท้ีม่ ีตัวแทนทีอ่ยู่ในระหว่าง 
ถกูดําเนนิคดใีนความผดิเกีย่วกบัการใชเ้อกสารตามระเบยีบนี ้
  4. ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสัยในหลักฐานเอกสารทีย่ืน่ เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอ 
มาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  5. กรณีการมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ     
กระบวนงาน 
  6. กรณียื่นเอกสารหลักฐานประกอบไม่ครบถว้นถูกตอ้งจะถอืว่ายังไม่ไดรั้บเอกสารคําขอ จนกว่าเอกสาร
ประกอบคําขอจะครบถว้น 
  7. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  8. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  9. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อาคารเชดิชาย อมาตยกลุ  
ชัน้ 1 กรมประมง เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท/์โทรสาร 0 2558 0197 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูข้อยืน่คําขอตามแบบ น.ส. 01 พรอ้มเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
1.2 เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับคําขอและและตรวจสอบความ

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ถกูตอ้งครบถว้นของขอ้ความและเอกสารหลกัฐาน  
(หมายเหต:ุ (- กรณีเอกสารไม่ถกูตอ้งครบถว้น ใหผู้ย้ืน่คําขอ
ดําเนนิการปรับปรุงแกไ้ข ภายใน 1 วนัทําการ))  

2. การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาคณุสมบตัขิองผูย้ืน่คําขอและ
รายละเอยีดของเอกสารหลกัฐานตามทีร่ะเบยีบกําหนด 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีเ่จา้หนา้ทีไ่ดต้รวจสอบแลว้ พบวา่คณุสมบตัิ
ของผูย้ืน่คําขอและรายละเอยีดเอกสารหลักฐานไมเ่ป็นไปตามที่
ระเบยีบกําหนดไวใ้หแ้จง้ผูย้ืน่คําขอเพือ่ทําการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง
ภายใน 3 วนัทําการ ))  

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

3. การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีส่รุปความเห็นเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ
ในหลกัการ 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 
4. การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีจั่ดทําหนังสอืรับรองฯและเสนอผูม้อํีานาจเพือ่
พจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 
5. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืรับรองฯ 
1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1. 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีบคุคลธรรมดา 2. กรณีนติบิคุคลตอ้งแนบสาํเนา
บตัรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผูกพัน 
3. กรณีมอบอํานาจตอ้งแนบบัตรประจําตวัประชาชน 
ของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ 4. สาํเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของบคุคลทีจ่ะมสีทิธอิอกหนังสอืกํากบัการจําหน่าย 
สตัวน้ํ์าสวยงามเพือ่การสง่ออก) 

กรมการปกครอง 

2. 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีนติบิคุคล 2. สาํเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล
ตอ้งออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน นับแตว่นัทีอ่อกหนังสอืดงักลา่วพรอ้ม
ทัง้เอกสารแสดงวตัถุประสงคข์องนติบิคุคลนัน้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3. 
 

บตัรประจําตวัเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวนํ์า้ (ทบ.1) หรอืบตัร
ประจําตวัผูป้ระกอบการดา้นการประมง (ทบ.2) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมประมง 

4. ชือ่ และตวัอยา่งลายมอืชือ่ ของผูม้อํีานาจลงนามในหนงัสอื
กํากบัการจําหนา่ยสตัวนํ์า้สวยงาม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(จํานวนไมเ่กนิ 3 คนรวมทัง้ผูย้ืน่คําขอดว้ย) 

- 

5. 
 

หนงัสอืรบัรองมาตรฐานสตัวนํ์า้สวยงาม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมประมง 

6. หนงัสอืรบัรองมสีทิธอิอกหนงัสอืกํากบัการจําหนา่ยสตัวนํ์า้
สวยงามเพือ่การสง่ออก (ฉบบัเดมิ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีตอ่อายุ) 

กรมประมง 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขอหนังสอืรับรองเป็นผูอ้อกหนังสอืกํากบัการจําหน่ายสตัวน้ํ์าสวยงามเพือ่การสง่ออก(น.ส.01)  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การตอ่อายใุบอนญุาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  
(อาหารสตัวนํ์า้) 52 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏบิัตติาม พ.ร.บ. ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 http://www4.fisheries.go.th/ 
local/index.php /main/site2/afr 
  2. ผูข้ออนุญาตตอ้งมคีณุสมบัตแิละไม่มลีักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 20 ของ พ.ร.บ. ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์
พ.ศ. 2558 ดงันี ้
      2.1 เป็นเจา้ของกจิการทีป่ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญาต 
      2.2 มอีายไุมตํ่า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ ์
      2.3 มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
      2.4 ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
      2.5 ไม่เคยไดรั้บโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถงึทีสุ่ดหรือคําสั่งทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจํ้าคุกในความผดิ 
ทีก่ฎหมายบญัญัตใิหถ้อืเอาการกระทําโดยทจุรติเป็นองคป์ระกอบหรอืตามพระราชบัญญัตนิี้เวน้แตพ่น้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่
สองปีกอ่นวนัขอรับใบอนุญาต 
      2.6 ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
      2.7 มีสถานทีผ่ลติสถานทีนํ่าเขา้สถานทีข่ายหรือสถานทีเ่ก็บอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะและอุปกรณ์ทีใ่ช ้
ในการผลติการขายหรอืการเก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและการควบคุมหรือรักษาคุณภาพอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะซึง่มี
ลักษณะและจํานวนตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงในกรณีนิตบิุคคลเป็นผูข้ออนุญาตผูจั้ดการหรือผูแ้ทนของนิตบิุคคล 
ซึง่เป็นผูดํ้าเนนิกจิการตอ้งมคีณุสมบัตติาม (2) และ (3) และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม (4) (5) หรอื (6) 
  3. ผูรั้บใบอนุญาตทีป่ระสงคจ์ะตอ่อายุใบอนุญาตจะตอ้งปฏบิัตติามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพ
อาหารสตัว ์พ.ศ.2558 http://www4.fisheries.go.th/local/index.php /main/site2/afr 
  4. ผูข้ออนุญาตตอ้งยืน่คําขอตอ่ใบอนุญาตกอ่นวันสิน้อายุ การขอตอ่อายุใบอนุญาต เมือ่ลว่งพน้กําหนดเวลา
สามสบิวนั นับแตว่นัทีใ่บอนุญาตสิน้อายุจะกระทํามไิด ้
  5. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่มาเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จง    
เพิม่เตมิได ้
  6. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ    
ร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  7. กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์าจะรับคําขอไมเ่กนิเวลา 16.00 น. เนื่องจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบ
ทีต่อ้งตรวจสอบและมขีัน้ตอนระยะเวลาในการดําเนนิงาน หากรับเอกสารคําขอหลังเวลา 16.00 น. จะไม่สามารถดําเนนิการ
ใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 
  8. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบใุนคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  9. หลงัจากผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะออกเลขทีใ่บอนุญาตพรอ้มทัง้จัดทําใบคํารอ้งขอ
ชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมและแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมารับใบอนุญาต โดยการยืน่คํารอ้งขอชําระเงนิคา่ธรรมเนียมตอ้งยืน่กอ่น
เวลา 16.00 น. 
  10. ใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะใชไ้ดส้ามปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ตรวจสอบและรับรองระบบคณุภาพอตุสาหกรรมการผลติอาหาร
สตัวน้ํ์า กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า อาคารปลอดประสพ  
ชัน้ 4 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900   
โทรศพัท ์0-2562-0600-15 ตอ่ 4403  
โทรศพัท/์โทรสาร  0-2940-6149/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 19 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิคําขอหรอืตอ้งสง่เอกสาร

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 220 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

หรอืหลกัฐานเพิม่เตมิตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่จง้ ผูข้ออนุญาตตอ้ง
ดําเนนิการภายใน 7 วนัทําการ))  

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีนั่ดหมายผูข้ออนุญาตและเขา้ตรวจสอบสถานทีผ่ลติ 
(หมายเหต:ุ (1.หากผูย้ืน่คําขอไมป่ฏบิัตติามทีนั่ดหมายหรอื
กระทําการใดทีส่ง่ผลใหเ้จา้หนา้ทีไ่มส่ามารถเขา้ตรวจสอบสถานที่
ผลติไดต้ามระยะเวลาทีนั่ดหมายจะถอืวา่ไม่ประสงคย์ืน่คําขอ 
2. กรณีไมผ่่านการตรวจประเมนิผูป้ระกอบการจะตอ้งดําเนนิการ
แกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดและนัดหมายกับ
เจา้หนา้ทีเ่พือ่รับการตรวจประเมนิอกีครัง้โดยไมนั่บรวมระยะเวลา
ทีใ่หผู้ป้ระกอบการกลับไปแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักลา่วซึง่จะทําให ้
ระยะเวลาไมเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  

15 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาตและเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณา 
ลงนาม 

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 

2 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 คําขอตอ่อายใุบอนุญาตผลติอาหารสตัว ์(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบบั   - 
2 

 
บตัรประจําตวัประชาชน  
(สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณเีป็นบคุคลธรรมดา 2. กรณีเป็นนติบิคุคล 
ใหแ้นบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของกรรมการผูม้อํีานาจ 
ลงนามผูกพันนติบิคุคลนัน้ 3. กรณีแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการใหแ้นบ
สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูดํ้าเนนิกจิการ 
4. กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการแทนใหแ้นบสาํเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ  
5. ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

3 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น  
(สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณเีป็นบคุคลธรรมดา 2. กรณีเป็นนติบิคุคล 
ใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพัน 
นติบิคุคลนัน้ 3. กรณีแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้น
ของผูม้อบอํานาจและผูดํ้าเนนิกจิการ 4. กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ 
มาดําเนนิการแทนใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจ  
และผูรั้บมอบอํานาจ 5. ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

4 
 

หนงัสอืเดนิทาง  
(สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นชาวตา่งชาต ิ2. ลงนามรับรอง
สาํเนาทกุหนา้) 

- 

5 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่  
(สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ 2. ลงนามรับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

6 
 

ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย  
(สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นชาวตา่งชาต ิ2. ลงนามรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการจัดหางาน 

7 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล  
(สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาต 2. เอกสารอาย ุ
ไมเ่กนิ 6 เดอืน 3. ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้ตามเงือ่นไข
ทีกํ่าหนดในหนังสอืรับรอง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8 
 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูดํ้าเนนิกจิการ  
(ฉบบัจรงิ) 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. กรณีมกีารแตง่ตัง้ผูดํ้าเนนิกจิการ 2. ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

9 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ  
(ฉบบัจรงิ) 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. กรณีมกีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการ   
2. กรณีนติบิคุคลเป็นผูม้อบอํานาจใหแ้นบหนังสอืรับรองนติบิคุคล 
3. ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

- 

10 
 

เอกสารแสดงความเป็นเจา้ของสถานทีผ่ลติอาหารสตัวห์รอื
หนงัสอืสญัญาเช่าสถานทีผ่ลติอาหารสตัวห์รอืหนงัสอืยนิยอม
ใหใ้ชส้ถานทีผ่ลติอาหารสตัว ์ 
(สําเนา) 1 ฉบบั   
หมายเหต ุ(1. กรณีทีอ่ยู่สถานทีผ่ลติอาหารสตัวไ์มต่รงกบัทีอ่ยูใ่น
หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล/ใบทะเบยีนพาณชิย ์  
2. ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

11 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของสถานทีผ่ลติอาหารสตัวแ์ละสถานที ่
ขายอาหารสตัว ์(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบบั 

- 

12 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สาธารณสขุของสถานทีผ่ลติอาหารสตัว ์ 
(สําเนา) 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีทีเ่ป็นกจิการคา้ซึง่ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบ
กจิการคา้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ 2. ลงนามรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

13 
 

รายการเครือ่งจกัร เครือ่งมอื พรอ้มอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติ 
ชนดิขนาด (แรงมา้)  
(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบบั   
หมายเหต ุ(ถา้มกีารเปลีย่นแปลง) 

- 

14 แบบรายงานผลการผลติอาหารสตัว ์  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

15 
 

ใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะฉบบัเดมิหรอืใบแทน 
(ฉบบัจรงิ) 1 ฉบับ 

กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า 

คา่ธรรมเนยีม  (หมายเหต ุ: เป็นคา่ธรรมเนยีมทีกํ่าหนดตามพ.ร.บ. ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2558) 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1 กรณีประสทิธภิาพในการผลติไมเ่กนิ 10 ตนัตอ่ช ัว่โมง 1,500 บาท 
2 กรณีประสทิธภิาพในการผลติเกนิ 10 ตนัตอ่ช ัว่โมง สว่นทีเ่กนิ  

10 ตนัตอ่ช ัว่โมง คดิเพิม่จากคา่ธรรมเนยีมในขอ้ 1 ตนัละ 
(หมายเหต:ุ (1. เศษของหนึง่ตนัใหค้ดิเป็นหนึง่ตนั 
2. ตวัอย่างการคํานวนคา่ธรรมเนยีมเชน่กําลงัผลติ 12 ตนัตอ่ชัว่โมง
คา่ธรรมเนยีม 2,500 บาท/ฉบับ (10 ตนัแรกคดิ 1,500 บาทสว่นทีเ่กนิ  
(2 ตนั) คดิ 1,000 บาท (500 บาท x 2 ตนั) รวมคา่ธรรมเนยีม 2,500 บาท 
(1,500+1,000 บาท )) 

500 บาท 
 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขอตอ่อายใุบอนุญาตผลติอาหารสตัว์
(http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20171102154720_new.pdf)) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การตอ่อายทุะเบยีนผูป้ระกอบการดา้นการประมง (ทบ.2) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 53 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลกัเกณฑ ์
  1. ผูป้ระกอบการดา้นการประมงทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนแลว้และใกลห้มดอายุลง หากประสงคจ์ะต่ออายุทะเบยีน 
ใหย้ืน่แบบแสดงความจํานงคต์อ่อายุทะเบยีนผูป้ระกอบการดา้นการประมง ตามแบบ ทบ. 2-2 ณ สถานทีท่ีย่ ืน่คําขอ 
ขึน้ทะเบยีนภายใน 60 วนั กอ่นทะเบยีนจะหมดอายลุง 
  2. ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรมประมงว่าดว้ยการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสัตวน้ํ์าและ    
ผูป้ระกอบการดา้นการประมง ปี พ.ศ. 2556 
  3. อายขุองทะเบยีนผูป้ระกอบการดา้นการประมงมกํีาหนด 3 ปี นับจากวนัสิน้อายเุดมิ 

เง ือ่นไข 
  1. สํานักงานประมงพื้นทีก่รุงเทพมหานครจะดําเนินการรับเอกสารคําขอไดว้ันละ 50 ฉบับ ซึง่จํานวนทีเ่กนิ 
จะดําเนนิการในวันทําการถัดไป เนื่องจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบ และมขีัน้ตอนระยะเวลาใน
การดําเนนิงานหากรับเอกสารคําขอ เกนิจํานวนจะไมส่ามารถดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 
  2. ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ีขอ้สงสัยในหลักฐานเอกสารทีย่ื่น เจา้หนา้ทีผู่พ้ ิจารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ื่นคําขอ 
มาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. กรณีการมอบอํานาจ ผูม้อบอํานาจจะตอ้งมอบอํานาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจในการดําเนนิการจนเบ็ดเสร็จ   
กระบวนงาน 
  4. กรณียื่นเอกสารหลักฐานประกอบไม่ครบถว้นถูกตอ้งจะถอืว่ายังไม่ไดรั้บเอกสารคําขอ จนกว่าเอกสาร
ประกอบคําขอจะครบถว้นถกูตอ้ง  
  5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  7. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อาคารเชดิชายอมาตยกลุ  
ชัน้ 1 กรมประมง เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900   
โทรศพัท/์โทรสาร 0 2558 0197/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 10 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการดา้นการประมงยืน่คําขอตามแบบทบ 2-2  
พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ 
1.2 เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับคําขอและตรวจสอบความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้ความและเอกสารหลกัฐาน 
1.3 เจา้หนา้ทีอ่อกใบนัดหมายการรับบตัรประจําตัวผูป้ระกอบการ
ดา้นการประมงแกผู่ย้ืน่คําขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารไมถู่กตอ้งครบถว้น ใหผู้ป้ระกอบการ
ปรับปรุงแกไ้ข ภายใน 1 วนั โดยจะเริม่นับระยะเวลาการ
ใหบ้รกิารเมือ่เอกสารครบถว้นถูกตอ้ง))  

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบประจําพืน้ทีนั่ดหมาย ตรวจสอบสํานักงาน/
สถานประกอบการและลักษณะงานตรงตามประเภทคําขอ 
(หมายเหต:ุ (หากผูป้ระกอบการไมป่ฏบิตัติามทีนั่ดหมายหรอื
กรณีอืน่ใดทีส่ง่ผลใหเ้จา้หนา้ทีไ่มส่ามารถเขา้ตรวจสอบ
สาํนักงาน/สถานประกอบไดภ้ายใน 5 วนัทําการ หลงัจาก 
ทีนั่ดหมายจะถอืวา่ไมป่ระสงคย์ืน่คําขอ))  
 
 

2 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบประจําพืน้ทีส่รุปรายงานผลการตรวจสอบ
สถานประกอบการพรอ้มจัดสง่เอกสารหลักฐานประกอบสง่คนื
หน่วยงานทีรั่บคําขอ 

2 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

4 การพจิารณา 
4.1 เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับเอกสารและตรวจพจิารณาคําขอและ
เอกสารหลักฐานอกีครัง้หนึง่ 
4.2 เจา้หนา้ทีเ่สนอเอกสารคําขอและผลการตรวจสอบสถาน
ประกอบการใหผู้ม้อํีานาจเพือ่พจิารณาอนุมัตใินหลกัการ 
(หมายเหต:ุ (กรณีพจิารณาแลว้เห็นวา่ขอ้มูลไมถู่กตอ้งและ 
ไมค่รบถว้นตามหลักเกณฑ ์มใิหรั้บตอ่ทะเบยีนและใหส้ง่คนื 
ไปยังผูย้ืน่คําขอเพือ่แจง้การไม่รับตอ่ทะเบยีนพรอ้มเหตผุล 
ใหผู้ป้ระกอบการทราบภายใน 5 วนัทําการ))  

2 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

5 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจอนุมัตใิหต้อ่ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (เมือ่ผูม้อํีานาจไดอ้นุมัตใิหต้อ่ทะเบยีนแลว้ 
ถอืวา่ผูป้ระกอบการดงักลา่วเป็นผูท้ีไ่ดรั้บการตอ่ทะเบยีนฯ  
นับแตว่นัทีห่มดอาย)ุ)  

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

6 การพจิารณา 
6.1 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการบนัทกึรายชือ่และขอ้มลูของ
ผูป้ระกอบการลงในระบบฐานขอ้มลูของกรมประมง 
6.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบตัรประจําตวัผูป้ระกอบการดา้นการประมง
เสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในบัตรประจําตวัผูป้ระกอบการดา้นการประมง 

1 วนัทําการ สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัผูป้ระกอบการดา้นการประมงฉบบัเดมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

สาํนักงานประมงพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจใหแ้นบสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน 
ของผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีการมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน 
 (ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท) ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคําขอตอ่อายทุะเบยีนผูป้ระกอบการดา้นการประมง (ทบ. 2-2) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  
            (อาหารสตัวนํ์า้) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 54 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏบิตัติามพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหารสตัวพ์.ศ.2558 
  2. ผูรั้บใบอนุญาตผลติอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะหรือใบอนุญาตนําเขา้อาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะทีม่ีความ
ประสงคจ์ะผลติ หรือนําเขา้อาหารสัตวค์วบคมุเฉพาะตอ้งนําอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะนัน้มาขึน้ทะเบยีนต่อพนักงาน
เจา้หนา้ทีแ่ละเมื่อไดรั้บใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะนัน้แลว้จงึจะผลติหรือนําเขา้อาหารสัตว์
ควบคมุเฉพาะนัน้ได ้
  3. หลงัจากผูม้อํีานาจลงนามในใบสาํคัญการขึน้ทะเบยีนแลว้เจา้หนา้ทีจ่ะออกเลขทีใ่บอนุญาตพรอ้มทัง้จัดทํา
ใบคํารอ้งชําระค่าธรรมเนียมและแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมารับใบอนุญาตโดยการยืน่คําขอชําระคา่ธรรมเนียมตอ้งยืน่กอ่นเวลา 
15.30 น. 
  4. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มาเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จง
เพิม่เตมิได ้
  5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ    
ร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิหากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ     
ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบใุนคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้(ระยะเวลารวม 30 วนัทําการ) 
  7. กองวจัิยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํ์าจะรับเอกสารคําขอขึน้ทะเบยีนอาหารสัตวค์วบคมุเฉพาะไม่เกนิวันละ 10 ฉบับ  
ซึง่จํานวนคําขอทีเ่กนิจะดําเนินการในวันทําการถัดไป เนื่องจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบและ 
มขีัน้ตอนระยะเวลาในการดําเนินงานหากรับเอกสารคําขอเกนิจํานวนจะไม่สามารถดําเนินการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 
  8. กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์าจะรับคําขอไม่เกนิเวลา 16.00 น. เนื่องจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบ 
ทีต่อ้งตรวจสอบและมีขัน้ตอนระยะเวลาในการดําเนินงานหากรับเอกสารคําขอหลังเวลา 16.00 น. จะไม่สามารถ
ดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 
  9. ใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะใหใ้ชไ้ดต้ลอดไปเวน้แตถ่กูยกเลกิหรอืเพกิถอน 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุมาตรฐานอาหารสตัวน้ํ์า กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า 
อาคารปลอดประสพ ชัน้ 4 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว  
เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์0-2562-0600-15 ตอ่ 4403 โทรศพัท/์โทรสาร 0-2940-6149/  
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (Website : http://www4.fisheries.go.th/afr/ 
Email : ifri_fisheries@hotmail.com))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของคําขอและเอกสาร 
หลกัฐานประกอบคําขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิคําขอหรอืตอ้งสง่เอกสารหรอื
หลกัฐานเพิม่เตมิตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่จง้ผูข้ออนุญาตตอ้งดําเนนิการ
ภายใน 7 วนัทําการ))  

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

2 การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาคําขอขึน้ทะเบยีนและหลกัฐานประกอบ 
ตามหลกัเกณฑท์างวชิาการพรอ้มจัดเตรยีมเอกสารขอ้มูลและ 
การประชมุคณะกรรมการ 

9 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีนั่ดหมายวนัประชมุขออนุมตัปิระชมุเชญิประชมุ
คณะกรรมการพจิารณาคําขอขึน้ทะเบยีน 
 
 

10 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 225 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4 การพจิารณา 
คณะกรรมการประชมุเพือ่พจิารณาคําขอขึน้ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีคณะกรรมการมขีอ้สงสยัในเอกสารหลกัฐาน 
ทีย่ืน่มาคณะกรรมการสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
โดยผูย้ืน่คําขอจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีใ่หพ้จิารณาตามขัน้ตอนที ่2 
และ 3 เพือ่นําเรือ่งทีจ่ะชีแ้จงเขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการอกีครัง้ 
ถา้ผูย้ืน่คําขอไมม่าชีแ้จงตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ไมป่ระสงค์
จะยืน่คําขอ  
(ทัง้นีจ้ะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตค่ณะกรรมการไดรั้บการชีแ้จง
เพิม่เตมิตามมตเิรยีบรอ้ยแลว้) 
2. กรณีคณะกรรมการมมีตไิมรั่บขึน้ทะเบยีนเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผล 
การพจิารณาและคนืเรือ่ง)))  

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่รุปรายงานการประชมุและคําขอทีผ่่านการพจิารณา 
ของคณะกรรมการ และเสนอผูต้รวจบนัทกึการประชมุลงนาม  
5.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีน อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ
เสนอหัวหนา้กลุม่ลงนามรับรองขอ้ความทีต่อ้งระบบุนฉลาก 
5.3 หัวหนา้กลุม่พจิารณาลงนามและเสนอผูม้อํีานาจลงนาม 
ในใบสาํคัญการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 

7 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

6 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัว ์
ควบคมุเฉพาะ 

2 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั ผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

คําขอขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ชนดิอาหาร
สตัวส์าํเร็จรูป หรอืหัวอาหารสตัว ์แนบเอกสารขอ้ 1-8 2. กรณีขึน้
ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ชนดิสารผสมลว่งหนา้ (Premix) 
หรอือาหารเสรมิสาํหรับสตัว ์แนบเอกสารขอ้ 1-5 และ ขอ้ 9-13 3. 
กรณีนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะใหแ้นบเอกสารประกอบเพิม่เตมิ 
ในขอ้ 14-19) 

กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์

2 
 

ใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. ใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะตอ้งระบุ
ประเภทของอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะตรงกบัทีข่อขึน้ทะเบยีน  
2. สามารถใชใ้บอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะทีอ่อก 
โดยกรมปศสุตัว ์3. ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์

3 
 

หนงัสอืรบัรองผลวเิคราะหอ์าหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและรายละเอยีด
วธิวีเิคราะห ์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั   
สําเนา 2 ฉบบั  
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

4 
 

หลกัฐานแสดงผลการทดลองการใชอ้าหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั    
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. เฉพาะกรณีสตูรอาหารทีไ่มเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์ 
2. ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- 

5 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งหมายทางการคา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั     
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. เฉพาะกรณีตอ้งการระบเุครือ่งหมายทางการคา้  
2. ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 
 
 
 

สาํนักเครือ่งหมายการคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั ผูอ้อกเอกสาร 

6 
 

แบบแจง้ชนดิและปรมิาณการใชว้ตัถุทีเ่ตมิในอาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั     
สําเนา 2 ฉบบั  
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

7 
 

เอกสารแสดงขอ้ความภาษาไทยทีต่อ้งระบุบนฉลาก  
(ตามทีกํ่าหนดในพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์ 
พ.ศ. 2558) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั    
สําเนา 2 ฉบบั  
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์

8 
 

ตวัอยา่งอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(นําสง่ตัวอยา่งอาหารสตัว ์500 กรัม ทีก่ลุม่ควบคมุ
มาตรฐานอาหารสตัวน้ํ์า กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า  
กรมประมง) 

- 

9 
 

หนงัสอืแสดงรายละเอยีดของวตัถดุบิทีใ่ชเ้ป็นสว่นผสม 
อาหารสตัว ์(Raw Material specification)  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

10 
 

หนงัสอืรบัรองสตูร (Certificate of Formula) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั  
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

11 
 

ตารางสว่นประกอบของวตัถุทีเ่ตมิในอาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั  
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

12 
 

ตวัอยา่งหรอืภาพถา่ยภาชนะบรรจ ุ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั  
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

13 
 

ตวัอยา่งอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(นําสง่ตัวอยา่งอาหารสตัว ์200 กรัม ทีก่ลุม่ควบคมุ
มาตรฐานอาหารสตัวน้ํ์า กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า  
กรมประมง) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  
สําเนา 3 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. ใบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะตอ้งระบุ
ประเภทของอาหารสตัว ์ควบคมุเฉพาะตรงกบัทีข่อขึน้ทะเบยีน  
2.สามารถใชใ้บอนุญาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะทีอ่อก 
โดยกรมปศสุตัวไ์ด ้3. ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์

15 
 

หนงัสอืแสดงรายละเอยีดผลติภณัฑ ์(Product Information) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั  
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

16 
 

หนงัสอืรบัรองสตูร (Certificate of Formula) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั  
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

17 
 

ตวัอยา่งฉลากและขอ้ความบนฉลากภาษาตา่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั  
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 
 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั ผูอ้อกเอกสาร 

18 
 

ตวัอยา่งหรอืภาพถา่ยภาชนะบรรจุทีแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ความ 
บนฉลากภาษาตา่งประเทศ   
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั  
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

19 
 

หนงัสอืรบัรองการอนุญาตใหข้ายไดจ้ากประเทศผูผ้ลติ  
(Certificate of Free Sale)   
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. หน่วยงานของทางราชการเป็นผูอ้อกหนังสอืโดยให ้
ผา่นการรับรอง โดยสถานทตูไทย ณ ประเทศนัน้ๆหรอืสถานทตูของ
ประเทศนัน้ในประเทศไทย 2. ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม 

(บาท/รอ้ยละ) 
1 ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ       1,000 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขอขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ประเภทวัตถทุีผ่สมแลว้ ชนดิอาหารสตัวผ์สมสาํเร็จรูปหรอื 
หัวอาหารสตัว ์(แบบ ท.ส. 2-1) 

2 คําขอขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ประเภทวัตถทุีผ่สมแลว้ ชนดิสารผสมลว่งหนา้ (พรมีกิซ)์  
(แบบ ท.ส. 2-2) 

3 คําขอขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ประเภทอาหารเสรมิสาํหรับสตัว ์(แบบ ท.ส. 4) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแกไ้ขรายการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  
             (อาหารสตัวนํ์า้) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  55 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏบิตัติาม พ.ร.บ. ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 
  2. ผูรั้บใบอนุญาตผลติอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะหรอืใบอนุญาตนําเขา้อาหารสัตวค์วบคมุเฉพาะทีม่คีวามประสงค ์
จะผลติหรอืนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะตอ้งนําอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะนัน้มาขึน้ทะเบยีนตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละ    
เมือ่ไดรั้บใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะนัน้แลว้จงึจะผลติหรอืนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะนัน้ได ้
   3. หลังจากผูม้อํีานาจลงนามในใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนแลว้เจา้หนา้ทีจ่ะจัดทําใบคํารอ้งชําระคา่ธรรมเนียมและ
แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมารับใบสาํคญัฯ โดยชาํระคา่ธรรมเนยีมและแสดงหลกัฐานการชาํระเงนิเพือ่รับใบสําคัญฯ ภายในเวลาเวลา 
15.30 น. 
  4. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มาเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จง
เพิม่เตมิได ้
  5. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิ่มเตมิได ้
ในขณะนั้นผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยื่นเพิ่มเตมิ
ร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  6. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบใุนคูม่อื ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ (ระยะเวลารวม 30 วนัทําการ) 
  7. กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์าจะรับเอกสารคําขอขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะไม่เกนิวันละ 10 ฉบับ
ซึง่จํานวนคําขอที่เกนิจะดําเนินการในวันทําการถัดไป เนื่องจากมีเอกสารที่เกี่ยวขอ้งตามระเบียบที่ตอ้งตรวจสอบและ 
มขีัน้ตอน ระยะเวลาในการดําเนนิงานหากรับเอกสารคําขอเกนิจํานวนจะไม่สามารถดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 
  8. กองวจัิยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํ์าจะรับคําขอไม่เกนิเวลา 16.00 น. เนื่องจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบ 
ทีต่อ้งตรวจสอบ และมขีัน้ตอนระยะเวลาในการดําเนนิงานหากรับเอกสารคําขอหลังเวลา 16.00 น. จะไม่สามารถดําเนนิการ 
ใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 
  9. ใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะใหใ้ชไ้ดต้ลอดไปเวน้แตถ่กูยกเลกิหรอืเพกิถอน 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุมาตรฐานอาหารสตัวน้ํ์า กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า  
อาคารปลอดประสพ ชัน้ 4 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว  
เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์0-2562-0600-15 ตอ่ 4403  
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2940-6149/ ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
(หมายเหต:ุ (Website : http://www4.fisheries.go.th/afr/ 
Email : ifri_fisheries@hotmail.com))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
 1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอ 
 1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของคําขอและเอกสาร
หลกัฐานประกอบคําขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิคําขอหรอืตอ้งสง่เอกสาร
หรอืหลักฐานเพิม่เตมิ ตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่จง้ผูข้ออนุญาตตอ้ง
ดําเนนิการภายใน 7 วนัทําการ))  

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา 
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

2 การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาคําขอขึน้ทะเบยีนและหลกัฐานประกอบ
ตามหลกัเกณฑท์างวชิาการพรอ้มจัดเตรยีมเอกสารขอ้มูลและ
การประชมุคณะกรรมการ 

9 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา 
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีนั่ดหมายวนัประชมุขออนุมตัปิระชมุเชญิประชมุ
คณะกรรมการพจิารณาคําขอขึน้ทะเบยีน 

10 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

 
4 การพจิารณา 

คณะกรรมการประชมุเพือ่พจิารณาคําขอขึน้ทะเบยีน  
(หมายเหต:ุ (1.กรณีคณะกรรมการ มขีอ้สงสยัในเอกสารหลกัฐาน 
ทีย่ืน่มาคณะกรรมการ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

1 วนั 
ทําการ 

กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

mailto:ifri_fisheries@hotmail.com)
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

โดยผูย้ืน่คําขอจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีใ่หพ้จิารณาตามขัน้ตอนที ่2 
และ 3 เพือ่นําเรือ่งทีจ่ะชีแ้จงเขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการอกีครัง้ 
ถา้ผูย้ืน่คําขอไมม่าชีแ้จง ตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ 
ไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ (ทัง้นีจ้ะเริม่นับระยะเวลา ตัง้แต่
คณะกรรมการไดรั้บการชีแ้จงเพิม่เตมิตามมตเิรยีบรอ้ยแลว้)  
2. กรณีคณะกรรมการ มมีตไิมรั่บขึน้ทะเบยีนเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผล 
การพจิารณา และคนืเรือ่ง)) 

5 การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีส่รุปรายงานการประชมุและคําขอทีผ่่านการพจิารณา
ของคณะกรรมการและเสนอผูต้รวจบนัทกึการประชมุลงนาม 2. 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีน อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ
เสนอหัวหนา้กลุม่ลงนามรับรองขอ้ความทีต่อ้งระบบุนฉลาก 3.
หัวหนา้กลุม่พจิารณาลงนามและเสนอผูม้อํีานาจลงนามใน
ใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 

7 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

6 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัว ์
ควบคมุเฉพาะ 

2 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั ผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

คําแกไ้ขรายการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  
ชนดิอาหารสตัวส์าํเร็จรูป หรอืหัวอาหารสตัว ์แนบเอกสารขอ้ 1-11  
2. กรณีขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ชนดิสารผสมลว่งหนา้
(Premix) หรอือาหารเสรมิสาํหรับสตัว ์แนบเอกสารขอ้ 1-10  
และ ขอ้ 12-14 3. กรณีนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ใหแ้นบเอกสาร
ประกอบเพิม่เตมิ ในขอ้ 15-20) 

กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์

2 
 

ชุดใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะและ
ขอ้ความทีต่อ้งระบุบนฉลากของอาหารสตัวท์ ีต่อ้งการขอแกไ้ข
รายการขึน้ทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั 
 หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กองวจัิยและพัฒนา 
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

3 
 

ใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  
สําเนา 3 ฉบบั 
หมายเหตุ (1. กรณีแกไ้ขขอ้มูลทีร่ะบไุวใ้นใบอนุญาตผลติอาหารสตัว์
ควบคมุเฉพาะเชน่ชือ่ และทีอ่ยู่ของสถานทีผ่ลติชือ่ผูดํ้าเนนิกจิการ  
2. กรณีไดรั้บใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ จากกรมปศสุตัว ์
ใหแ้นบหลกัฐานทีอ่อกโดยกรมปศสุตัว ์3. ลงนามรับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

กองวจัิยและพัฒนา 
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

4 
 

ใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  
สําเนา 3 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีแกไ้ขชือ่และสถานทีข่าย 2. กรณีไดรั้บใบอนุญาต
ขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ จากกรมปศสุตัวใ์หแ้นบหลักฐานทีอ่อก
โดยกรมปศสุตัว ์3. ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กองวจัิยและพัฒนา 
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

5 
 

เอกสารแสดงขอ้ความภาษาไทยทีต่อ้งระบุบนฉลาก 
ฉบบัจรงิ 3 ฉบับ  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีการแกไ้ขทีม่ผีลกระทบตอ่รายละเอยีด ทีร่ะบบุน
ขอ้ความทีต่อ้งระบบุน ฉลาก 2. ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กองวจัิยและพัฒนา 
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

6 
 

หนงัสอืรบัรองผลวเิคราะหอ์าหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและ
รายละเอยีดวธิวีเิคราะห ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (1. กรณีการแกไ้ขทีส่ง่ผลใหค้ณุภาพของอาหารมกีาร

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั ผูอ้อกเอกสาร 

เปลีย่นแปลง เชน่ แกไ้ขสตูร อาหารแกไ้ขคณุภาพทางเคมทีีข่อขึน้
ทะเบยีนเป็นตน้ 2. ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

7 
 

ผลการทดสอบความคงตวัของผลติภณัฑ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. เป็นผลการทดลองทีไ่ดดํ้าเนนิการตามแผนทีไ่ดรั้บ
อนุมัตจิากคณะกรรมการแลว้ 2. กรณีขอแกไ้ขวนัลว่งอายุ 
ของผลติภัณฑ)์ 

- 

8 
 

หลกัฐานแสดงผลการทดลองการใชอ้าหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ (1. กรณีสตูรอาหารทีข่อแกไ้ขไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ 
2. ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

9 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งหมายทางการคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  
สําเนา 3 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีแกไ้ขเครือ่งหมายทางการคา้ 2. ลงนามรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

10 
 

ตวัอยา่งอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. ตวัอย่างอาหารสตัว ์500 กรัม 2. กรณีเป็นการแกไ้ข 
ทีส่ง่ผลใหต้ัวอยา่ง อาหารมกีารเปลีย่นแปลงเชน่แกไ้ขสตูรอาหาร
ลกัษณะอาหารและขบวนการผลติเป็นตน้) 

- 

11 
 

แบบแจง้ชนดิและปรมิาณการใชว้ตัถุทีเ่ตมิในอาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั 
 หมายเหต ุ(1. กรณีมกีารเปลีย่นแปลงชนดิและปรมิาณการใชว้ตัถุ 
ทีเ่ตมิในอาหารสตัวผ์สมสาํเร็จรูปหรอืหัวอาหารสตัว ์2. ลงนามรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

12 
 

ตวัอยา่งหรอืภาพถา่ยภาชนะบรรจ ุ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณตีอ้งการแกไ้ขภาชนะบรรจ ุ2. ลงนามรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

13 
 

ตารางสว่นประกอบของวตัถุทีเ่ตมิในอาหารสตัว ์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีขอแกไ้ขสว่นผสมอาหารสตัว ์2. ลงนามรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

14 
 

หนงัสอืแสดงรายละเอยีดของวตัถดุบิทีใ่ชเ้ป็นสว่นผสม 
อาหารสตัว ์(Raw Material specification)  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีขอแกไ้ขสว่นผสมอาหารสตัว ์2. ลงนามรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

15 
 

ใบอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 3 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. กรณีแกไ้ขขอ้มูลทีร่ะบไุวใ้นใบอนุญาตนําเขา้อาหาร
สตัวค์วบคมุเฉพาะเชน่ ชือ่และทีอ่ยูข่องสถานทีนํ่าเขา้ชือ่ผูดํ้าเนนิ
กจิการ 2. กรณีไดรั้บใบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุ เฉพาะจาก
กรมปศสุตัวใ์หแ้นบหลักฐานทีอ่อกโดยกรมปศสุตัว ์3. ลงนามรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กองวจัิยและพัฒนา 
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

16 
 

ตวัอยา่งฉลากและขอ้ความบนฉลากภาษาตา่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและตอ้งการ
แกไ้ขรายละเอยีดทีร่ะบบุนฉลากและขอ้ความทีต่อ้งระบบุนฉลาก  
2. ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั ผูอ้อกเอกสาร 

17 
 

ตวัอยา่งหรอืภาพถา่ยภาชนะบรรจุทีแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ความบน
ฉลากภาษาตา่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและตอ้งการ
แกไ้ขขอ้ความ ทีต่อ้งระบบุนฉลาก 2. ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
ทกุหนา้) 

- 

18 
 

หนงัสอืแสดงรายละเอยีดผลติภณัฑ ์(Product Information) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีนําเขา้อาหารสตัวแ์ละขอแกไ้ขรายละเอยีด 
ของผลติภัณฑ ์2. ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุหนา้) 

- 

19 
 

หนงัสอืรบัรองสตูร(Certificate of Formula)  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและขอแกไ้ข
สตูรอาหาร 2. กรณีผลติสารผสมลว่งหนา้และอาหารเสรมิ 
สาํหรับสตัวแ์ละขอแกไ้ขสตูรอาหาร) 

- 

20 
 

หนงัสอืรบัรองการอนุญาตใหข้ายไดจ้ากประเทศผูผ้ลติ 
 (Certificate of Free Sale) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและขอแกไ้ข
สตูร 2. หน่วยงานของ ทางราชการเป็นผูอ้อกหนังสอืโดยใหผ้า่น 
การรับรองโดยสถานทตูไทย ณ ประเทศนัน้ๆหรอืสถานทตูของ
ประเทศนัน้ในประเทศไทย 3.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม 

(บาท / รอ้ยละ) 
1 การขอแกไ้ขรายการในใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะ

ในสว่นทีเ่กีย่วกบัสตูร 
500 บาท 

2 การขอแกไ้ขรายการในใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
ในสว่นอืน่ๆ 

200 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขอแกไ้ขรายการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ (แบบ ท.ส. 5) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืรบัรองการขายในประเทศ  
             (อาหารสตัวนํ์า้) (Certificate of free sale) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 56 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏบิตัติาม พ.ร.บ. ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 
  2. หลังจากผูม้อํีานาจลงนามในการออกหนังสอืรับรองการขายในประเทศแลว้เจา้หนา้ทีจ่ะออกเลขทีห่นังสอื
รับรอง พรอ้มทัง้จัดทําใบคํารอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมและแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมารับหนังสอือนุญาตโดยชําระคา่ธรรมเนียม
และแสดงหลกัฐานการชาํระเงนิเพือ่รับเอกสาร ภายในเวลาเวลา 15.30 น. 
  3. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มาเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จง
เพิม่เตมิได ้
 4. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ    
ร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิหากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ    
ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบใุนคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ (ระยะเวลารวม 6วนัทําการ) 
  6. กองวจัิยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํ์าจะรับคําขอไม่เกนิเวลา 16.00 น. เนื่องจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตาม
ระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบและมขีัน้ตอนระยะเวลาในการดําเนนิงานหากรับเอกสารคําขอหลังเวลา 16.00 น.จะไม่สามารถ
ดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุมาตรฐานอาหารสตัวน้ํ์า กองวจัิยและพัฒนาอาหารสตัวน้ํ์า 
อาคารปลอดประสพ ชัน้ 4 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว 
เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์0-2562-0600-15 ตอ่ 4403  
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2940-6149/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (Website : http://www4.fisheries.go.th/afr/ 
Email : ifri_fisheries@hotmail.com))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 6 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิคําขอหรอืตอ้งสง่เอกสาร
หรอืหลกัฐานเพิม่เตมิตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่จง้ผูข้ออนุญาตตอ้ง
ดําเนนิการภายใน 7 วนัทําการ))  

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลักฐานตามฐานขอ้มูลใบอนุญาต
ผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีน
อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
(หมายเหต:ุ (กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่
มาเจา้หนา้ทีส่ามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
โดยผูย้ืน่คําขอจะตอ้งชีแ้จงภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดถา้ผูย้ืน่ 
คําขอไมม่าชีแ้จงตามระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ไมป่ระสงค ์
จะยืน่คําขอ))  

2 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําหนังสอืรับรองและเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณา
ลงนาม 

1 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืรับรองผลติภัณฑอ์าหารสตัว ์
วา่ขายไดใ้นประเทศไทย (Certificate of free sale) 

2 วนัทําการ กองวจัิยและพัฒนา
อาหารสตัวน้ํ์า 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1 

 
หนงัสอืคําขอการออกหนงัสอืรบัรองการขายในประเทศ 
(อาหารสตัวนํ์า้) (Certificate of free sale) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั       
สําเนา 0 ฉบบั 

กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

2 
 

ใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั     
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. สามารถใชใ้บอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
ทีอ่อกโดยกรมปศสุตัว ์2. ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กองวจัิยและพัฒนา 
อาหารสตัวน้ํ์า 

3 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั     
สําเนา 1 ฉบบั 

กองวจัิยและพัฒนา 
อาหารสตัวน้ํ์า 

4 
 

ใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั    
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีตอ้งการระบผุูจั้ดจําหน่ายตอ้งแนบใบอนุญาต 
อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะของผูจั้ดจําหน่าย 2. สามารถใชใ้บอนุญาตขาย
อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะทีอ่อกโดยกรมปศสุตัว ์3. ชนดิอาหารสตัวท์ีร่ะบุ
ในใบอนุญาตตรงผลติภัณฑท์ีข่อขึน้ทะเบยีน 4. ใบอนุญาตยังไม่
หมดอายุ 5. ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กองวจัิยและพัฒนา 
อาหารสตัวน้ํ์า 

5 
 

หนงัสอืยนิยอมใหเ้ป็นผูจ้ดัจําหนา่ย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั    
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. หนังสอืยนิยอมใหเ้ป็นผูจั้ดจําหน่ายซึง่ออกโดย 
ผูรั้บใบอนุญาตผลติ 2. ระบชุือ่ทีอ่ยูภ่าษาองักฤษของผูจั้ดจําหน่าย) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม (บาท/รอ้ยละ) 

1 การออกหนงัสอืรบัรองการขายในประเทศ 
(สนิคา้ 1 - 10 รายการ) 

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

2 การออกหนงัสอืรบัรองการขายในประเทศ 
(สนิคา้ 11 - 20 รายการ) 

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 
  

3 การออกหนงัสอืรบัรองการขายในประเทศ 
(สนิคา้ 21 รายการขึน้ไป) 

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขอหนังสอืรับรองการขายภายในประเทศ  (Certificate of free sale) (รข.1) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน: กระบวนการออกหนงัสอือนญุาตใหนํ้าเขา้สง่ออก 
     หรอืใหนํ้าผา่นตามมาตรา 23 หรอืมาตรา 24 แหง่ 
     พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535   
     (สป. 5) (Fisheries Single Window) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 57 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระสงคจ์ะยืน่คําขอใบอนุญาตใหนํ้าเขา้สง่ออกสตัวป่์าทีเ่ป็นสตัวน้ํ์า (สป. 5 และ สป. 6)  
ในระบบ Fisheries Single Window จะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535 (สป.5) 
http://www.fisheries.go.th/management/slicence.htm 

เง ือ่นไข 
  1. ผูย้ื่นคําขอกรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มคําขอใบอนุญาต/ใบรับรองในระบบ FSW ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
  2. หน่วยงานจะมรีะยะเวลาดําเนนิการรับเรือ่งคําขอสป.5 ใชร้ะยะเวลาทัง้ส ิน้ไม่เกนิ 5วันไม่รวมวันยืน่ถงึวันที่
ออกเอกสาร กรณียืน่คํารอ้งไมเ่กนิครัง้ละ 15 ฉบบั/วนั/ราย 
      2.1 ระยะเวลาทัง้สิน้ไม่เกนิ 10 วันไม่รวมวันยืน่ถงึวันทีอ่อกเอกสารกรณียืน่คํารอ้งไม่เกนิครัง้ละ 30 ฉบบั/
วนั/ราย 
      2.2 ระยะเวลาทัง้ส ิน้ไมเ่กนิ 15 วันไม่รวมวันยืน่ถงึวันทีอ่อกเอกสารกรณียืน่คํารอ้งไม่เกนิครัง้ละ 100 ฉบบั/
วนั/ราย 
      2.3 กรณียืน่คํารอ้งเกนิครัง้ละ 100 ฉบบั/วนั/รายตอ้งทําการตกลงเป็นครัง้ๆไป 

3. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
4. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
5. หากรายละเอยีดในใบคําขอและใบรับรองไม่ถูกตอ้งและครบถว้นหรือแนบเอกสารหลักฐานประกอบมาไม่ครบ 

เจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะแกไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
6. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนั้นผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลา 
ทีกํ่าหนดถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคท์ีจ่ะยืน่ขอใบอนุญาตนัน้ๆ 

7. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีเป็นชนดิพันธุต์า่งถิน่ทีต่อ้งนําเขา้คณะกรรมการไมเ่ขา้เงือ่นไขและหลกัเกณฑน์ี้ไมส่ามารถพจิารณาได ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
http://fsw.fisheries.go.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ (สามารถยืน่เรือ่งได ้24 ชัว่โมง ทัง้นีเ้จา้หนา้ที ่
จะพจิารณาในชว่งวนัและเวลาราชการวนัจันทร-์วนัศกุร ์ 
( 08.30-16.30 น.) เวน้วนัหยดุราชการ)) 
โทรศพัท ์02-579-9767 
โทรสาร 02-561-4689 
E-mail citesdof@yahoo.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 6 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 5 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากร 
และกําหนดมาตรการ 

2 การพจิารณา 5 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากร 
และกําหนดมาตรการ 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 2 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากร 
และกําหนดมาตรการ 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั ผูอ้อกเอกสาร 

1 ใบคําขอสป. 4 (1 ฉบับ) กรมประมง 
2 หลกัฐานการไดม้าของสตัวน้ํ์าทีถ่กูกฎหมาย (1 ฉบับ) กรมประมง 
3 สาํเนาใบอนุญาต CITES Export Permit กรณีสง่ออกหรอืสาํเนา

ใบอนุญาตสป.5 กรณีนําเขา้ (1 ฉบับ) 
กรมประมง 

4 สาํเนาใบสัง่สนิคา้ (Order) หรอืสําเนาใบกํากบัสนิคา้ (Invoice)  
(1 ฉบบั) 

- 

5 ตารางแปรสภาพหนังจระเขก้รณีเป็นซากและผลติภัณฑ ์(สป.5)  
(1 ฉบบั) 

กรมประมง 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 สตัวป่์าคุม้ครองทีไ่ดจ้ากการเพาะพันธุ ์(สตัวน้ํ์า) จํานวน 1 ชิน้ 50 บาท (ตอ่ฉบบั) 
2 สตัวป่์าคุม้ครองทีไ่ดจ้ากการเพาะพันธุ ์(สตัวน้ํ์า) จํานวนมากกวา่ 1 ชิน้  500 บาท (ตอ่ฉบับ) 
3 สตัวป่์าทีรั่ฐมนตรปีระกาศกําหนด (ทีเ่ป็นสตัวน้ํ์า) 300 บาท (ตอ่ฉบับ) 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ใบคําขอสป. 4 
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คู่มอืสําหรบัประชาชน : หนงัสอือนุญาตใหนํ้าเขา้ส่งออกหรอืใหนํ้าผ่าน 
ซึง่สตัวป่์าชนดิพนัธุ ์(Species) อืน่ทีม่ใิชส้ตัวป่์าสงวนหรอืสตัวป่์าคุม้ครอง
และมใิชส่ตัวป่์าตามบญัชทีา้ยอนุสญัญา CITES (สป. 6) (Fisheries Single 
Window) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 58 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระสงคจ์ะยืน่คําขอหนังสอือนุญาตใหนํ้าเขา้สง่ออกหรอืใหนํ้าผา่นซึง่สตัวป่์าชนดิพันธุ ์(Species) อืน่ทีม่ใิช ้

สตัวป่์าสงวนหรอืสตัวป่์าคุม้ครองและมใิชส่ตัวป่์าตามบญัชทีา้ยอนุสญัญา CITES ในระบบ Fisheries Single Window 
จะตอ้งปฏบิัตติาม 

1.1 พระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์าพ.ศ. 2535 (http://www.fisheries.go.th/management/slicence.htm) 
1.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเรื่องกําหนดชนิดสัตวป่์าและซากสัตวป่์าทีห่า้ม

นําเขา้สง่ออก ( http://www.ratchakitcha.soc.go.th/) 

เง ือ่นไข 

1. ผูย้ืน่คําขอกรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์คําขอใบอนุญาต/ใบรับรองในระบบ FSW ใหค้รบถว้น 
2. หน่วยงานจะมรีะยะเวลาดําเนนิการรับเรือ่งคําขอสป. 6 ใชร้ะยะเวลา 7 วันกรณียืน่คํารอ้งครัง้ละ 15 ฉบับ/วัน/

รายถา้เกนิจะถอืวา่เอกสารของผูย้ืน่จะเขา้ควิในวนัทําการถัดไป 
3. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
4. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
5. หากรายละเอยีดในใบคําขอและใบรับรองไมถ่กูตอ้งและครบถว้นหรอืแนบเอกสารหลักฐานประกอบมาไม่ครบ

เจา้หนา้ทีจ่ะยังไมรั่บเรือ่งจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะแกไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
6. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนั้นผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิหากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคท์ีจ่ะยืน่ขอใบอนุญาตนัน้ๆ 

7. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีเป็นชนดิพันธุต์า่งถิน่ทีต่อ้งนําเขา้คณะกรรมการไมเ่ขา้เงือ่นไขและหลักเกณฑน์ีไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
http://fsw.fisheries.go.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ (สามารถยืน่เรือ่งได ้24 ชัว่โมงทัง้นีเ้จา้หนา้ที ่
จะพจิารณาในชว่งวนัและเวลาราชการจันทร-์ศกุร ์ 
(08.30-16.30 น.) เวน้วนัหยดุราชการ)) 
โทรศพัท ์02-579-9767 
โทรสาร 02-561-4689 
E-mail : citesdof@yahoo.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :   วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 2 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
2. การพจิารณา 2 วนัทําการ กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 5 ชม. กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. ใบคําขอสป. 4 (1 ฉบับ) กรมประมง 
2. หลกัฐานการไดม้าของสตัวน้ํ์าทีถ่กูกฎหมาย (1 ฉบับ) กรมประมง 
3. สาํเนาใบอนุญาต CITES Export Permit กรณีสง่ออกหรอืสาํเนา

ใบอนุญาตสป.5 กรณีนําเขา้ (1 ฉบับ) 
กรมประมง 

4. สาํเนาใบสัง่สนิคา้ (Order) หรอืสําเนาใบกํากบัสนิคา้ (Invoice) 
(1 ฉบบั) 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1. หนังสืออนุญาตใหนํ้าเขา้ส่งออกหรือใหนํ้าผ่านซึ่งสัตว์ป่าชนิดพันธุ ์

(Species) อืน่ทีม่ใิชส้ตัวป่์าสงวนหรอืสตัวป่์าคุม้ครองและมใิชส่ตัวป่์าตาม
บญัชทีา้ยอนุสญัญา CITES 

300 บาท (ตอ่ฉบับ) 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. ใบคําขอสป. 4 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1. กลุม่คุม้ครองพันธุส์ตัวน้ํ์าตามอนุสญัญา กองบรหิารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ  
กรมประมง เกษตรกลาง จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท/์โทรสาร : 0 2561 4689  
E-mail: citesdof@yahoo.com 

2. ศนูยแ์กไ้ขความเดอืดรอ้นดา้นการประมงชัน้ 7 ตกึจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตจัุกรกรุงเทพฯ 
10900 โทรศพัท/์โทรสาร 0 2579 3079 

3. ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต ุ(เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / 
 ตูป้ณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 
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กรมปศสุตัว ์
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวภ์ายใน 
เขา้ใน หรอืออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสยัว่ามโีรคระบาด หรอืเขตโรค
ระบาดช ัว่คราว (ร.3)ดว้ยระบบเอกสาร (Manual) 1 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรมปศสุตัวว์า่ดว้ยการอนุญาต การตรวจโรคและการทําลายเชือ้โรคในการ

เคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวภ์ายในราชอาณาจักร พ.ศ.2546 ตามเงือ่นไขหมวด 2 และกฎกระทรวงกําหนดการควบคมุ
การนําสัตวห์รือซากสัตวไ์ปยังทอ้งทีต่า่งจังหวัด พ.ศ. 2548 โดยตอ้งยืน่คํารอ้ง (แบบ ร.1) พรอ้มเอกสารหลักฐาน
ประกอบ รวมถงึตดิตอ่แจง้นัดหมายเจา้หนา้ที ่ณ สาํนักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวัด หรอื
สํานักงานปศุสัตวอํ์าเภอ ทีร่ะบุตรงกับใบคํารอ้ง เพื่อดําเนินการเกีย่วกับสัตวห์รือซากสัตวใ์หเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของ
กฎระเบยีบดงักลา่วขา้งตน้  

2. ภายหลังจากทราบผลการพจิารณาใหต้ดิตอ่ขอรับใบอนุญาต (ร.3) ณ.สํานักงานปศสุัตวพ์ื้นทีก่รุงเทพมหานคร
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั หรอืสาํนักงานปศสุตัวอํ์าเภอ ทีร่ะบตุรงกบัใบคําขอ 
 

เง ือ่นไข 
1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่เอกสารหลักฐาน 
2. กรณีการมอบอํานาจผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจหรอืเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของ

ระบบ e-Movement 
3. กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้

ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลา
ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืว่า 
ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะนําเขา้ 

4.ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

5. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นทีก่รุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณ
อมรนิทร ์45 ถ.อรุณอมรนิทร ์แขวงอรุณอมรนิทร์ เขตบางกอก
นอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0 2433 3017 
โทรสาร 0 2433 3019 E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ร ะยะเวลาเปิดใหบ้ร กิ าร  เปิดใหบ้ริการวัน จันทร ์
ถงึ วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (มาตดิต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่น
เอกสารไดถ้งึ 16.30 แต่เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการให ้
ในวนัถัดไป) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานปศุสตัวจั์งหวัดทอ้งทีต่น้ทาง/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ร ะยะเวลาเปิดใหบ้ร กิ าร  เปิดใหบ้ริการวัน จันทร ์
ถงึ วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ผูม้าตดิต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่น
เอกสารไดถ้งึ 16.30 แต่เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการให ้
ในวนัถัดไป) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานปศุสตัวอํ์าเภอทอ้งทีต่น้ทาง/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ร ะยะเวลาเปิดใหบ้ร กิ าร  เปิดใหบ้ริการวัน จันทร ์
ถงึ วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ผูม้าตดิต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่น
เอกสารไดถ้งึ 16.30 แต่เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการให ้
ในวนัถัดไป) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 37 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูรั้บบรกิารยืน่คํารอ้ง (แบบ ร.1) ผ่านระบบ e-Movement 

และตดิต่อยืน่เอกสารหลักฐานประกอบอืน่ๆ ต่อเจา้หนา้ที ่
ณ หน่วยงานทอ้งทีต่น้ทางตามทีร่ะบใุนใบคํารอ้ง 

2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานประกอบ
ใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

 
 

15 นาท ี สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร/
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จังหวัด/สํานักงานปศุ
สตัวอํ์าเภอ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2 การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาใบคํารอ้งและเอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสขุภาพสัตวห์รือสุขอนามัยซากสัตว์

ตามเงือ่นไขระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  
3. เจา้หนา้ทีอ่อกใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสัตวห์รือซากสัตว์

ภายใน เขา้ใน หรอืออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสยัวา่มี
โรคระบาด หรอืเขตโรคระบาดชัว่คราว (ร.3) ผ่านระบบ 
e-Movement และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

35 วนั สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร/
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จังหวัด/สํานักงานปศุ
สตัวอํ์าเภอ 
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อํานาจลงนามในใบอนุญาต (ร.3) 

1 วนั สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร/
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จังหวัด/สํานักงานปศุ
สตัวอํ์าเภอ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มีลายเซ็นเจา้ของบัตรประจําตัวประชาชนและรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีบุคคลต่างชาติ ใหล้งนามรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง  กรณีนิติบุคคล ใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้งพรอ้ม
ประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีนติบิคุคล โดยใหก้รรมการผูท้ีม่อํีานาจลงนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัวห์รอืซากสตัว ์(แบบ ร.10) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีทําการคา้ในลกัษณะคนกลาง) 

กรมปศสุตัว ์

5 
 

ใบรบัรองสถานกกักนัสตัว ์ (ตร.4) ของตน้ทางและปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดาใหล้งนามรับรอง หรอืนติบิคุคลใหล้งนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมปศสุตัว ์

6 
 

ใบรบัรองมาตรฐานฟารม์  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีสตัวปี์กฟารม์มาตรฐาน 2.เอกสารจะตอ้งไม่หมดอายุ
กอ่นการเคลือ่นยา้ย) 

กรมปศสุตัว ์

7 
 

ใบรบัรองฟารม์คอมพารท์เมนตแ์ละใบรบัรองมาตรฐานฟารม์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.กรณีสัตวปี์กฟารม์คอมพารท์เมนต ์ 2.เอกสารจะตอ้ง
ไมห่มดอายกุอ่นการเคลือ่นยา้ย) 

กรมปศสุตัว ์

8 
 

ใบรบัรองผลตรวจโรคไขห้วดันก(Swab) ทาง หอ้งปฏบิตักิาร 
ตอ้งเป็นลบเทา่น ัน้  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.เฉพาะกรณีสตัวปี์กทีเ่ป็นฟารม์มาตรฐาน 
ผลมีอายุไม่เกนิ 6 เดือน นับจากวันที่ผลทางหอ้งปฏิบัติการออก  
หรือตามที่กรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด  2.กรณีสัตว์ปีกที่ไม่ใช่

กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

มาตรฐานฟารม์ ตอ้งมกีารเก็บตัวอย่างกอ่นการเคลือ่นยา้ยทกุครัง้ 8-
10 วนั ผลมอีายไุมเ่กนิ 10 วนันับจากวันทีผ่ลทางหอ้งปฏบิัตกิารออก
หรอืตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด) 

9 
 

หนงัสอือนุญาตจากปลายทาง  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํหรับสตัวปี์กทกุชนดิตอ้งไดรั้บ หนังสอือนุญาตจากปศสุตัว์
จังหวดัในพืน้ทีป่ลายทางหรอืตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด) 

กรมปศสุตัว ์

10 
 

ใบรบัรองฟารม์ปลอดโรคบรูเซลโลสสิ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีแพะ แกะ ผลการตรวจมอีายุไม่เกนิ 90 วันนับจากวันที่
เจาะเลอืด 2.กรณีโคนมผลการตรวจมอีายไุมเ่กนิ 1 ปี 3.สําหรับฟารม์
ทีไ่มใ่ชฟ่ารม์ปลอดโรคบรูเซลโลสสิใหใ้ชใ้บรับรองผลการตรวจโรคบ
รูเซลโลสสิ) 

กรมปศสุตัว ์

11 
 

ใบรบัรองผลตรวจโรควณัโรค (tuberculosis)  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.กรณีโคนม และกระบอื 2.ใบรับรองผลฯ มอีายุไม่เกนิ 
1 ปี นับจากวนัทีเ่จาะเลอืด) 

กรมปศสุตัว ์

12 
 

ใบรบัรองการฉดีวคัซนี FMD (โรคปากและเทา้เป่ือย)  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.เฉพาะกรณีสกุร 2.ใบรับรองการฉีดวัคซนี FMD (โรคปาก
และเทา้เป่ือย) และวัคซนีชนิดอืน่ตามทีก่รมปศุสัตวกํ์าหนด (สุกร
ไดรั้บการฉดีวคัซนีมาแลว้อยา่งนอ้ย 30วนั และไมเ่กนิ 120 วนั)) 

กรมปศสุตัว ์

13 
 

ใบรบัรองผลการปลอดการใชส้ารเร่งเนือ้แดง (ผลการตรวจ
ปสัสาวะสกุรจากหอ้งปฏบิตักิาร) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.เฉพาะกรณีสกุรเขา้โรงฆ่า 2.ใบรับรองผลฯ มอีายุไม่เกนิ 
3 เดอืน นับจากวนัทีผ่ลทางหอ้งปฏบิตักิารออก) 

กรมปศสุตัว ์

14 
 

เอกสาร สพส.001 ประเภทสกุร (ตอ่คนัรถ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีสกุรเขา้โรงฆา่เพือ่การสง่ออก) 

กรมปศสุตัว ์

15 
 

ผลการตรวจ NSP (Non-Structure Protein) ของเชือ้ FMD 
เป็นลบ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีสกุรยา้ยเขา้เขต 2 2.ผลการตรวจ NSP มอีายุไม่เกนิ 
90 วนั) 

กรมปศสุตัว ์

16 
 

สมุดประจําสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมา้) 

กรมปศสุตัว ์

17 
 

ใบผลการตรวจโรค EIA (โรคโลหติจางตดิตอ่) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.เฉพาะกรณีมา้ 2.ผลตรวจโรคมอีายุตามทีก่รมปศสุตัว์
ประกาศกําหนด ) 

กรมปศสุตัว ์

18 
 

หนงัสอืรบัรองการกกัสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เงือ่นไขขึน้อยูก่บัสตัวแ์ละโรคของสตัวแ์ตล่ะชนดิ) 

กรมปศสุตัว ์

19 
 

ใบอนุญาตใหนํ้าสตัว/์ซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (แบบ ร.7)
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัวท์ีม่าจากตา่งประเทศ) 

กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

20 
 

ใบอนุญาตการต ัง้โรงฆา่สตัว ์(ฆจส.2) จากพืน้ทีต่น้ทาง (ถา้ม)ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัว)์ 

กรมปศสุตัว ์

21 
 

ใบอาชญาบตัร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัว)์ 

โรงฆา่สตัว ์

 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัว์
ภายใน เขา้ใน หรอืออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสยัวา่มโีรคระบาด หรอืเขต
โรคระบาดช ัว่คราว (ร.3) (Online) (ฉบบัที ่1) 2 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบกรมปศสุตัวว์า่ดว้ยการอนุญาต การตรวจโรคและการทําลายเชือ้โรคในการเคลือ่นยา้ยสตัว์

หรอืซากสตัวภ์ายในราชอาณาจักร พ.ศ.2546 ตามเงือ่นไขหมวด 2 และกฎกระทรวงกําหนดการควบคมุการนําสตัวห์รอื
ซากสตัวไ์ปยังทอ้งทีต่า่งจังหวัด พ.ศ. 2548 โดยตอ้งยืน่คํารอ้ง (แบบ ร.1) พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบผ่านระบบ 
e-Movement รวมถงึตดิต่อแจง้นัดหมายเจา้หนา้ที ่ณ สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นทีก่รุงเทพมหานคร สํานักงานปศุสัตวจั์งหวัด 
หรือสํานักงานปศุสัตวอํ์าเภอ ทีร่ะบุตรงกับใบคํารอ้ง เพื่อดําเนินการเกีย่วกับสัตวห์รือซากสัตวใ์หเ้ป็นไปตามเงือ่นไข 
ของกฎระเบยีบดงักลา่วขา้งตน้ 

2.ภายหลงัจากทราบผลการพจิารณาตรวจสอบอนุมัตกิารเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัว ์ใหผู้ย้ืน่คําขอปฏบิัตติาม
คูม่อืการขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวภ์ายใน เขา้ใน หรอืออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสยัวา่มโีรคระบาด 
หรอืเขตโรคระบาดชัว่คราว (ฉบบัที ่2) 
 

เง ือ่นไข 
1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่เอกสารหลักฐาน 
2. กรณีการมอบอํานาจผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจหรอืเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของ

ระบบ e-Movement 
3. กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้

ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลา
ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอ 
ไมป่ระสงคจ์ะนําเขา้ 

4.ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

5. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบ ุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
https://emovereq.dld.go.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์

ร ะยะเวลาเปิดใหบ้ร กิาร  เปิดใหบ้ริการตลอด 24 
ชัว่โมง 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณ
อมรินทร์ 45 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0 2433 
3017 โทรสาร 0 2433 3019 E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ร ะยะเวลาเปิดใหบ้ร กิ าร  เปิดใหบ้ริการวัน จันทร ์
ถงึ วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (มาตดิต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่น
เอกสารไดถ้งึ 16.30 แต่เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการให ้
ในวนัถัดไป) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานปศุสัตวจั์งหวัดทอ้งทีต่น้ทาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ร ะยะเวลาเปิดใหบ้ร กิ าร  เปิดใหบ้ริการวัน จันทร ์
ถงึ วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ผูม้าตดิต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่น
เอกสารไดถ้งึ 16.30 แต่เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการให ้
ในวนัถัดไป) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สํานักงานปศุสัตวอํ์าเภอทอ้งทีต่น้ทาง/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้ริการวัน จันทร ์
ถงึ วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ผูม้าตดิต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่น
เอกสารไดถ้งึ 16.30 แต่เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการให ้
ในวนัถัดไป) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูรั้บบรกิารยืน่คํารอ้ง (แบบ ร.1) ผ่านระบบ e-Movement 

และตดิต่อยืน่เอกสารหลักฐานประกอบอืน่ๆ ตอ่เจา้หนา้ที ่
ณ หน่วยงานทอ้งทีต่น้ทางตามทีร่ะบใุนใบคํารอ้ง 

2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานประกอบ 

15 นาท ี สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร/
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จั งหวัด /สํ า นักงาน 
ปศสุตัวอํ์าเภอ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ใหถ้กูตอ้งครบถว้น  
2 การพจิารณา 

1.เจา้หนา้ที่ตรวจพิจารณาใบคํารอ้งและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสุขภาพสัตวห์รือสุขอนามัยซากสัตว์
ตามเงือ่นไขระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.เจา้หนา้ที่ออกใบอนุญาตเคลื่อนยา้ยสัตว์หรือซากสัตว์
ภายใน เขา้ใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสยัวา่มี
โรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว  (ร.3) ผ่านระบบ  
e-Movement และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

6 ชัว่โมง สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร/
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จั งหวัด /สํ า นักงาน 
ปศสุตัวอํ์าเภอ 
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อํานาจลงนามในใบอนุญาต (ร.3) 

30 นาท ี สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร/
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จั งหวัด /สํ า นักงาน 
ปศสุตัวอํ์าเภอ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มีลายเซ็นเจา้ของบัตรประจําตัวประชาชนและรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีบุคคลต่างชาติ ใหล้งนามรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง กรณีนิติบุคคล ใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้งพรอ้ม
ประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีนติบิคุคล โดยใหก้รรมการผูท้ีม่อํีานาจลงนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัวห์รอืซากสตัว ์(แบบ ร.10) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีทําการคา้ในลกัษณะคนกลาง) 

กรมปศสุตัว ์

5 
 

ใบรบัรองสถานกกักนัสตัว ์ (ตร.4) ของตน้ทางและปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดาใหล้งนามรับรอง หรอืนติบิคุคลใหล้งนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมปศสุตัว ์

6 
 

ใบรบัรองมาตรฐานฟารม์  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีสตัวปี์กฟารม์มาตรฐาน 2.เอกสารจะตอ้งไม่หมดอายุ
กอ่นการเคลือ่นยา้ย) 

กรมปศสุตัว ์

7 
 

ใบรบัรองฟารม์คอมพารท์เมนตแ์ละใบรบัรองมาตรฐานฟารม์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีสตัวปี์กฟารม์คอมพารท์เมนต ์2.เอกสารจะตอ้งไม่หมดอายุ
กอ่นการเคลือ่นยา้ย) 

กรมปศสุตัว ์

8 
 

ใบรบัรองผลตรวจโรคไขห้วดันก(Swab) ทาง หอ้งปฏบิตักิาร 
ตอ้งเป็นลบเทา่น ัน้  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.เฉพาะกรณีสตัวปี์กทีเ่ป็นฟารม์มาตรฐานผลมอีายุไม่เกนิ 
6 เดอืน นับจากวันทีผ่ลทางหอ้งปฏบิัตกิารออก หรอืตามทีก่รมปศสุตัว์

กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ประกาศกําหนด 2.กรณีสตัวปี์กทีไ่ม่ใชม่าตรฐานฟารม์ ตอ้งมกีารเก็บ
ตวัอยา่งกอ่นการเคลือ่นยา้ยทกุครัง้ 8-10 วัน ผลมอีายุไม่เกนิ 10 วัน
นับจากวันที่ผลทางหอ้งปฏิบัติการออกหรือตามที่กรมปศุสัตว์
กําหนด) 

9 
 

หนงัสอือนุญาตจากปลายทาง  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํหรับสตัวปี์กทกุชนดิตอ้งไดรั้บ หนังสอือนุญาตจากปศสุตัว์
จังหวดัในพืน้ทีป่ลายทางหรอืตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด) 

กรมปศสุตัว ์

10 
 

ใบรบัรองฟารม์ปลอดโรคบรูเซลโลสสิ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีแพะ แกะ ผลการตรวจมอีายไุมเ่กนิ 90 วันนับจาก
วนัทีเ่จาะเลอืด 2.กรณีโคนมผลการตรวจมอีายุไม่เกนิ 1 ปี 3.สําหรับ
ฟารม์ทีไ่มใ่ชฟ่ารม์ปลอดโรคบรูเซลโลสสิใหใ้ชใ้บรับรองผลการตรวจ
โรคบรูเซลโลสสิ) 

กรมปศสุตัว ์

11 
 

ใบรบัรองผลตรวจโรควณัโรค (tuberculosis)  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีโคนม และกระบอื 2.ใบรับรองผลฯ มอีายุไม่เกนิ 1 ปี 
นับจากวนัทีเ่จาะเลอืด) 

กรมปศสุตัว ์

12 
 

ใบรบัรองการฉดีวคัซนี FMD (โรคปากและเทา้เป่ือย)  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.เฉพาะกรณีสกุร 2.ใบรับรองการฉีดวัคซนี FMD (โรค
ปากและเทา้เป่ือย) และวคัซนีชนดิอืน่ตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด (สกุร
ไดรั้บการฉดีวคัซนีมาแลว้อยา่งนอ้ย 30วนั และไมเ่กนิ 120 วนั)) 

กรมปศสุตัว ์

13 
 

ใบรบัรองผลการปลอดการใชส้ารเร่งเนือ้แดง (ผลการตรวจ
ปสัสาวะสกุรจากหอ้งปฏบิตักิาร) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.เฉพาะกรณีสกุรเขา้โรงฆ่า 2.ใบรับรองผลฯ มอีายุไม่เกนิ 
3 เดอืน นับจากวนัทีผ่ลทางหอ้งปฏบิตักิารออก) 

กรมปศสุตัว ์

14 
 

เอกสาร สพส.001 ประเภทสกุร (ตอ่คนัรถ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีสกุรเขา้โรงฆา่เพือ่การสง่ออก) 

กรมปศสุตัว ์

15 
 

ผลการตรวจ NSP (Non-Structure Protein) ของเชือ้ FMD เป็น
ลบ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.กรณีสกุรยา้ยเขา้เขต 2 2.ผลการตรวจ NSP มีอายุไม่
เกนิ 90 วนั) 

กรมปศสุตัว ์

16 
 

สมุดประจําสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมา้) 

กรมปศสุตัว ์

17 
 

ใบผลการตรวจโรค EIA (โรคโลหติจางตดิตอ่) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.เฉพาะกรณีมา้ 2.ผลตรวจโรคมอีายุตามทีก่รมปศสุตัว์
ประกาศกําหนด ) 

กรมปศสุตัว ์

18 
 

หนงัสอืรบัรองการกกัสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เงือ่นไขขึน้อยูก่บัสตัวแ์ละโรคของสตัวแ์ตล่ะชนดิ) 
 

กรมปศสุตัว ์

19 
 

ใบอนุญาตใหนํ้าสตัว/์ซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (แบบ ร.7)
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัวท์ีม่าจากตา่งประเทศ) 

20 
 

ใบอนุญาตการต ัง้โรงฆา่สตัว ์(ฆจส.2) จากพืน้ทีต่น้ทาง (ถา้ม)ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัว)์ 

กรมปศสุตัว ์

21 
 

ใบอาชญาบตัร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัว)์ 

โรงฆา่สตัว ์

 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัว์
ภายใน เขา้ใน หรอืออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสยัวา่มโีรคระบาด หรอืเขต
โรคระบาดช ัว่คราว (ร.3) (Online) (ฉบบัที ่2) 3 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรมปศสุตัวว์า่ดว้ยการอนุญาต การตรวจโรคและการทําลายเชือ้โรคในการ

เคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวภ์ายในราชอาณาจักร พ.ศ.2546 ตามเงือ่นไขหมวด 2 และกฎกระทรวงกําหนดการควบคมุ
การนําสัตวห์รือซากสัตวไ์ปยังทอ้งทีต่่างจังหวัด พ.ศ. 2548 โดยตอ้งผ่านการดําเนินการตามคู่มอืการขอใบอนุญาต
เคลือ่นยา้ยสัตวห์รอืซากสัตวภ์ายใน เขา้ใน หรอืออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสัยวา่มโีรคระบาด หรอืเขตโรคระบาด
ชัว่คราว (ฉบบัที ่1) และไดรั้บการอนุมัตไิวแ้ลว้ ณ สํานักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด 
หรอืสาํนักงานปศสุตัวอํ์าเภอ ทีร่ะบตุรงกบัใบคํารอ้ง 

2. ภายหลังจากทราบผลอนุมัต ิใหต้ดิต่อขอรับใบอนุญาต (ร.3) ณ สํานักงานปศุสตัวพ์ื้นทีก่รุงเทพมหานคร 
สํานักงานปศุสัตวจั์งหวัด หรือสํานักงานปศุสัตวอํ์าเภอ ทีร่ะบุตรงกับใบคําขอโดยใหผู้ย้ืน่คําขอนําเอกสารหลักฐาน
ประกอบมายืน่ตอ่เจา้หนา้ทีเ่พื่อใหเ้จา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารหลักฐานกับตัวสัตว์
หรอืซากสตัว ์และออกใบอนุญาต(ร.3) 
 

เง ือ่นไข 
1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่เอกสารหลักฐาน 
2. กรณีการมอบอํานาจผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจหรอืเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของ

ระบบ e-Movement 
3. กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลา
ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอ
ไมป่ระสงคจ์ะนําเขา้ 

4.ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

5. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
https://emovereq.dld.go.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์

ร ะยะเวลาเปิดใหบ้ร กิาร  เปิดใหบ้ริการตลอด 24 
ชัว่โมง 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณ
อมรินทร์  45  ถ . อ รุณ อม รินท ร์  แขวง อรุณ อมรินท ร ์ 
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท ์ 
0 2433 3017 โทรสาร 0 2433 3019 E-mail : 
pvlo_bkk@dld.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ร ะยะเวลาเปิดใหบ้ร กิ าร  เปิดใหบ้ริการวัน จันทร ์
ถงึ วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (มาตดิต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่น
เอกสารไดถ้งึ 16.30 แต่เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการให ้
ในวนัถัดไป) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานปศุสัตวจั์งหวัดทอ้งทีต่น้ทาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ร ะยะเวลาเปิดใหบ้ร กิ าร  เปิดใหบ้ริการวัน จันทร ์
ถงึ วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ผูม้าตดิต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่น
เอกสารไดถ้งึ 16.30 แต่เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการให ้
ในวนัถัดไป) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานปศุสัตวอํ์าเภอทอ้งทีต่น้ทาง/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ร ะยะเวลาเปิดใหบ้ร กิ าร  เปิดใหบ้ริการวัน จันทร ์
ถงึ วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ผูม้าตดิต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่น
เอกสารไดถ้งึ 16.30 แต่เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการให ้
ในวนัถัดไป) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 36 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูรั้บบรกิารยืน่คํารอ้ง (แบบ ร.1) ผา่นระบบ e-Movement 
และตดิต่อยืน่เอกสารหลักฐานประกอบอืน่ๆ ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
หน่วยงานทอ้งทีต่น้ทางตามทีร่ะบใุนใบคํารอ้ง 

15 นาท ี สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร/
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จั งหวัด /สํ า นักงาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2. เจา้หนา้ที่ตรวจสอบใบคํารอ้งและเอกสารหลักฐาน
ประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

ปศสุตัวอํ์าเภอ 
 

2 การพจิารณา 
1.เจา้หนา้ที่ตรวจพิจารณาใบคํารอ้งและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสุขภาพสัตว์หรือสุขอนามัยซากสัตว์
ตามเงือ่นไขระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  
3.เจา้หนา้ที่ออกใบอนุญาตเคลื่อนยา้ยสัตว์หรือซากสัตว์
ภายใน เขา้ใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามี
โรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว (ร.3) ผ่านระบบ  
e-Movement และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

34 วนั สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร/
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จั งหวัด /สํ า นักงาน 
ปศสุตัวอํ์าเภอ 
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อํานาจลงนามในใบอนุญาต (ร.3) 

1 วนั สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร/
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จั งหวัด /สํ า นักงาน 
ปศสุตัวอํ์าเภอ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มีลายเซ็นเจา้ของบัตรประจําตัวประชาชนและรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีบุคคลต่างชาติ ใหล้งนามรับรองสําเนา
ถู ก ต ้อ ง  ก ร ณี นิ ติบุ ค ค ล  ใ ห ้ล ง น า ม รั บ ร อ ง สํ า เ น า ถู ก ต ้อ ง 
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีนติบิคุคล โดยใหก้รรมการผูท้ีม่อํีานาจลงนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัวห์รอืซากสตัว ์(แบบ ร.10) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีทําการคา้ในลกัษณะคนกลาง) 

กรมปศสุตัว ์

5 
 

ใบรบัรองสถานกกักนัสตัว ์ (ตร.4) ของตน้ทางและปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดาใหล้งนามรับรอง หรอืนติบิคุคลใหล้งนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมปศสุตัว ์

6 
 

ใบรบัรองมาตรฐานฟารม์  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีสตัวปี์กฟารม์มาตรฐาน 2.เอกสารจะตอ้งไม่หมดอายุ
กอ่นการเคลือ่นยา้ย) 

กรมปศสุตัว ์

7 
 

ใบรบัรองฟารม์คอมพารท์เมนตแ์ละใบรบัรองมาตรฐานฟารม์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีสตัวปี์กฟารม์คอมพารท์เมนต ์2.เอกสารจะตอ้งไม่หมดอายุ
กอ่นการเคลือ่นยา้ย) 

กรมปศสุตัว ์

8 
 

ใบรบัรองผลตรวจโรคไขห้วดันก(Swab) ทาง หอ้งปฏบิตักิาร 
ตอ้งเป็นลบเทา่น ัน้  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.เฉพาะกรณีสตัวปี์กทีเ่ป็นฟารม์มาตรฐานผลมอีายุไม่เกนิ 

กรมปศสุตัว ์



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 249 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

6 เดอืน นับจากวันทีผ่ลทางหอ้งปฏบิัตกิารออก หรอืตามทีก่รมปศสุตัว์
ประกาศกําหนด 2.กรณีสตัวปี์กทีไ่ม่ใชม่าตรฐานฟารม์ ตอ้งมกีารเก็บ
ตวัอยา่งกอ่นการเคลือ่นยา้ยทกุครัง้ 8-10 วัน ผลมอีายุไม่เกนิ 10 วัน
นับจากวันที่ผลทางหอ้งปฏิบัติการออกหรือตามที่กรมปศุสัตว์
กําหนด) 

9 
 

หนงัสอือนุญาตจากปลายทาง  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํหรับสตัวปี์กทกุชนดิตอ้งไดรั้บ หนังสอือนุญาตจากปศสุตัว์
จังหวดัในพืน้ทีป่ลายทางหรอืตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด) 

กรมปศสุตัว ์

10 
 

ใบรบัรองฟารม์ปลอดโรคบรูเซลโลสสิ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีแพะ แกะ ผลการตรวจมอีายไุมเ่กนิ 90 วันนับจาก
วนัทีเ่จาะเลอืด 2.กรณีโคนมผลการตรวจมอีายุไม่เกนิ 1 ปี 3.สําหรับ
ฟารม์ทีไ่ม่ใชฟ่ารม์ปลอดโรคบรูเซลโลสสิใหใ้ชใ้บรับรองผลการตรวจโรค 
บรูเซลโลสสิ) 

กรมปศสุตัว ์

11 
 

ใบรบัรองผลตรวจโรควณัโรค (tuberculosis)  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.กรณีโคนม และกระบอื 2.ใบรับรองผลฯ มอีายุไม่เกนิ 
1 ปี นับจากวนัทีเ่จาะเลอืด) 

กรมปศสุตัว ์

12 
 

ใบรบัรองการฉดีวคัซนี FMD (โรคปากและเทา้เป่ือย)  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.เฉพาะกรณีสกุร 2.ใบรับรองการฉีดวัคซนี FMD (โรค
ปากและเทา้เป่ือย) และวคัซนีชนดิอืน่ตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด (สกุร
ไดรั้บการฉดีวคัซนีมาแลว้อย่างนอ้ย 30วนั และไมเ่กนิ 120 วนั)) 

กรมปศสุตัว ์

13 ใบรบัรองผลการปลอดการใชส้ารเร่งเนือ้แดง (ผลการตรวจ
ปสัสาวะสกุรจากหอ้งปฏบิตักิาร) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.เฉพาะกรณีสกุรเขา้โรงฆ่า 2.ใบรับรองผลฯ มอีายุไม่เกนิ 
3 เดอืน นับจากวนัทีผ่ลทางหอ้งปฏบิตักิารออก) 

กรมปศสุตัว ์

14 
 

เอกสาร สพส.001 ประเภทสกุร (ตอ่คนัรถ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีสกุรเขา้โรงฆา่เพือ่การสง่ออก) 

กรมปศสุตัว ์

15 
 

ผลการตรวจ NSP (Non-Structure Protein) ของเชือ้ FMD เป็น
ลบ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.กรณีสกุรยา้ยเขา้เขต 2 2.ผลการตรวจ NSP มีอายุไม่
เกนิ 90 วนั) 

กรมปศสุตัว ์

16 
 

สมุดประจําสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมา้) 

กรมปศสุตัว ์

17 
 

ใบผลการตรวจโรค EIA (โรคโลหติจางตดิตอ่) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.เฉพาะกรณีมา้ 2.ผลตรวจโรคมอีายุตามทีก่รมปศสุตัว์
ประกาศกําหนด  ) 
 

กรมปศสุตัว ์

18 
 

หนงัสอืรบัรองการกกัสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เงือ่นไขขึน้อยูก่บัสตัวแ์ละโรคของสตัวแ์ตล่ะชนดิ) 

กรมปศสุตัว ์

19 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัว/์ซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (แบบ ร.7) กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัวท์ีม่าจากตา่งประเทศ) 

20 
 

ใบอนุญาตการต ัง้โรงฆา่สตัว ์(ฆจส.2) จากพืน้ทีต่น้ทาง (ถา้ม)ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัว)์ 

กรมปศสุตัว ์

21 
 

ใบอาชญาบตัร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัว)์ 

โรงฆา่สตัว ์

 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดับ ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวเ์ขา้ใน
หรอืผา่นเขตปลอดโรคระบาด หรอืการขอใบอนญุาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซาก
สตัวร์ะหวา่งเขตปลอดโรคระบาด (ร.4) (Online) 4 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรมปศสุตัวว์า่ดว้ยการอนุญาต การตรวจโรคและการทําลายเชือ้โรคในการ

เคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวภ์ายในราชอาณาจักร พ.ศ.2546 ตามเงือ่นไขหมวด 1 และกฎกระทรวงกําหนดการควบคมุ
การนําสัตวห์รือซากสัตวไ์ปยังทอ้งทีต่า่งจังหวัด พ.ศ. 2548 โดยตอ้งยืน่คํารอ้ง (แบบ ร.1) พรอ้มเอกสารหลักฐาน
ประกอบผ่านระบบ e-Movement  รวมถงึตดิต่อแจง้นัดหมายเจา้หนา้ที ่ณ สํานักงานปศสุัตวพ์ื้นทีก่รุงเทพมหานคร 
สํานักงานปศุสตัวจั์งหวัด สํานักงานปศุสตัวอํ์าเภอ หรอืดา่นกักกันสตัว ์ทีร่ะบุตรงกับใบคํารอ้ง เพือ่ดําเนนิการเกีย่วกับ
สตัวห์รอืซากสตัวใ์หเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของกฎระเบยีบดงักลา่วขา้งตน้  

2. ภายหลังจากทราบผลการพจิารณา ใหผู้รั้บบรกิารตดิตอ่ขอรับใบอนุญาต (ร.4) ณ.สํานักงานปศสุัตวพ์ืน้ที่
กรุงเทพมหานคร สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั สาํนักงานปศสุตัวอํ์าเภอ หรอืดา่นกกักนัสตัว ์ทีร่ะบตุรงกบัใบคําขอ 

 

เง ือ่นไข 
1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่เอกสารหลักฐาน 
2. กรณีการมอบอํานาจผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจหรอืเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของ

ระบบ e-Movement 
3. กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลา
ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอ
ไมป่ระสงคจ์ะนําเขา้ 

4.ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบไุว ้
ในคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
https://emovereq.dld.go.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณ
อมรินทร์  45  ถ . อ รุณ อม รินท ร์  แขวง อรุณ อมรินท ร ์ 
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท ์ 
0 2433 3017 โทรสาร 0 2433 3019 E-mail : 
pvlo_bkk@dld.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุด 
ทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (มาตดิต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่น
เอกสารไดถ้งึ 16.30 แต่เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการให ้
ในวนัถัดไป) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานปศุสัตวจั์งหวัดทอ้งทีต่น้ทาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถงึ วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ผูม้าตดิต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่น
เอกสารไดถ้งึ 16.30 แต่เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการให ้
ในวนัถัดไป) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สํานักงานปศุสัตวอํ์าเภอทอ้งทีต่น้ทาง/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ผูม้าตดิต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่น
เอกสารไดถ้งึ 16.30 แต่เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการให ้
ในวนัถัดไป) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นกกัสตัวใ์นพืน้ที/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น. สามารถยืน่เอกสาร
ไดถ้งึ 16.30 แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 37 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูรั้บบรกิารยืน่คํารอ้ง (แบบ ร.1) ผา่นระบบ e-Movement 
และตดิต่อยืน่เอกสารหลักฐานประกอบอืน่ๆ ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
หน่วยงานทอ้งทีต่น้ทางตามทีร่ะบใุนใบคํารอ้ง 
2. เจา้หนา้ที่ตรวจสอบใบคํารอ้งและเอกสารหลักฐาน
ประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

15 นาท ี สาํนักงานปศสุตัว์
พืน้ที่
กรุงเทพมหานคร/
สาํนักงานปศสุตัว์
จังหวดั/สํานักงานปศุ
สตัวอํ์าเภอ/ดา่นกกั
สตัวใ์นพืน้ที ่

2 การพจิารณา 
1.เจา้หนา้ที่ตรวจพิจารณาใบคํารอ้งและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสุขภาพสัตว์หรือสุขอนามัยซากสัตว์
ตามเงือ่นไขระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และจัดเตรยีมเอกสารเสนอ
อธิบดีฯ หรือสัตวแพทย์ซึง่อธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณา
อนุมัตใินหลกัการ 
3.เจา้หนา้ทีอ่อกใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสัตวห์รอืซากสัตวเ์ขา้
ในหรอืผ่านเขตปลอดโรคระบาด หรอื ใบอนุญาตเคลือ่นยา้ย
สัตวห์รือซากสัตวร์ะหว่างเขตปลอดโรคระบาด (ร.4) ผ่าน
ระบบ e-Movement และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

35 วนั สาํนักงานปศสุตัว์
พืน้ที่
กรุงเทพมหานคร/
สาํนักงานปศสุตัว์
จังหวดั/สํานักงานปศุ
สตัวอํ์าเภอ/ดา่นกกั
สตัวใ์นพืน้ที ่
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต (ร.4) 

1 วนั สาํนักงานปศสุตัว์
พืน้ที่
กรุงเทพมหานคร/
สาํนักงานปศสุตัว์
จังหวดั/สํานักงานปศุ
สตัวอํ์าเภอ/ดา่นกกั
สตัวใ์นพืน้ที ่

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1. 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มีลายเซ็นเจา้ของบัตรประจําตัวประชาชนและรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2. 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีบุคคลต่างชาติ ใหล้งนามรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง กรณีนิติบุคคล ใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้งพรอ้ม
ประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

3. 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีนิตบิุคคล โดยใหก้รรมการผูท้ีม่ ีอํานาจลง
นามพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4. 
 

ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัวห์รอืซากสตัว ์(แบบ ร.10) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีทําการคา้ในลกัษณะคนกลาง) 

กรมปศสุตัว ์

5. 
 

ใบรบัรองสถานกกักนัสตัว ์ (ตร.4) ของตน้ทางและปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดาใหล้งนามรับรอง หรอืนติบิคุคลใหล้ง
นามพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 
 

กรมปศสุตัว ์

6. 
 

ใบรบัรองมาตรฐานฟารม์  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหตุ (1.กรณีสัตว์ปีกฟาร์มมาตรฐาน 2.เอกสารจะตอ้งไม่
หมดอายกุอ่นการเคลือ่นยา้ย) 

7. 
 

ใบรบัรองฟารม์คอมพารท์เมนตแ์ละใบรบัรองมาตรฐานฟารม์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.กรณีสัตวปี์กฟาร์มคอมพาร์ทเมนต ์2.เอกสารจะตอ้ง
ไมห่มดอายกุอ่นการเคลือ่นยา้ย) 

กรมปศสุตัว ์

8. 
 

ใบรบัรองผลตรวจโรคไขห้วดันก(Swab) ทาง หอ้งปฏบิตักิาร 
ตอ้งเป็นลบเทา่น ัน้  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.เฉพาะกรณีสตัวปี์กทีเ่ป็นฟารม์มาตรฐาน 
ผลมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน นับจากวันทีผ่ลทางหอ้งปฏบิัตกิารออก หรอื
ตามทีก่รมปศุสัตวป์ระกาศกําหนด  2.กรณีสัตวปี์กทีไ่ม่ใชม่าตรฐาน
ฟาร์ม  ตอ้งมกีารเก็บตัวอย่างก่อนการเคลือ่นยา้ยทุกครัง้ 8-10 วัน 
ผลมีอายุไม่เกนิ 10 วันนับจากวันทีผ่ลทางหอ้งปฏบิัตกิารออกหรือ
ตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด) 

กรมปศสุตัว ์

9. 
 

หนงัสอือนุญาตจากปลายทาง  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํหรับสตัวปี์กทกุชนดิตอ้งไดรั้บ หนังสอือนุญาตจากปศุ
สตัวจั์งหวดัในพืน้ทีป่ลายทางหรอืตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด) 

กรมปศสุตัว ์

10. 
 

ใบรบัรองฟารม์ปลอดโรคบรูเซลโลสสิ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีแพะ แกะ ผลการตรวจมอีายไุมเ่กนิ 90 วันนับจาก
วนัทีเ่จาะเลอืด 2.กรณีโคนมผลการตรวจมอีายุไม่เกนิ 1 ปี 3.สําหรับ
ฟารม์ทีไ่มใ่ชฟ่ารม์ปลอดโรคบรูเซลโลสสิใหใ้ชใ้บรับรองผลการตรวจ
โรคบรูเซลโลสสิ) 

กรมปศสุตัว ์

11. 
 

ใบรบัรองผลตรวจโรควณัโรค (tuberculosis)  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.กรณีโคนม และกระบอื 2.ใบรับรองผลฯ มอีายุไม่เกนิ 
1 ปี นับจากวนัทีเ่จาะเลอืด) 

กรมปศสุตัว ์

12. 
 

ใบรบัรองฟารม์ปลอดโรคปากและเทา้เป่ือย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสกุร) 

กรมปศสุตัว ์

13. 
 

หลกัฐานการตรวจสอบและรบัรองจากคณะกรรมการตรวจ
รบัรองสตัวห์รอืซากสตัวเ์ขา้ในหรอืผา่นเขตควบคุมโรคระบาด
หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือยในภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีสกุร 2.กรณีซากสตัว)์ 

กรมปศสุตัว ์

14. 
 

ผลการตรวจ NSP (Non-Structure Protein) ของเชือ้ FMD เป็น
ลบ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.กรณีสกุรยา้ยเขา้เขต 2 2.ผลการตรวจ NSP มอีายุไม่
เกนิ 90 วนั) 

กรมปศสุตัว ์

15. 
 

ใบรบัรองการฉดีวคัซนี FMD (โรคปากและเทา้เป่ือย)  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.เฉพาะกรณีสกุร 2.ใบรับรองการฉีดวัคซนี FMD (โรค
ปากและเทา้เป่ือย) และวัคซีนชนิดอื่นตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
(สุกรไดรั้บการฉีดวัคซีนมาแลว้อย่างนอ้ย 30วัน และไม่เกนิ 120 
วนั)) 

กรมปศสุตัว ์

16. ใบรบัรองผลการปลอดการใชส้ารเร่งเนือ้แดง (ผลการตรวจ กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ปสัสาวะสกุรจากหอ้งปฏบิตักิาร) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.เฉพาะกรณีสกุรเขา้โรงฆ่า 2.ใบรับรองผลฯ มอีายุไม่
เกนิ 3 เดอืน นับจากวนัทีผ่ลทางหอ้งปฏบิตักิารออก) 

17. 
 

เอกสาร สพส.001 ประเภทสกุร (ตอ่คนัรถ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีสกุรเขา้โรงฆา่เพือ่การสง่ออก) 

กรมปศสุตัว ์

18. 
 

สมุดประจําสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมา้) 

กรมปศสุตัว ์

19. 
 

ใบผลการตรวจโรค EIA (โรคโลหติจางตดิตอ่) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1.เฉพาะกรณีมา้ 2.ผลตรวจโรคมอีายุตามทีก่รมปศสุตัว์
ประกาศกําหนด  ) 

กรมปศสุตัว ์

20. 
 

หนงัสอืรบัรองการกกัสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เงือ่นไขขึน้อยูก่บัสตัวแ์ละโรคของสตัวแ์ตล่ะชนดิ) 

กรมปศสุตัว ์

21. 
 

ใบรบัรองการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ (สตัวต์อ้งไดร้บั
การฉดีวคัซนีมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 เดอืน, ถา้สตัวม์อีายุไมถ่งึ 2 
เดอืนใหพ้จิารณาแมข่องสตัวต์วัน ัน้ประกอบ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณีสนัุข และแมว 2.หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร 
ไดแ้ก่ กรมปศุสัตว์ หรือสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าดว้ย
สถานพยาบาลสตัวห์รอืสตัวแพทยข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) 

กรมปศสุตัว ์

22. 
 

สมุดประจําตวัสนุขั/แมว หรอื ใบรบัรองแสดงตวัสตัว ์เชน่  
ไมโครชพิ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณีสนัุข และแมว 2.หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร 
ไดแ้ก่ กรมปศุสัตว์ หรือสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าดว้ย
สถานพยาบาลสตัวห์รอืสตัวแพทยข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) 

กรมปศสุตัว ์

23. 
 

ใบอนุญาตใหนํ้าสตัว/์ซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (แบบ ร.
7)ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัวท์ีม่าจากตา่งประเทศ) 

กรมปศสุตัว ์

24. 
 

ใบอนุญาตการต ัง้โรงฆา่สตัว ์(ฆจส.2) จากพืน้ทีต่น้ทาง (ถา้ม)ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัว)์ 

กรมปศสุตัว ์

25. 
 

ใบอาชญาบตัร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัว)์ 

โรงฆา่สตัว ์

 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวเ์ขา้ใน 
      หรอืผา่นเขตปลอดโรคระบาด  หรอืการขอใบอนุญาต 
      เคลื่อนย้ายสตัว ์หรือซากสตัว์ระหว่างเขตปลอด 
      โรคระบาด (ร.4) ดว้ยระบบเอกสาร (Manual) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรมปศสุัตวว์า่ดว้ยการอนุญาต การตรวจโรคและการทําลายเชือ้โรคในการ
เคลือ่นยา้ยสตัวห์รือซากสตัวภ์ายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 ตามเงือ่นไขหมวด 1 และกฎกระทรวงกําหนดการควบคุม
การนําสตัวห์รอืซากสตัวไ์ปยังทอ้งทีต่า่งจังหวัด พ.ศ. 2548 โดยตอ้งยืน่คํารอ้ง (แบบ ร.1) พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ 
รวมถงึตดิต่อแจง้นัดหมายเจา้หนา้ทีณ่ สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นทีก่รุงเทพมหานคร สํานักงานปศุสัตวจั์งหวัด สํานักงานปศุ
สตัวอํ์าเภอ หรอืดา่นกกักนัสตัว ์ทีร่ะบตุรงกับใบคํารอ้ง เพือ่ดําเนนิการเกีย่วกับสตัวห์รอืซากสตัวใ์หเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของ
กฎระเบยีบดงักลา่วขา้งตน้  
  2. ภายหลังจากทราบผลการพจิารณา ใหผู้รั้บบรกิารตดิต่อขอรับใบอนุญาต (ร.4) ณ สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่
กรุงเทพมหานคร สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั สาํนักงานปศสุตัวอํ์าเภอ หรอืดา่นกกักนัสตัว ์ทีร่ะบตุรงกบัใบคําขอ 

เง ือ่นไข 
  1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่เอกสารหลักฐาน 
  2. กรณีการมอบอํานาจผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจหรือเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของ
ระบบ e-Movement 
  3. กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้  
ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลา 
ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืว่าผูย้ืน่
คําขอไมป่ระสงคจ์ะนําเขา้ 
  4. ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  
151/21-22 ซ.อรุณอมรนิทร ์45 ถ.อรุณอมรนิทร ์ 
แขวงอรุณอมรนิทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศพัท ์0 2433 3017 โทรสาร 0 2433 3019  
E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(มาตดิตอ่หลัง 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดัทอ้งทีต่น้ทาง/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานปศสุตัวอํ์าเภอทอ้งทีต่น้ทาง/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ดา่นกกัสตัวใ์นพืน้ที/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

 

mailto:pvlo_bkk@dld.go.th/
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 37 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูรั้บบรกิารยืน่คํารอ้ง (แบบ ร.1) ผ่านระบบ e-Movement 
และตดิตอ่ยืน่เอกสารหลักฐานประกอบอืน่ๆ ตอ่เจา้หนา้ที ่ 
ณ หน่วยงานทอ้งทีต่น้ทางตามทีร่ะบใุนใบคํารอ้ง 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานประกอบ
ใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

15 นาท ี สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร /
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จั ง ห วั ด / สํ า นั ก ง า น 
ปศุสัตว์อําเภอ/ด่านกัก
สตัวใ์นพืน้ที ่

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ที่ตรวจพิจารณาใบคํารอ้งและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
2.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสขุภาพสัตวห์รือสขุอนามัยซากสัตว์
ตามเงื่อนไขระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้ง และจัดเตรียมเอกสารเสนอ
อธบิดฯี หรอืสตัวแพทยซ์ึง่อธบิดมีอบหมายเพือ่พจิารณาอนุมัติ
ในหลกัการ 
2.3 เจา้หนา้ทีอ่อกใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสัตวห์รือซากสัตว ์
เข า้ในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด หรือ ใบอนุญาต
เคลื่อนยา้ยสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างเขตปลอดโรคระบาด  
(ร.4) ผ่านระบบ e-Movement และเสนอผูม้ีอํานาจ 
เพือ่พจิารณาลงนาม 

35 วนั สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร /
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จั ง ห วั ด / สํ า นั ก ง า น 
ปศุสัตว์อําเภอ/ด่านกัก
สตัวใ์นพืน้ที ่
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต (ร.4) 

1 วนั สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร /
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จั ง ห วั ด / สํ า นั ก ง า น 
ปศุสัตว์อําเภอ/ด่านกัก
สตัวใ์นพืน้ที ่

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มลีายเซ็นเจา้ของบตัรประจําตัวประชาชนและรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีบคุคลต่างชาต ิใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
กรณีนิตบิุคคล ใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้งพรอ้มประทับตรานิติ
บคุคล) 

- 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีนติบิุคคล โดยใหก้รรมการผูท้ีม่อํีานาจลงนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัวห์รอืซากสตัว ์(แบบ ร.10) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีทําการคา้ในลกัษณะคนกลาง) 

กรมปศสุตัว ์

5 
 

ใบรบัรองสถานกกักนัสตัว ์ (ตร.4) ของตน้ทางและปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนามรับรอง หรอืนิตบิุคคลใหล้งนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมปศสุตัว ์

6 
 

ใบรบัรองมาตรฐานฟารม์  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีสัตวปี์กฟารม์มาตรฐาน 2. เอกสารจะตอ้งไม่หมดอายุ

กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

กอ่นการเคลือ่นยา้ย) 
7 
 

ใบรบัรองฟารม์คอมพารท์เมนตแ์ละใบรบัรองมาตรฐานฟารม์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีสตัวปี์กฟารม์คอมพารท์เมนต ์2. เอกสารจะตอ้งไม่
หมดอายกุอ่นการเคลือ่นยา้ย) 

กรมปศสุตัว ์

8 
 

ใบรบัรองผลตรวจโรคไขห้วดันก (Swab) ทางหอ้งปฏบิตักิาร 
ตอ้งเป็นลบเทา่น ัน้  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. เฉพาะกรณีสตัวปี์กทีเ่ป็นฟารม์มาตรฐาน ผลมอีายุไม่เกนิ 
6 เดอืน นับจากวันทีผ่ลทางหอ้งปฏบิัตกิารออก หรือตามทีก่รมปศุสัตว์
ประกาศกําหนด 2. กรณีสัตว์ปีกที่ไม่ใช่มาตรฐานฟาร์ม ตอ้งมีการ 
เก็บตัวอย่างก่อนการเคลือ่นยา้ยทกุครัง้ 8-10 วัน ผลมอีายุไม่เกนิ 10 วัน
นับจากวนัทีผ่ลทางหอ้งปฏบิตักิารออกหรอืตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด) 

กรมปศสุตัว ์

9 
 

หนงัสอือนุญาตจากปลายทาง  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (สําหรับสัตว์ปีกทุกชนิดตอ้งไดรั้บ หนังสืออนุญาตจาก 
ปศสุตัวจั์งหวดัในพืน้ทีป่ลายทางหรอืตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด) 

กรมปศสุตัว ์

10 
 

ใบรบัรองฟารม์ปลอดโรคบรูเซลโลสสิ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีแพะ แกะ ผลการตรวจมอีายุไม่เกนิ 90 วันนับจากวันที่
เจาะเลอืด 2. กรณีโคนมผลการตรวจมอีายุไม่เกนิ 1 ปี 3. สําหรับฟาร์มที่
ไมใ่ชฟ่ารม์ปลอดโรคบรูเซลโลสสิใหใ้ชใ้บรับรองผลการตรวจโรคบรูเซลโล
สสิ) 

กรมปศสุตัว ์

11 
 

ใบรบัรองผลตรวจโรควณัโรค (tuberculosis)  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีโคนม และกระบอื 2.ใบรับรองผลฯ มอีายุไม่เกนิ 1 ปี 
นับจากวนัทีเ่จาะเลอืด) 

กรมปศสุตัว ์

12 
 

ใบรบัรองฟารม์ปลอดโรคปากและเทา้เป่ือย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณสีกุร) 

กรมปศสุตัว ์

13 
 

หลกัฐานการตรวจสอบและรบัรองจากคณะกรรมการตรวจรบัรอง
สตัวห์รอืซากสตัวเ์ขา้ในหรอืผา่นเขตควบคุมโรคระบาดหรอืเขต
ปลอดโรคระบาดชนดิปากและเทา้เป่ือยในภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.กรณีสกุร 2.กรณีซากสตัว)์ 

กรมปศสุตัว ์

14 
 

ผลการตรวจ NSP (Non-Structure Protein) ของเชือ้ FMD 
เป็นลบ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีสกุรยา้ยเขา้เขต 2 2. ผลการตรวจ NSP มอีายุไม่เกนิ 
90 วนั) 

กรมปศสุตัว ์

15 
 

ใบรบัรองการฉดีวคัซนี FMD (โรคปากและเทา้เป่ือย)  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณีสกุร 2. ใบรับรองการฉีดวัคซนี FMD (โรคปาก
และเทา้เป่ือย) และวัคซนีชนดิอืน่ตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด (สกุรไดรั้บการ
ฉดีวคัซนีมาแลว้อยา่งนอ้ย 30 วนั และไมเ่กนิ 120 วนั)) 

กรมปศสุตัว ์

16 
 

ใบรบัรองผลการปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง (ผลการตรวจ
ปสัสาวะสกุรจากหอ้งปฏบิตักิาร) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(1. เฉพาะกรณีสกุรเขา้โรงฆ่า 2. ใบรับรองผลฯ มอีายุไมเ่กนิ 3 
เดอืน นับจากวนัทีผ่ลทางหอ้งปฏบิตักิารออก) 

17 
 

เอกสาร สพส.001 ประเภทสกุร (ตอ่คนัรถ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีสกุรเขา้โรงฆา่เพือ่การสง่ออก) 

กรมปศสุตัว ์

18 
 

สมดุประจําสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมา้) 

กรมปศสุตัว ์

19 
 

ใบผลการตรวจโรค EIA (โรคโลหติจางตดิตอ่) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณีมา้ 2. ผลตรวจโรคมีอายุตามทีก่รมปศุสัตว์
ประกาศกําหนด) 

กรมปศสุตัว ์

20 
 

หนงัสอืรบัรองการกกัสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เงือ่นไขขึน้อยูก่บัสตัวแ์ละโรคของสตัวแ์ตล่ะชนดิ) 

กรมปศสุตัว ์

21 
 

ใบรบัรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ (สตัวต์อ้งไดร้บั
การฉีดวคัซนีมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดอืน, ถา้สตัวม์อีายุไม่ถงึ  
2 เดอืนใหพ้จิารณาแมข่องสตัวต์วัน ัน้ประกอบ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. เฉพาะกรณีสนัุข และแมว 2. หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร ไดแ้ก ่
กรมปศสุตัว ์หรอืสถานพยาบาลสตัวต์ามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลสตัว์
หรอืสตัวแพทยข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) 

กรมปศสุตัว ์

22 
 

สมดุประจําตวัสนุขั/แมว หรอื ใบรบัรองแสดงตวัสตัว ์เชน่  
ไมโครชพิ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. เฉพาะกรณีสนัุข และแมว 2. หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร ไดแ้ก ่
กรมปศสุตัว ์หรอืสถานพยาบาลสตัวต์ามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลสตัว์
หรอืสตัวแพทยข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) 

กรมปศสุตัว ์

23 
 

ใบอนุญาตใหนํ้าสตัว/์ซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (แบบ ร.7)
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัวท์ีม่าจากตา่งประเทศ) 

กรมปศสุตัว ์

24 
 

ใบอนุญาตการต ัง้โรงฆ่าสตัว ์(ฆจส.2) จากพืน้ทีต่น้ทาง (ถา้ม)ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัว)์ 

กรมปศสุตัว ์

25 
 

ใบอาชญาบตัร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัว)์ 

โรงฆ่าสตัว ์

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขอใบอนุญาตใหนํ้าสตัวห์รอืซากสตัวไ์ปยงัทอ้งที ่
      ต่างจงัหวดั หรอื การขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัว ์
      หรือซากสตัว์ภายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4)  
      ดว้ยระบบเอกสาร (Manual) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรมปศสุัตวว์า่ดว้ยการอนุญาต การตรวจโรคและการทําลายเชือ้โรคในการ
เคลือ่นยา้ยสัตวห์รือซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 ตามเงือ่นไขหมวด 1 และกฎกระทรวงกําหนดการควบคุม
การนําสตัวห์รอืซากสตัวไ์ปยังทอ้งทีต่า่งจังหวัด พ.ศ. 2548 โดยตอ้งยืน่คํารอ้ง (แบบ ร.1) พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ 
รวมถงึตดิต่อแจง้นัดหมายเจา้หนา้ทีณ่ สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นทีก่รุงเทพมหานคร สํานักงานปศุสัตวจั์งหวัด สํานักงานปศุ
สตัวอํ์าเภอ หรอืดา่นกกักนัสตัว ์ทีร่ะบตุรงกับใบคํารอ้ง เพือ่ดําเนนิการเกีย่วกับสตัวห์รอืซากสตัวใ์หเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของ
กฎระเบยีบดงักลา่วขา้งตน้  
  2. ภายหลงัจากทราบผลการพจิารณาใหต้ดิตอ่ขอรับใบอนุญาต (ร.4) ณ สํานักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั สาํนักงานปศสุตัวอํ์าเภอ หรอืดา่นกกักนัสตัว ์ทีร่ะบตุรงกบัใบคําขอ 

เง ือ่นไข 
  1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่เอกสารหลักฐาน 
  2. กรณีการมอบอํานาจผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจหรือเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของ
ระบบ e-Movement 
  3. กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้  
ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลา 
ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืว่าผูย้ืน่
คําขอไมป่ระสงคจ์ะนําเขา้ 
  4. ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  
151/21-22 ซ.อรุณอมรนิทร ์45 ถ.อรุณอมรนิทร ์ 
แขวงอรุณอมรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700  
โทรศพัท ์0 2433 3017 โทรสาร 0 2433 3019  
E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(มาตดิตอ่หลัง 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดัทอ้งทีต่น้ทาง/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานปศสุตัวอํ์าเภอทอ้งทีต่น้ทาง/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ดา่นกักสตัวใ์นพืน้ที/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 17 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูรั้บบรกิารยืน่คํารอ้ง (แบบ ร.1) ผ่านระบบ e-Movement 
และติดต่อยื่นเอกสารหลักฐาน และยื่นเพิ่มเติมกรณีสัตว ์
หรือซากสัตวนํ์าเขา้ ต่อเจา้หนา้ที ่ณ หน่วยงานทอ้งทีต่น้ทาง 
ทีร่ะบใุนคํารอ้ง (แบบ ร.1)                                      
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบคํารอ้ง (แบบ ร.1) ตรวจสอบความ
ครบถว้นและถกูตอ้งของเอกสารประกอบคํารอ้ง 

15 นาท ี สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร /
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จั ง ห วั ด / สํ า นั ก ง า น 
ปศุสัตว์อําเภอ/ด่านกัก
สตัวใ์นพืน้ที ่

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจพิจารณาใบคํารอ้งและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
2.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสขุภาพสัตวห์รือสขุอนามัยซากสัตว์
ตามเงือ่นไขระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  
2.3 เจา้หนา้ทีอ่อกใบอนุญาต (ร.4) และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่
พจิารณาลงนาม   

15 วนั สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร /
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จั ง ห วั ด / สํ า นั ก ง า น 
ปศุสัตว์อําเภอ/ด่านกัก
สตัวใ์นพืน้ที ่
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต (ร.4) 

1 วนั สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร /
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จั ง ห วั ด / สํ า นั ก ง า น 
ปศุสัตว์อําเภอ/ด่านกัก
สตัวใ์นพืน้ที ่

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มลีายเซ็นเจา้ของบตัรประจําตัวประชาชนและรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีบคุคลต่างชาต ิใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
กรณีนิตบิุคคล ใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้งพรอ้มประทับตรานิติ
บคุคล) 

- 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีนติบิุคคล โดยใหก้รรมการผูท้ีม่อํีานาจลงนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัวห์รอืซากสตัว ์(แบบ ร.10) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีทําการคา้ในลกัษณะคนกลาง) 

กรมปศสุตัว ์

5 
 

ใบรบัรองสถานกกักนัสตัว ์ (ตร.4) ของตน้ทางและปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนามรับรอง หรอืนิตบิุคคลใหล้งนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมปศสุตัว ์

6 
 

ใบรบัรองมาตรฐานฟารม์  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีสตัวปี์กฟารม์มาตรฐาน 2. เอกสารจะตอ้งไม่หมดอายุ
กอ่นการเคลือ่นยา้ย) 
 
 
 

กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

7 
 

ใบรบัรองฟารม์คอมพารท์เมนตแ์ละใบรบัรองมาตรฐานฟารม์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1. กรณีสัตวปี์กฟาร์มคอมพาร์ทเมนต ์ 2. เอกสารจะตอ้ง 
ไมห่มดอายกุอ่นการเคลือ่นยา้ย) 

กรมปศสุตัว ์

8 
 

ใบรบัรองผลตรวจโรคไขห้วดันก (Swab) ทางหอ้งปฏบิตักิาร 
ตอ้งเป็นลบเทา่น ัน้  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. เฉพาะกรณีสตัวปี์กทีเ่ป็นฟารม์มาตรฐาน ผลมอีายุไม่เกนิ 
6 เดอืน นับจากวันทีผ่ลทางหอ้งปฏบิัตกิารออก หรือตามทีก่รมปศุสัตว์
ประกาศกําหนด 2. กรณีสัตวปี์กทีไ่ม่ใช่มาตรฐานฟาร์ม ตอ้งมีการเก็บ
ตัวอย่างก่อนการเคลือ่นยา้ยทกุครัง้ 8-10 วัน ผลมอีายุไม่เกนิ 10 วันนับ
จากวนัทีผ่ลทางหอ้งปฏบิตักิารออกหรอืตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด) 

กรมปศสุตัว ์

9 
 

หนงัสอือนุญาตจากปลายทาง  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (สําหรับสัตว์ปีกทุกชนิดตอ้งไดรั้บ หนังสืออนุญาตจาก 
ปศสุตัวจั์งหวดัในพืน้ทีป่ลายทางหรอืตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด) 

กรมปศสุตัว ์

10 
 

ใบรบัรองฟารม์ปลอดโรคบรูเซลโลสสิ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณแีพะ แกะ ผลการตรวจมอีายุไมเ่กนิ 90 วัน นับจากวันที่
เจาะเลอืด 2. กรณีโคนมผลการตรวจมอีายุไม่เกนิ 1 ปี 3. สําหรับฟาร์มที่
ไมใ่ชฟ่ารม์ปลอดโรคบรูเซลโลสสิใหใ้ชใ้บรับรองผลการตรวจโรคบรูเซลโล
สสิ) 

กรมปศสุตัว ์

11 
 

ใบรบัรองผลตรวจโรควณัโรค (tuberculosis)  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีโคนม และกระบอื 2. ใบรับรองผลฯ มอีายุไมเ่กนิ 1 ปี 
นับจากวนัทีเ่จาะเลอืด) 

กรมปศสุตัว ์

12 
 

ใบรบัรองการฉดีวคัซนี FMD (โรคปากและเทา้เป่ือย)  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณีสกุร 2. ใบรับรองการฉีดวัคซนี FMD (โรคปาก
และเทา้เป่ือย) และวัคซนีชนดิอืน่ตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด (สกุรไดรั้บการ
ฉดีวคัซนีมาแลว้อยา่งนอ้ย 30 วนั และไมเ่กนิ 120 วนั)) 

กรมปศสุตัว ์

13 
 

ใบรบัรองผลการปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง (ผลการตรวจ
ปสัสาวะสกุรจากหอ้งปฏบิตักิาร) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. เฉพาะกรณีสกุรเขา้โรงฆ่า 2. ใบรับรองผลฯ มอีายุไมเ่กนิ 3 
เดอืน นับจากวนัทีผ่ลทางหอ้งปฏบิตักิารออก) 

กรมปศสุตัว ์

14 
 

เอกสาร สพส.001 ประเภทสกุร (ตอ่คนัรถ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีสกุรเขา้โรงฆา่เพือ่การสง่ออก) 

กรมปศสุตัว ์

15 
 

สมดุประจําสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมา้) 

กรมปศสุตัว ์

16 
 

ใบผลการตรวจโรค EIA (โรคโลหติจางตดิตอ่) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณีมา้ 2. ผลตรวจโรคมีอายุตามทีก่รมปศุสัตว์
ประกาศกําหนด) 
 
 
 

กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

17 
 

หนงัสอืรบัรองการกกัสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เงือ่นไขขึน้อยูก่บัสตัวแ์ละโรคของสตัวแ์ตล่ะชนดิ) 

กรมปศสุตัว ์

18 
 

ใบอนุญาตใหนํ้าสตัว/์ซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (แบบ ร.7)
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัวท์ีม่าจากตา่งประเทศ) 

กรมปศสุตัว ์

19 
 

ใบอนุญาตการต ัง้โรงฆ่าสตัว ์(ฆจส.2) จากพืน้ทีต่น้ทาง (ถา้ม)ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัว)์ 

กรมปศสุตัว ์

20 
 

ใบอาชญาบตัร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัว)์ 

โรงฆ่าสตัว ์

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขอใบอนุญาตใหนํ้าสตัวห์รอืซากสตัวไ์ปยงัทอ้งที ่
      ต่างจงัหวดั หรอื การขอใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัว ์
      หรอืซากสตัวภ์ายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4) (Online) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรมปศสุัตวว์า่ดว้ยการอนุญาต การตรวจโรคและการทําลายเชือ้โรคในการ
เคลือ่นยา้ยสตัวห์รือซากสตัวภ์ายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 ตามเงือ่นไขหมวด 1 และกฎกระทรวงกําหนดการควบคุม
การนําสตัวห์รอืซากสตัวไ์ปยังทอ้งทีต่า่งจังหวัด พ.ศ. 2548 โดยตอ้งยืน่คํารอ้ง (แบบ ร.1) พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ 
ผ่านระบบ e-Movement  รวมถงึตดิต่อแจง้นัดหมายเจา้หนา้ที ่ณสํานักงานปศุสัตวพ์ื้นทีก่รุงเทพมหานคร สํานักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานปศุสัตวอํ์าเภอ หรือด่านกักกันสัตว ์ทีร่ะบุตรงกับใบคํารอ้ง เพื่อดําเนินการเกีย่วกับสัตวห์รือ 
ซากสตัวใ์หเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของกฎระเบยีบดังกลา่วขา้งตน้  
  2. ภายหลังจากทราบผลการพจิารณาใหผู้รั้บบรกิารตดิต่อขอรับใบอนุญาต (ร.4) ณ สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่
กรุงเทพมหานคร  สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั สาํนักงานปศสุตัวอํ์าเภอ หรอืดา่นกกักนัสตัว ์ทีร่ะบตุรงกบัใบคําขอ 

เง ือ่นไข 
  1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่เอกสารหลักฐาน 
  2. กรณีการมอบอํานาจผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจหรือเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของ
ระบบ e-Movement 
  3. กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้  
ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลา 
ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืว่าผูย้ืน่
คําขอไมป่ระสงคจ์ะนําเขา้ 
  4. ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
https://emovereq.dld.go.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  
151/21-22 ซ.อรุณอมรนิทร ์45 ถ.อรุณอมรนิทร ์ 
แขวงอรุณอมรนิทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศพัท ์0 2433 3017 โทรสาร 0 2433 3019  
E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(มาตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดัทอ้งทีต่น้ทาง/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานปศสุตัวอํ์าเภอทอ้งทีต่น้ทาง/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ดา่นกกัสตัวใ์นพืน้ที/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

mailto:pvlo_bkk@dld.go.th/
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 17 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูรั้บบรกิารยืน่คํารอ้ง (แบบ ร.1) ผ่านระบบ e-Movement 
และติดต่อยื่นเอกสารหลักฐาน และยื่นเพิ่มเติมกรณีสัตว ์
หรือซากสัตวนํ์าเขา้ ต่อเจา้หนา้ที ่ณ หน่วยงานทอ้งทีต่น้ทาง
ทีร่ะบใุนคํารอ้ง (แบบ ร.1)                                      
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบคํารอ้ง (แบบ ร.1) ตรวจสอบความ
ครบถว้นและถกูตอ้งของเอกสารประกอบคํารอ้ง 

15 นาท ี สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร /
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จั ง ห วั ด / สํ า นั ก ง า น 
ปศุสัตว์อําเภอ/ด่านกัก
สตัวใ์นพืน้ที ่

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจพิจารณาใบคํารอ้งและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
2.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสุขภาพสัตวห์รือสุขอนามัยซากสัตว์
ตามเงือ่นไขระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  
2.3 เจา้หนา้ที่ออกใบอนุญาต (ร.4) และเสนอผูม้ีอํานาจ 
เพือ่พจิารณาลงนาม   

15 วนั สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร /
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จั ง ห วั ด / สํ า นั ก ง า น 
ปศุสัตว์อําเภอ/ด่านกัก
สตัวใ์นพืน้ที ่
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต (ร.4) 

1 วนั สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร /
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จั ง ห วั ด / สํ า นั ก ง า น 
ปศุสัตว์อําเภอ/ด่านกัก
สตัวใ์นพืน้ที ่

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มลีายเซ็นเจา้ของบตัรประจําตัวประชาชนและรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีบุคคลต่างชาต ิใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
กรณีนิติบุคคล ใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้งพรอ้มประทับตรา 
นติบิคุคล) 

- 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีนติบิุคคล โดยใหก้รรมการผูท้ีม่อํีานาจลงนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัวห์รอืซากสตัว ์(แบบ ร.10) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีทําการคา้ในลกัษณะคนกลาง) 

กรมปศสุตัว ์

5 
 

ใบรบัรองสถานกกักนัสตัว ์ (ตร.4) ของตน้ทางและปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนามรับรอง หรอืนิตบิุคคลใหล้งนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมปศสุตัว ์

6 
 

ใบรบัรองมาตรฐานฟารม์  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1. กรณีสัตวปี์กฟาร์มมาตรฐาน 2. เอกสารจะตอ้งไม่หมดอายุ
กอ่นการเคลือ่นยา้ย) 

กรมปศสุตัว ์

7 
 

ใบรบัรองฟารม์คอมพารท์เมนตแ์ละใบรบัรองมาตรฐานฟารม์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหตุ (1. กรณีสตัวปี์กฟาร์มคอมพาร์ทเมนต ์ 2. เอกสารจะตอ้งไม่หมด 
อายกุอ่นการเคลือ่นยา้ย) 

8 
 

ใบรบัรองผลตรวจโรคไขห้วดันก (Swab) ทางหอ้งปฏบิตักิาร 
ตอ้งเป็นลบเทา่น ัน้  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. เฉพาะกรณีสตัวปี์กทีเ่ป็นฟารม์มาตรฐานผลมอีายุไม่เกนิ 6 
เดือน นับจากวันที่ผลทางหอ้งปฏิบัตกิารออก หรือตามที่กรมปศุสัตว์
ประกาศกําหนด 2. กรณีสัตวปี์กทีไ่ม่ใช่มาตรฐานฟาร์ม ตอ้งมีการเก็บ
ตัวอย่างก่อนการเคลื่อนยา้ยทุกครั้ง 8-10 วัน ผลมีอายุไม่เกนิ 10 วัน 
นับจากวนัทีผ่ลทางหอ้งปฏบิตักิารออกหรอืตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด) 

กรมปศสุตัว ์

9 
 

หนงัสอือนุญาตจากปลายทาง  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (สําหรับสัตว์ปีกทุกชนิดตอ้งไดรั้บ หนังสืออนุญาตจาก 
ปศสุตัวจั์งหวดัในพืน้ทีป่ลายทางหรอืตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด) 

กรมปศสุตัว ์

10 
 

ใบรบัรองฟารม์ปลอดโรคบรูเซลโลสสิ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณแีพะ แกะ ผลการตรวจมอีายุไมเ่กนิ 90 วัน นับจากวันที่
เจาะเลอืด 2. กรณีโคนมผลการตรวจมอีายุไม่เกนิ 1 ปี 3. สําหรับฟาร์มที่
ไมใ่ชฟ่ารม์ปลอดโรคบรูเซลโลสสิใหใ้ชใ้บรับรองผลการตรวจโรคบรูเซลโล
สสิ) 

กรมปศสุตัว ์

11 
 

ใบรบัรองผลตรวจโรควณัโรค (tuberculosis)  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีโคนม และกระบอื 2. ใบรับรองผลฯ มอีายุไม่เกนิ 1 ปี 
นับจากวนัทีเ่จาะเลอืด) 

กรมปศสุตัว ์

12 
 

ใบรบัรองการฉดีวคัซนี FMD (โรคปากและเทา้เป่ือย)  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณีสกุร 2. ใบรับรองการฉีดวัคซนี FMD (โรคปาก
และเทา้เป่ือย) และวัคซนีชนดิอืน่ตามทีก่รมปศสุตัวกํ์าหนด (สกุรไดรั้บการ
ฉดีวคัซนีมาแลว้อยา่งนอ้ย 30วนั และไมเ่กนิ 120 วนั)) 

กรมปศสุตัว ์

13 
 

ใบรบัรองผลการปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง (ผลการตรวจ
ปสัสาวะสกุรจากหอ้งปฏบิตักิาร) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. เฉพาะกรณีสกุรเขา้โรงฆ่า 2. ใบรับรองผลฯ มอีายุไม่เกนิ 3 
เดอืน นับจากวนัทีผ่ลทางหอ้งปฏบิตักิารออก) 

กรมปศสุตัว ์

14 
 

เอกสาร สพส.001 ประเภทสกุร (ตอ่คนัรถ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีสกุรเขา้โรงฆา่เพือ่การสง่ออก) 

กรมปศสุตัว ์

15 
 

สมดุประจําสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมา้) 
 
 
 

กรมปศสุตัว ์

16 
 

ใบผลการตรวจโรค EIA (โรคโลหติจางตดิตอ่) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณีมา้ 2. ผลตรวจโรคมีอายุตามทีก่รมปศุสัตว์
ประกาศกําหนด  ) 

กรมปศสุตัว ์

17 
 

หนงัสอืรบัรองการกกัสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(เงือ่นไขขึน้อยูก่บัสตัวแ์ละโรคของสตัวแ์ตล่ะชนดิ) 
18 
 

ใบอนุญาตใหนํ้าสตัว/์ซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (แบบ ร.7)
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัวท์ีม่าจากตา่งประเทศ) 

กรมปศสุตัว ์

19 
 

ใบอนุญาตการต ัง้โรงฆ่าสตัว ์(ฆจส.2) จากพืน้ทีต่น้ทาง (ถา้ม)ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัว)์ 

กรมปศสุตัว ์

20 
 

ใบอาชญาบตัร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซากสตัว)์ 

โรงฆ่าสตัว ์

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตนําเขา้ราชอาณาจกัรซึง่สตัวห์รอื 
       ซากสตัว ์(ฉบบัที ่1) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิัตติามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการนําเขา้ นําออก หรอืนําผ่านราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์
พ.ศ. 2544 โดยตอ้งยืน่คําขอ (แบบ ร.1/1) พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบผ่านระบบ e-Movement และภายหลังจาก
ทราบผลผ่านการพิจารณาทางระบบ e-Movement กรณีมีความประสงคข์อรับ Import Permitสามารถตดิต่อรับได ้ 
ณ ดา่นกกักนัสตัวท์า่เขา้ทีไ่ดย้ืน่เรือ่งไว ้เพือ่ใชแ้จง้ไปยังประเทศตน้ทางใหท้ราบถงึเงือ่นไขในการนําเขา้ของประเทศไทย 
  2. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรับการตรวจ 
สอบการนําเขา้สตัวห์รอืซากสตัว ์ณ ด่านกักกันสตัวท์า่เขา้ เพือ่ขอรับใบอนุญาตนําเขา้ราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสตัว์
ใหผู้ย้ืน่คําขอปฏบิตัติามคูม่อืการออกใบอนุญาตนําเขา้ราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์(ฉบบัที ่2) 

เง ือ่นไข 
  1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
  2. ผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของระบบ e-Movement 
  3. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่
ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  4. ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  6. หากระบบอนิเตอรเ์น็ตเกดิปัญหาขอ้บกพร่องในการรับสง่ขอ้มูลระหวา่งดําเนนิการ อาจจะมผีลทําใหร้ะยะเวลา
ดําเนนิการจะไมเ่ป็นไปตามทีกํ่าหนด 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
https://emovereq.dld.go.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 
หมายเหต ุ(-กรณียืน่คําขอผ่านทางเว็บไซตห์ลงัเวลา
ทําการ เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการในวนัทําการถัดไป  
และหากมขีอ้สงสยัสามารถตดิตอ่ไดท้ี ่025013473 – 5 
ตอ่ 106, 107, 109 ในวันและเวลาราชการ) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ดา่นกกักนัสตัวท์า่เขา้ทา่ออก/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูรั้บบรกิารยืน่คําขอ (แบบ ร.1/1) พรอ้มเอกสารหลักฐาน
ประกอบผ่านระบบ e-Movement 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบคําขอ (แบบ ร.1/1) และเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 

1 วนัทําการ กองสารวัตรและกักกัน 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ที่ตรวจพิจารณาสภาวะโรคของประเทศตน้ทาง  
และพิจารณาผลการตรวจสอบขอ้มูลตามคําสั่งกรมปศุสัตว ์
ทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึขอ้มูลการตรวจรับรองแหล่งผลติสัตวห์รือ
ซากสตัว ์
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทํา Import Permit เสนอผูม้อํีานาจพจิารณา
ลงนามอนุมัต ิ
 

3 วนัทําการ กองสารวัตรและกักกัน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจลงนามอนุมตั ิImport Permit  
3.2 เจา้หนา้ทีอ่อกใบแจง้อนุมัต ิ(ร.6) ในระบบ e-Movement 

1 วนัทําการ กองสารวัตรและกักกัน 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มลีายเซ็นเจา้ของบตัรประจําตัวประชาชนและรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีบุคคลต่างชาต ิใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
กรณีนิติบุคคล ใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้งพรอ้มประทับตรา 
นติบิคุคล) 

กรมการกงสลุ 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมกีารมอบอํานาจใหดํ้าเนนิการแทนใหต้ดิอากร
แสตมป์ 10บาท กรณีรายครัง้/ 30 บาท กรณีรายปี) 

- 

4 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีนติบิุคคล โดยใหก้รรมการผูท้ีม่อํีานาจลงนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5 
 

ใบรบัรองสถานกกักนัสตัว ์(ต.ร.4) หรอืใบรบัรองสถานทีพ่กัซาก
สตัว ์(ต.ร.ซ.4) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดาใหล้งนามรับรอง หรอืนติบิคุคลใหล้งนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมปศสุตัว ์

6 
 

ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัวห์รอืซากสตัว ์(แบบ ร.10) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีทําการคา้ในลักษณะคนกลาง กรณีบคุคลธรรมดา
ใหล้งนามรับรอง หรอืนติบิคุคลใหล้งนามพรอ้มประทับตรานติบิคุคล รับรอง
สาํเนา) 

กรมปศสุตัว ์

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตนําเขา้ราชอาณาจกัรซึง่สตัวห์รอื 
       ซากสตัว ์(ฉบบัที ่2) 9 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิัตติามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการนําเขา้ นําออก หรอืนําผ่านราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์
พ.ศ. 2544 โดยตอ้งผ่านการดําเนินการตามคูม่อืการออกใบอนุญาตนําเขา้ราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสัตว ์(ฉบับที ่1) 
และไดรั้บการอนุมัตไิวแ้ลว้ 
  2. เมือ่สัตวห์รือซากสัตวเ์ดนิทางเขา้มาในราชอาณาจักร ใหผู้ย้ื่นคําขอนําเอกสารหลักฐานประกอบมายื่นต่อ
เจา้หนา้ที ่ณ ด่านกักกันสัตวท์่าเขา้ทีไ่ดม้ีการขออนุมัตนํิาเขา้ไวแ้ลว้ตามขอ้ 1 เพื่อใหเ้จา้หนา้ทีพ่ิจารณาตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารหลักฐานกับตัวสัตวห์รือซากสัตว ์และภายหลังจากทราบผลการตรวจสอบ เจา้หนา้ที ่
จะออกใบแจง้อนุมัต ิ(ร.6) และใบอนุญาต (ร.7) พรอ้มกบัแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชําระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต ในอัตราทีกํ่าหนด
ตามกฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนยีมและยกเวน้คา่ธรรมเนยีมเฉพาะกรณีตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2546 

เง ือ่นไข 
  1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่เอกสารหลักฐาน 
  2. กรณีการมอบอํานาจผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจหรือเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของ
ระบบ e-Movement 
  3. กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้  
ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลา 
ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืว่าผูย้ืน่
คําขอไมป่ระสงคจ์ะนําเขา้ 
  4. ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ดา่นกกักนัสตัวท์า่เขา้ทา่ออก/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 2 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ื่นคําขอยื่นเอกสารหลักฐานประกอบต่อเจา้หนา้ที ่
ดา่นกกักนัสตัวท์า่เขา้ตามทีร่ะบใุนคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐาน 

60 นาท ี กองสารวัตรและกักกัน 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของสตัวห์รอืซากสตัว ์
2.2 เจ า้หนา้ทีจ่ ัดทําบันทกึสั ่งก ักส ัตวห์ร ือซากสัตว ์ 
(เฉพาะกรณีมกีารเก็บตวัอยา่งสง่ตรวจ) 
2.3 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบแจง้อนุมัต ิ(ร.6) ตามทีไ่ดรั้บอนุมัตไิว ้
ในระบบ e-Movement และจัดทําใบอนุญาต (ร.7) เสนอผูม้ี
อํานาจพจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ กองสารวัตรและกักกัน 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามใบแจง้อนุมัต ิ(ร.6) และใบอนุญาต (ร.7) 

60 นาท ี กองสารวัตรและกักกัน 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

เอกสาร Health Certificate  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามโดยสตัวแพทยห์น่วยงานรัฐบาลของประเทศตน้ทาง) 

- 

2 
 

Invoice  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- เอกสารออกโดยบคุคล หรอืนติบิคุคลผูข้ายสตัวห์รอืซากสตัว ์ 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรอืนติบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

3 
 

Packing List  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- เอกสารออกโดยบคุคล หรอืนติบิคุคลผูข้ายสตัวห์รอืซากสตัว ์ 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิติบุคคลใหล้งนามพรอ้ม
ประทบัตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

4 
 

Bill of Lading (B/L) หรอื Airway Bill  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- เอกสารออกโดยบรษัิทขนสง่สนิคา้ทางเรอื หรอืทางอากาศ 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล) 

- 

5 
 

ใบขนสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรอืนติบิคุคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมศลุกากร 

6 
 

Pedigree Certificate  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสตัวนํ์ามาทําพันธุ ์
- เอกสารออกโดยหน่วยงานหรอืสมาคมทีพั่ฒนาพันธุส์ตัวส์ายพันธุนั์น้ๆ 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรอืนติบิคุคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

7 
 

หนงัสอืรบัรองการฉดีวคัซนี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสตัว ์
- เอกสารออกโดยโรงพยาบาลสตัว ์หรอืคลนีคิรักษาสตัว ์
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรอืนติบิคุคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

8 
 

CITES Permit  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสตัวป่์า สตัวส์งวน สตัวค์ุม้ครอง หรอื
ซากสตัวด์งักลา่ว 
- เอกสารออกโดยกรมอทุยานแห่งชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ืชหรือหน่วยงาน
ของรัฐบาลของประเทศตน้ทาง 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า  
และพันธุพ์ชื 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (ชา้ง)  
หมายเหต ุ(ราคาตอ่เชอืก) 

 คา่ธรรมเนยีม 250 บาท 
  

2 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (มา้ โค กระบอื ลา ลอ่ 
สนุขั แมว ลงิ ชะน)ี 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

3 ใบอนุญาตให้นําสตัว ์เข้าในราชอาณาจกัร (แพะ แกะ สุกร 
กระตา่ย) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

4 ใบอนุญาตให้นําสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (นกกระจอกเทศ  
นกอมีู) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

5 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (ไก ่เป็ด หา่น และสตัว ์
ปีก) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  

6 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (สตัวช์นดิอืน่) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

7 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (เอ็มบรโิอ) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

8 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (ไข่นกกระจอกเทศ 
ไขน่กกระจอกเทศ ไขน่กอมีู สําหรบัใชทํ้าพนัธุ)์ 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

9 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (ไข่สตัวปี์กชนดิอืน่
สําหรบัใชทํ้าพนัธุ)์ 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  

10 ใบอนุญาตใหนํ้าซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (งาชา้ง) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่กโิลกรัม) 

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  

11 ใบอนุญาตใหนํ้าซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (หนงัแพะ แกะ 
และสตัวช์นดิอืน่) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่กโิลกรัม) 

 คา่ธรรมเนยีม 2 บาท 
  

12 ใบอนุญาตใหนํ้าซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (เนือ้โค กระบอื 
แพะ แกะ สกุร) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่กโิลกรัม) 

 คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  

13 ใบอนุญาตใหนํ้าซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (เนือ้สตัวปี์ก)
หมายเหต ุ(ราคาตอ่กโิลกรัม) 

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  

14 ใบอนุญาตใหนํ้าซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (เครือ่งในของโค 
กระบอื แพะ แกะ สกุร กบี เขา หรอืขนของมา้ โค กระบอื แพะ) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่กโิลกรัม) 

 คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  

15 ใบอนุญาตใหนํ้าซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (แกะ สกุร) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่กโิลกรัม) 

 คา่ธรรมเนยีม 2 บาท 
  

16 ใบอนุญาตใหนํ้าซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (ขนสตัวปี์ก) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่กโิลกรัม) 

 คา่ธรรมเนยีม 0.50 บาท 
  

17 ใบอนุญาตใหนํ้าซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจกัร (ซากสตัวอ์ยา่งอืน่) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่กโิลกรัม) 

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตนําผา่นราชอาณาจกัรซึง่สตัวห์รอื 
      ซากสตัว ์(ฉบบัที ่1) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิัตติามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการนําเขา้ นําออก หรอืนําผ่านราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์
พ.ศ. 2544 โดยตอ้งยืน่คําขอ (แบบ ร.1/1) พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบผ่านระบบ e-Movement และภายหลังจาก
ทราบผลผ่านการพิจารณาทางระบบ e-Movement กรณีมีความประสงคข์อรับ Transit Permitสามารถตดิต่อรับได ้ 
ณ ดา่นกกักนัสตัวท์า่เขา้ทีไ่ดย้ืน่เรือ่งไว ้เพือ่ใชแ้จง้ไปยังประเทศตน้ทางใหท้ราบถงึเงือ่นไขในการนําผ่านของประเทศไทย 
  2. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรับการตรวจสอบการนําผ่านสตัวห์รอืซากสตัว ์ณ ดา่นกักกันสตัวท์า่เขา้ เพือ่ขอรับใบอนุญาต
นําผ่านราชอาณาจักรซึง่สัตวห์รือซากสัตวใ์หผู้ย้ืน่คําขอปฏบิัตติามคู่มอืการออกใบอนุญาตนําผ่านราชอาณาจักรซึง่สัตว์
หรอืซากสตัว ์(ฉบบัที ่2) 

เง ือ่นไข 
  1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
  2. ผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของระบบ e-Movement 
  3. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะ
ถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไม่ประสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  4. ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  6. หากระบบอนิเตอรเ์น็ตเกดิปัญหาขอ้บกพร่องในการรับสง่ขอ้มูลระหวา่งดําเนนิการ อาจจะมผีลทําใหร้ะยะเวลา
ดําเนนิการจะไมเ่ป็นไปตามทีกํ่าหนด 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
https://emovereq.dld.go.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 
หมายเหต ุ(-กรณียืน่คําขอผ่านทางเว็บไซตห์ลงัเวลา
ทําการ เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการในวนัทําการถัดไป  
และหากมขีอ้สงสยัสามารถตดิตอ่ไดท้ี ่025013473 – 5 
ตอ่ 106, 107, 109 ในวันและเวลาราชการ) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ดา่นกกักนัสตัวท์า่เขา้ทา่ออก/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 
 

การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูรั้บบรกิารยืน่คําขอ (แบบ ร.1/1) พรอ้มเอกสารหลักฐาน
ประกอบผ่านระบบ e-Movement 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบคําขอ (แบบ ร.1/1) และเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 

1 วนัทําการ กองสารวัตรและกักกัน 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ที่ตรวจพิจารณาสภาวะโรคของประเทศตน้ทาง  
และพิจารณาผลการตรวจสอบขอ้มูลตามคําสั่งกรมปศุสัตว ์
ทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึขอ้มูลการตรวจรับรองแหล่งผลติสัตวห์รือ
ซากสตัว ์
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทํา Transit Permit เสนอผูม้อํีานาจพจิารณา
ลงนามอนุมัต ิ
 

3 วนัทําการ กองสารวัตรและกักกัน 

https://emovereq.dld.go.th/
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจลงนามอนุมตั ิTransit Permit  
3.2 เจา้หนา้ทีอ่อกใบแจง้อนุมัต ิ(ร.6) ในระบบ e-Movement 

1 วนัทําการ กองสารวัตรและกักกัน 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มลีายเซ็นเจา้ของบตัรประจําตัวประชาชนและรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีบุคคลต่างชาต ิใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
กรณนีติบิคุคล ใหล้งนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมการกงสลุ 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมกีารมอบอํานาจใหดํ้าเนนิการแทนใหต้ดิอากร
แสตมป์ 10บาท กรณีรายครัง้/ 30 บาท กรณีรายปี) 

- 

4 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีนติบิุคคล โดยใหก้รรมการผูท้ีม่อํีานาจลงนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตนําผา่นราชอาณาจกัรซึง่สตัวห์รอื 
      ซากสตัว ์(ฉบบัที ่2) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิัตติามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการนําเขา้ นําออก หรอืนําผ่านราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์
พ.ศ. 2544 โดยตอ้งผ่านการดําเนนิการตามคูม่อืการออกใบอนุญาตนําผ่านราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์(ฉบับที ่1) 
และไดรั้บการอนุมัตไิวแ้ลว้ 
  2. เมือ่สัตวห์รือซากสัตวเ์ดนิทางเขา้มาในราชอาณาจักร ใหผู้ย้ื่นคําขอนําเอกสารหลักฐานประกอบมายื่นต่อ
เจา้หนา้ที ่ณ ด่านกักกันสัตวท์่าเขา้ที่ไดม้ีการขออนุมัตนํิาผ่านไวแ้ลว้ตามขอ้ 1เพื่อใหเ้จา้หนา้ทีพ่ิจารณาตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารหลักฐานกับตัวสัตวห์รือซากสัตว ์และภายหลังจากทราบผลการตรวจสอบ เจา้หนา้ที ่
จะออกใบแจง้อนุมัต ิ(ร.6) และใบอนุญาต (ร.8) พรอ้มกบัแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชําระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต ในอัตราทีกํ่าหนด
ตามกฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนยีมและยกเวน้คา่ธรรมเนยีมเฉพาะกรณีตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2546 

เง ือ่นไข 
  1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่เอกสารหลักฐาน 
  2. กรณีการมอบอํานาจผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจหรือเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของ
ระบบ e-Movement 
  3. กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้  
ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลา 
ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืว่าผูย้ืน่
คําขอไมป่ระสงคจ์ะนําผ่าน 
  4. ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ดา่นกกักนัสตัวท์า่เขา้ทา่ออก/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 2 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ื่นคําขอยื่นเอกสารหลักฐานประกอบต่อเจา้หนา้ที ่
ดา่นกกักนัสตัวท์า่เขา้ตามทีร่ะบใุนคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐาน 

60 นาท ี กองสารวัตรและกักกัน 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของสตัวห์รอืซากสตัว ์
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบแจง้อนุมัต ิ(ร.6) ตามทีไ่ดรั้บอนุมัตไิว ้
ในระบบ e-Movement และจัดทําใบอนุญาต (ร.8) เสนอผูม้ี
อํานาจพจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ กองสารวัตรและกักกัน 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามใบแจง้อนุมัต ิ(ร.6) และใบอนุญาต (ร.8) 

60 นาท ี กองสารวัตรและกักกัน 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

เอกสาร Health Certificate  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามโดยสตัวแพทยห์น่วยงานรัฐบาลของประเทศตน้ทาง) 

- 

2 
 

Invoice  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- เอกสารออกโดยบคุคล หรอืนติบิคุคลผูข้ายสตัวห์รอืซากสตัว ์ 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรอืนติบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

3 
 

Packing List  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- เอกสารออกโดยบคุคล หรอืนติบิคุคลผูข้ายสตัวห์รอืซากสตัว ์ 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรอืนติบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

4 
 

Bill of Lading (B/L) หรอื Airway Bill  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- เอกสารออกโดยบรษัิทขนสง่สนิคา้ทางเรอื หรอืทางอากาศ 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล) 

- 

5 
 

ใบขนสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรอืนติบิคุคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมศลุกากร 

6 
 

Import Permit จากประเทศปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- เอกสารออกโดยรัฐบาลประเทศปลายทาง 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรอืนติบิคุคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

7 
 

หนงัสอืรบัรองการฉดีวคัซนี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสตัว ์
- เอกสารออกโดยโรงพยาบาลสตัว ์หรอืคลนีคิรักษาสตัว ์
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรอืนติบิคุคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

8 
 

CITES Permit  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสตัวป่์า สตัวส์งวน สตัวค์ุม้ครอง หรอื
ซากสตัวด์งักลา่ว 
- เอกสารออกโดยกรมอุทยานแห่งชาตสิัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือ
หน่วยงานของรัฐบาลของประเทศตน้ทาง 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรอืนติบิคุคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า  
และพันธุพ์ชื 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวผ์า่นในราชอาณาจกัร (ชา้ง) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่เชอืก) 

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
  

2 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวผ์่านในราชอาณาจกัร (มา้ โค กระบอื ลา 
ลอ่) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

3 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวผ์า่นในราชอาณาจกัร (แพะ แกะ สุกร สุนขั 
ลงิ ชะน)ี 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

4 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวผ์า่นในราชอาณาจกัร (แมว กระตา่ย) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  

5 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวผ์า่นในราชอาณาจกัร (สตัวช์นดิอืน่) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

6 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวผ์า่นในราชอาณาจกัร (นํา้เชือ้สําหรบัผสม
พนัธุ)์ 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่โดส๊) 

 คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  

7 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวผ์า่นในราชอาณาจกัร (เอ็มบรโิอ) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  

8 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวผ์่านในราชอาณาจกัร (ไขน่กกระจอกเทศ 
ไขน่กกระจอกเทศ ไขน่กอมีู สําหรบัใชทํ้าพนัธุ)์ 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

9 ใบอนุญาตใหนํ้าสตัวผ์่านในราชอาณาจกัร (ไข่สตัวปี์กชนดิอืน่
สําหรบัใชทํ้าพนัธุ)์ 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 0.50 บาท 
  

10 ใบอนญาตใหนํ้าซากสตัวผ์า่นราชอาณาจกัร 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่กโิลกรัม) 

 คา่ธรรมเนยีม 1 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตนําออกราชอาณาจกัรซึง่สตัวห์รอื 
      ซากสตัว ์(ฉบบัที ่1) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิัตติามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการนําเขา้ นําออก หรอืนําผ่านราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์
พ.ศ. 2544 โดยตอ้งยืน่คําขอ (แบบ ร.1/1) พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบผ่านระบบ e-Movement (กรณีมคีวามประสงค์
ขอรับ Health Certificate สําหรับสัตวห์รือซากสัตวท์ีไ่ม่ใชบ้รโิภคใหผู้ย้ืน่คําขอปฏบิัตติามคู่มอืการออกหนังสอืรับรอง
Health Certificate สาํหรับสตัวห์รอืซากสตัวท์ีไ่มใ่ชบ้รโิภค) 
  2. ผูรั้บบรกิารตอ้งตดิต่อแจง้นัดหมายเจา้หนา้ที ่ณ ด่านกักกันสัตวท์่าเขา้ท่าออกเพื่อดําเนินการเกีย่วกับสัตว ์
หรอืซากสตัวใ์หเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขของประเทศปลายทาง แบง่ไดเ้ป็น 3 กรณี ดงันี ้
      2.1 กรณีซากสตัวท์ีไ่ม่ใชบ้รโิภค เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการตรวจสอบและควบคมุการทําลายเชือ้โรคโดยปฏบิัติ
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขของประเทศปลายทาง 
      2.2 กรณีซากสตัวท์ีใ่ชบ้รโิภค เจา้หนา้ทีข่องสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศสุตัวจ์ะดําเนนิการ
ตรวจสอบ ณ โรงงานผลติเพือ่การสง่ออก 
      2.3 กรณีสตัวม์ชีวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการบนัทกึสัง่กักสตัว ์(ถา้ม)ี ตรวจสขุภาพสตัว ์ฉีดวัคซนี หรอืดําเนนิการ
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขของประเทศปลายทาง 
  3. ผูท้ี่ประสงค์จะขอรับการตรวจสอบการนําออกสัตว์หรือซากสัตว์ ณ ด่านกักกันสัตว์ท่าออก เพื่อขอรับ
ใบอนุญาตนําออกราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสตัวใ์หผู้ย้ืน่คําขอปฏบิัตติามคูม่อืการออกใบอนุญาตนําออกราชอาณาจักร
ซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์(ฉบบัที ่2) 

เง ือ่นไข 
  1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่คําขอ 
  2. ผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของระบบ e-Movement 
  3. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่
ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  4. ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  6. หากระบบอนิเตอรเ์น็ตเกดิปัญหาขอ้บกพร่องในการรับสง่ขอ้มูลระหวา่งดําเนนิการ อาจจะมผีลทําใหร้ะยะเวลา
ดําเนนิการจะไมเ่ป็นไปตามทีกํ่าหนด 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
https://emovereq.dld.go.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 
หมายเหต ุ(-กรณียืน่คําขอผ่านทางเว็บไซตห์ลงัเวลา
ทําการ เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการในวนัทําการถัดไป  
และหากมขีอ้สงสยัสามารถตดิตอ่ไดท้ี ่025013473 – 5 
ตอ่ 106, 107, 109 ในวันและเวลาราชการ) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ดา่นกักกันสตัวท์า่เขา้ทา่ออก/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 33 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูรั้บบรกิารยืน่คําขอ (แบบ ร.1/1) พรอ้มเอกสารหลักฐาน
ประกอบผ่านระบบ e-Movement 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบคําขอ (แบบ ร.1/1) และเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 

1 วนั กองสารวัตรและกักกัน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2 การพจิารณา 
2.1 ผูรั้บบรกิารตดิตอ่นัดหมายเจา้หนา้ที ่
2.2 เจา้หนา้ทีดํ่าเนินการเกีย่วกับสัตวห์รอืซากสตัวใ์หเ้ป็นไป
ตามระเบยีบขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขของประเทศปลายทาง 
2.3 เจา้หนา้ทีจั่ดทําเอกสารใบคําขอ (แบบ ร.1/1) และเสนอ 
ผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

31 วนั กองสารวัตรและกักกัน 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจลงนามอนุมตัเิอกสารใบคําขอ (แบบ ร.1/1) 

1 วนั กองสารวัตรและกักกัน 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มลีายเซ็นเจา้ของบตัรประจําตัวประชาชนและรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีบุคคลต่างชาต ิใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
กรณนีติบิคุคล ใหล้งนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมการกงสลุ 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมกีารมอบอํานาจใหดํ้าเนนิการแทนใหต้ดิอากร
แสตมป์ 10บาท กรณีรายครัง้/ 30 บาท กรณีรายปี) 

- 

4 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีนติบิุคคล โดยใหก้รรมการผูท้ีม่อํีานาจลงนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคลรับรองสําเนา) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5 
 

ใบรบัรองสถานกกักนัสตัว ์(ต.ร.4) หรอืใบรบัรองสถานทีพ่กัซาก
สตัว ์(ต.ร.ซ.4) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (- ยืน่เพิม่เตมิกรณีสัตวห์รือซากสัตวท์ีไ่ม่ใชบ้รโิภคเฉพาะ
กรณีสถานทีไ่ดรั้บการรับรอง(ถา้ม)ี 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนามรับรอง หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมปศสุตัว ์

6 
 

ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัวห์รอืซากสตัว ์(แบบ ร.10) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีทําการคา้ในลักษณะคนกลาง 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมปศสุตัว ์

7 
 

เอกสารขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขการนําเขา้ฯ ของประเทศปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (-ยืน่เพิม่เตมิกรณีสัตวห์รือซากสัตวท์ีไ่ม่ใชบ้รโิภคเฉพาะ
บางกรณีตามขอ้กําหนดของประเทศปลายทาง (ถา้ม)ี 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตนําออกราชอาณาจกัรซึง่สตัวห์รอื 
      ซากสตัว ์(ฉบบัที ่2) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิัตติามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการนําเขา้ นําออก หรอืนําผ่านราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รอืซากสตัว ์
พ.ศ. 2544 โดยตอ้งผ่านการดําเนนิการตามคูม่อืการออกใบอนุญาตนําออกราชอาณาจักรซึง่สัตวห์รอืซากสัตว ์(ฉบับที ่1) 
และไดรั้บการอนุมัตไิวแ้ลว้ 
  2. เมือ่สตัวห์รอืซากสตัวพ์รอ้มทีจ่ะสง่ออกนอกราชอาณาจักร ใหผู้ย้ืน่คําขอนําเอกสารหลักฐานประกอบมายืน่ตอ่
เจา้หนา้ที่ ณ ด่านกักกันสัตวท์่าออกทีไ่ดม้ีการขออนุมัตนํิาออกไวแ้ลว้ตามขอ้ 1เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่พิจารณาตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารหลักฐานกับตัวสัตวห์รือซากสัตว ์และภายหลังจากทราบผลการตรวจสอบ เจา้หนา้ที ่
จะออกใบอนุญาต (ร.9) พรอ้มกบัแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชาํระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต ในอัตราทีกํ่าหนดตามกฎกระทรวงกําหนด
คา่ธรรมเนยีมและยกเวน้คา่ธรรมเนยีมเฉพาะกรณีตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2546 

เง ือ่นไข 
  1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่เอกสารหลักฐาน 
  2. กรณีการมอบอํานาจผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจหรือเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของ
ระบบ e-Movement 
  3. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่
ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะสง่ออก 
  4. ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ดา่นกกักนัสตัวท์า่เขา้ทา่ออก/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 2 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ื่นคําขอยื่นเอกสารหลักฐานประกอบต่อเจา้หนา้ที ่
ดา่นกกักนัสตัวท์า่ออกตามทีร่ะบใุนคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐาน 

60 นาท ี กองสารวัตรและกักกัน 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของสตัวห์รอืซากสตัว ์
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาต (ร.9) เสนอผูม้อํีานาจพจิารณา
ลงนาม 

1 วนั กองสารวัตรและกักกัน 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูผู้ม้อํีานาจลงนามใบอนุญาต (ร.9) 

60 นาท ี กองสารวัตรและกักกัน 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

หนงัสอืรบัรองการตรวจเนือ้สตัว/์ผลติภณัฑส์ง่ออกตา่งประเทศ 
(แบบ สพส.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีซากสตัวท์ีใ่ชบ้รโิภค) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

2 
 

Invoice  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- เอกสารออกโดยบคุคล หรอืนติบิคุคลผูข้ายสตัวห์รอืซากสตัว ์ 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรอืนติบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

3 
 

Packing List  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสัตวห์รอืซากสตัวท์ีไ่ม่ใชบ้รโิภค 
ขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- เอกสารออกโดยบคุคล หรอืนติบิคุคลผูส้ง่ออกสตัวห์รอืซากสตัว ์ 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรอืนติบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

4 
 

หนงัสอืรบัรองโรงงานเพือ่การสง่ออก (EST. NO.) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีซากสตัวท์ีใ่ชบ้รโิภค 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

5 
 

ใบขนสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (- ยื่นเพิ่มเตมิเฉพาะกรณีสัตว์หรือซากสัตว์ทีไ่ม่ใชบ้ริโภค 
ขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมศลุกากร 

6 
 

หนงัสอืรบัรองการฉดีวคัซนี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสตัว ์
- ออกโดยโรงพยาบาลสตัว ์หรอืคลนีคิรักษาสตัว)์ 

- 

7 
 

ใบรบัรองการฝงั Microchip  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสตัวเ์ลีย้ง เชน่ สนัุข แมว มา้ 
- ออกโดยโรงพยาบาลสตัว ์หรอืคลนีคิรักษาสตัว)์ 

- 

8 
 

CITES Permit  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสตัวป่์า สตัวส์งวน สตัวค์ุม้ครอง 
หรอืซากสตัวด์งักลา่ว 
- เอกสารออกโดยกรมอุทยานแห่งชาตสิัตวป่์าและพันธุ์พืชหรือ
หน่วยงานของรัฐบาลของประเทศตน้ทาง 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า  
และพันธุพ์ชื 

9 
 

ใบรบัรองผลการตรวจเลอืดสําหรบัโรคพษิสุนขับา้ (Rabies) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีสัตว์ที่นําออกตามเงื่อนไข 
บางประเทศ ซึ่งออกโดยหอ้งปฏิบัติการที่ไดรั้บการยอมรับตาม
เงือ่นไขของประเทศปลายทาง) 

- 

10 
 

Import Permit จากประเทศปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสตัวห์รอืซากสตัวท์ีไ่ม่ใชบ้รโิภคที่
นําออกตามเงื่อนไขบางประเทศ ซึง่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลของ
ประเทศปลายทาง 

- 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 282 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

11 
 

เอกสารตามข้อกําหนดของประเทศปลายทาง เช่น ANNEX, 
VETERINARYCERTIFICATEเป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะบางกรณีตามขอ้กําหนดของประเทศ
ปลายทาง (ถา้ม)ี) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ใบอนุญาตนําสตัวอ์อกราชอาณาจกัร (ชา้ง) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่เชอืก) 

 คา่ธรรมเนยีม 50,000 บาท 
  

2 ใบอนุญาตนําสตัวอ์อกราชอาณาจกัร (มา้ โค กระบอื ลา ลอ่ สุนขั 
แมว ลงิ ชะน)ี 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

3 ใบอนุญาตนําสตัวอ์อกราชอาณาจกัร (แพะ แกะ) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 25 บาท 
  

4 ใบอนุญาตนําสตัวอ์อกราชอาณาจกัร (กระตา่ย) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  

5 ใบอนุญาตนําสตัวอ์อกราชอาณาจกัร (สตัว ์ช์นดิอืน่) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

6 ใบอนุญาตใหนํ้าซากสตัวอ์อกนอกราชอาณาจกัร เศษขนแกะ 
(Wool noil) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่กโิลกรัม) 

 คา่ธรรมเนยีม 0.50 บาท 
  

7 ใบอนุญาตนําซากสตัวอ์อกราชอาณาจกัร (ซากสตัวช์นดิอืน่)
หมายเหต ุ(ราคาตอ่กโิลกรัม) 

 คา่ธรรมเนยีม 1 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอหนงัสอืรบัรอง Health Certificate สําหรบัสตัว ์
     หรอืซากสตัวท์ ีไ่มใ่ชบ้รโิภค ดว้ยระบบเอกสาร (Manual) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิัตติามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการนําเขา้ นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รือซากสัตว ์
พ.ศ. 2544 โดยตอ้งตดิตอ่ยืน่คําขอหนังสอืรับรองHealth Certificateสําหรับสตัวห์รอืซากสตัวท์ีไ่ม่ใชบ้รโิภคพรอ้มเอกสาร
หลักฐานประกอบ ณ ด่านกักกันสัตวท์่าเขา้ท่าออก และภายหลังจากทราบผลการพจิารณาใหต้ดิต่อขอรับหนังสอืรับรอง 
Health Certificate ณ ดา่นกกักนัสตัวท์า่เขา้ทา่ออกทีร่ะบตุรงกับคําขอ 

เง ือ่นไข 
  1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่เอกสารหลักฐาน 
  2. กรณีการมอบอํานาจผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจหรือเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของ
ระบบ e-Movement 
  3. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่
ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะขอหนังสอืรับรอง 
  4. ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ดา่นกกักนัสตัวท์า่เขา้ทา่ออก/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูรั้บบรกิารตดิตอ่ยืน่คําขอ Health Certificate พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ ณ ดา่นกกักนัสตัวท์า่เขา้ทา่ออก 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ 

1 วนัทําการ กองสารวัตรและกักกัน 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําหนังสอืรับรอง Health Certificate เสนอผูม้ี
อํานาจพจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ กองสารวัตรและกักกัน 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามหนังสอืรับรอง Health Certificate 

1 วนัทําการ กองสารวัตรและกักกัน 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มลีายเซ็นเจา้ของบตัรประจําตัวประชาชนและรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีบุคคลต่างชาต ิใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
กรณีนติบิคุคล ใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้งพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 
 

กรมการกงสลุ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมกีารมอบอํานาจใหดํ้าเนนิการแทนใหต้ดิอากร
แสตมป์ 10บาท กรณีรายครัง้/ 30 บาท กรณีรายปี) 

- 

4 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใชเ้ฉพาะกรณีนิตบิุคคล โดยใหก้รรมการผูท้ีม่อํีานาจลงนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5 
 

Invoice  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- เอกสารออกโดยบคุคล หรอืนติบิคุคลผูส้ง่ออกสตัวห์รอืซากสตัว ์ 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรอืนติบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

6 
 

Packing List  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- เอกสารออกโดยบคุคล หรอืนติบิคุคลผูส้ง่ออกสตัวห์รอืซากสตัว ์ 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้ม
ประทบัตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

7 
 

ใบขนสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมศลุกากร 

8 
 

หนงัสอืรบัรองการฉดีวคัซนี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสตัว ์
- ออกโดยโรงพยาบาลสตัว ์หรอืคลนีคิรักษาสตัว)์ 

- 

9 
 

ใบรบัรองการฝงั Microchip  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสตัวเ์ลีย้ง เชน่ สนัุข แมว มา้ 
- ออกโดยโรงพยาบาลสตัว ์หรอืคลนีคิรักษาสตัว)์ 

- 

10 
 

CITES Permit  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสตัวป่์า สตัวส์งวน สตัวค์ุม้ครอง หรอื
ซากสตัว ์
- ออกโดยกรมอทุยานแห่งชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ชื, หน่วยงานรัฐบาลของ
ประเทศปลายทาง 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า  
และพันธุพ์ชื 

11 
 

ใบรบัรองผลการตรวจเลอืดสําหรบัโรคพษิสุนขับา้ (Rabies) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสัตวท์ีนํ่าออกตามเงือ่นไขบางประเทศ 
ซึง่ออกโดยหอ้งปฏิบัตกิารที่ไดรั้บการยอมรับตามเงื่อนไขของประเทศ
ปลายทาง) 

- 

12 
 

Import Permit จากประเทศปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo ซึง่ออกโดย

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

บรษัิทขนสง่สนิคา้ทางเรอื หรอืทางอากาศ 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

13 
 

Bill of Lading (B/L) หรอื Airway Bill  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo ซึง่ออกโดย
บรษัิทขนสง่สนิคา้ทางเรอื หรอืทางอากาศ 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

14 
 

เอกสารตามข้อกําหนดของประเทศปลายทาง เช่น ANNEX, 
VETERINARYCERTIFICATE เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะบางกรณีตามขอ้กําหนดของประเทศ
ปลายทาง (ถา้ม)ี) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขอหนงัสอืรบัรอง Health Certificate สําหรบัสตัว ์
      หรอืซากสตัวท์ ีไ่มใ่ชบ้รโิภค (Online) 15 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กองสารวตัรและกักกัน กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิัตติามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการนําเขา้ นําออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึง่สตัวห์รือซากสัตว ์
พ.ศ. 2544 โดยตอ้งยืน่คําขอหนังสอืรับรองHealth Certificate สําหรับสัตวห์รือซากสัตวท์ีไ่ม่ใชบ้รโิภคพรอ้มเอกสาร
หลักฐานประกอบผ่านระบบ e-Movement และภายหลังจากทราบผลการพิจารณาใหต้ดิต่อขอรับหนังสอืรับรอง Health 
Certificate ณ ดา่นกกักนัสตัวท์า่เขา้ทา่ออกทีร่ะบตุรงกบัคําขอ 

เง ือ่นไข 
  1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่เอกสารหลักฐาน 
  2. กรณีการมอบอํานาจผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจหรือเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของ
ระบบ e-Movement 
  3. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่
ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะขอหนังสอืรับรอง 
  4.ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสัยในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
https://emovereq.dld.go.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 
หมายเหต ุ:- กรณียืน่คําขอผ่านทางเว็บไซตห์ลงัเวลา
ทําการ เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการในวนัทําการถัดไป  
และหากมขีอ้สงสยัสามารถตดิตอ่ไดท้ี ่025013473 – 5 
ตอ่ 106, 107, 109 ในวันและเวลาราชการ 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ดา่นกักกันสตัวท์า่เขา้ทา่ออก/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูรั้บบริการยืน่คําขอ Health Certificate พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบผ่านระบบ e-Movement 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบคําขอ Health Certificate และเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 

1 วนัทําการ กองสารวัตรและกักกัน 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําหนังสอืรับรอง Health Certificate เสนอผูม้ี
อํานาจพจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ กองสารวัตรและกักกัน 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามหนังสอืรับรอง Health Certificate 

1 วนัทําการ กองสารวัตรและกักกัน 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มลีายเซ็นเจา้ของบตัรประจําตัวประชาชนและรับรองสําเนา

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ถกูตอ้ง) 
2 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีบุคคลต่างชาต ิใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
กรณีนติบิคุคล ใหล้งนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งพรอ้มประทับตรานติบิคุคล) 

กรมการกงสลุ 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมกีารมอบอํานาจใหดํ้าเนนิการแทนใหต้ดิอากร
แสตมป์ 10บาท กรณีรายครัง้/30 บาท กรณีรายปี) 

- 

4 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใชเ้ฉพาะกรณีนิตบิุคคล โดยใหก้รรมการผูท้ีม่อํีานาจลงนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5 
 

Invoice  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- เอกสารออกโดยบคุคล หรอืนติบิคุคลผูส้ง่ออกสตัวห์รอืซากสตัว ์ 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรอืนติบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

6 
 

Packing List  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- เอกสารออกโดยบคุคล หรอืนติบิคุคลผูส้ง่ออกสตัวห์รอืซากสตัว ์ 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

7 
 

ใบขนสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีขนสง่ทางเรอื หรอื Cargo 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนติบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมศลุกากร 

8 
 

หนงัสอืรบัรองการฉดีวคัซนี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสตัว ์
- ออกโดยโรงพยาบาลสตัว ์หรอืคลนีคิรักษาสตัว)์ 

- 

9 
 

ใบรบัรองการฝงั Microchip  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสตัวเ์ลีย้ง เชน่ สนัุข แมว มา้ 
- ออกโดยโรงพยาบาลสตัว ์หรอืคลนีคิรักษาสตัว)์ 

- 

10 
 

CITES Permit  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (- ยืน่เพิม่เตมิเฉพาะกรณีสัตวป่์า สัตวส์งวน สตัวค์ุม้ครอง 
หรอืซากสตัว ์
- ออกโดยกรมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ชื, หน่วยงานรัฐบาล
ของประเทศปลายทาง 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนิตบิุคคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า  
และพันธุพ์ชื 

11 
 

ใบรบัรองผลการตรวจเลอืดสําหรบัโรคพษิสุนขับา้ (Rabies) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ยื่นเพิ่มเตมิเฉพาะกรณีสัตวท์ี่นําออกตามเงื่อนไขบาง

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ประเทศ ซึง่ออกโดยหอ้งปฏบิัตกิารทีไ่ดรั้บการยอมรับตามเงือ่นไข
ของประเทศปลายทาง) 

12 
 

Import Permit จากประเทศปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีขนส่งทางเรือ หรือ Cargo  
ซึง่ออกโดยบรษัิทขนสง่สนิคา้ทางเรอื หรอืทางอากาศ 
- กรณีบุคคลธรรมดาใหล้งนาม หรอืนติบิคุคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

13 
 

Bill of Lading (B/L) หรอื Airway Bill  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีขนส่งทางเรือ หรือ Cargo  
ซึง่ออกโดยบรษัิทขนสง่สนิคา้ทางเรอื หรอืทางอากาศ 
- กรณีบคุคลธรรมดาใหล้งนาม หรือนติบิคุคลใหล้งนามพรอ้มประทับ 
ตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

- 

14 
 

เอกสารตามข้อกําหนดของประเทศปลายทาง เช่น ANNEX, 
VETERINARYCERTIFICATE เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะบางกรณีตามขอ้กําหนดของประเทศ
ปลายทาง (ถา้ม)ี) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขอใบอนญุาตใหท้าํการคา้สตัวห์รอืซากสตัว ์ดว้ยระบบ 
            เอกสาร (Manual) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูรั้บบรกิารยืน่ขออนุญาตตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวงกําหนดควบคมุการคา้สตัวแ์ละซากสตัว ์พ.ศ. 2552 
  1. กรณีมคีวามประสงคค์า้สัตวห์รือซากสัตวป์ระเภท ชา้ง มา้ โค กระบอื แพะ แกะ สกุร กวาง นากหญา้ สนัุข 
แมว นก ไก ่เป็ด ห่าน และไขส่ําหรับใชทํ้าพันธุ)์ หรอืประกาศกรมปศสุตัว ์เรือ่ง กําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข
การขออนุญาตและการอนุญาตใหข้าย จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลีย่น หรอืมไีวเ้พื่อขายซึง่น้ําเชือ้สําหรับผสมพันธุห์รือ
เอ็มบรโิอของ มา้ โค กระบอื แพะ แกะ สกุร พ.ศ. 2543 
  2. กรณีผูรั้บบรกิารมคีวามประสงคค์า้น้ําเชือ้สําหรับผสมพันธุ ์หรือเอ็มบรโิอของ มา้ โค กระบอื แพะ แกะ สกุร 
โดยตอ้งติดต่อยื่นคําขอ (แบบ ร.2) พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ ณ สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั และภายหลงัจากทราบผลการพจิารณาใหต้ดิตอ่ขอรับใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัวห์รอืซากสตัว ์
(ร.10) พรอ้มชําระค่าธรรมเนียมในอัตราทีกํ่าหนดตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและยกเวน้คา่ธรรมเนียมเฉพาะ
กรณีตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2546 ณ สาํนักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด 
ทีร่ะบตุรงกบัคําขอ 

เง ือ่นไข 
  1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่เอกสารหลักฐาน 
  2. กรณีการมอบอํานาจผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจหรือเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของ
ระบบ e-Movement 
  3. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่
ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะสง่ออก 
  4. ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสัยในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถ
แจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  5. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รุงเทพมหานคร/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (- ใหบ้รกิารเฉพาะการยืน่เอกสารหลักฐาน 
และชาํระคา่ธรรมเนยีมเพือ่ขอรับใบอนุญาต (ร.10)  
- กรณีผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น. สามารถยืน่เอกสารได ้
ถงึ 16.30 แตจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (- ใหบ้รกิารเฉพาะการยืน่เอกสารหลักฐาน 
และชาํระคา่ธรรมเนยีมเพือ่ขอรับใบอนุญาต (ร.10)  
- กรณีผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น. สามารถยืน่เอกสารได ้
ถงึ 16.30 แตจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 180 นาท ี
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูรั้บบริการตดิต่อยื่นคําขอ(แบบ ร.2) พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบ 

60 นาท ี สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร /
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จังหวดั 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ที่จัดทําใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สัตว์หรือซากสัตว ์ 
(ร.10) เสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

60 นาท ี สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร /
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

จังหวดั 
3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 
60 นาท ี สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร /
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จังหวดั 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มีลายเซ็นเจา้ของบัตรประจําตัวประชาชนและรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีบุคคลต่างชาต ิใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
กรณนีติบิคุคล ใหล้งนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมการกงสลุ 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีมีการมอบอํานาจใหดํ้าเนินการแทนใหต้ดิ
อากรแสตมป์ 10บาท กรณีรายครัง้/ 30 บาท กรณีรายปี) 

- 

4 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใชเ้ฉพาะกรณีนิตบิุคคล โดยใหก้รรมการผูท้ี่มีอํานาจ 
ลงนามพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัว ์(ชา้ง มา้ โค กระบอื แพะ แกะ สุกร 
และสตัว ์ชนิดอื่น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กรณีส่ง
ตา่งประเทศ) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
  

2 ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัว ์(ชา้ง มา้ โค กระบอื แพะ แกะ สุกร 
และ ส ัตว ์ช นิดอื่น  ตา ม ที่ กํ าหนด ในกฎกร ะ ทร วง  กร ณี 
ท ัว่ราชอาณาจกัร) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  

3 ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัว ์(ชา้ง มา้ โค กระบอื แพะ แกะ สุกร 
และสตัวช์นดิอื่น ตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง กรณีภายใน
จงัหวดั) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

4 ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้ซากสตัว ์(กรณีสง่ตา่งประเทศ) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  

5 ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้ซากสตัว ์(กรณีท ัว่ราชอาณาจกัร) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

6 ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้ซากสตัว ์(กรณีภายในจงัหวดั) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  

7 ใบอนุญาตให้ขายนํ้าเชื้อสําหรบัผสมพนัธุ ์หรือเอ็มบริโอ  
(กรณีสง่ตา่งประเทศ) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 800 บาท 
  

8 ใบอนุญาตให้ขายนํ้าเชื้อสําหรบัผสมพนัธุ ์หรือเอ็มบริโอ  
(กรณีท ัว่ราชอาณาจกัร) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

9 ใบแทนใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัว ์ใบอนุญาตใหข้าย 
นํา้เชือ้สําหรบัผสมพนัธุห์รอืเอ็มบรโิอ หรอืใบอนุญาต 
ใหทํ้าการคา้ซากสตัว ์
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขอใบอนุญาตใหท้ําการคา้สตัวห์รอืซากสตัว ์
(Online) 17 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูรั้บบรกิารยืน่ขออนุญาตตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวงกําหนดควบคมุการคา้สตัวแ์ละซากสตัว ์พ.ศ. 2552 
  1. กรณีมคีวามประสงคค์า้สตัวห์รอืซากสตัวป์ระเภท ชา้ง มา้ โค กระบอื แพะ แกะ สกุร กวาง นากหญา้ สนัุข แมว 
นก ไก ่เป็ด ห่าน และไขส่ําหรับใชทํ้าพันธุ)์ หรอืประกาศกรมปศสุตัว ์เรือ่ง กําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหข้าย จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลีย่น หรอืมไีวเ้พือ่ขายซึง่น้ําเชือ้สําหรับผสมพันธุห์รอืเอ็มบรโิอ
ของ มา้ โค กระบอื แพะ แกะ สกุร พ.ศ. 2543 
  2. กรณีผูรั้บบรกิารมีความประสงคค์า้น้ําเชือ้สําหรับผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอของ มา้ โค กระบอื แพะ แกะ สกุร 
โดยตอ้งยื่นคําขอ(แบบ ร.2) พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบผ่านระบบ e-Movement และภายหลังจากทราบผล 
การพจิารณาใหต้ดิต่อขอรับใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สัตวห์รือซากสัตว ์(ร.10) พรอ้มชําระค่าธรรมเนียมในอัตราทีกํ่าหนด
ตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและยกเวน้ค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2546  
ณ สาํนักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวัด ทีร่ะบตุรงกบัคําขอ 

เง ือ่นไข 
  1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมอํีานาจในการลงนามรับทราบขอ้แกไ้ขในการยืน่เอกสารหลักฐาน 
  2. ผูย้ืน่คําขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอํานาจในฐานขอ้มูลทะเบยีนของระบบ e-Movement 
  3. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่
ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะสง่ออก 
  4. ในกรณีคณะกรรมการ/ผูพ้จิารณามขีอ้สงสยัในเอกสารหลักฐานทีย่ืน่มา คณะกรรมการ/ผูพ้จิารณาสามารถแจง้
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  6. หากระบบอนิเตอรเ์น็ตเกดิปัญหาขอ้บกพร่องในการรับสง่ขอ้มูลระหวา่งดําเนนิการ อาจจะมผีลทําใหร้ะยะเวลา
ดําเนนิการจะไมเ่ป็นไปตามทีกํ่าหนด 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
https://emovereq.dld.go.th/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง  
กรณีทีผู่รั้บบรกิารมขีอ้สงสยั 
สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่0 2501 3473-5 ตอ่ 106, 107, 109  
ในวนัและเวลาราชการ 
หมายเหต ุ:ใหบ้รกิารเฉพาะกรณียืน่คํารอ้ง (แบบ ร.2) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รุงเทพมหานคร/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ: - ใหบ้รกิารเฉพาะการยืน่เอกสารหลักฐาน 
และชําระคา่ธรรมเนยีมเพือ่ขอรับใบอนุญาต (ร.10)  
- กรณีผูม้าตดิตอ่หลัง 16.00 น. สามารถยืน่เอกสารได ้
ถงึ 16.30 แตจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหต ุ:- ใหบ้รกิารเฉพาะการยืน่เอกสารหลักฐาน 
และชําระคา่ธรรมเนยีมเพือ่ขอรับใบอนุญาต (ร.10)  
- กรณีผูม้าตดิตอ่หลัง 16.00 น. สามารถยืน่เอกสารได ้
ถงึ 16.30 แตจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 180 นาท ี
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูรั้บบรกิารยืน่คําขอ (แบบ ร.2) พรอ้มเอกสารหลักฐาน
ประกอบผ่านระบบ e-Movement 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบคําขอ (แบบ ร.2) และเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 

60 นาท ี สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร /
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จังหวดั 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ที่จัดทําใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สัตว์หรือซากสัตว ์ 
(ร.10) เสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

60 นาท ี สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร /
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จังหวดั 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 

60 นาท ี สํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร /
สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จังหวดั 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มลีายเซ็นเจา้ของบตัรประจําตัวประชาชนและรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีบุคคลต่างชาต ิใหล้งนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
กรณนีติบิคุคล ใหล้งนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมการกงสลุ 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมกีารมอบอํานาจใหดํ้าเนนิการแทนใหต้ดิอากร
แสตมป์ 10บาท กรณีรายครัง้/ 30 บาท กรณีรายปี) 

- 

4 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใชเ้ฉพาะกรณีนิตบิุคคล โดยใหก้รรมการผูท้ีม่อํีานาจลงนาม
พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล รับรองสาํเนา) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัว ์(ชา้ง มา้ โค กระบอื แพะ แกะ สุกร 
และส ัตว ์ชนิดอื่น ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง กรณีส่ง
ตา่งประเทศ) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบับ) 

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
  

2 ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัว ์(ชา้ง มา้ โค กระบอื แพะ แกะ สุกร 
และ ส ัตว ์ช นิดอื่น  ตาม ที่ กํ าหนดในกฎกร ะ ทร วง  กร ณี 
ท ัว่ราชอาณาจกัร) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบับ) 

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  

3 ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัว ์(ชา้ง มา้ โค กระบอื แพะ แกะ สุกร 
และสตัวช์นิดอื่น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กรณีภายใน
จงัหวดั) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบับ) 

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

4 ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้ซากสตัว ์(กรณีสง่ตา่งประเทศ) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบับ) 

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  

5 ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้ซากสตัว ์(กรณีท ัว่ราชอาณาจกัร) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบับ) 

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
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ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

6 ใบอนุญาตใหทํ้าการคา้ซากสตัว ์(กรณีภายในจงัหวดั) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบับ) 

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  

7 ใบอนุญาตให้ขายนํ้าเชื้อสําหร ับผสมพนัธุ ์หรือเอ็มบริโอ  
(กรณีสง่ตา่งประเทศ) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบับ) 

 คา่ธรรมเนยีม 800 บาท 
  

8 ใบอนุญาตให้ขายนํ้าเชื้อสําหร ับผสมพนัธุ ์หรือเอ็มบริโอ  
(กรณีท ัว่ราชอาณาจกัร) 
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบับ) 

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

9 ใบแทนใบอนุญาตใหทํ้าการคา้สตัว ์ใบอนุญาตใหข้ายนํา้เชื้อ
สําหรบัผสมพนัธุห์รอืเอ็มบรโิอ หรอืใบอนุญาตใหทํ้าการคา้ซากสตัว ์
หมายเหต ุ(ราคาตอ่ฉบับ) 

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตต ัง้โรงฆา่สตัว ์โรงพกัสตัว ์และการฆา่สตัว ์ 
           (ฆจส.2) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูป้ระสงคจ์ะตัง้โรงฆ่าสัตว ์โรงพักสัตว ์และการฆ่าสัตว ์ตอ้งปฏิบัตติาม กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ ์
วธิกีาร และเงือ่นไขในการตัง้โรงฆ่าสตัว ์โรงพักสตัว ์และการฆา่สตัว ์พ.ศ. 2555 (หมวด 2) 
  2. ผูย้ืน่คําขอสามารถยืน่คําขอรับใบอนุญาตตัง้โรงฆ่าสตัว ์โรงพักสตัว ์และการฆ่าสตัว ์ (ฆจส.2) ได ้ณ ทอ้งที่
ทีต่ัง้โรงฆา่สตัว ์โรงพักสตัวแ์ละการฆ่าสตัวนั์น้ตัง้อยู ่ดงัตอ่ไปนี ้

      2.1 เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ยืน่ทีส่าํนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว ์กรมปศสุตัว ์
      2.2 เขตตา่งจังหวดัยืน่ทีส่าํนักงานปศสุตัวจั์งหวดัในพืน้ที ่

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่
ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 

  หลกัเกณฑใ์นการยืน่คําขอรับใบอนุญาตตัง้โรงฆ่าสตัว ์โรงพักสตัว ์และการฆ่าสตัว ์(ฆจส .1) และเอกสารตา่งๆ 
มดีงันี ้
  1. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ใหย้ืน่สําเนาทะเบยีนบา้นและบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญ
ประจําตวัคนตา่งดา้ว 
  2. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล ใหย้ืน่สําเนาหลักฐานการจดทะเบยีนนติบิุคคล และเอกสารการมอบอํานาจ
(ถา้ม)ี 
  3. ผูข้ออนุญาตจะตอ้งแนบสาํเนาเอกสารหลกัฐานแสดงกรรมสทิธิ ์หรอืสทิธิค์รอบครองทีด่นิในระหวา่งทีใ่ชเ้ป็น
ทีต่ัง้โรงฆา่สตัวแ์ละโรงพักสตัว ์และในกรณีทีผู่ข้ออนุญาตไม่ใชเ่จา้ของทีด่นิใหม้หีนังสอืแสดงความยนิยอมของเจา้ของ
ทีด่นิทีใ่หใ้ชท้ีด่นิดงักลา่ว เป็นทีต่ัง้โรงฆา่สตัว ์โรงพักสตัว ์และการฆา่สตัว ์
  4. แผนผังแสดงสถานทีข่อตัง้โรงฆา่สตัว ์โรงพักสตัว ์และสิง่ปลกูสรา้งอืน่ ตลอดจนทีร่วบรวม หรอืกําจัดขยะมูลฝอย
สิง่ปฏกิลู ทีบํ่าบัดน้ําเสยี และทีร่ะบายน้ําทิง้ พรอ้มแสดงรายละเอยีดทีต่ัง้ เนื้อที ่และระยะห่างของบา้นเรอืนทีพั่กอาศัย
ของราษฎร สิง่ปลกูสรา้งและสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีงโดยรอบ 
  5. แบบแปลนโรงฆา่สตัวแ์ละโรงพักสตัวท์ีจ่ะดําเนนิการกอ่สรา้ง 
  6. รายละเอยีดเกีย่วกับการควบคมุดแูลรักษาความสะอาดเรยีบรอ้ยภายในโรงฆ่าสตัวโ์รงพักสัตว ์และการฆ่าสตัว ์
การจัดใหม้ทีีร่วบรวมหรอืกําจัดขยะมูลฝอย สิง่ปฏกิูล การบําบัดน้ําเสยี การระบายน้ําทิง้ การระบายอากาศ และการควบคมุ
เสยีง รวมทัง้ขจัดมลพษิ หรอืสิง่ตา่งๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มซึง่อาจเกดิจากการประกอบกจิการโรงฆ่าสตัว ์โรงพัก
สตัว ์และการฆา่สตัว ์
  7. สําเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน (กรณีใชเ้ครือ่งจักรเกนิ 5 แรงมา้และ 
มคีนงานเกนิ 7 คน) 
  หมายเหตุ ผูป้ระกอบการตอ้งทําการปรกึษาแบบแปลนโรงฆ่าสัตวก์ับปศุสัตวจั์งหวัด และขออนุญาตก่อสรา้ง
อาคารจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
มกีารรอ้งขอใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพ (อภ.2) ผูป้ระกอบการโรงฆ่าสตัวจ์ะตอ้งจัดใหม้เีอกสาร
ดงักลา่วดว้ย โดยดําเนนิการใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นยืน่แบบ ฆจส.1 
  ทัง้นี้ จะมีการตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารใหม้ีความถูกตอ้งก่อนรับคําขอฯเขา้พิจารณา การอนุญาตจะ
ดําเนินการเมื่อเอกสารหลักฐานถูกตอ้งครบถว้น และโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการตัง้โรงฆ่าสตัว ์โรงพักสตัว ์และการฆา่สตัว ์พ.ศ. 2555 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว ์ 
กรมปศสุตัว ์ 
69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์02-653-4444 ตอ่ 3112-3114 โทรสาร 0-2653-4917 
website : http://certify.dld.go.th/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวัดในพืน้ที/่ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อรับใบอนุญาตยื่นคําขอ (ฆจส.1) พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบ 
คําขอใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

1 วนัทําการ สาํนักพัฒนาระบบ 
และรับรองมาตรฐาน

สนิคา้ปศสุตัว ์
 

2 การพจิารณา 
2.1 คณะกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้พจิารณาเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอ และตรวจประเมนิสถานทีต่ัง้โรงฆา่สตัวแ์ละโรงพัก
สตัวต์ามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนด 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาตตัง้โรงฆ่าสตัว ์โรงพักสตัว ์และ
การฆา่สตัว ์และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

24 วนัทําการ สาํนักพัฒนาระบบ 
และรับรองมาตรฐาน

สนิคา้ปศสุตัว ์
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามใบอนุญาตฯ 

5 วนัทําการ สาํนักพัฒนาระบบ 
และรับรองมาตรฐาน

สนิคา้ปศสุตัว ์

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มีลายเซ็นเจา้ของบัตรประจําตัวประชาชนและรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มีลายเซ็นเจา้ของบัตรประจําตัวประชาชนและรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- เฉพาะกรณีบคุคลตา่งชาต ิ
- มลีายเซ็นเจา้ของบตัรประจําตัวประชาชนและรับรองสําเนาถูกตอ้ง) 

สาํนักงานตํารวจแหง่ชาต ิ

4 
 

หนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิทีต่ ัง้โรงฆา่สตัวแ์ละโรงพกัสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มลีายเซ็นรับรองและประทบัตรานติบิคุคลกรณีเป็นนติบิคุล) 

กรมทีด่นิ 

5 
 

หนงัสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดนิที่ให้ใช้ที่ด ิน
ดงักลา่ว เป็นทีต่ ัง้โรงฆา่สตัว ์โรงพกัสตัว ์และการฆา่สตัว ์(ในกรณีที่
ผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มลีายเซ็นรับรองและประทบัตรานติบิคุคลกรณีเป็นนติบิคุล) 

- 

6 
 

หน ังสือตอบกลบัในที่ด ินที่ต ั้งโรงฆ่าสตัว ์จากหน่วยงาน 
ทีร่บัผดิชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยผงัเมอืง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มลีายเซ็นรับรองและประทบัตรานติบิคุคลกรณีเป็นนติบิคุล) 

กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

7 
 

บนัทกึปากคําผูอํ้านวยการเขต กํานนั ผูใ้หญบ่า้น หรอืเจา้หนา้ที่
ผูร้บัผดิชอบและราษฎรทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถาน
ทีต่ ัง้โรงฆา่สตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มลีายเซ็นรับรองและประทบัตรานติบิคุคลกรณีเป็นนติบิคุล) 

- 

8 
 

แผนผงัแสดงทีต่ ัง้โรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกัสตัวแ์ละสิง่ปลูกสรา้ง
ภายในบรเิวณใกลเ้คยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มลีายเซ็นรับรองและประทบัตรานติบิคุคลกรณีเป็นนติบิคุล) 

9 
 

แบบแปลนพืน้ทีอ่าคารโรงฆา่สตัว ์และโรงพกัสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มลีายเซ็นรับรองและประทบัตรานติบิคุคลกรณีเป็นนติบิคุล) 

- 

10 
 

แบบแปลนแสดงการตดิต ัง้เครือ่งมอืและเครือ่งจกัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 

- 

11 
 

แบบแปลนแสดงระบบการระบายอากาศ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 

- 

12 
 

แบบแปลนแสดงระบบแสงสวา่ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 

- 

13 
 

แบบแปลนแสดงระบบนํา้ด ี
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 

- 

14 
 

แบบแปลนแสดงระบบระบายนํา้ทิง้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 

- 

15 
 

แบบแปลนแสดงระบบบําบดันํา้เสยี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

16 
 

รายการเครือ่งมอืเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

17 
 

แผนภูมแิสดงข ัน้ตอนกระบวนการผลติ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

18 
 

ใบอนุญาตสรา้งอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

19 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

20 
 

ทะเบยีนเลขทีต่ ัง้โรงฆา่สตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

21 
 

ผลวเิคราะหค์ุณภาพนํา้ใช ้ทางเคม ีทางกายภาพ และทางจุลชวี 
วทิยาผา่นเกณฑม์าตรฐาน ไมเ่กนิ 6 เดอืน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ใบอนุญาตต ัง้โรงฆา่สตัว ์โรงพกัสตัว ์และการฆา่สตัว ์
หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตฆา่สตัว ์ในโรงฆา่สตัว ์19 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระสงคจ์ะฆ่าสัตวใ์หย้ื่นแบบ ฆจส.4 (กรณีสัตวพ์าหนะตอ้งแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว ์ 
พรอ้มเสยีค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว ์โรงพักสัตว ์และอากรการฆ่าสัตวต์ามอัตราทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที ่4) 
(พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที ่6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคมุการฆ่าสตัวแ์ละ
จําหน่ายเนือ้สตัว ์พ.ศ. 2535 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาล/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 7 ชัว่โมง 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอ (ฆจส.4) พรอ้มเอกสารหลักฐาน
ตอ่เจา้หนา้ที ่
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
หมายเหตุ: หน่วยงานใหบ้ริการ คอื สํานักงานเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
ในพืน้ที ่

1 ชัว่โมง กรมปศสุตัว ์
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว ์ค่าธรรมเนียม
โรงฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ แลว้แต่กรณ ี
2.2 พนักงานตรวจโรคสตัวต์รวจรับรองคณุภาพซาก ณ โรงฆา่สตัว ์
2.3 เจา้หนา้ทีอ่อกหนังสอืตอบรับแจง้การฆ่าสตัวป์ระเภทตา่ง  ๆเป็น
หลกัฐานการรับแจง้การฆ่าสตัว ์
หมายเหตุ: หน่วยงานใหบ้ริการ คือ สํานักงานเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล 
ในพืน้ที ่

5 ชัว่โมง กรมปศสุตัว ์
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามหนังสอืตอบรับแจง้การฆ่าสตัว ์
หมายเหตุ: หน่วยงานใหบ้ริการ คอื สํานักงานเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนตําบล 
ในพืน้ที ่

1 ชัว่โมง กรมปศสุตัว ์
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

ต ัว๋รูปพรรณสําหรบัสตัวพ์าหนะ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีสัตว์พาหนะตอ้งแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ  
ออกโดยองคก์ารบรหิารสว่นตําบล/เทศบาล) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 อากรการฆา่สตัว ์(โค) 
หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 12 บาท 
  

2 อากรการฆา่สตัว ์(กระบอื) 
หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
  

3 อากรการฆา่สตัว ์(สกุร) 
หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  

4 อากรการฆา่สตัว ์(สกุรทีม่นํีา้หนกัตํา่กวา่ 22.5 กโิลกรมั) 
หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  

5 อากรการฆา่สตัว ์(แพะหรอืแกะ) 
หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 
  

6 คา่ธรรมเนยีมโรงฆา่สตัว ์(โค) 
หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 12 บาท 
  

7 คา่ธรรมเนยีมโรงฆา่สตัว ์(กระบอื) 
หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
  

8 คา่ธรรมเนยีมโรงฆา่สตัว(์สกุร) 
หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
  

9 คา่ธรรมเนยีมโรงฆา่สตัว ์(แพะหรอืแกะ)  คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 
10 คา่ธรรมเนยีมโรงพกัสตัว ์(โค กระบอื สกุร แพะ หรอืแกะ) 

หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 
 คา่ธรรมเนยีม 3 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตฆา่สตัวน์อกโรงฆา่สตัว ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระสงคจ์ะฆ่าสตัวใ์หย้ืน่แบบ ฆจส.12 พรอ้มเสยีอากรการฆ่าสตัว ์และคา่ธรรมเนียมการประทับตรารับรอง 
ใหจํ้าหน่ายเนื้อสตัวต์ามอัตราทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที ่4) (พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที ่6) (พ.ศ. 2552) 
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคมุการฆา่สตัวแ์ละจําหน่ายเนื้อสตัว ์พ.ศ. 2535 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาล/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 2 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอ (ฆจส.12) พรอ้มเอกสารหลักฐานตอ่
เจา้หนา้ที ่
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
หมายเหตุ: หน่วยงานใหบ้ริการ คอื สํานักงานเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนตําบล 
ในพืน้ที ่

1 ชัว่โมง กรมปศสุตัว ์
 

2 การพจิารณา 
2.1 พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะจัดเก็บค่าธรรมเนียมแลว้แต่กรณี 
2.2 พนักงานตรวจโรคสัตว์ไปตรวจรับรองคุณภาพซาก  
ณ สถานทีท่ีส่ตัวต์าย 
2.3 เจา้หนา้ทีอ่อกหนังสอืตอบรับแจง้การฆ่าสตัวป์ระเภทตา่งๆ 
เป็นหลกัฐานการรับแจง้การฆา่สตัว ์
หมายเหตุ: หน่วยงานใหบ้ริการ คอื สํานักงานเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนตําบล 
ในพืน้ที ่

1 วนัทําการ กรมปศสุตัว ์
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผู ้มี อํ า น า จ ล ง น า ม ห นั ง สือ ต อ บ รั บ แ จ ้ง ก า ร ฆ่ า สั ต ว ์
หมายเหตุ: หน่วยงานใหบ้ริการ คอื สํานักงานเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนตําบล 
ในพืน้ที ่

2 ชัว่โมง กรมปศสุตัว ์
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 อากรการฆา่สตัว ์(โค) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 12 บาท 
  

2 อากรการฆา่สตัว ์(กระบอื) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
  

3 อากรการฆา่สตัว ์(สกุร) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  

4 อากรการฆา่สตัว ์(สกุรทีม่นํีา้หนกัตํา่กวา่ 22.5 กโิลกรมั) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  

5 อากรการฆา่สตัว ์(แพะหรอืแกะ) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 
  

6 คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจํ้าหนา่ยเนือ้สตัว ์(โค) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 12 บาท 
  

7 ค่าธรรมเนียมการประทบัตรารบัรองให้จําหน่ายเนื้อสตัว ์
(กระบอื) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
  
 

8 คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจํ้าหนา่ยเนือ้สตัว ์(สกุร) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  

9 คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจํ้าหนา่ยเนือ้สตัว ์(สุกรที่
มนํีา้หนกัตํา่กวา่ 22.5 กโิลกรมั) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  
 

10 คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจํ้าหน่ายเนือ้สตัว ์(แพะ 
หรอืแกะ) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตจําหนา่ยเนือ้สตัวท์ ีต่ายเอง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระสงคจ์ะจําหน่ายเนื้อสัตวข์องสัตวท์ีต่ายเองหรือมไิดถู้กฆ่าตาย ตอ้งปฏบิัตติามพระราชบัญญัตคิวบคุม 
การฆา่สตัวแ์ละจําหน่ายเนือ้สตัว ์พ.ศ. 2535 
  ขัน้ตอนการขออนุญาตจําหน่ายเนื้อสตัวท์ีต่ายเอง 
  1. นําเนื้อสัตวข์องสัตวท์ีต่ายเองหรือมไิดถู้กฆ่าตาย ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมโรงฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื้อสตัว ์พ.ศ. 2535 ไปใหพ้นักงานตรวจโรคสตัวต์รวจ หรอืในกรณีมเีหตสุมควรจะขอใหพ้นักงานตรวจโรคสตัวไ์ปตรวจ
เนือ้สตัวนั์น้ก็ได ้
  2. พนักงานตรวจโรคสตัว ์เห็นวา่ เนือ้สตัวค์วรใชเ้ป็นอาหารไดใ้หพ้นักงานเจา้หนา้ทีป่ระทับตรารับรองใหจํ้าหน่าย 
  3. กรณพีนักงานตรวจโรคสตัว ์เห็นวา่ เนือ้สตัวไ์ม่เหมาะสมทีจ่ะใชเ้นือ้สตัวนั์น้เป็นอาหาร ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที่
มอํีานาจทําลายเนื้อสตัวนั์น้เสยีทัง้ตัวหรอืบางสว่น หรอืจัดทําใหเ้ป็นเนือ้สตัวท์ีค่วรใชเ้ป็นอาหารเสยีกอ่นก็ได ้
  4. เสยีค่าธรรมเนยีมการประทับตรารับรองใหจํ้าหน่ายเนื้อสตัว ์ค่าพาหนะ คา่เบีย้เลีย้งของพนักงานตรวจโรคสตัว์
ตามระเบยีบว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการของทางราชการ ตามอัตราทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที ่4) 
(พ.ศ. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบบัที ่6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคมุการฆ่าสตัวแ์ละจําหน่าย
เนือ้สตัว ์พ.ศ. 2535 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืว่า 
ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
  4. แบบ ฆจส. 5-10 สาํหรับโค กระบอื แพะ แกะ สกุร 
  5. แบบ ฆจส. 14 สาํหรับ ไก ่เป็ด หา่น 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาล/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 2 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอ (ฆจส.13) พรอ้มเอกสารหลักฐานตอ่
เจา้หนา้ที ่
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
หมายเหตุ: หน่วยงานใหบ้ริการ คอื สํานักงานเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนตําบล 
ในพืน้ที ่

1 ชัว่โมง กรมปศสุตัว ์
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาจัดเก็บค่าธรรมเนียมการประทับตรา
รับรองใหจํ้าหน่ายเนื้อสัตว์ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงของ
พนักงานตรวจโรคสตัว ์แลว้แตก่รณี 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดส่งพนักงานตรวจโรคสัตวไ์ปตรวจรับรอง

1 วนั 
ทําการ 

กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

คณุภาพซาก ณ สถานทีท่ีส่ตัวต์าย 
2.3 พนักงานตรวจโรคสตัวต์รวจโรคสตัวต์ามหลักวชิาการ 
หมายเหตุ: หน่วยงานใหบ้ริการ คอื สํานักงานเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนตําบล 
ในพืน้ที ่

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีอ่อกหนังสอืตอบรับแจง้การฆ่าสัตวป์ระเภทต่างๆ 
เป็นหลกัฐานการรับแจง้การฆา่สตัว ์
หมายเหตุ: หน่วยงานใหบ้ริการ คอื สํานักงานเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนตําบล 
ในพืน้ที ่

1 ชัว่โมง กรมปศสุตัว ์
 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามใบอนุญาตจําหน่ายเนือ้สตัวท์ีต่ายเอง 
หมายเหตุ: สํานักงานเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานคร เทศบาล 
หรอืองคก์ารบรหิารสว่นตําบลในพืน้ที ่

1 ชัว่โมง กรมปศสุตัว ์
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หน่วยงานภาครัฐผูอ้อกเอกสาร 

ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจํ้าหนา่ยเนือ้สตัว ์(โค) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 12 บาท 
  

2 ค่าธรรมเนียมการประทบัตรารบัรองให้จําหน่ายเนื้อสตัว ์
(กระบอื) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
  
 

3 คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจํ้าหนา่ยเนือ้สตัว ์(สกุร) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  

4 คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจํ้าหนา่ยเนือ้สตัว ์(สุกรที่
มนํีา้หนกัตํา่กวา่ 22.5 กโิลกรมั) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  
 

5 คา่ธรรมเนยีมการประทบัตรารบัรองใหจํ้าหน่ายเนือ้สตัว ์(แพะ 
หรอืแกะ) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวั) 

 คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ:  - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตใหด้าํเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์ 
       (สว่นกลาง) 22 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. เนื่องจากในปัจจุบันมกีารจัดตัง้และดําเนินการสถานพยาบาลสัตวม์ากขึน้และมกีารโฆษณาทีอ่าจทําให ้
ประชาชนหลงเขา้ใจผดิวา่สถานพยาบาลสตัวนั์น้มสีตัวแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทยท์ัง้ในทาง
อายรุกรรมศลัยกรรมและสตูกิรรมตลอดจนการฉีดวัคซนีป้องกันโรคสตัวต์า่งๆโดยใชช้ือ่วา่สตัวแพทยค์ลนิกิ คลนิกิรักษาสตัว ์
หรือโรงพยาบาลสัตว ์ทัง้ๆทีส่ถานทีนั่น้ไม่มสีตัวแพทยป์รญิญาประจําสถานพยาบาลสัตวเ์หล่านัน้หรือจัดใหม้ผีูท้ ีไ่ม่มี
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีการสตัวแพทยจ์นเป็นเหตุใหเ้จา้ของสตัวห์ลงเชือ่ในคําชกัชวนโฆษณาอันไม่เป็นความจรงิ 
นอกจากนั้นสถานที่ดังกล่าวบางแห่งไม่เหมาะสมที่จะตัง้เป็นสถานพยาบาลสัตว์จึงจําเป็นตอ้งมีเอกสารรับรอง
สถานพยาบาลสตัวท์ีไ่ดม้าตรฐานถกูตอ้งตามทีก่ฎหมายกําหนด 
  2. ผูป้ระสงคจ์ะขออนุญาตและการอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร
และเงื่อนไขทีกํ่าหนดในพระราชบัญญัตสิถานพยาบาลสัตว ์พ.ศ. 2533 ซึง่แกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสตัว ์(ฉบบัที2่) พ.ศ. 2557 มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 
  3. ผูอ้นุญาตจะออกใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัวไ์ดต้อ่เมือ่ปรากฏวา่ผูข้ออนุญาต 

      3.1 เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทย ์
      3.2 ไม่เป็นผูดํ้าเนินการสถานพยาบาลสัตวเ์ป็นจํานวนสองแห่งอยู่แลว้ แต่ในกรณีทีเ่ป็นผูดํ้าเนินการ

สถานพยาบาลสัตวป์ระเภททีม่ทีีพั่กสัตวป่์วยไวค้า้งคนือยู่แลว้หนึ่งแห่ง จะอนุญาตใหเ้ป็นผูดํ้าเนินการสถานพยาบาลสัตว์
ประเภททีม่ทีีพั่กสัตวป่์วยไวค้า้งคนือกีไม่ได ้เวน้แต่จะอนุญาตใหเ้ป็นผูดํ้าเนินการสถานพยาบาลสัตวป์ระเภททีไ่ม่ม ี
ทีพั่กสตัวป่์วยไวค้า้งคนื และ 

      3.3 เป็นผูท้ีส่ามารถควบคมุดแูลกจิการของสถานพยาบาลสตัวนั์น้ไดโ้ดยใกลช้ดิ 

เง ือ่นไข 
  1. ใบอนุญาตใหผู้ดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัวม์อีายใุชไ้ด ้3 ปี นับแตว่นัออกใบอนุญาต 
  2. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  4. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
  5. กรณีทีต่อ้งมกีารเสยีคา่ธรรมเนยีม เจา้หนา้ทีจ่ะปิดรับคา่ธรรมเนยีม เวลา 15.00 น. 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
หมายเหต:ุ เฉพาะกรณีสถานพยาบาลทีอ่ยูใ่นพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
สว่นบําบัดรักษาโรคสตัว ์สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบําบัดโรคสตัว ์
กรมปศสุตัว ์ 
69/1 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400
โทรศพัท ์0 2653 4444 ตอ่ 4191,4193  
โทรสาร 0 2653 4444 ตอ่ 4192/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขออนุญาตดําเนินการสถานพยาบาลสตัว ์
พรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 

30 นาท ี สาํนักควบคมุป้องกนั
และบําบัดโรคสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีนั่ดตรวจสอบสถานพยาบาลสตัวแ์ละดําเนนิการ
ตรวจสอบสถานที ่
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาต และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณา
ลงนาม 

11 วนัทําการ สาํนักควบคมุป้องกนั
และบําบัดโรคสตัว ์
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์

3 วนัทําการ สาํนักควบคมุป้องกนั
และบําบัดโรคสตัว ์

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

4 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

5 
 

ใบคําขออนุญาตดําเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์( แบบ สส.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

6 
 

ใบประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

สตัวแพทยสภา 

7 
 

รูปถา่ย 4×5 ซ.ม. (แตง่กายสภุาพ และถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

8 
 

วนั-เวลา ปฏบิตังิานในสถานพยาบาลสตัวข์องผูดํ้าเนนิการ 
(แบบ 2/1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ใบอนุญาตใหดํ้าเนินการสถานพยาบาลสตัวป์ระเภทที่ไม่ม ี
ทีพ่กัสตัวป่์วยไวค้า้งคนื 
หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

2 ใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัวป์ระเภททีม่ที ีพ่กั
สตัวป่์วยไวค้า้งคนื 
หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 เอกสารการขออนุญาตดําเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์
2 คําขอดําเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์
3 วนั - เวลา ปฏบิตังิานในสถานพยาบาลสตัวข์องผูดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตใหด้ําเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์ 
       (สว่นภมูภิาค) 23 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. เนื่องจากในปัจจุบันมกีารจัดตัง้และดําเนนิการสถานพยาบาลสัตวม์ากขึน้และมกีารโฆษณาทีอ่าจทําให ้
ประชาชนหลงเขา้ใจผดิวา่สถานพยาบาลสตัวนั์น้มสีตัวแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทยท์ัง้ในทาง
อายรุกรรมศลัยกรรมและสตูกิรรมตลอดจนการฉีดวัคซนีป้องกันโรคสตัวต์า่งๆโดยใชช้ือ่วา่สตัวแพทยค์ลนิกิ คลนิกิรักษาสตัว ์
หรือโรงพยาบาลสัตว ์ทัง้ๆทีส่ถานทีนั่น้ไม่มสีตัวแพทยป์รญิญาประจําสถานพยาบาลสัตวเ์หล่านัน้หรือจัดใหม้ผีูท้ ีไ่ม่มี
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีการสตัวแพทยจ์นเป็นเหตุใหเ้จา้ของสตัวห์ลงเชือ่ในคําชกัชวนโฆษณาอันไม่เป็นความจรงิ 
นอกจากนั้นสถานที่ดังกล่าวบางแห่งไม่เหมาะสมที่จะตัง้เป็นสถานพยาบาลสัตว์จึงจําเป็นตอ้งมีเอกสารรับรอง
สถานพยาบาลสตัวท์ีไ่ดม้าตรฐานถกูตอ้งตามทีก่ฎหมายกําหนด 
  2. ผูป้ระสงคจ์ะขออนุญาตและการอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร
และเงื่อนไขทีกํ่าหนดในพระราชบัญญัตสิถานพยาบาลสัตว ์พ.ศ. 2533 ซึง่แกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสตัว ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 
  3. ผูอ้นุญาตจะออกใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัวไ์ดต้อ่เมือ่ปรากฏวา่ผูข้ออนุญาต 

      3.1 เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทย ์
      3.2 ไม่เป็นผูดํ้าเนินการสถานพยาบาลสัตวเ์ป็นจํานวนสองแห่งอยู่แลว้ แต่ในกรณีทีเ่ป็นผูดํ้าเนินการ

สถานพยาบาลสัตวป์ระเภททีม่ทีีพั่กสตัวป่์วยไวค้า้งคนือยู่แลว้หนึ่งแห่ง จะอนุญาตใหเ้ป็นผูดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัว์
ประเภททีม่ทีีพั่กสัตวป่์วยไวค้า้งคนือกีไม่ได ้เวน้แต่จะอนุญาตใหเ้ป็นผูดํ้าเนินการสถานพยาบาลสัตวป์ระเภททีไ่ม่ม ี
ทีพั่กสตัวป่์วยไวค้า้งคนื และ 

      3.2 เป็นผูท้ีส่ามารถควบคมุดแูลกจิการของสถานพยาบาลสตัวนั์น้ไดโ้ดยใกลช้ดิ 

เง ือ่นไข 
  1. ใบอนุญาตใหผู้ดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัวม์อีายใุชไ้ด ้3 ปี นับแตว่นัออกใบอนุญาต 
  2. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  4. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
  5. กรณีทีต่อ้งมกีารเสยีคา่ธรรมเนยีม เจา้หนา้ทีจ่ะปิดรับคา่ธรรมเนยีม เวลา 15.00 น. 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
หมายเหต:ุ เฉพาะกรณีสถานพยาบาลทีอ่ยูใ่นพืน้ทีต่า่งจังหวัด 
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขออนุญาตดําเนินการสถานพยาบาลสตัว ์
พรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
หมายเหต:ุ หน่วยงานรับผดิชอบ คอื สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั  

30 นาท ี กรมปศสุตัว ์
 

2 การพจิารณา 
2.1 หน่วยรับคําขอจัดสง่คําขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน
ประกอบไปสาํนักงานปศสุตัวเ์ขต 
2.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานพยาบาล  
2.3 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาต และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณา
ลงนาม 
หมายเหต:ุ หน่วยงานรับผดิชอบ คอื สํานักงานปศุสัตวจั์งหวัด
และสาํนักงานปศสุตัวเ์ขต 

24 วนัทําการ กรมปศสุตัว ์
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 5 วนัทําการ กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์
หมายเหต:ุ หน่วยงานรับผดิชอบ คอื สาํนักงานปศสุตัวเ์ขต  

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

5 
 

ใบคําขออนุญาตดําเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์( แบบ สส.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

6 
 

ใบประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

7 
 

รูปถา่ย 4×5 ซ.ม. (แตง่กายสภุาพ และถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

8 
 

วนั-เวลา ปฏบิตังิานในสถานพยาบาลสตัวข์องผูดํ้าเนนิการ 
(แบบ 2/1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัวป์ระเภททีไ่มม่ที ีพ่กั
สตัวป่์วยไวค้า้งคนื 
หมายเหต:ุ (บาทตอ่ฉบบั)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

2 ใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัวป์ระเภททีม่ที ีพ่กั
สตัวป่์วยไวค้า้งคนื  
หมายเหต:ุ (บาทตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 เอกสารการขออนุญาตดําเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์
2 คําขอดําเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์
3 วนั - เวลา ปฏบิตังิานในสถานพยาบาลสตัวข์องผูดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอยกเลกิกจิการสถานพยาบาลสตัว ์24 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระสงคจ์ะเลกิกจิการสถานพยาบาลสัตวต์อ้งแจง้เป็นหนังสอื และจัดทํารายงานทีป่ฏบิัตเิกีย่วกับสัตวป่์วย 
สง่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีท่ราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน ตามพระราชบัญญัตสิถานพยาบาลสตัว ์พ.ศ. 2533 มาตรา 22 
พรอ้มกบัจัดสง่รายงานสถติสิตัวป่์วยประจําปีของสถานพยาบาลสตัวด์งักลา่ว 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เฉพาะกรณีสถานพยาบาลทีอ่ยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
สว่นบําบัดรักษาโรคสตัว ์สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบําบัดโรคสตัว ์
กรมปศสุตัว ์ 
69/1 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์02-653-4444 ตอ่ 4125-6 
โทรสาร02-653-4935  
E-mail : webmaster.dc@dld.go.th/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(เฉพาะกรณีสถานพยาบาลทีอ่ยูใ่นพืน้ทีต่า่งจังหวดั) 
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 6 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผู ป้ระกอบการยื่นคําขอเลิกกิจการสถานพยาบาล 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบ
ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
หมายเหต:ุ กรณียืน่คําขอในภูมภิาค สามารถยืน่ไดท้ีส่ํานักงาน
ปศสุตัวจั์งหวดัทีส่ถานพยาบาลสตัวต์ัง้อยู ่

30 นาท ี สาํนักควบคมุป้องกนั
และบําบัดโรคสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีเ่สนอผูม้อํีานาจเพือ่ทราบ 

5 วนัทําการ สาํนักควบคมุป้องกนั
และบําบัดโรคสตัว ์

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2 
 

แบบขอยกเลกิสถานพยาบาลสตัว(์แบบ สส 1-4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมปศสุตัว ์

3 
 

ใบอนุญาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์(ฉบบัเดมิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

4 ใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์(ฉบบัเดมิ) กรมปศสุตัว ์

mailto:webmaster.dc@dld.go.th/
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

5 
 

แบบรายงานสถติสิตัวป่์วยของสถานพยาบาล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม - 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบขอยกเลกิสถานพยาบาลสตัว ์(แบบ สส ๑-๔) 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอตอ่อายุใบอนุญาตใหต้ ัง้และดําเนนิการ 
         สถานพยาบาลสตัว ์(สว่นกลาง) 25 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูป้ระสงคจ์ะขอตอ่อายุใบอนุญาตใหต้ัง้สถานพยาบาลสตัวแ์ละใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์
ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญัตสิถานพยาบาลสตัว ์พ.ศ. 2533 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตสิถานพยาบาลสตัว ์
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 13 
  2. ผูข้ออนุญาตจัดตัง้สถานพยาบาลสตัวต์อ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี ้ 

      2.1 มอีายไุมต่่าํกวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ ์
      2.2 มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
      2.3 ไมเ่ป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึทีส่ดุใหจํ้าคกุ เวน้แตพ่น้โทษมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

หรอืเป็นโทษสาํหรับความผดิทีไ่ดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ  
      2.4 ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรอืมจีติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
      2.5 ไมเ่ป็นโรคตามทีรั่ฐมนตรปีระกาศกําหนด  
      2.6 ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

  3. ใบอนุญาตใหต้ัง้สถานพยาบาลสัตว ์และใบอนุญาตเป็นผูดํ้าเนินการสถานพยาบาลสัตวม์อีายุใชไ้ด ้3 ปี  
นับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต 
  4. กรณีการตอ่อายใุบอนุญาตใหย้ืน่คําขอลว่งหนา้กอ่นทีใ่บอนุญาตสิน้อาย ุ60 วนั 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
หมายเหต:ุ เฉพาะกรณีสถานพยาบาลสตัวท์ีต่ัง้อยูใ่นพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
สว่นบําบดัรักษาโรคสตัว ์สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบําบดัโรคสตัว ์
กรมปศสุตัว ์ 
69/1 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์02-653-4444 ตอ่ 4191,4193  
โทรสาร 02-653-4444 ตอ่ 4192/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผู ข้ออ นุญาตยื่น คําขอต่ออายุอ นุญาตจัดตั ้งและ
ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ พรอ้มเอกสารหลักฐานต่อ
เจา้หนา้ที ่
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 

30 นาท ี สาํนักควบคมุป้องกนั
และบําบัดโรคสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีนั่ดตรวจสอบสถานพยาบาลสตัวแ์ละดําเนนิการ
ตรวจสอบสถานที ่
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาต และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณา 
ลงนาม  

11 วนัทําการ สาํนักควบคมุป้องกนั
และบําบัดโรคสตัว ์

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามใบอนุญาต  

3 วนัทําการ สาํนักควบคมุป้องกนั
และบําบัดโรคสตัว ์
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

ใบคําขอตอ่อายใุบอนุญาตใหต้ ัง้และดําเนนิการ 
สถานพยาบาล (แบบ สส.5) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

6 
 

ใบอนุญาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์(ฉบบัเดมิทีห่มดอาย)ุ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

7 
 

ใบอนุญาตให้ดํา เนินการสถานพยาบาลสตัว ์ (ฉบบัเดิม 
ทีห่มดอาย)ุ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

8 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ (แบบ 1/1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

9 
 

แผนผงัแสดงการแบง่พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารสถานพยาบาล
สตัว ์(แบบ 1/2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

10 
 

รายชื่อ เวลาทําการ ของผู ้ประกอบวชิาชีพการสตัวแพทย ์
ทกุคน (แบบ 1/3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

11 
 

หนงัสอืแสดงความจํานงเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์
ในสถานพยาบาลสตัวท์กุคน(แบบ 1/4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

12 
 

วนั-เวลา ปฏบิตังิานในสถานพยาบาลสตัวข์องผูดํ้าเนนิการ 
(แบบ 2/1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

13 
 

ใบประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

สตัวแพทยสภา 

14 
 

เอกสารแสดงสทิธใินอาคาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

15 
 

รูปถา่ย 4×5 ซ.ม.  4 รูป (แตง่กายสภุาพ และถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ค่าต่ออายุใบอนุญาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัวป์ระเภททีไ่ม่ม ี
ทีพ่กัสตัวป่์วยไวค้า้งคนื 
หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  
 

2 ค่าต่ออายุใบอนุญาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ประเภทที่ม ี
ทีพ่กัสตัวป่์วยไวค้า้งคนื ไมเ่กนิ 10 ที ่
หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

3 ค่าต่ออายุใบอนุญาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ประเภทที่ม ี
ทีพ่กัสตัวป่์วยไวค้า้งคนื เกนิ 10 ที ่
หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

4 คา่ตอ่อายใุบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัวป์ระเภทที่
ไมม่ที ีพ่กัสตัวป่์วยไวค้า้งคนื 
หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

5 คา่ตอ่อายใุบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัวป์ระเภทที่
มที ีพ่กัสตัวป่์วยไวค้า้งคนื 
หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 เอกสารการขอตอ่อายใุบอนุญาตใหต้ัง้และดําเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์
2 แบบ สส. 5  
3 แผนทีแ่สดงทีต่ัง้สถานพยาบาลสตัว ์
4 แผนผังแสดงงการปบง่พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารสถานพยาบาลสตัว ์
5 รายชือ่และเวลาทําการของผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทยท์กุคน 
6 หนังสอืแสดงความจํานงเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทยใ์นสถานพยาบาลสตัว ์
7 วนั-เวลา ปฏบิตังิานในสถานพยาบาลสตัวข์องผูดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอตอ่อายุใบอนุญาตใหต้ ัง้และดําเนนิการ 
         สถานพยาบาลสตัว ์(สว่นภมูภิาค) 26 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูป้ระสงคจ์ะขอตอ่อายใุบอนุญาตใหต้ัง้สถานพยาบาลสตัวแ์ละใบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์
ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญัตสิถานพยาบาลสตัว ์พ.ศ. 2533 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตสิถานพยาบาลสตัว ์
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 13 
  2. ผูข้ออนุญาตจัดตัง้สถานพยาบาลสตัวต์อ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี ้

      2.1 มอีายไุมตํ่า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ์ 
      2.2 มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
      2.3 ไมเ่ป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึทีส่ดุใหจํ้าคกุ เวน้แตพ่น้โทษมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

หรอืเป็นโทษสาํหรับความผดิทีไ่ดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 
      2.4 ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรอืมจีติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
      2.5 ไมเ่ป็นโรคตามทีรั่ฐมนตรปีระกาศกําหนด 
      2.6 ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

  3. ใบอนุญาตใหต้ัง้สถานพยาบาลสตัว ์และใบอนุญาตเป็นผูดํ้าเนินการสถานพยาบาลสัตวม์อีายุใชไ้ด ้3 ปี  
นับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต 
  4. กรณีการตอ่อายใุบอนุญาตใหย้ืน่คําขอลว่งหนา้กอ่นทีใ่บอนุญาตสิน้อาย ุ60 วนั 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
  4. กรณีทีต่อ้งมกีารเสยีคา่ธรรมเนยีม เจา้หนา้ทีจ่ะปิดรับคา่ธรรมเนยีม เวลา 15.00 น. 
  5. ผูข้ออนุญาตตดิตอ่รับใบอนุญาตใหต้ัง้และดําเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์ณ หน่วยงานทีย่ืน่คําขอ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
หมายเหต:ุ เฉพาะกรณีสถานพยาบาลสตัวท์ีต่ัง้อยูใ่นพืน้ที่
ตา่งจังหวัด 
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยื่นคําขอต่ออายุอนุญาตจัดตัง้และดําเนินการ
สถานพยาบาลสตัว ์พรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
หมายเหต:ุ หน่วยงานรับผดิชอบ คอื สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวัด 

30 นาท ี กรมปศสุตัว ์
 

2 การพจิารณา 
2.1 หน่วยรับคําขอจัดสง่คําขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน
ประกอบไปหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานพยาบาลสตัว ์
2.3 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาต และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณา
ลงนาม 
หมายเหต:ุ หน่วยงานรับผดิชอบ คอื สํานักงานปศุสัตวจั์งหวัด 
และสาํนักงานปศสุตัวเ์ขต 

24 วนัทําการ กรมปศสุตัว ์
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามใบอนุญาต 
หมายเหต:ุ หน่วยงานรับผดิชอบ คอื สาํนักงานปศสุตัวเ์ขต 

5 วนัทําการ กรมปศสุตัว ์
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

ใบคําขอต่ออายุใบอนุญาตใหต้ ัง้และดําเนนิการสถานพยาบาล 
(แบบ สส.5) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

6 
 

ใบอนุญาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์(ฉบบัเดมิทีห่มดอาย)ุ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

7 
 

ใบอนุญาตให้ดํา เนินการสถานพยาบาลสตัว ์ (ฉบบัเดิม 
ทีห่มดอาย)ุ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

8 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ (แบบ 1/1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

9 
 

แผนผงัแสดงการแบง่พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารสถานพยาบาล
สตัว ์(แบบ 1/2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

10 
 

รายชื่อ เวลาทําการ ของผู ้ประกอบวชิาชีพการสตัวแพทย ์
ทกุคน (แบบ 1/3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

11 
 

หนงัสอืแสดงความจํานงเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์
ในสถานพยาบาลสตัวท์กุคน(แบบ 1/4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

12 
 

วนั-เวลา ปฏบิตังิานในสถานพยาบาลสตัวข์องผูดํ้าเนนิการ 
(แบบ 2/1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

13 
 

ใบประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

14 
 

เอกสารแสดงสทิธใินอาคาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

15 
 

รูปถา่ย 4×5 ซ.ม.  (แตง่กายสภุาพ และถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ค่าต่ออายุใบอนุญาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัวป์ระเภททีไ่ม่ม ี
ทีพ่กัสตัวป่์วยไวค้า้งคนื 
หมายเหต:ุ(ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  
 

2 ค่าต่ออายุใบอนุญาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ประเภทที่ม ี
ทีพ่กัสตัวป่์วยไวค้า้งคนื ไมเ่กนิ 10 ที ่
หมายเหต:ุ(ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

3 ค่าต่ออายุใบอนุญาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ประเภทที่ม ี
ทีพ่กัสตัวป่์วยไวค้า้งคนื เกนิ 10 ที ่
หมายเหต:ุ(ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

4 คา่ตอ่อายใุบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัวป์ระเภทที่
ไมม่ที ีพ่กัสตัวป่์วยไวค้า้งคนื 
หมายเหต:ุ(ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

5 คา่ตอ่อายใุบอนุญาตใหดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัวป์ระเภทที่
มที ีพ่กัสตัวป่์วยไวค้า้งคนื 
หมายเหต:ุ(ราคาตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 เอกสารการขอตอ่อายใุบอนุญาตใหต้ัง้และดําเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์
2 แบบ สส. 5 
3 แผนทีแ่สดงทีต่ัง้สถานพยาบาลสตัว ์
4 แผนผังแสดงการแบง่พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารสถานพยาบาลสตัว ์
5 รายชือ่และเวลาทําการของผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทยท์กุคน 
6 หนังสอืแสดงความจํานงเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทยใ์นสถานพยาบาลสตัว ์
7 วนั-เวลา ปฏบิตังิานในสถานพยาบาลสตัวข์องผูดํ้าเนนิการสถานพยาบาลสตัว ์
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์(สว่นกลาง) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  การขออนุญาตและการอนุญาตใหต้ัง้สถานพยาบาล ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีกํ่าหนด 
ในพระราชบัญญัตสิถานพยาบาลสตัว ์พ.ศ. 2533 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตสิถานพยาบาลสตัว ์(ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2557 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 8/2 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. ใบอนุญาตใหต้ัง้สถานพยาบาลสตัว ์มอีายใุชไ้ด ้3 ปี นับแตว่นัออกใบอนุญาต 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
หมายเหต:ุ เฉพาะสถานพยาบาลทีอ่ยูใ่นพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
สว่นบําบดัรักษาโรคสตัว ์สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบําบดัโรคสตัว ์
กรมปศสุตัว ์ 
69/1 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์02-653-4444 ตอ่ 4191,4193  
โทรสาร 02-653-4444 ตอ่ 4192 / 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 39 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขออนุญาตจัดตัง้สถานพยาบาลสตัว ์                 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขออนุญาต เอกสารและหลกัฐาน 

30 นาท ี สาํนักควบคมุป้องกนั
และบําบัดโรคสตัว ์

 
2 การพจิารณา 

2.1 เจา้หนา้ทีนั่ดตรวจสอบสถานพยาบาลสัตวแ์ละดําเนินการ
ตรวจสอบสถานที ่ 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาตและเสนอผูม้อํีานาจเพื่อพจิารณา
ลงนาม 

35 วนัทําการ สาํนักควบคมุป้องกนั
และบําบัดโรคสตัว ์

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูอ้นุญาตลงนามในใบอนุญาต  

3 วนัทําการ สาํนักควบคมุป้องกนั
และบําบัดโรคสตัว ์

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

5 คําขออนุญาตจดัต ัง้สถานพยาบาลสตัว ์( แบบ สส.1) กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

6 
 

ใบรบัรองแพทย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

7 
 

ใบประกอบวชิาชพีการสตัวแพทยท์ุกคน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

8 
 

รูปถา่ย 4×5 ซ.ม. (แตง่กายสภุาพ และถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

9 
 

เอกสารแสดงสทิธใินอาคาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

10 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ (แบบ 1/1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

11 
 

แผนผงัแสดงการแบง่พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารสถานพยาบาล
สตัว ์(แบบ 1/2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

12 
 

รายชือ่ เวลาทําการ ขอผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทยท์ุกคน 
(แบบ 1/3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

13 
 

หนงัสอืแสดงความจํานงเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์
ในสถานพยาบาลสตัวท์กุคน(แบบ 1/4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ใบอนุญาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ประเภททีไ่ม่มที ีพ่กัสตัว ์
ป่วยไวค้า้งคนื 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั)) 

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  
 

2 ใบอนุญาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ประเภททีม่ที ีพ่กัสตัวป่์วย
ไวค้า้งคนืไมเ่กนิ 10 ที ่
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั ))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

3 ใบอนุญาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ประเภททีม่ที ีพ่กัสตัวป่์วย
ไวค้า้งคนืเกนิ 10 ที ่
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขออนุญาตจัดตัง้สถานพยาบาลสตัว ์
2 แผนทีแ่สดงทีต่ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ 
3 แผนผังแสดงการแบง่พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารสถานพยาบาลสตัว ์ 
4 รายชือ่และเวลาทําการของผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทยท์กุคน 
5 หนังสอืแสดงความจํานงเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทยใ์นสถานพยาบาลสตัว ์

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์(สว่นภมูภิาค) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. การขออนุญาตและการอนุญาตใหต้ัง้สถานพยาบาล ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีกํ่าหนด
ในพระราชบัญญัตสิถานพยาบาลสตัว ์พ.ศ. 2533 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตสิถานพยาบาลสตัว ์(ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2557 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 8/2 
  2. ผูข้ออนุญาตจัดตัง้สถานพยาบาลสตัวต์อ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี ้

      2.1 มอีายไุมตํ่า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ์ 
      2.2 มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
      2.3 ไมเ่ป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึทีส่ดุใหจํ้าคกุ เวน้แตพ่น้โทษมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

หรอืเป็นโทษสาํหรับความผดิทีไ่ดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 
      2.4 ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรอืมจีติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
      2.5 ไมเ่ป็นโรคตามทีรั่ฐมนตรปีระกาศกําหนด 
      2.6 ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. ใบอนุญาตใหต้ัง้สถานพยาบาลสตัว ์มอีายใุชไ้ด ้3 ปี นับแตว่นัออกใบอนุญาต 
  4. การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดของใบอนุญาตใหต้ัง้สถานพยาบาลสัตว ์(กรณีไดรั้บใบอนุญาตแลว้) มกีรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

      4.1 การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกจิการของสถานพยาบาลสัตว์ใหแ้ตกต่างไปจากที่ระบุไวใ้น
ใบอนุญาต หรือดัดแปลงตอ่เตมิอาคารสถานพยาบาลสตัวใ์หเ้ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ หรอืก่อสรา้งอาคารขึน้ใหม่ เพื่อ
ใชใ้นกจิการของสถานพยาบาลสตัว ์

      4.2 การขอยา้ยสถานพยาบาลสตัว ์ไปจัดตัง้ ณ ทีอ่ืน่นอกจากทีท่ีกํ่าหนดไวใ้นใบอนุญาต ตอ้งแนบแบบขอ
ยกเลกิสถานพยาบาลสตัว ์แบบสส 1-4 มาดว้ย 

      4.3 การโอนใบอนุญาตใหต้ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ใหบ้คุคลอืน่- การขอเปลีย่นชือ่สถานพยาบาลสตัว ์
      4.4 ทายาทแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกจิการทีผู่ต้ายไดรั้บอนุญาตภายในเกา้สบิวันนับตัง้แตว่ันที่

ผูรั้บอนุญาตตาย กรณีดงักลา่ว ใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการขอออกใบอนุญาตใหต้ัง้สถานพยาบาลสตัวใ์หม ่
  5. กรณีทีต่อ้งมกีารเสยีคา่ธรรมเนยีม เจา้หนา้ทีจ่ะปิดรับคา่ธรรมเนยีม เวลา 15.00 น. 
  6. หลังจากทีผู่ม้ ีอํานาจลงนามในใบอนุญาต เจา้หนา้ทีจ่ะส่งใบอนุญาตใหส้ํานักงานปศุสัตวจั์งหวัดทีเ่ป็น
หน่วยรับคําขอตอ่ไป 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขออนุญาตจัดตัง้สถานพยาบาลสตัว ์                 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขออนุญาต เอกสารและหลกัฐาน 
หมายเหต:ุ หน่วยงานรับผดิชอบ คอื สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั 

30 นาท ี กรมปศสุตัว ์
 

2 การพจิารณา 
2.1 หน่วยรับคําขอจัดสง่คําขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน
ประกอบไปสาํนักงานปศสุตัวเ์ขต 
2.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานพยาบาลสตัว ์
2.3 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาต และเสนอผูม้อํีานาจเพื่อพจิารณา
ลงนาม 
หมายเหต:ุ หน่วยงานรับผดิชอบ คอื สํานักงานปศสุัตวจั์งหวัด
และสาํนักงานปศสุตัวเ์ขต 

24 วนัทําการ กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจลงนามใบอนุญาต 
หมายเหต:ุ หน่วยงานรับผดิชอบ คอื สาํนักงานปศสุตัวเ์ขต 

5 วนัทําการ กรมปศสุตัว ์
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5 
 

คําขออนุญาตจดัต ัง้สถานพยาบาลสตัว ์( แบบ สส.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

6 
 

ใบรบัรองแพทย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

7 
 

ใบประกอบวชิาชพีการสตัวแพทยท์ุกคน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

8 
 

รูปถา่ย 4×5 ซ.ม. (แตง่กายสภุาพ และถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

9 
 

เอกสารแสดงสทิธใินอาคาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

10 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ (แบบ 1/1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

11 
 

แผนผงัแสดงการแบง่พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารสถานพยาบาล
สตัว ์(แบบ 1/2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

12 
 

รายชื่อ เวลาทําการ ขอผู ้ประกอบวิชาชีพการสตัวแพทย ์
ทกุคน (แบบ 1/3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

13 
 

หนงัสอืแสดงความจํานงเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์
ในสถานพยาบาลสตัวท์กุคน(แบบ 1/4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ใบอนุญาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ประเภททีไ่ม่มที ีพ่กัสตัว ์
ป่วยไวค้า้งคนื 
หมายเหต:ุ (บาทตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  
 

2 ใบอนุญาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ประเภททีม่ที ีพ่กัสตัวป่์วย
ไวค้า้งคนืไมเ่กนิ 10 ที ่

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
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ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

หมายเหต:ุ (บาทตอ่ฉบบั)  
3 ใบอนุญาตใหต้ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ประเภททีม่ที ีพ่กัสตัวป่์วย

ไวค้า้งคนืเกนิ 10 ที ่
หมายเหต:ุ (บาทตอ่ฉบบั) 

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขออนุญาตจัดตัง้สถานพยาบาลสตัว ์
2 แผนทีแ่สดงทีต่ัง้สถานพยาบาลสตัว ์ 
3 แผนผังแสดงการแบง่พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารสถานพยาบาลสตัว ์
4 รายชือ่และเวลาทําการของผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทยท์กุคน 
5 หนังสอืแสดงความจํานงเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทยใ์นสถานพยาบาลสตัว ์ 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอหนงัสอือนมุตัแิผนงานการจดัต ัง้สถานพยาบาลสตัว ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  เนื่องจากในปัจจุบันมกีารจัดตัง้และดําเนินการสถานพยาบาลสัตวม์ากขึน้ นอกจากนัน้สถานทีด่ังกล่าวบางแห่ง 
ไม่เหมาะสมทีจ่ะตัง้เป็นสถานพยาบาลสตัวจ์งึจําเป็นตอ้งมเีอกสารรับรองสถานพยาบาลสัตวท์ีไ่ดม้าตรฐานถูกตอ้งตามที่
กฎหมายกําหนด 
  การขออนุมัตแิผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสัตว ์ใหเ้สนอแผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสัตว ์เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีกํ่าหนดในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข 
การขออนุมัตแิผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสตัว ์พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลสตัว ์พ.ศ. 2533 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตสิถานพยาบาลสตัว ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 8/1 
  1. ผูข้ออนุมัตแิผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสตัวป์ระเภททีไ่ม่มทีีพั่กสตัวป่์วยไวค้า้งคนืตอ้งดําเนนิการใหแ้ลว้
เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ
  2. ผูข้ออนุมัตแิผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสัตวป์ระเภททีม่ีทีพั่กสัตวป่์วยไวค้า้งคนืตอ้งดําเนินการใหแ้ลว้
เสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ
  3. ผูข้ออนุมตัติอ้งรายงานความกา้วหนา้ของสถานพยาบาลสตัวท์กุๆ3เดอืน 
  4. กรณีทีผู่ข้ออนุมัตไิม่สามารถดําเนนิการตามแผนงานทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหแ้ลว้เสร็จได ้ใหย้กเลกิแบบคําขออนุมัติ
แผนงานดงักลา่ว หากผูข้ออนุมตัยัิงมคีวามประสงคจ์ะจัดตัง้สถานพยาบาลสตัวต์อ่ไปอกี ใหผู้ข้ออนุมัตยิืน่แบบคําขออนุมัติ
แผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสตัวใ์หม่ และกรณีทีผู่ข้ออนุมัตขิอขยายระยะเวลาการดําเนนิงาน ใหผู้ข้ออนุมัตยิืน่คําขอ
ขยายกําหนดวันสิน้สดุการอนุมัตแิผนงานดังกล่าว ก่อนวันสิน้สดุกําหนดไม่นอ้ยกว่า 15 วัน และขยายระยะเวลากําหนด
สิน้สุดไปไดอ้กีไม่เกนิ 2 คราว คราวละไม่เกนิ 30 วัน แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิเวลากําหนดที่ระบุไวใ้นแต่ละประเภท
สถานพยาบาลสตัว ์

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่
ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2.ขั ้นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งทกุฉบบั 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
หมายเหต:ุ เฉพาะกรณีสถานพยาบาลสตัวท์ีต่ัง้อยูใ่นพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
สว่นบําบัดรักษาโรคสตัว ์สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบําบัดโรคสตัว ์
กรมปศสุตัว ์ 
69/1 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400
โทรศพัท ์02-653-4444 ตอ่ 4191,4193  
โทรสาร 02-653-4444 ตอ่ 4192/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
หมายเหต:ุ เฉพาะกรณีสถานพยาบาลสตัวท์ีต่ัง้อยูใ่นพืน้ที่
ตา่งจังหวดั  
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 31 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีรั่บคําขอและตรวจสอบคําขอ พรอ้มหลักฐานการขอ
อนุมัตแิผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสตัว ์

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุป้องกัน
และบําบดัโรคสตัว ์

 
2 การพจิารณา 

2.1 เจา้หนา้ทีนั่ดตรวจสอบสถานที่จัดตัง้สถานพยาบาลสัตว ์
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําหนังสอืและเสนอผูม้อํีานาจลงนาม  

25 วนัทําการ สาํนักควบคมุป้องกัน
และบําบดัโรคสตัว ์

 
3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุมัต ิ
5 วนัทําการ สาํนักควบคมุป้องกัน

และบําบดัโรคสตัว ์
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

5 
 

คําขออนุมตัแิผนงานการจดัต ัง้สถานพยาบาลสตัว ์(แบบ สส.9) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

6 
 

ใบรบัรองแพทย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

7 
 

เอกสารแสดงสทิธใินอาคาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

8 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานพยาบาลสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

9 
 

แผนผงัภายในบรเิวณสถานพยาบาลสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

10 
 

แบบแปลน ประกอบดว้ย แบบร่างทางสถาปัตยกรรม ผงัหลกั 
และผงับรเิวณของสถานพยาบาลสตัวท์ ีจ่ะก่อสร้าง/ปรบัปรุง
อาคาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

11 
 

ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืรือ้ถอนอาคาร 
(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

12 
 

หน ังสือขอความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

13 
 

แบบรายงานความกา้วหนา้แผนงานการจดัต ัง้สถานพยาบาลสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม - 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคําขออนุมัตแิผนงานการจัดตัง้สถานพยาบาลสตัว ์

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนสถานสงเคราะหส์ตัว ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูป้ระสงคจ์ะขอหนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนสถานสงเคราะหส์ัตว ์ตอ้งปฏบิัตติามประกาศ กรมปศุสัตว ์
เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขึน้ทะเบยีนองคก์รจัดสวสัดภิาพสตัว ์และสถานสงเคราะหส์ตัว ์ตามพระราชบญัญัติ
ป้องกนัการทารุณกรรมและการจัดสวัสดภิาพสตัว ์พ.ศ. 2557 
  2. เพื่อสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ผู ท้ี่ม ีส ิทธิขอขึ้นทะเบียน  
สถานสงเคราะหส์ตัวต์อ่นายทะเบยีนไดจ้ะตอ้งเป็นสถานสงเคราะหส์ตัวท์ีดํ่าเนนิกจิกรรมในลักษณะทีไ่ม่มวีัตถุประสงค์
ในทางการเมอืงหรอืไมแ่สวงหากําไร หรอืรายไดม้าแบง่ปันกนั 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
  4. คณุสมบตัผิูข้อหนังสอืรับรอง 

      4.1 บคุคลธรรมดา 
         (1) มอีายไุมตํ่า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ ์

     (2) มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
     (3) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
     (4) ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรอืมจีติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

   (5) ไม่เคยไดรั้บโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถงึทีส่ดุใหจํ้าคุกในคดทีารุณกรรมสัตว ์เวน้แต่พน้โทษ
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี หรอืเป็นโทษสาํหรับความผดิทีไ่ดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

   (6) ดําเนนิกจิกรรมในลกัษณะทีไ่มม่วีตัถปุระสงคใ์นทางการเมอืงหรอืแสวงหากําไรหรอืรายไดม้าแบง่ปันกนั 
      4.2 นติบิคุคล 

   (1) มฐีานะเป็นนติบิคุคลตามกฎหมาย 
   (2) มสีาํนักงานตัง้อยูใ่นประเทศไทย 
   (3) กรรมการผูจั้ดการ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นตอ้งไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
   (4) กรรมการผูจั้ดการ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนตอ้งไม่เป็นบุคคลวกิลจริต หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ 
   (5) กรรมการผูจั้ดการ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นเคยไดรั้บโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึทีส่ดุใหจํ้าคกุใน

คดทีารุณกรรมสตัว ์เวน้แตพ่น้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี หรอืเป็นโทษสําหรับความผดิทีไ่ดก้ระทําโดยประมาทหรอื
ความผดิลหโุทษ 

   (6) ดําเนนิกจิกรรมในลกัษณะทีไ่มม่วีตัถปุระสงคใ์นทางการเมอืงหรอืแสวงหากําไรหรอืรายไดม้าแบง่ปันกนั 
  5. ตอ้งมายืน่คําขอพรอ้มทัง้แนบเอกสาร ณ สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดัทีเ่ป็นทีต่ัง้ของสถานสงเคราะหส์ตัว ์
  6. หนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนสถานสงเคราะหส์ตัว ์มอีาย ุ3 ปี นับแตว่นัทีอ่อกหนังสอืรับรอง 
  7. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
หมายเหต:ุ กรณีสถานสงเคราะหส์ตัวท์ีต่ัง้อยูใ่นพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
สาํนักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  
151/21-22 ถนนอรุณอมัรนิทร4์5 แขวงอรุณอมรนิทร ์ 
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700  
โทรศพัท ์0 2433 3017 โทรสาร 0 2433 3019  
E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th  
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
หมายเหต:ุ กรณีสถานสงเคราะหส์ตัวท์ีต่ัง้อยูใ่นพืน้ที่
ตา่งจังหวัด 
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอ พรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ  

30 นาท ี สาํนักงานปศสุตัว์
กรุงเทพมหานคร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบสถานทีต่ัง้สถานสงเคราะหส์ตัว ์
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําหนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนเป็นสถาน
สงเคราะหส์ตัว ์และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

9 วนัทําการ สาํนักงานปศสุตัว์
กรุงเทพมหานคร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามหนังสอืรับรอง 

5 วนัทําการ สาํนักงานปศสุตัว์
กรุงเทพมหานคร 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- เฉพาะกรณีนติบิคุคล 
- ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- เฉพาะกรณีมกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ 
- ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- เฉพาะกรณีบคุคลตา่งชาต ิ
- ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

สาํนักงานตํารวจแหง่ชาต ิ

5 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

6 
 

แบบคําขอขึน้ทะเบยีนเป็นสถานสงเคราะหส์ตัว ์แบบ (ปทส.6 
หรอื ปทส.7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

7 
 

เอกสารแสดงสทิธใินอาคาร (ทีต่ ัง้สถานสงเคราะหส์ตัว)์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

8 
 

แผนทีส่ถานทีต่ ัง้ (ปสท.8) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

9 
 

บญัชรีายชือ่ผูบ้รหิารและผูด้แูลสถานสงเคราะหส์ตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

10 
 

รูปถา่ยทีต่ ัง้สถานสงเคราะหส์ตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

11 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
 
 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

12 
 

ใบรบัรองแพทย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม - 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนองคก์รจดัสวสัดภิาพสตัว ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 31 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูป้ระสงคย์ืน่ขอหนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนองคก์รจัดสวสัดภิาพสตัว ์ตอ้งปฏบิัตติาม ประกาศกรมปศสุตัว ์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ และสถานสงเคราะห์สัตว ์
ตามพระราชบญัญัตป้ิองกนัการทารุณกรรมและการจัดสวัสดภิาพสตัว ์พ.ศ. 2557 
  2. เพื่อสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดภิาพสัตว์ ผูท้ีม่ ีสทิธิขอขึน้ทะเบยีนองคก์ร 
สวัสดภิาพสัตวต์่อนายทะเบยีนไดจ้ะตอ้งเป็นองคก์รสวัสดภิาพสัตวท์ีดํ่าเนินกจิกรรมในลักษณะทีไ่ม่มีวัตถุประสงค์
ในทางการเมอืงหรอืไมแ่สวงหากําไร หรอืรายไดม้าแบง่ปันกนัเทา่นัน้ 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
  4. คณุสมบตัผิูข้อหนังสอืรับรอง 

      4.1 คณะบคุคล 
   (1) ตอ้งมสีมาชกิไมน่อ้ยกวา่ 10 คน และมสีมาชกิทีม่สีญัชาตไิทย อยา่งนอ้ย 3 คน 
   (2) สมาชกิตอ้งมอีายไุมตํ่า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ ์
   (3) สมาชกิตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
   (4) มสีาํนักงานตัง้อยูใ่นประเทศไทย 
   (5) สมาชกิตอ้งไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
   (6) สมาชกิตอ้งไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรอืมจีติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
   (7) สมาชกิตอ้งไม่เคยไดรั้บโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึทีส่ดุใหจํ้าคกุในคดทีารุณกรรมสตัว ์เวน้แต่

พน้โทษมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี หรอืเป็นโทษสาํหรับความผดิทีไ่ดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 
   (8) มวีตัถปุระสงคห์รอืดําเนนิกจิกรรมเกีย่วกับการป้องกนัการทารุณกรรมสตัว ์
   (9) ไมม่วีตัถปุระสงคใ์นทางการเมอืงหรอืแสวงหากําไรหรอืรายไดม้าแบง่ปันกนั 

      4.2 นติบิคุคล 
   (1) มฐีานะเป็นนติบิคุคลตามกฎหมาย 
   (2) มสีาํนักงานตัง้อยูใ่นประเทศไทย 
   (3) กรรมการผูจั้ดการ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นตอ้งไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
   (4) กรรมการผูจั้ดการ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นตอ้งไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติหรอืมจีติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
   (5) กรรมการผูจั้ดการ ผูบ้รหิาร หรือหุน้ส่วนเคยไดรั้บโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถงึทีส่ดุใหจํ้าคุก 

ในคดทีารุณกรรมสตัว ์เวน้แตพ่น้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี หรอืเป็นโทษสําหรับความผดิทีไ่ดก้ระทําโดยประมาท
หรอืความผดิลหโุทษ 

   (6) มวีตัถปุระสงคห์รอืดําเนนิกจิกรรมเกีย่วกับการป้องกนัการทารุณกรรมสตัว ์
   (7) ไมม่วีตัถปุระสงคใ์นทางการเมอืงหรอืแสวงหากําไรหรอืรายไดม้าแบง่ปันกนั 

  5. ตอ้งมายืน่คําขอพรอ้มทัง้แนบเอกสาร ณ สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดัทีเ่ป็นทีต่ัง้ขององคก์รจัดสวสัดภิาพสตัว ์
  6. หนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนองคก์รจัดสวสัดภิาพสตัว ์มอีาย ุ3 ปี นับแตว่นัทีอ่อกหนังสอืรับรอง 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
หมายเหต:ุ เฉพาะองคก์รจัดสวัสดภิาพสตัวท์ีอ่ยูใ่นพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
สาํนักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  
151/21-22 ถนนอรุณอมัรนิทร ์45 แขวงอรุณอมรนิทร ์ 
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700  
โทรศพัท ์02-4333017 โทรสาร 02-433-3317/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
หมายเหต:ุ เฉพาะองคก์รจัดสวัสดภิาพสตัวท์ีต่ัง้ในพืน้ที่
ตา่งจังหวัด 
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดัทกุจังหวดั/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอ พรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 

30 นาท ี สาํนักงานปศสุตัว์
กรุงเทพมหานคร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบสถานทีต่ัง้องคก์รสวัสดภิาพสตัว ์
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําหนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนองคก์ร
สวสัดภิาพสตัว ์และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

9 วนัทําการ สาํนักงานปศสุตัว์
กรุงเทพมหานคร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามหนังสอืรับรอง 

5 วนัทําการ สาํนักงานปศสุตัว์
กรุงเทพมหานคร 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

5 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

6 
 

แบบคําขอขึน้ทะเบยีนองคก์รจดัสวสัดภิาพสตัว ์(ปทส.1 หรอื 
ปทส.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

7 
 

ประวตัขิองสมาชกิ (แบบ ปทส. 3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

8 
 

ขอ้บงัคบัคณะบุคคล (แบบ ปทส. 4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

9 
 

บญัชรีายชือ่สมาชกิคณะบุคคล (แบบ ปทส. 5) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

10 
 

แผนทีต่ ัง้สํานกังาน (แบบ ปทส. 8) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

11 
 

เอกสารแสดงสทิธิใ์นอาคาร (ทีต่ ัง้สํานกังาน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

12 
 

ตราสารขอ้หรอืบงัคบั หรือหลกัฐานทีแ่สดงถงึวตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบขององคก์ร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
 

กรมปศสุตัว ์

13 
 

ใบรองแพทย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สําเนา 0 ฉบบั 
14 

 
หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม - 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 32 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะนําเขา้อาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดบิ วัตถุทีผ่สมแลว้ อาหารเสรมิ
สาํหรับสตัว ์ผลติภัณฑน์มสาํหรับสตัว ์และอาหารสตัวผ์สมยา ตอ้งปฏบิตัติาม พ.ร.บ.อาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 
  2. ผูอ้นุญาตจะออกใบอนุญาตผลติ นําเขา้ หรือขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะได ้เมือ่ปรากฏวา่ผูข้ออนุญาต  
มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้

      2.1 เป็นเจา้ของกจิการทีป่ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญาต 
      2.2 มอีายไุมตํ่า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ ์
      2.3 มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
      2.4 ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
      2.5 ไม่เคยไดรั้บโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึทีส่ดุหรือคําสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจํ้าคุก ในความผดิ 

ทีก่ฎหมายบัญญัตใิหถ้อืเอาการกระทําโดยทุจรติเป็นองคป์ระกอบ หรือตามพระราชบัญญัตนิี้ เวน้แตพ่น้โทษมาแลว้ 
ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัขอรับใบอนุญาต 

      2.6 ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติ คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
      2.7 มสีถานทีผ่ลติ สถานทีนํ่าเขา้ สถานทีข่าย หรอืสถานทีเ่ก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ และอปุกรณ์ทีใ่ช ้

ในการผลติ การขาย หรือการเก็บอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ และการควบคุมหรือรักษา คุณภาพอาหารสัตวค์วบคุม
เฉพาะ ซึง่มลีกัษณะและจํานวนตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 
  3. ผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะนําเขา้อาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดบิ วัตถุทีผ่สมแลว้ อาหารเสรมิ
สําหรับสัตว ์ผลติภัณฑ์นมสําหรับสัตว์ และอาหารสัตวผ์สมยาใหย้ื่นคําขอใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  
ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาเอกสารหลกัฐาน 
  4. การออกใบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะสามารถยืน่คําขอไดต้ามเงือ่นไข ดงันี ้

      4.1. การขอใบอนุญาต (รายใหม)่ ตอ้งยืน่คําขอมาที ่กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์จังหวัดปทมุธาน ี
เท่านั้น โดยสามารถยื่นเอกสารผ่านสํานักงานปศุสัตวจั์งหวัดทีส่ถานประกอบการตัง้อยู่ เพื่อสง่ต่อมาทีก่องควบคุม
อาหารและยาสตัว ์เพือ่ดําเนนิการพจิารณาออกใบอนุญาตตามขัน้ตอนตอ่ไป 

      4.2. การขอตอ่อายใุบอนุญาต 
    (1) ผูป้ระกอบการในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สามารถยืน่คําขอไดท้ี ่กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์

จังหวดัปทมุธาน ี
    (2) ผูป้ระกอบการในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถยื่นคําขอไดท้ี่ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง 

ทีส่ถานประกอบการตัง้อยู ่

เง ือ่นไข 
  1. หลงัจากทีผู่ม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตฯ แลว้ ใหผู้ป้ระกอบการมารับใบอนุญาตฯ และชําระคา่ธรรมเนียม
ใบอนุญาต โดยการยืน่คําขอชาํระคา่ธรรมเนยีมตอ้งยืน่กอ่นเวลา 15.00 น. 
  2. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
หมายเหต:ุ กรณีทีผู่รั้บบรกิารมขีอ้สงสยัสามารถตดิตอ่
สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่โทรศพัท ์021590406-7 ตอ่ 102  
ในวนัและเวลาราชการ 
ระบบมาตรฐานปศสุตัว ์กรมปศสุตัว ์
(http://ict.dld.go.th/eservice/)/ 
เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
หมายเหต:ุ กรณีผูม้าตดิตอ่หลงั 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30 น.  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป 
กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์ 
91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง  
จังหวดัปทมุธาน ี12000 โทรศัพท0์21590406-7 ตอ่ 102 
โทรสาร 021590406-7 ตอ่ 105/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
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สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 

(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาตพรอ้มเอกสารประกอบคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน
ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

1 ชัว่โมง กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีอ่อกเลขทีแ่ละจัดทําใบอนุญาตนําเขา้อาหารสัตว์
ควบคมุเฉพาะ และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

6 ชัว่โมง กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 
3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
2 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 

และยาสตัว ์

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คําขอเป็นนติบิคุคล โดยเอกสารมอีายุไม่เกนิ 6 
เดอืน และลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งทุกหนา้ตามเงื่อนไขหนังสอื
รับรอง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- เฉพาะกรณีกรรมการลงนามเป็นชาวตา่งชาต ิ
- ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- เฉพาะกรณีมกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ 
- ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

5 
 

ทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

6 
 

ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย กรณีผู ้ขออนุญาตหรือ 
ผูดํ้าเนนิกจิการเป็นชาวตา่งชาต ิ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการจัดหางาน 

7 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของสถานทีนํ่าเขา้อาหารสตัวแ์ละสถานทีเ่ก็บ
อาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรอง) 

- 

8 
 

ชุดสญัญาเช่าสถานทีเ่ก็บอาหารสตัวห์รอืชุดหนงัสอืยนิยอมให้
ใช้สถานที่(กรณีเช่าสถานที่)หรือเอกสารแสดงความเป็น
เจา้ของสถานที ่
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาทกุหนา้) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

9 
 

ใบทะเบยีนพานชิย ์ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

10 
 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูดํ้าเนนิกจิการ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

11 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

12 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ
สถานทีเ่ก็บอาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (- เฉพาะกรณีผูย้ืน่คําขอมคีวามประสงคนํ์าเขา้อาหารสตัว์
ประเภทวตัถดุบิ 
- ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

13 
 

ใบอนุญาตฉบบัเดมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีการยืน่ตอ่อายใุบอนุญาต) 

กรมปศสุตัว ์

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ใบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
หมายเหตุ: สามารถชําระเป็นเงินสด ณ วันทีรั่บใบอนุญาตทีจุ่ดรับคําขอ  
หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จา่ยกรมปศสุตัว ์

 คา่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 กฎหมายและคูม่อืการขอใบอนุญาตอาหารสตัว ์

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 33 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะขายอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดบิ วัตถุทีผ่สมแลว้ อาหารเสริม
สาํหรับสตัว ์ผลติภัณฑน์มสาํหรับสตัว ์และอาหารสตัวผ์สมยา ตอ้งปฏบิตัติามพ.ร.บ.อาหารสตัว ์พ.ศ.2558 
  2. ผูอ้นุญาตจะออกใบอนุญาตผลติ นําเขา้ หรอืขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะได ้เมือ่ปรากฏวา่ผูข้ออนุญาต มี
คณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้

      2.1 เป็นเจา้ของกจิการทีป่ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญาต 
    2.2 มอีายไุมตํ่า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ ์
    2.3 มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
    2.4 ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

      2.5 ไม่เคยไดรั้บโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึทีส่ดุหรือคําสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจํ้าคุก ในความผดิ 
ทีก่ฎหมายบัญญัตใิหถ้อืเอาการกระทําโดยทุจรติเป็นองคป์ระกอบ หรือตามพระราชบัญญัตนิี้ เวน้แตพ่น้โทษมาแลว้ 
ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัขอรับใบอนุญาต 

      2.6 ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติ คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
    2.7 มสีถานทีผ่ลติ สถานทีนํ่าเขา้ สถานทีข่าย หรอืสถานทีเ่ก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ และอปุกรณ์ทีใ่ช ้

ในการผลติ การขาย หรือการเก็บอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ และการควบคุมหรือรักษา คุณภาพอาหารสัตวค์วบคุม
เฉพาะ ซึง่มลีกัษณะและจํานวนตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 
  3. ผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะขายอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดบิ วัตถุทีผ่สมแลว้ อาหารเสริม
สําหรับสัตว ์ผลติภัณฑ์นมสําหรับสัตว์ และอาหารสัตวผ์สมยาใหย้ื่นคําขอใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  
ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาเอกสารหลกัฐาน 
  4. ประเภทการขายอาหารสตัวอ์อกเป็น 2 ประเภท คอื ประเภทขายสง่และขายปลกี และประเภทขายปลกีโดย
สามารถยืน่คําขอไดต้ามเงือ่นไข ดงันี ้

      4.1 ผูป้ระกอบการในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สามารถยืน่คําขอไดท้ี ่กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์
จังหวดัปทมุธาน ี

      4.2 ผูป้ระกอบการในพื้นทีต่่างจังหวัด สามารถยื่นคําขอไดท้ี ่สํานักงานปศุสัตวจั์งหวัดทุกแห่งทีส่ถาน
ประกอบการตัง้อยู ่

เง ือ่นไข 
  1. หลงัจากทีผู่ม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตฯ แลว้ ใหผู้ป้ระกอบการมารับใบอนุญาตฯ และชําระคา่ธรรมเนียม
ใบอนุญาต โดยการยืน่คําขอชาํระคา่ธรรมเนยีมตอ้งยืน่กอ่นเวลา 15.00 น. 
  2. เจา้หนา้ทีส่ามารถดําเนินการออกใบอนุญาตได ้40 ฉบับ /วันทําการ หากมีจํานวนเกนิกว่านี้ใหย้กยอด 
เป็นวนัทําการถัดไป 
  3. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
หมายเหต:ุ ในกรณีทีผู่รั้บบรกิารมขีอ้สงสยัสามารถตดิตอ่
สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่โทรศพัท ์021590406-7 ตอ่ 102  
ในวนัและเวลาราชการ  
ระบบมาตรฐานปศสุตัว ์กรมปศสุตัว ์
(http://ict.dld.go.th/eservice/)/ 
เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
หมายเหต:ุ กรณีผูม้าตดิตอ่หลัง 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30 น.  
แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถดัไป 
กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์ 
91 หมู4่ ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง  
จังหวดัปทมุธาน ี12000 โทรศัพท ์02-1590406-7 ตอ่ 102 
โทรสาร  02-1590406-7ตอ่ 105 / 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดัทกุแหง่ ณ พืน่ทีท่ีส่ถานประกอบการ
ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาตพรอ้มเอกสารประกอบคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน
ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

1 ชัว่โมง กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ที่ออกเลขที่และจัดทําใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
ควบคมุเฉพาะ และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

6 ชัว่โมง กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 
3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
2 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 

และยาสตัว ์

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (- เฉพาะกรณีผูย้ื่นคําขอเป็นนิตบิุคคล โดยเอกสาร 
มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 
- ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้ตามเงือ่นไขหนังสอืรับรอง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(- เฉพาะกรณีกรรมการลงนามเป็นชาวตา่งชาต ิ
- ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(- เฉพาะกรณีมกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ 
- ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

5 
 

ทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

6 
 

ใบอนุญาตฉบบัเดมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณียืน่ตอ่อายใุบอนุญาต) 

กรมปศสุตัว ์

7 
 

ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(- เฉพาะกรณีผูข้ออนุญาตหรอืผูดํ้าเนนิกจิการเป็นชาวตา่งชาต ิ
- ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการจัดหางาน 

8 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของสถานทีข่ายอาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรอง) 
 
 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

9 
 

ชุดสญัญาเชา่สถานทีข่ายอาหารสตัวห์รอืชุดหนงัสอืยนิยอมให้
ใชส้ถานที(่กรณีเชา่สถานที)่ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาทกุหนา้) 

- 

10 
 

รูปถา่ยสถานทีข่ายอาหารสตัว(์ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรอง) 

- 

11 
 

ใบทะเบยีนพานชิย ์(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(- เฉพาะกรณีบคุคลธรรมดา 
- ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

12 
 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูดํ้าเนนิกจิการ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 

- 

13 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะ ประเภทขายส่งและ
ขายปลกี 
หมายเหต:ุ - คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบั 
- สามารถชาํระเป็นเงนิสด ณ วันทีรั่บใบอนุญาต ทีจ่ดุรับคําขอ  
หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายกรมปศสุตัว ์

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  
 

2 ใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ประเภทขายปลกี 
หมายเหต:ุ - คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบั 
- สามารถชาํระเป็นเงนิสด ณ วันทีรั่บใบอนุญาต ทีจ่ดุรับคําขอ  
หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายกรมปศสุตัว ์

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) กฎหมายและคูม่อืการขอใบอนุญาตอาหารสตัว ์

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะผลติอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดบิ วัตถุทีผ่สมแลว้ อาหารเสริม
สาํหรับสตัว ์ผลติภัณฑน์มสาํหรับสตัว ์และอาหารสตัวผ์สมยา ตอ้งปฏบิตัติาม พ.ร.บ. อาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 
  2. ผูอ้นุญาตจะออกใบอนุญาตผลติ นําเขา้ หรือขายอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะได ้เมือ่ปรากฏว่าผูข้ออนุญาต  
มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้

      2.1 เป็นเจา้ของกจิการทีป่ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญาต 
      2.2 มอีายไุมตํ่า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ ์
      2.3 มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
      2.4 ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
      2.5 ไม่เคยไดรั้บโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึทีส่ดุหรือคําสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจํ้าคุก ในความผดิ 

ทีก่ฎหมายบัญญัตใิหถ้อืเอาการกระทําโดยทุจรติเป็นองคป์ระกอบ หรือตามพระราชบัญญัตนิี้ เวน้แตพ่น้โทษมาแลว้ 
ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัขอรับใบอนุญาต 

      2.6 ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติ คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
      2.7 มสีถานทีผ่ลติ สถานทีนํ่าเขา้ สถานทีข่าย หรอืสถานทีเ่ก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ และอปุกรณ์ทีใ่ช ้

ในการผลติ การขาย หรือการเก็บอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ และการควบคุมหรือรักษา คุณภาพอาหารสัตวค์วบคุม
เฉพาะ ซึง่มลีกัษณะและจํานวนตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 
  3.ผู ้ประกอบการทีป่ระสงคจ์ะผลติอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดบิ วัตถุทีผ่สมแลว้ อาหารเสริม
สําหรับสัตว ์ผลติภัณฑ์นมสําหรับสัตว์ และอาหารสัตวผ์สมยาใหย้ื่นคําขอใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  
ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาเอกสารหลกัฐาน 
  4. การออกใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะสามารถยืน่คําขอไดต้ามเงือ่นไข ดงันี ้

      4.1 การขอใบอนุญาต (รายใหม่) ตอ้งยื่นคําขอมาที ่กองควบคุมอาหารและยาสัตว ์กรมปศุสัตว ์จังหวัด
ปทุมธานี เท่านัน้ โดยสามารถยืน่เอกสารผ่านสํานักงานปศุสัตวจั์งหวัดทีส่ถานประกอบการตัง้อยู่ เพื่อสง่ต่อมาทีก่อง
ควบคมุอาหารและยาสตัว ์เพือ่ดําเนนิการพจิารณาออกใบอนุญาตตามขัน้ตอนตอ่ไป 

      4.2 การขอตอ่อายใุบอนุญาต 
   (1) ผูป้ระกอบการในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สามารถยืน่คําขอไดท้ี ่กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์

จังหวดัปทมุธาน ี
   (2) ผูป้ระกอบการในพืน้ทีต่า่งจังหวัด สามารถยืน่คําขอไดท้ี ่สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดทกุแห่งทีส่ถานประกอบการ 

ตัง้อยู ่

เง ือ่นไข 
  1. หลังจากทีผู่ม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตฯ แลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหผู้ป้ระกอบการมารับใบอนุญาต และชําระ
คา่ธรรมเนยีม โดยการยืน่คําขอชาํระคา่ธรรมเนยีมตอ้งยืน่กอ่นเวลา 15.00 น. 
  2. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ระบบมาตรฐานปศสุตัว ์กรมปศสุตัว ์
(http://ict.dld.go.th/eservice/)/ 
เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
หมายเหต:ุ กรณีผูม้าตดิตอ่หลัง 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป 
กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์ 
91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง  
จังหวดัปทมุธาน ี12000 โทรศัพท ์021590406-7 ตอ่ 102 /
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
หมายเหต:ุ กรณีผูม้าตดิตอ่หลัง 16.00 น.  
สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30  
แตจ่ะดําเนนิการใหใ้นวนัถัดไป 
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดัทกุแหง่ ณ พืน้ทีท่ีส่ถานประกอบการ
ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 17 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาตพรอ้มเอกสารประกอบคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน 
ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง/ชีแ้จงหากเอกสารไม่ครบถว้น 

2 ชัว่โมง กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีนั่ดผูป้ระกอบการเพื่อตรวจสถานทีผ่ลติอาหารสัตว ์
2.2 เจา้หนา้ทีต่รวจประเมนิสถานทีผ่ลติอาหารสตัวแ์ละชีแ้จง
ผลการตรวจประเมนิใหผู้ป้ระกอบการทราบ 

15 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ที่ออกเลขที่และจัดทําใบอนุญาตผลติอาหารสัตว์
ควบคมุเฉพาะ และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

1 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 
4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
5 ชัว่โมง กองควบคมุอาหาร 

และยาสตัว ์

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (- เฉพาะกรณีผูย้ื่นคําขอเป็นนิตบิุคคล โดยเอกสารมีอาย ุ
ไมเ่กนิ 6 เดอืน  
- ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้ตามเงือ่นไขหนังสอืรับรอง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(- เฉพาะกรณีกรรมการลงนามเป็นชาวตา่งชาต ิ
- ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(- เฉพาะกรณีมกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ 
- ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

5 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

7 
 

ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (- เฉพาะกรณีทีผู่ข้ออนุญาตหรือผูดํ้าเนินกจิการเป็น
ชาวตา่งชาต ิ
- ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

8 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน หรอืใบรบัแจง้การประกอบ
กจิการโรงงาน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (- เฉพาะกรณีการขออนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
(รายใหม)่ 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

- ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 
9 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของสถานทีผ่ลติอาหารสตัวแ์ละสถานทีข่าย
อาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (- เฉพาะกรณีการขออนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
(รายใหม)่ 
- ลงนามรับรอง) 

- 

10 
 

เอกสารแสดงการเป็นเจา้ของกจิการ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (- เฉพาะกรณีการขออนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
(รายใหม)่ 
- ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

11 
 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูดํ้าเนนิกจิการ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 

- 

12 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพของสถานที่
ผลติอาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

13 
 

รายการเครือ่งจกัร เครือ่งมอื พรอ้มท ัง้อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติ 
ระบุชนดิ ขนาดแรงมา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- เฉพาะกรณีการตอ่อายใุบอนุญาตผลติ 
- ถา้มกีารเปลีย่นแปลงรายการเครือ่งมอื เครือ่งจักร ใหล้งนามรับรอง) 

- 

14 
 

แบบรายงานผลการผลติอาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรอง) 

- 

15 
 

แผนภูมแิสดงการผลติ รายละเอยีดเครือ่งจกัร พรอ้มระบุตําแหน่ง
ทีต่ ัง้เครือ่งจกัร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (- เฉพาะกรณีการขออนุญาตผลติอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ 
(รายใหม)่ - ลงนามรับรอง) 

- 

16) 
 

ใบอนุญาตฉบบัเดมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีการยืน่ตอ่อายใุบอนุญาต) 

กรมปศสุตัว ์

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะ (กําลงัการผลิต 
ไมเ่กนิ 10 ตนัแรก) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 10 ตนัการผลติ))  
 

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  
 

2 ใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะ (กําลงัการผลติเกนิ 
10 ตนั) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่หนึง่ตนัสว่นเกนิ))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 กฎหมายและคูม่อืการขอใบอนุญาตอาหารสตัว ์

หมายเหต-ุ  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนญุาตโฆษณาคณุภาพหรอืสรรพคณุของ 
      อาหารสตัว ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 35 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะขอใบอนุญาตโฆษณาคณุภาพหรอืสรรพคณุของอาหารสตัวต์อ้งปฏบิัตติาม พ.ร.บ.
อาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 

เง ือ่นไข 
  1. หลังจากทีผู่ม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตฯ แลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหผู้ป้ระกอบการมารับใบอนุญาตตอ่ไป 
  2. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(ฝ่ายมาตรฐานงานอาหารสตัว)์ กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์ 
ศนูยร์าชการกรมปศสุตัว ์จังหวดัปทมุธาน ีถ.ตวิานนท ์ตําบลบางกะด ี
อําเภอเมอืง จังหวัดปทมุธานี 12000 โทรศพัท ์0-2159-0406 
ตอ่ 111 โทรสาร 0-2159-0406 ตอ่ 105/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 25 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาตพรอ้มเอกสารประกอบคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน
ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
1.3 เจา้หนา้ทีอ่อกหนังสอืแสดงการรับคําขอ 

1 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาใบอนุญาตโฆษณาคณุภาพหรือ
สรรพคณุของอาหารสตัวแ์ละหลกัฐานประกอบ 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดเตรียมเอกสารขอ้มูลและจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการ 
2.3 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาตและเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณา
ลงนาม 

22 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตโฆษณาคณุภาพหรอืสรรพคณุของ
อาหารสตัว ์

2 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนา) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนา) 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

4 
 

คําขอโฆษณาคณุภาพหรอืสรรพคณุของอาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 14 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

5 
 

ภาพ ภาพร่าง สคริปต ์แผ่นภาพเลื่อน ข้อความหรือเสียง  
เพือ่ประกอบการพจิารณา 
ฉบบัจรงิ 15 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ

- 

6 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวสํ์าหรบัผู ้รบัใบอนุญาต
ผลติอาหารสตัวแ์ละผูร้บัใบอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 15 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

7 
 

ใบอนุญาตผลติอาหารสตัว/์ใบอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัว/์
ใบอนุญาตขายอาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 15 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

8 
 

รายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัอาหารสตัวท์ ีจ่ะทําการโฆษณาน ัน้ให้
เพยีงพอทีจ่ะพจิารณาคุณประโยชน ์คุณภาพหรอืสรรพคุณของ
อาหารสตัวไ์ด ้หรอืในกรณีทีจ่ะอา้งองิจากสถาบนัจะตอ้งเป็น
สถาบนัทีไ่ดร้บัรองจากรฐับาลของประเทศน ัน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 15 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  -   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขอโฆษณาหรอื 

หมายเหต ุ
- 
 

 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 340 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอหนงัสอืแจง้การนําเขา้ซึง่อาหารสตัวเ์ขา้มา 
       ในราชอาณาจกัร (นส.4) 36 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูรั้บบรกิารตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญัตคิวบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 โดยตอ้งมายืน่คําขออนุญาต
แจง้การนําเขา้ซึง่อาหารสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจักรตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่ณ ฝ่ายตรวจสอบ 2 (การนําเขา้และสง่ออก) 
กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์โดยการยืน่ดว้ยตนเองใหเ้ตรยีมเอกสารอย่างละ 2 ฉบบั สําหรับการยืน่ผ่านการใหบ้รกิาร
ผา่นระบบมาตรฐานปศสุตัว ์(e-Service) ใหเ้ตรยีมเอกสารอยา่งละ 1 ฉบบั 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. หลังจากผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืแจง้การนําเขา้อาหารสตัว ์ (นส.4) แลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณา 
ใหผู้ม้ารับบรกิารทราบตอ่ไป 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ฝ่ายตรวจสอบ 2 (การนําเขา้และสง่ออก) กองควบคมุอาหาร
และยาสตัว ์ศนูยร์าชการกรมปศสุตัว ์จังหวัดปทมุธาน ี 
ถนนตวิานนท ์ต.บางกระด ีอ.เมอืง จ.ปทมุธาน ี12000  
โทรศพัท ์0 2159 0406 ตอ่ 103 โทรสาร 0 2159 0406 ตอ่ 105/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ ในการยืน่ผ่านระบบมาตรฐานปศสุตัว ์ 
(e-Service) เปิดใหย้ืน่ตลอด 24 ชัว่โมง  
แตร่ะยะเวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร คอื 08.30 – 16.30 น.) 
การใหบ้รกิารผ่านระบบมาตรฐานปศสุตัว ์(e-Service) 
http://req.dld.go.th /เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูม้าขอรับบรกิารยืน่คําขอแจง้การนําเขา้ซึง่อาหารสัตว์
เขา้มาในราชอาณาจักร (นส.4) ต่อพนักงานเจา้หนา้ที ่ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้ง ของเอกสาร
ประกอบคําขอและออกใบนัดวนัมารับเอกสาร 

1 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารและออกหนังสอืแจง้การนําเขา้ซึง่
อาหารสตัว ์(นส.4) 

10 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 
3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้ีอํานาจลงนามในหนังสือแจง้การนําเขา้ซึง่อาหารสัตว ์
(นส.4) 

4 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนา) 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบส ัง่ชือ้ (Invoice ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

5 
 

ใบขนสนิคา้ (Bill of lading) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

6 
 

หนงัสือรบัรองแหล่งกําเนิดของวตัถุด ิบที่ใช้ในการผลิต 
(Certificate  of  Origin ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

7 
 

หนงัสอืรบัรองผลวเิคราะห ์ ( Certificate  of  Analysis ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

8 
 

หนงัสอืแสดงรายละเอยีดผลติภณัฑ ์ ( Product 
Information ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

9 
 

หนงัสอืรบัรองสตูร  ( Certificate  of  Formula ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

10 
 

หนงัสือรบัรองสุขภาพ/หนงัสือรบัรองการปลอดศตัรูพืช 
(Health Certificate/Certificate of Phytosanitary)  
จากหนว่ยงานราชการทีร่บัผดิชอบของประเทศผูผ้ลติ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

11 
 

ใบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

12 
 

ทะเบยีนอาหารสตัวแ์ละฉลากภาษาไทย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

13 
 

ใบรายงานการบรรจ ุ ( Packing  List ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

- 

14 
 

เอกสารหลกัฐานอืน่  ๆไดแ้ก ่บญัชรีายชือ่ผูช้ ือ้สนิคา้พรอ้มปรมิาณ
การส ัง่ชือ้ และทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด โครงการและแผนการทดลอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม - 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขอแจง้การนําเขา้ซึง่อาหารสตัว ์นส4 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอหนงัสอืรบัรองผลติภณัฑอ์าหารสตัวว์า่ขายได ้
      ในประเทศไทย (Certificate of free sale) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 37 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะขอออกหนังสอืรับรองผลติภัณฑอ์าหารสตัวว์า่ขายไดใ้นประเทศไทย (Certificate 
of free sale) ตอ้งปฏบิตัติาม พ.ร.บ. ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2.ขั ้นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ฝ่ายตรวจสอบ 2 (การนําเขา้และสง่ออก) กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์ศนูยร์าชการกรมปศสุตัว ์จังหวัดปทมุธาน ี 
ถ.ตวิานนท ์ต.บางกะด ีอ.เมอืง  จังหวดัปทมุธาน ี12000 
โทรศพัท ์02-159-0406 ตอ่ 102 โทรสาร 02-159-0406   
E-mail afvc2@dld.go.th/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 6 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูม้าขอรับบรกิารยืน่คําขอหนังสอืรับรองผลติภัณฑ์
อาหารสตัวว์า่ขายไดใ้นประเทศไทย (Certificate of free 
sale) ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร
ประกอบคําขอและออกใบนัดวนัมารับเอกสาร 

1 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารและออกหนังสอืรับรองผลติภัณฑ์
อาหารสตัวว์า่ขายไดใ้นประเทศไทย (Certificate of free 
sale) และเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

3 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้ีอํานาจลงนามในหนังสอืรับรองผลติภัณฑอ์าหารสัตว ์
วา่ขายไดใ้นประเทศไทย (Certificate of free sale) 

2 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

หนงัสอืคําขอจากทางบรษิทั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งพรอ้มประทับตรานติบิคุคล) 
5 
 

ใบอนุญาตผลติอาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์

6 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบียนอาหารสตัว ์หรือหนงัสือแสดง
รายละเอยีดผลติภณัฑ ์(Product Information) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม - 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอหนงัสอืรบัรองความปลอดภยั (Health 
certificate) ของอาหารสตัว ์38 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะขอออกหนังสอืรับรองความปลอดภัย (Health certificate) ตอ้งปฏบิัตติาม พ.ร.บ.
ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ฝ่ายตรวจสอบ 2 (การนําเขา้และสง่ออก) กองควบคมุอาหาร
และยาสตัว ์ศนูยร์าชการกรมปศสุตัว ์จังหวัดปทมุธาน ี 
ถ.ตวิานนท ์ต.บางกะด ีอ.เมอืง  ปทมุธาน ี12000  
โทรศพัท ์0 2159 0406-7 ตอ่ 103 โทรสาร 0 2159 0406 ตอ่ 105  
E-mail : afvc2@dld.go.th / 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 6 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อรับบริการยื่นคําขอหนังสอืรับรองความปลอดภัย 
(Health certificate) พรอ้มสมดุ Lock book ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร
ประกอบคําขอ 

1 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาเอกสารหลักฐานและออกหนังสอืรับรอง
ความปลอดภัย (Health certificate) จากนั้นเสนอผูม้ีอํานาจ 
เพือ่พจิารณาลงนาม 

3 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้ีอํานาจลงนามในหนังสอืรับรองความปลอดภัย (Health 
certificate) 

2 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งพรอ้มประทับตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4 
 

แบบคําขอหนงัสอืรบัรองความปลอดภยั (Health certificate) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งพรอ้มประทับตรานติบิคุคล) 
5 
 

หนงัสอืแสดงรายละเอยีดผลติภณัฑ ์(Product Information) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

6 
 

สําเนาใบกํากบัสนิคา้ (Invoice) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

7 
 

สําเนาใบขนสง่สนิคา้ขาเขา้ (Import Entry Declaration) 
หรอืใบตราสง่สนิคา้ (Bill pf lading) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

8 
 

สําเนาใบแสดงรายการบรรจหุบีหอ่ (Packing List) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

9 
 

หนงัสอืรบัรองความปลอดภยั (Health certificate) ตามที่
ประเทศปลายทางกําหนด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 3 ฉบบั 

- 

10 
 

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรองโรงงานทีผ่ลติสนิคา้ทีอ่อก
โดยกรมปศสุตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ยกตัวอย่าง เชน่ สําเนา GMP สําเนา HACCP ทีร่ะบเุลข 
VNC. สาํเนาใบอนุญาตผลติ เป็นตน้) 

กรมปศสุตัว ์

11 
 

เอกสารหลกัฐานอืน่ๆ ทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ความทีจ่ะใหร้บัรอง
หรอืขอ้กําหนดของประเทศคูค่า้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ยกตัวอย่าง เชน่ ใบบันทกึอณุหภูม,ิ ผลวเิคราะห,์ Manufacturer 
Declaration, กระบวนการผลติ, Permit, Product Information) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 แบบคําขอหนงัสอืรบัรองความปลอดภยั (Health Certificate) 
(หมายเหต:ุ (บาทตอ่ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คําขอ หนังสอืรับรองความปลอดภัย (Health certificate) ของอาหารสตัว ์

หมายเหต ุ
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 347 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 39 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูรั้บใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ใบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ทีม่คีวามประสงค์
จะผลติหรือนําเขา้อาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดบิ วัตถุทีผ่สมแลว้ ผลติภัณฑน์มสําหรับสัตว ์อาหารเสริม
สาํหรับสตัว ์และอาหารสตัวผ์สมยา ตอ้งนําอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะนัน้มาขึน้ทะเบยีนตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่และเมือ่ไดรั้บ
ใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะนัน้แลว้ จงึจะผลติหรอืนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะนัน้ได ้ในการ
ยืน่คําขอจะตอ้งยืน่คําขอพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานตา่งๆซึง่มรีายละเอยีดทีถู่กตอ้งครบถว้น 
  2. กรณียืน่คําขอชาํระคา่ธรรมเนยีม ตอ้งยืน่กอ่นเวลา 15.00 น. 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  หมายเหต ุรับคําขอขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวแ์ตล่ะประเภท จํานวน 20 คําขอตอ่ 1 วันทําการ หากเกนิกวา่นี้ให ้
ยกยอดไปวนัทําการถัดไป 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์ 
91 หมู ่4 ถ.ตวิานนท ์ต.บางกระด ีอ.เมอืง จ.ปทมุธาน ี12000 
โทรศพัท ์0 2159 0406-7 ตอ่ 102 โทรสาร 0 2159 0406-7 ตอ่ 105/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขอขึน้ทะเบยีนพรอ้มเอกสารประกอบคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ที่ตรวจสอบคําขอขึน้ทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานใหค้รบถว้นถูกตอ้ง/ชีแ้จงหากเอกสารไม่ครบถว้น
ถกูตอ้ง 

1 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ที่ตรวจพิจารณาใบคําขอขึน้ทะเบียนและ
หลกัฐานประกอบ จัดเตรยีมเอกสารขอ้มูลเพือ่จัดการประชมุ/
เชญิประชุมคณะอนุกรรมการ พรอ้มดําเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 
2.2 เจ า้หน า้ที่ร วบรวมคําขอที่ผ่ านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ และเสนอผูม้อํีานาจอนุมัตใินหลักการ 
2.3 เจา้หนา้ทีอ่อกเลขทะเบยีน และจัดทําใบสําคัญการขึน้
ทะเบยีน และนําเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

24 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้ีอํานาจลงนามในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคมุเฉพาะ 

5 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

2 
 

เอกสารแสดงขอ้ความภาษาไทยทีต่อ้งระบุไวบ้นฉลากพรอ้มถา่ย
หรอืภาพเหมอืนภาชนะบรรจ ุ
ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหตุ (กรณีไดรั้บอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
และกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

3 
 

สําเนาหรอืรูปถา่ยใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (- เฉพาะกรณีไดรั้บอนุญาตผลติอาหารสัตวค์วบคมุเฉพาะ 
- ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

4 
 

หนงัสอืรบัรองผลวเิคราะห ์พรอ้มวธิวีเิคราะห ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีไดรั้บอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
และกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

5 
 

รายงานผลการทดลองการใชอ้าหารสตัว ์(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีไดรั้บอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
และกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

6 
 

แบบแจง้ชนดิหรอืปรมิาณการใชว้ตัถทุีเ่ตมิในอาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีไดรั้บอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
และกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

7 
 

หนงัสือแสดงรายละเอียดของส่วนผสมอาหารสตัว ์ (Raw 
Material specification)* 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีไดรั้บอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

8 
 

หนงัสอืรบัรองสตูร(Certificate of Formula) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีไดรั้บอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ และ
กรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

9 
 

ตวัอยา่งอาหารสตัวจํ์านวน 500 กรมั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีไดรั้บอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ และ
กรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

10 
 

สําเนาหรอืรูปถา่ยใบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- เฉพาะกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
- ลงนามรับรองสาํเนา) 

- 

11 
 

หนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนดิของอาหารสตัว ์(Certificate of 
Origin)** 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

12 
 

หนงัสอืรบัรองสุขภาพ/รบัรองการส่งออก (Health/Export 
Certificate) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

13 
 

หนงัสอืแสดงรายละเอยีดผลติภณัฑ ์(Product Information) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีไดร้บัอนุญาตนําเขา้ซึ่งอาหารสตัว ์
ควบคมุเฉพาะ) 
 
 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

14 
 

เอกสารแสดงรายละเอยีดกระบวนการผลติพรอ้มรูปหรอืวดีทีศัน ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีไดร้บัอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคุม
เฉพาะ) 

- 

15 
 

หนงัสอืรบัรองการอนุญาตใหข้ายไดจ้ากประเทศผูผ้ลติ (Certificate  
of Free Sale) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีไดร้บัอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคุม
เฉพาะ) 

- 

16 
 

ฉลากภาษาตา่งประเทศ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 คําขอขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 กฎหมายและคูม่อืการขอใบอนุญาตอาหารสตัว ์
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบรบัรองระบบ HACCP ของโรงงานผลติอาหารสตัว ์  
           (ประเมนิรายใหม)่ 40 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะขอใบรับรองระบบ HACCPตอ้งปฏบิตัติามพ.ร.บ.อาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์ 
91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง  
จังหวดัปทมุธาน ี12000  
โทรศพัท ์02-159-0406 -7 โทรสาร 02-159-0406  
E-mail : afvc8@dld.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 79 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาตพรอ้มเอกสารประกอบคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน
ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

1 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
2.1 คณะผูต้รวจระบบ HACCP ทบทวนเอกสารระบบ HACCP 
2.2 คณะผูต้รวจระบบ HACCP กําหนดนัดและตรวจประเมนิ
ระบบ HACCP ทีโ่รงงาน (On-site) 
2.3 คณะผูต้รวจระบบ HACCP แจง้ผลตรวจระบบ HACCP 
พรอ้มระบุขอ้บกพร่องและใหท้างผูป้ระกอบการแกไ้ข
ขอ้บกพร่องภายใน 180 วนั 
(หมายเหตุ: (ในกรณีที่ผูม้ายื่นคําขอไม่สามารถแกไ้ข
ขอ้บกพร่องไดภ้ายในระยะเวลา 180 วันจะตอ้งยืน่คําขอเพือ่
รับการออกใบระบบรับรองใหมท่ัง้หมด))  

41 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

3 การพจิารณา 
3.1 คณะผูต้รวจระบบ HACCP ทบทวนพิจารณาออก
ใบรับรองระบบ HACCP 
3.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบรับรองระบบ HACCP และเสนอ 
ผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

34 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบรับรองระบบ HACCP 

3 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 
 
 
 

กรมการปกครอง 

2 ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ กรมการปกครอง 

mailto:afvc8@dld.go.th/
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน หรอืสําเนาใบอนุญาตผลติ
อาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

6 
 

หนงัสอืการรบัรองการจดทะเบีนนติบิุคคลและ/หรือสําเนา
ทะเบยีนการคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

7 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานทีป่ระกอบกจิการทีข่อรบัรองโดยละเอยีด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

8 
 

เอกสารการจดัทําระบบ HACCP 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม -   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบรบัรองระบบ HACCP ของโรงงานผลติอาหารสตัว ์ 
           (ตอ่อาย)ุ 41 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะตอ่อายใุบรับรองระบบ HACCP ตอ้งปฏบิตัติาม พ.ร.บ. อาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์ 
เลขที ่91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง 
จังหวดัปทมุธาน ี12000 
โทรศพัท ์02-159-0406 -7 โทรสาร 02-159-0406  
E-mail : afvc8@dld.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาตพรอ้มเอกสารประกอบคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน
ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

1 ชัว่โมง กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
2.1 คณะผูต้รวจระบบ HACCP ทบทวนเอกสารระบบ HACCP 
2.2 คณะผูต้รวจระบบ HACCP กําหนดนัดและตรวจประเมนิ
ระบบ HACCP ทีโ่รงงาน (On-site) 
2.3 คณะผูต้รวจระบบ HACCP แจง้ผลตรวจระบบ HACCP 
พรอ้มระบุขอ้บกพร่องและใหท้างผูป้ระกอบการแกไ้ข
ขอ้บกพร่องภายใน 60 วนั 
(หมายเหตุ: (ในกรณีที่ผูม้ายื่นคําขอไม่สามารถแกไ้ข
ขอ้บกพร่องไดภ้ายในระยะเวลา 60 วันจะตอ้งยืน่คําขอเพื่อ
รับการออกใบระบบรับรองใหมท่ัง้หมด))  

10 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

3 การพจิารณา 
3.1 คณะผูต้รวจระบบ HACCP ทบทวนพิจารณาออก
ใบรับรองระบบ HACCP 
3.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบรับรองระบบ HACCP และเสนอ 
ผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

16 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบรับรองระบบ HACCP 

3 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- สามารถใชใ้บอนุญาตผลติอาหารสตัวแ์ทนได ้
- ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

7 
 

สําเนาทะเบยีนการคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานประกอบกจิการทีข่อรบัรองโดยละเอยีด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรอง) 

กรมการปกครอง 

9 
 

เอกสารการจดัทําระบบ HACCP 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรอง) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ประสทิธิภาพในการผลติของเครื่องจกัร ไม่เกนิ 10 ตนั 
ตอ่ช ัว่โมง ตนัละ 
(หมายเหต:ุ (บาทตอ่ฉบับ))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  
 

2 ประสทิธภิาพในการผลติของเครือ่งจกัร  ส่วนทีเ่กนิ 10 ตนั 
ตอ่ช ัว่โมง คดิเพิม่จากคา่ธรรมเนยีมในขอ้ 1 ตนัละ 
(หมายเหต:ุ (เศษของหนึง่ตนัใหค้ดิเป็นหนึง่ตนั))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบรบัรองระบบ GMP ของโรงงานผลติอาหารสตัว ์ 
            (ประเมนิรายใหม)่ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 42 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 ผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะขอใบรับรองระบบ GMP ของโรงงานผลติอาหารสตัวต์อ้งปฏบิัตติาม พ.ร.บ. อาหารสตัว ์
พ.ศ. 2558 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์ 
91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง  
จังหวดัปทมุธาน ี12000  
โทรศพัท ์02-967-9714 โทรสาร 02-159-0406/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 79 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขอพรอ้มเอกสารประกอบคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานใหค้รบถว้น
ถกูตอ้ง 

1 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
2.1 คณะผูต้รวจระบบ GMP ทบทวนเอกสารระบบ GMP 
2.2 คณะผูต้รวจฯ กําหนดนัดและตรวจประเมนิระบบ GMP  
ทีโ่รงงาน (On-site) 
2.3 คณะผูต้รวจฯ แจง้ผลตรวจระบบ GMP พรอ้มระบุ
ขอ้บกพร่องและใหท้างผูป้ระกอบการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ภายใน 180 วนั 
(หมายเหตุ: ในกรณีที่ผูม้ายื่นคําขอไม่สามารถแกไ้ข
ขอ้บกพร่องไดภ้ายในระยะเวลา 180 วันจะตอ้งยืน่คําขอเพือ่
รับการออกใบระบบรับรองใหมท่ัง้หมด) 

41 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

3 การพจิารณา 
3.1 คณะผูต้รวจระบบ GMP ทบทวนพจิารณาออกใบรับรอง
ระบบ GMP 
3.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบรับรองระบบ GMP และเสนอผูม้ี
อํานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

34 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบรับรองระบบ GMP 

3 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูป้ระกอบการ) 

กรมการปกครอง 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(ผูย้ืน่คําขอทีม่อํีานาจลงนามและ/หรอืผูรั้บมอบอํานาจ) 
3 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูย้ืน่คําขอทีม่อํีานาจลงนามและ/หรอืผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6 ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน หรอืสําเนาใบอนุญาตผลติ
อาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

7 
 

หนงัสอืการรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคลและ/หรอืสําเนา
ทะเบยีนการคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

8 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานทีป่ระกอบกจิการทีข่อรบัรองโดยละเอยีด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

9 
 

เอกสารการจดัทําระบบ GMP 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม - 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบรบัรองระบบ GMP ของโรงงานผลติอาหารสตัว ์ 
            (ตอ่อาย)ุ 43 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะขอใบรับรองระบบ GMP ของโรงงานผลติอาหารสตัวต์อ้งปฏบิัตติาม พ.ร.บ. อาหารสตัว ์
พ.ศ. 2558 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์ 
91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง  
จังหวดัปทมุธาน ี12000  
โทรศพัท ์02-967-9714 โทรสาร 02-159-0406/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยื่นคําขอพรอ้มเอกสารประกอบคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานใหค้รบถว้น
ถกูตอ้ง 

30 นาท ี กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
2.1 คณะผูต้รวจระบบ GMP ทบทวนเอกสารระบบ GMP 
2.2 คณะผูต้รวจฯ กําหนดนัดและตรวจประเมนิระบบ GMP  
ทีโ่รงงาน (On-site) 
2.3 คณะผูต้รวจฯ แจง้ผลตรวจระบบ GMP พรอ้มระบขุอ้บกพร่อง
และใหท้างผูป้ระกอบการแกไ้ขขอ้บกพร่องภายใน 60 วนั 
(หมายเหตุ: (ในกรณีที่ผูม้ายื่นคําขอไม่สามารถแกไ้ข
ขอ้บกพร่องไดภ้ายในระยะเวลา 60 วัน จะตอ้งยื่นคําขอ 
เพือ่รับการออกใบระบบรับรองใหมท่ัง้หมด))  

10 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

3 การพจิารณา 
3.1 คณะผูต้รวจระบบ GMP ทบทวนพจิารณาออกใบรับรอง
ระบบ GMP 
3.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบรับรองระบบ GMP และเสนอผูม้ี
อํานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

16 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบรับรองระบบ GMP 

3 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูป้ระกอบการ) 

กรมการปกครอง 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูย้ืน่คําขอทีม่อํีานาจลงนามและ/หรอืผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

3 
 

ทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูย้ืน่คําขอทีม่อํีานาจลงนามและ/หรอืผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน หรอืสําเนาใบอนุญาตผลติ
อาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

7 
 

หนงัสอืการรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคลและ/หรอืสําเนา
ทะเบยีนการคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

8 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานทีป่ระกอบกจิการทีข่อรบัรองโดยละเอยีด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

9 
 

เอกสารการจดัทําระบบ GMP 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอแกไ้ขรายการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 44 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูรั้บใบอนุญาตผลติอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ ใบอนุญาตนําเขา้อาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ ทีไ่ดรั้บใบสําคัญ 
การขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะประเภทวัตถุดบิ วัตถุทีผ่สมแลว้ ผลติภัณฑน์มสําหรับสตัว ์อาหารเสรมิสําหรับ
สตัว ์และอาหารสัตวผ์สมยา ซึง่มคีวามประสงคจ์ะแกไ้ขรายการขึน้ทะเบยีนอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะผลติหรือนําเขา้
อาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ ตอ้งยื่นคําขอแกไ้ขรายการขึน้ทะเบียนอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะต่อพนักงานเจา้หนา้ที ่ 
และใหก้ระทําไดเ้มือ่ไดรั้บอนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ที ่ในการยืน่คําขอจะตอ้งยืน่คําขอพรอ้มแนบเหลักฐานต่างๆ 
ซึง่มรีายละเอยีดทีถ่กูตอ้งครบถว้น 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. กรณียืน่คําขอชาํระคา่ธรรมเนยีม ตอ้งยืน่กอ่นเวลา 15.00 น. 
  4. รับคําขอแกไ้ขรายการขึน้ทะเบยีนอาหารสัตวแ์ต่ละประเภทอาหารสัตว ์จํานวน 25 คําขอต่อวันทําการ  
หากเกนิกวา่นีใ้หย้กยอดไปวนัทําการถัดไป 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
http://ict.dld.go.th/eservice/ 
เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์ 
91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง  
จังหวดัปทมุธาน ี12000  
โทรศพัท ์02-967-9714 โทรสาร 02-159-0406 / 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจรับคําขอการแกไ้ขรายการขึน้ทะเบยีน พรอ้มเอกสาร
ประกอบคําขอ และแจง้ผลการตรวจสอบเอกสาร/ชี้แจง 
หากเอกสารไมค่รบถว้น 

1 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาใบคําขอการแกไ้ขรายการขึน้ทะเบยีน
และหลักฐานประกอบ พรอ้มจัดเตรียมเอกสารขอ้มูลสําหรับ
การประชมุคณะอนุกรรมการ/และดําเนนิการจัดประชมุ 
2.2 คณะกรรมการพจิารณาคําขอขึน้ทะเบยีน  
2.3 เจา้หนา้ที่รวบรวมคําขอที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการ และดําเนินการแกไ้ขรายการขึน้ทะเบยีน 
จัดทํารายการแกไ้ขใบสําคัญ และเสนอผูม้อํีานาจอนุมัต ิ

24 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้ีอํานาจลงนามในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคมุเฉพาะ 

5 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

เอกสารแสดงขอ้ความภาษาไทยทีต่อ้งระบุไวบ้นฉลาก พรอ้มภาพถา่ย
หรอืภาพเหมอืนภาชนะบรรจ ุ
ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหตุ (ใชส้ําหรับกรณีไดรั้บอนุญาตผลติอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ 
หรอืกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

2 
 

สําเนาหรอืรูปถา่ยใบอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชส้าํหรับกรณีไดรั้บอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

3 
 

หนงัสอืรบัรองผลวเิคราะห ์พรอ้มวธิวีเิคราะห ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใชส้ําหรับกรณีไดรั้บอนุญาตผลติอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ 
หรอืกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

4 
 

รายงานผลการทดลองการใชอ้าหารสตัว ์(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใชส้ําหรับกรณีไดรั้บอนุญาตผลติอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ 
หรอืกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

5 
 

แบบแจง้ชนดิหรอืปรมิาณการใชว้ตัถทุีเ่ตมิในอาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใชส้ําหรับกรณีไดรั้บอนุญาตผลติอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ 
หรอืกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

6 
 

หนงัสือ แสดงรายละเอียดของส่วนผสมอาหารสตัว ์(Raw 
Material specification) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชส้าํหรับกรณีไดรั้บอนุญาตผลติอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

7 
 

หนงัสอืรบัรองสตูร(Certificate of Formula) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใชส้ําหรับกรณีไดรั้บอนุญาตผลติอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ 
หรอืกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

8 
 

ตวัอยา่งอาหารสตัวจํ์านวน 500 กรมั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใชส้ําหรับกรณีไดรั้บอนุญาตผลติอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ 
หรอืกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

9 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใชส้ําหรับกรณีไดรั้บอนุญาตผลติอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ 
หรอืกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

10 
 

สําเนาหรอืรูปถา่ยใบอนุญาตนําเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชส้าํหรับกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

11 
 

หนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนดิของอาหารสตัว ์(Certificate of 
Origin) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชส้าํหรับกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

12 
 

หนงัสอืรบัรองสุขภาพ/รบัรองการส่งออก (Health/Export 
Certificate) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชส้าํหรับกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

13 
 

หนงัสอืแสดงรายละเอยีดผลติภณัฑ ์(Product Information) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชส้าํหรับกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

14 
 

เอกสารแสดงรายละเอยีดกระบวนการผลติพรอ้มรูปหรอืวดีทีศัน ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชส้าํหรับกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

15 
 

หนงัสือรบัรองการอนุญาตให้ขายได้จากประเทศผู ้ผลิต 
(Certificate of Free Sale) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชส้าํหรับกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

16 
 

ฉลากภาษาตา่งประเทศ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชส้าํหรับกรณีไดรั้บอนุญาตนําเขา้ซึง่อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 กรณีแกไ้ขเกีย่วกบัสูตร  คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
2 กรณีแกไ้ขในสว่นอืน่  คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1 กฎหมายและคูม่อืการขอใบอนุญาตอาหารสตัว ์

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบรบัแจง้ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัวตัถุอนัตราย 
        ชนดิที ่1 45 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. วตัถอุนัตราย ชนดิที ่1 หมายถงึ 

      1.1 สารลดแรงตงึผวิชนดิไม่มปีระจุ ยกเวน้สารโนนลิฟีนอลเอทอกซเีลต (nonionic surfactants ยกเวน้ 
nonylphenol ethoxylate) 

      1.2 สารลดแรงตงึผวิชนดิประจลุบ (anionic surfactants) 
  2. วตัถอุนัตรายชนดิที ่1 ไดแ้ก ่วัตถุอันตรายทีก่ารผลติ การนําเขา้ การสง่ออก หรอืการมไีวใ้นครอบครองตอ้งปฏบิัติ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีกํ่าหนดดว้ย 
  3. ผูใ้ดประสงคจ์ะดําเนนิการผลติ หรอืนําเขา้ ซึง่วัตถุอันตรายในแตล่ะผลติภัณฑต์อ้งแจง้ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
วัตถุอันตรายชนดิที ่1 นัน้ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่ตามแบบ วอ./กษ./กปศ.8-1 และจัดเอกสารประกอบการออกใบแจง้
เกีย่วกับวัตถุอันตรายชนิด 1 ตามทีกํ่าหนดในกฎหมายหรอืตามทีกํ่าหนดในระเบยีบของหน่วยงาน แลว้มายืน่เอกสาร 
ทีก่องควบคมุอาหารและยาสตัว ์ผูย้ืน่ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการทีม่อํีานาจหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจในการยืน่คําขอใบรับแจง้
เกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนดิที ่1 ทีก่รมปศสุตัวรั์บผดิชอบ 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์ 
91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง  
จังหวดัปทมุธาน ี12000  
โทรศพัท ์02-967-9714 โทรสาร 02-159-0406 / 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 22 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที่ตรวจรับคําขอใบรับแจง้ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดที ่1 พรอ้มเอกสารประกอบคําขอ และแจง้ผล
การตรวจสอบเอกสาร 

1 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาอนุญาต 
2.2 เจา้หนา้ทีร่วบรวมคําขอทีผ่่านการพจิารณาอนุญาตเสนอ 
ผูม้อํีานาจลงนาม 

18 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้ีอํานาจลงนามในใบรับแจง้ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุ
อนัตรายชนดิที ่1 

3 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
 
 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

4 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 

- 

5 
 

ตวัอยา่งฉลากของผลติภณัฑ ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 

- 

6 
 

กระบวนการผลติ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม - 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบรบัแจง้การดําเนนิการผลติวตัถุอนัตราย 
       ชนดิที ่2 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 46 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. วตัถอุนัตรายชนดิที ่2 หมายถงึ 

      1.1 ผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นโรงงานผลติอาหารสตัว ์ฟารม์เลีย้งสตัว ์โรงฆ่าสตัว ์และโรงงานแปรรูปผลติภัณฑส์ตัว ์
ทีใ่ชป้ระโยชนใ์นการฆา่เชือ้โรคทําความสะอาด หรอืการแกไ้ขการอดุตนัของทอ่ หรอืทางระบายสิง่ปฏกิลู 

      1.2 สารสําคัญ จุลชพี หรอืผลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมของสาระสําคัญ หรอืจุลชพีทีทํ่าขึน้เพือ่ใชใ้นการป้องกัน 
กําจัด ทําลาย ควบคมุแมลง หรอืสตัวท์ีเ่ป็นศตัรูของสตัว ์(ยกเวน้ปรสติภายในตวัสตัว)์ 

      1.3 สารสกดัจากพชื เชน่ สะเดา ขา่ ตะไครห้อม เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการป้องกัน กําจัดแมลง หรอืสตัวท์ีเ่ป็นศัตรู
ของสตัว ์
  2. วัตถุอันตรายชนดิที ่2 ไดแ้ก ่วัตถุอันตรายทีก่ารผลติ การนําเขา้ การสง่ออก หรอืการมไีวใ้นครอบครองตอ้งแจง้
ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีท่ราบกอ่น และตอ้งปฏบิตัติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีกํ่าหนด 
  3. ผูใ้ดประสงคจ์ะดําเนินการผลติ หรือนําเขา้ สง่ออก หรือมไีวใ้นครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที ่2 ใหแ้จง้
ดําเนินการเกีย่วกับวัตถุอันตรายชนิดที ่2 ตามแบบ วอ./กปศ./บจ.1 กรณีขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการในใบแจง้ 
การดําเนนิการเกีย่วกับวัตถุอันตรายชนดิที ่2 ใหย้ืน่คําขอตามแบบ วอ./กปศ./บจ.3 และขอตอ่อายุใบแจง้การดําเนนิการ
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที ่2 ใหย้ื่นคําขอตามแบบ วอ./กปศ./บจ.4 และจัดเอกสารประกอบการออกใบแจง้ 
การดําเนินการเกีย่วกับวัตถุอันตรายชนิดที ่2 ตามทีกํ่าหนดในกฎหมายหรือตามทีกํ่าหนดในระเบยีบของหน่วยงาน  
แลว้มายืน่เอกสารทีก่องควบคมุอาหารและยาสตัว ์ผูย้ืน่ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการทีม่อํีานาจหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจในการยืน่
คําขอใบแจง้การดําเนนิการเกีย่วกับวตัถุอนัตรายชนดิที ่2 ทีก่รมปศสุตัวรั์บผดิชอบ 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้นผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์ 
91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง  
จังหวดัปทมุธาน ี12000  
โทรศพัท ์02-967-9714 โทรสาร 02-159-0406 / 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 22 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจรับคําขอใบรับแจง้การดําเนนิการเกีย่วกับวัตถุ
อันตรายชนิดที ่2 พรอ้มเอกสารประกอบคําขอ และแจง้ผล
การตรวจสอบเอกสาร 

1 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาอนุญาต 
2.2 เจา้หนา้ทีร่วบรวมคําขอทีผ่่านการพจิารณาอนุญาตเสนอผู ้
มอํีานาจลงนาม 

18 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้ีอํานาจลงนามใบรับแจง้การดําเนินการผลติวัตถุอันตราย
ชนดิที ่2 

3 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 

กรมการปกครอง 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 364 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 

- 

5 แผนทีส่งัเขปแสดงสถานประกอบการและบรเิวณใกลเ้คยีง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 

- 

6 
 

แผนผงัของสถานทีป่ระกอบการ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 

- 

7 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม - 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตผลติ นําเขา้ สง่ออกวตัถุอนัตราย 
          ดา้นการปศสุตัว ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 47 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูข้อใบอนุญาตผลติ นําเขา้ สง่ออก และครอบครองซึง่วัตถุอันตราย ใหย้ืน่ขออนุญาตตอ่กรมปศุสตัว ์ตามแบบ 
วอ.1, วอ.3, วอ. 5, วอ. 7 สําหรับการขออนุญาตผลติ นําเขา้ สง่ออก และครอบครอง ตามลําดับ สําหรับกรณีการตอ่อายุ
ใบอนุญาตตา่งๆ ใชแ้บบฟอรม์ วอ. 9 และจัดเอกสารประกอบการการขอใบอนุญาตวัตถุอันตรายดา้นการปศสุตัวต์ามที่
กําหนดในกฎหมายหรือตามทีกํ่าหนดในระเบยีบของหน่วยงาน แลว้มายืน่เอกสารทีก่องควบคมุอาหารและยาสัตว ์ผูย้ืน่
ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการทีม่อํีานาจหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจในการยืน่คําขอใบอนุญาต 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์ 
91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง  
จังหวดัปทมุธาน ี12000  
โทรศพัท ์02-967-9714 โทรสาร 02-159-0406/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจรับคําขอใบอนุญาตผลติ นําเขา้ ส่งออกวัตถุ
อันตรายพรอ้มเอกสารประกอบคําขอ และแจง้ผลการ
ตรวจสอบเอกสาร 

1 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาอนุญาตตามหลักวชิาการ/หลักกฎหมาย ฯลฯ 
2.2 เจา้หนา้ทีร่วบรวมคําขอทีผ่่านการพจิารณาอนุญาตเสนอ
ผูม้อํีานาจลงนาม  

11 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจพจิารณาลงนามอนุญาต 

3 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (มีลายเซ็นเจา้ของบัตรประจําตัวประชาชนรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่อํีานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่อํีานาจหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 
 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

4 
 

ใบทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิม่ (ภ.พ.20) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่อํีานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

กรมสรรพากร 

5 
 

ใบสําคญัการขึ้นทะเบียนวตัถุอนัตราย (ในกรณีที่ผู ้ขอ
อนุญาตผลติไดข้ ึน้ทะเบยีนไวแ้ลว้) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่อํีานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

- 

6 
 

แผนที่สงัเขปแสดงสถานที่ผลติวตัถุอนัตรายและบริเวณ
ใกลเ้คยีง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถานทีเ่ก็บรกัษาวตัถุอนัตรายและบรเิวณ
ขา้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่อํีานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

- 

8 
 

แผนผงัภายในของอาคารทีใ่ช้เป็นสถานทีผ่ลติและสถานที่
เก็บรกัษาวตัถอุนัตราย ท ัง้ทีเ่ป็นวตัถดุบิและผลติภณัฑ ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่อํีานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

- 

9 
 

เอกสารแสดงกรรมวธิกีารผลติ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่อํีานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

- 

10 
 

เอกสารแสดงลกัษณะภาชนะบรรจุทีจ่ะใชแ้ละการหุม้หอ่หรอื
ผูกมดัภาชนะบรรจวุตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่อํีานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

- 

11 
 

เอกสารแสดงขอ้มูลความปลอดภยัของวตัถอุนัตราย เช่น 
Materials Safety Data Sheet 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่อํีานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
  

2 ใบอนุญาตผลติวตัถุอนัตราย คดิตามกําลงัการผลติต่อปี  
กรณีไมถ่งึสบิเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

3 ใบอนุญาตผลติวตัถุอนัตราย คดิตามกําลงัการผลติต่อปี  
กรณีต ัง้แตส่บิเมตรกิตนัขึน้ไป แตไ่มถ่งึหา้สบิเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

4 ใบอนุญาตผลติวตัถุอนัตราย คดิตามกําลงัการผลติต่อปี  
กรณีต ัง้แตห่า้สบิเมตรกิตนัขึน้ไป แตไ่มถ่งึหนึง่รอ้ยเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
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ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

5 ใบอนุญาตผลติวตัถุอนัตราย คดิตามกําลงัการผลติต่อปี  
กรณีต ัง้แตห่นึง่รอ้ยเมตรกิตนัขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  
 

6 ใบอนุญาตนําเขา้วตัถุอนัตราย คดิตามปรมิาณการนําเขา้ตอ่
ปี กรณีไมถ่งึสบิเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

7 ใบอนุญาตนําเขา้วตัถุอนัตราย คดิตามปรมิาณการนําเขา้ตอ่
ปี กรณีต ัง้แตส่บิเมตรกิตนัขึน้ไป แตไ่มถ่งึหา้สบิเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

8 ใบอนุญาตนําเขา้วตัถุอนัตราย คดิตามปรมิาณการนําเขา้ตอ่
ปี กรณี 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  
 

9 ใบอนุญาตนําเขา้วตัถุอนัตราย คดิตามปรมิาณการนําเขา้ตอ่
ปี กรณีต ัง้แตห่นึง่รอ้ยเมตรกิตนัขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  
 

10 ใบอนุญาตส่งออกวตัถุอนัตรายคดิตามปรมิาณส่งออกต่อปี 
กรณีไมถ่งึสบิเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

11 ใบอนุญาตส่งออกวตัถุอนัตรายคดิตามปรมิาณส่งออกต่อปี 
กรณีต ัง้แตห่า้สบิเมตรกิตนัขึน้ไป แตไ่มถ่งึหนึง่รอ้ยเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  
 

12 ใบอนุญาตส่งออกวตัถุอนัตรายคดิตามปรมิาณส่งออกต่อปี 
กรณีต ัง้แตห่นึง่รอ้ยเมตรกิตนัขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  
 

13 ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวตัถุอนัตราย กรณีไม่ถงึ 
สบิเมตรกิตนัตอ่ปีใชพ้ืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาไมถ่งึหา้รอ้ย
ตารางเมตร 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

14 ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวตัถุอนัตราย กรณีไม่ถงึ 
สบิเมตรกิตนัตอ่ปีใชพ้ืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาต ัง้แตห่า้รอ้ย
ตารางเมตรขึน้ไปแตไ่มถ่งึหนึง่พนัตาราเมตร 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

15 ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวตัถุอนัตราย กรณีไม่ถงึ 
สบิเมตรกิตนัตอ่ปีใชพ้ืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาต ัง้แตห่นึง่พนั
ตารางเมตรขึน้ไปแตไ่มถ่งึสองพนัตารางเมตร 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  
 

16 ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวตัถุอนัตราย กรณีไม่ถงึ 
สบิเมตรกิตนัตอ่ปีใชพ้ืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาต ัง้แตส่องพนั
ตารางเมตรขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  
 

17 ใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองซึ่งวตัถุอนัตราย กรณีต ัง้แต ่
สิบเมตริกตนัขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถ ึงห้าส ิบเมตริกตนัต่อปี 
ใชพ้ืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาไมถ่งึหนึง่พนัตารางเมตร 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  
 

18 ใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองซึ่งวตัถุอนัตราย กรณีต ัง้แต ่
สิบเมตริกตนัขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถ ึงห้าส ิบเมตริกตนัต่อปี 
ใชพ้ืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาต ัง้แตห่นึง่พนัตารางเมตรขึน้ไป 
แตไ่มถ่งึสองพนัตารางเมตร 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  
 

19 ใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถุอนัตราย กรณีต ัง้แตส่บิ
เม ตริกต ันขึ้นไป ต่อ ปี  แต่ไม่ถ ึงห้า ส ิบ เม ตริกต ันต่อ ปี 
ใชพ้ืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาต ัง้แตส่องพนัตารางเมตรขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  
 

20 ใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองซึ่งวตัถุอนัตราย กรณีต ัง้แต ่
หา้สบิเมตรกิตนัขึน้ไปต่อปีแต่ไม่ถงึหนึง่รอ้ยเมตรกิตนัต่อปี 
ใชพ้ืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาไมถ่งึสองพนัตารางเมตร 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  
 

21 ใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองซึ่งวตัถุอนัตราย กรณีต ัง้แต ่
หา้สบิเมตรกิตนัขึน้ไปต่อปีแต่ไม่ถงึหนึง่รอ้ยเมตรกิตนัต่อปี 

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
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ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ใชพ้ืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่การเก็บรกัษาต ัง้แตส่องพนัตารางเมตรขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 

22 ใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองซึ่งวตัถุอนัตราย กรณีต ัง้แต ่
หนึง่รอ้ยเมตรกิตนัขึน้ไปตอ่ปี 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  
 

23 ใบอนุญาตผลติตวัอยา่งวตัถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  

24 ใบอนุญาตนําเขา้ตวัอยา่งวตัถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  

25 ใบแทนใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

26 ใบแทนใบอนุญาตผลติวตัถอุนัตราย ใบแทนใบอนุญาตนําเขา้
วตัถอุนัตราย ใบแทนใบอนุญาตสง่ออกวตัถุอนัตราย และใบแทน
ใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

27 ใบแทนใบอนุญาตผลติตวัอยา่งวตัถุอนัตราย และใบอนุญาต
นําเขา้ตวัอยา่งวตัถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบบั))  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายดา้นการ 
      ปศสุตัว ์48 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูใ้ดประสงคจ์ะดําเนินการผลติ หรือนําเขา้ ซึง่วัตถุอันตราย ใหย้ื่นคําขอตามแบบ วอ./กษ/กปศ.1 ผูข้อ 
ขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายยืน่คําขอผลติหรอืนําเขา้ตัวอย่างวัตถุอันตราย ตามแบบวอ./กษ/กปศ.9 หรอื วอ./กษ/กปศ.10 
กรณีขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./กษ/กปศ.11 คําขอการต่ออายุใบสําคัญ 
การขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตราย ตามแบบวอ./กษ/กปศ.14 และจัดเอกสารประกอบการออกใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนวัตถุ
อันตรายตามทีกํ่าหนดในกฎหมายหรือตามทีกํ่าหนดในระเบยีบของหน่วยงาน แลว้มายืน่เอกสารทีก่องควบคุมอาหาร
และยาสตัว ์ผูย้ืน่ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการทีม่อํีานาจหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจในการยืน่คําขอใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนวัตถุ
อนัตราย 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์ 
91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง  
จังหวดัปทมุธาน ี12000  
โทรศพัท ์02-967-9714 โทรสาร 02-159-0406 / 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.(มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 195 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจรับคําขอใบขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรายรพรอ้ม
เอกสารประกอบคําขอ และแจง้ผลการตรวจสอบเอกสาร/
ชีแ้จงหากเอกสารไมค่รบถว้น 

1 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
2.1 คณะอนุกรรมการพจิารณาอนุญาต 
2.2 เจา้หนา้ทีร่วบรวมคําขอทีผ่่านการพจิารณาอนุญาตเสนอผู ้
มอํีานาจลงนาม 

190 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายดา้นการปศสุตัว ์

4 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นเจา้ของบัตรประจําตัวประชาชนรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่ ีอํานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่อํีานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจ รับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

4 
 

คําขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรา(วอ./กษ./กปศ.๑) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่ ีอํานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมปศสุตัว ์

5 
 

ฉลากของวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

6 
 

ขอ้มูลของสารสําคญั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่ ีอํานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

7 
 

รายละเอยีดผลติภณัฑห์รอืวตัถดุบิทีเ่ป็นเทคนคิอลเกรด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่ ีอํานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

8 
 

เอกสารแสดงความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่ ีอํานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

9 
 

ข ัน้ตอนการผลติ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่ ีอํานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

10 
 

เอกสารรบัรองสว่นประกอบของผลติภณัฑ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่ ีอํานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

11 
 

คา่ LD50 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่อํีานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจ รับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

12 
 

ภาพถา่ยภาชนะบรรจ ุ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่ ีอํานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

13 
 

ผลวเิคราะหป์รมิาณสารสําคญั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่ ีอํานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

14 
 

ผลการทดสอบประสทิธภิาพ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่ ีอํานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

15 
 

หนงัสอืรบัรองการจําหนา่ย(certificate of free sale) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (มลีายเซ็นผูท้ีม่ ีอํานาจหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรอง

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สาํเนาถกูตอ้ง) 
16 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มลีายเซ็นผูท้ีม่อํีานาจรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 แบบคําขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย  คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการขึน้ทะเบยีนวตัถ ุ
      อนัตราย 49 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูใ้ดประสงคข์อแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย ตามแบบ วอ./กษ/กปศ.11 และจัดเอกสาร
ประกอบการออกใบแจง้เกีย่วกับวัตถุอันตรายชนดิตามทีกํ่าหนดในกฎหมายหรอืตามทีกํ่าหนดในระเบยีบของหน่วยงาน 
แลว้มายืน่เอกสารทีก่องควบคมุอาหารและยาสัตว ์ผูย้ืน่ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการทีม่อํีานาจหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจในการ
ยืน่คําขอใบแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการขึน้ทะเบยีนวัตถอุนัตราย 

เง ือ่นไข 
  1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์ 
91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง  
จังหวดัปทมุธาน ี12000  
โทรศพัท ์02-967-9714 โทรสาร 02-159-0406 / 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 195 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจรับคําขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการขึน้
ทะเบยีนวตัถอุนัตรายพรอ้มเอกสารประกอบคําขอ และแจง้
ผลการตรวจสอบเอกสาร/ชีแ้จงหากเอกสารไมค่รบถว้น 

1 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

2 การพจิารณา 
2.1 คณะกรรมการพจิารณาอนุญาต  
2.2 เจา้หนา้ทีร่วบรวมคําขอทีผ่่านการพจิารณาอนุญาต เพือ่เสนอผู ้
มอํีานาจลงนาม 

190 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนาม 

4 วนัทําการ กองควบคมุอาหาร 
และยาสตัว ์

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูท้ีม่อํีานาจหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูท้ีม่อํีานาจหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย (ในกรณีทีผู่ข้ออนุญาต
ผลติไดข้ ึน้ทะเบยีนไวแ้ลว้) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูท้ีม่อํีานาจหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- 

4 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(มลีายเซ็นผูท้ีม่อํีานาจลงนามในสาํเนา) 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม - 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1 กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง  
จังหวดัปทมุธาน ี12000 โทรศัพท ์02-967-9714  โทรสาร 02-159-0406-7 ตอ่ 105 

2 ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมปศสุตัว ์กลุม่วนัิย กองการเจา้หนา้ที ่กรมปศสุตัว ์ 
69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท ์0 2653 4444 ตอ่ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 เวป
ไซต ์http://request.dld.go.th/ 

3 ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 /สายดว่น 1111 /www.1111.go.th/ 
ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 

4 ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120/
สายดว่น 1206 โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 /โทรสาร 0 2502 6132  
www.pacc.go.th /www.facebook.com/PACC.GO.TH /ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The 
Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc /  
Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com) 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การออกใบผา่นดา่นศลุกากรในการนํายางเขา้มา                                  

ในราชอาณาจกัร 1 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

เง ือ่นไข 
1. ตอ้งมใีบอนุญาตคา้ยางและใบอนุญาตเป็นผูนํ้ายางเขา้มาในราชอาณาจักรกอ่น จงึจะขอรับใบผ่านดา่นฯ ได ้
2. มกีารตรวจปลอ่ยสนิคา้กอ่นการนําเขา้เพือ่ตรวจสอบยางตามคําขอ โดยพนักงานเจา้หนา้ทีก่รมวชิาการเกษตร

ร่วมกบักรมศลุกากร หากไมถ่กูตอ้งตรงกบัการอนุญาตตอ้งยกเลกิใบขนสนิคา้ของกรมศลุกากรและใบผ่านดา่นศลุกากร
ตอ่ไป 

3. ใบผ่านด่านศุลกากรมีอายุ 30 วัน4. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่พนักงาน
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  :  
กลุม่ควบคมุยางตามพระราชบัญญัต ิกองการยาง กรม
วชิาการเกษตร เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 
2579 7557/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร :  
เปิดใหบ้รกิารวันจันทร์ถงึวันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุด
ทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 20 นาท ี

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้ง
ของเอกสารและหลกัฐาน  ลงทะเบยีน รับคําขอ 
บนัทกึขอ้มูล จัดเก็บคา่ธรรมเนยีม กําหนดเลขที ่
ใบผา่นดา่นฯ เสนอผูม้อํีานาจลงนาม 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี กองการยาง 
 

2 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี กองการยาง 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 คําขอรบัใบผา่นดา่นศุลกากรในการนํายางเขา้มาในราชอาณาจกัร 

ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุยาง พ.ศ.2542 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
(หมายเหต:ุ -) 

กรมวชิาการเกษตร 

2 ใบกํากบัสนิคา้ (Invoice) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
(หมายเหต:ุ -) 

- 

3 หนงัสอืรบัรองคณุภาพยาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
(หมายเหต:ุ -) 

- 

4 ใบแสดงแหลง่กําเนดิสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
(หมายเหต:ุ -) 
 

กรมวชิาการเกษตร 

5 ใบสขุอนามยัพชื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ธรรมเนยีมใบผา่นดา่นศลุกากร 

(หมายเหต:ุ (กโิลกรัมละ 0.002 บาท หรอืตนัละ 2 บาท ))  
 คา่ธรรมเนยีม 2 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ตวัอยา่งแบบฟอรม์คําขอรับใบผา่นดา่นศลุกากรในการนํายางเขา้มาในราชอาณาจักร 
(หมายเหต:ุ -) 

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบผา่นดา่นศลุกากรในการสง่ยางออกไป

นอกราชอาณาจกัร 2 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

เง ือ่นไข 
1. ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตคา้ยาง และใบอนุญาตเป็นผูส้ง่ยางออกนอกราชอาณาจักรกอ่น จงึจะขอรับใบผ่านดา่น

ศลุกากรได ้
2. ยืน่คําขอรับใบผ่านดา่นศลุกากรกอ่นการสง่ยางออกอย่างนอ้ย 3 วันทําการเพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีอ่อก

ตรวจสอบยางตามคําขอ ณ สถานทีเ่ก็บยาง 
3. ใบผา่นดา่นศลุกากรมอีาย ุ30 วนั 
4. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น

ถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
5. การสง่ยางออกไปนอกราชอาณาจักรเพือ่เป็นตัวอย่างน้ําหนักไม่เกนิ 5 กโิลกรัม ไม่ตอ้งขอรับใบผ่านดา่น

ศลุกากร แตต่อ้งแจง้พนักงานเจา้หนา้ที ่กลุม่ควบคมุยางตามพระราชบญัญัต ิสถาบนัวจัิยยาง กรมวชิาการเกษตร 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  :   
กลุม่ควบคมุยางตามพระราชบัญญัต ิกองการยาง กรม
วชิาการเกษตร เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 
2579 7557 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร :  
เปิดใหบ้รกิารวันจันทร์ถงึวันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุด
ทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  :   
ศนูยเ์มล็ดพันธุข์า้ว 23 แหง่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
สาํนักวจัิยและพัฒนาการเกษตร เขตที ่1-8/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร :  
เปิดใหบ้รกิารวันจันทร์ถงึวันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุด
ทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการเกษตรของกรมวชิาการเกษตร/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้น
ของเอกสาร หลกัฐาน ลงทะเบยีน รับคําขอ แจง้ให ้
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบยาง ณ สถานทีเ่ก็บยาง 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี กองการยาง 
 

2 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบยาง ณ สถานทีเ่ก็บยาง 
ตามทีร่ะบใุนคําขอ และรายงานผลการตรวจสอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

4 วนัทําการ กองการยาง 
 

3 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบรายงานผลการ
ตรวจสอบยางตามคําขอ จัดเก็บคา่ธรรมเนยีม 
กําหนดเลขทีใ่บผา่นดา่นฯ เสนอผูม้อํีานาจลงนามใน
ใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี กองการยาง 
 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี กองการยาง 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 
ผูอ้อกเอกสาร 

1 คําขอรบัใบผา่นดา่นศุลกากรในการสง่ยางออกไปนอก
ราชอาณาจกัร ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุยาง พ.ศ.2542 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

2 ใบกํากบัสนิคา้ (Invoice) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3 หนงัสอืรบัรองคณุภาพยาง เฉพาะยางแทง่เอสทอีาร ์หรอืหนงัสอื
รบัรองปรมิาณเนือ้ยางธรรมชาตขิองยางผสม (compounds) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

1 คา่ธรรมใบผา่นดา่นศลุกากร 
(หมายเหต:ุ (กโิลกรัมละ 0.002 บาท หรอืตนัละ 2 บาท))  

 คา่ธรรมเนยีม 2 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1 ตวัอยา่งแบบฟอรม์คําขอรับใบผา่นดา่นศลุกากรในการสง่ยางออกไปนอกราชอาณาจักร 

(หมายเหต:ุ -) 

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบรบัรองคณุภาพนํา้ยางขน้ 3 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ยืน่คําขอทดสอบคณุภาพน้ํายางขน้ดว้ยตนเองพรอ้มเอกสารและตัวอย่างยางทีข่อทดสอบ และชาํระคา่บรกิาร 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะรับคําขอเมือ่มกีารชาํระคา่บรกิารแลว้เทา่นัน้ 
3. ระยะเวลาการดําเนินงาน เนื่องจากหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบคณุภาพน้ํายางขน้ของหน่วยงานสามารถรับได ้7 

ตวัอยา่งตอ่ 1 วนัทําการ หากมผีูใ้ชบ้รกิารมาก การนับระยะเวลาแลว้เสร็จของงานตอ้งขยายออกไปตามลําดบั 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  :   
กลุม่อตุสาหกรรมยาง กองการยาง กรมวชิาการเกษตร 
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2579 7557/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร :  
เปิดใหบ้รกิารวันจันทร์ถงึวันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุด
ทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  :   
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการเกษตรสงขลา/ศนูยว์จัิยยาง
ฉะเชงิเทรา/ศนูยว์จัิยยางหนองคาย/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร :  
เปิดใหบ้รกิารวันจันทร์ถงึวันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุด
ทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารและตวัอยา่ง 
ยางทีข่อทดสอบ ลงทะเบยีน จัดเก็บคา่ธรรมเนยีม 
รับคําขอ 
(หมายเหต:ุ (พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะรับคําขอเมือ่ไดรั้บ
ชาํระคา่บรกิารแลว้เทา่นัน้))  

1 ชัว่โมง กองการยาง 
 

2 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีอ่อกเลขทีต่ัวอย่าง 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กองการยาง 
 

3 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการทดสอบคณุภาพน้ํายาง
ขน้ตามกรรมวธิ ี
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั กองการยาง 
 

4 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีป่ระมวลผลและวเิคราะหผ์ลการ
ทดสอบคณุภาพยาง 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กองการยาง 
 

5 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีกํ่าหนดเลขทีใ่บรับรอง จัดพมิพ์
ใบรับรอง เสนอผูม้อํีานาจลงนามในใบรับรอง 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กองการยาง 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 คําขอรบัใบรบัรองคณุภาพยางนํา้ยางขน้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองการยาง 

2 ตวัอยา่งนํา้ยางขน้ทีข่อทดสอบ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ค่าบรกิารทดสอบประเภทนํา้ยางสด ทดสอบปรมิาณของแข็ง  

( total solids contentent) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  
 

2 คา่บรกิารทดสอบประเภทนํา้ยางสด ทดสอบปรมิาณเนือ้ยางแหง้ 
(dry rubber content) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 25 บาท 
  
 

3 คา่บรกิารทดสอบประเภทนํา้ยางสด ทดสอบปรมิาณแอมโมเนยี 
(akalinity as NH3 content) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  
 

4 ค่าบรกิารทดสอบประเภทนํา้ยางสด ทดสอบจํานวนกรดไขมนั
ระเหย (volatile fatty acid number) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

5 ค่าบรกิารทดสอบประเภทนํา้ยางขน้ ทดสอบปรมิาณของแข็ง 
(total solids content) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

6 คา่บรกิารทดสอบประเภทนํา้ยางขน้ ทดสอบปรมิาณเนือ้ยางแหง้ 
(dry rubber content) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 110 บาท 
  
 

7 คา่บรกิารทดสอบประเภทนํา้ยางขน้ ทดสอบปรมิาณแอมโมเนยี 
(akalinity as NH3 content) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 40 บาท 
  
 

8 ค่าบรกิารทดสอบประเภทนํา้ยางขน้ ทดสอบกรดไขมนัระเหย 
(volatile fatty acid number) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 180 บาท 
  
 

9 ค่าบรกิารทดสอบประเภทนํา้ยางขน้ ทดสอบจํานวนโพแทสเซยีม 
ไฮดรอไซด ์(potassium hydroxide number) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 110 บาท 
  
 

10 ค่าบริการทดสอบประเภทนํ้ายางข้น ทดสอบความคงตวัต่อ
เครือ่งมอืกล (mechanical stability time) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 190 บาท 
  
 

11 คา่บรกิารทดสอบประเภทนํา้ยางขน้ ทดสอบปรมิาณแมกนเีซยีม 
(magnesium content) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  
 

12 คา่บรกิารทดสอบประเภทนํา้ยางขน้ ทดสอบปรมิาณยางจบัเป็น
กอ้น (coagulum content) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 60 บาท 
  
 

13 ค่าบริการทดสอบประเภทนํ้ายางข้น ทดสอบปริมาณสลดัจ ์
(slugee) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

14 ค่าบรกิารทดสอบประเภทนํา้ยางขน้ ทดสอบความถ่วงจําเพาะ 
(specific gravity) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

15 คา่บรกิารทดสอบประเภทนํา้ยางขน้ ทดสอบความเป็นกรด-ดา่ง 
(pH) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 60 บาท 
  
 

16 ค่าบรกิารทดสอบประเภทนํา้ยางขน้ ทดสอบความหนดืของนํา้
ยาง (viscosity) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 130 บาท 
  
 

17 คา่บรกิารทดสอบประเภทนํา้ยางขน้ ทีต่อ้งการผลทดสอบหลาย
การทดสอบคอืต ัง้แตข่อ้ 5-10 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง ))  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  
 

18 ค่าบรกิารทดสอบประเภทนํา้ยางขน้ ทีต่อ้งการผลการทดสอบ
หลายการทดสอบคอืต ัง้แตข่อ้ 5-11 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1  (หมายเหต ุ: -) 

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบรบัรองคณุภาพยางแทง่เอสทอีาร ์4 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. สง่เอกสารคําขอดว้ยตวัเองพรอ้มตวัอยา่ง และชาํระคา่บรกิาร 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะรับคําขอตอ่เมือ่มกีารชาํระคา่บรกิารแลว้เทา่นัน้ 
3. ระยะเวลาดําเนนิงาน เนือ่งจากหอ้งปฏบิตักิารทดสอบคณุภาพยางแทง่เอสทอีารข์องหน่วยงานสามารถรับได ้

54 ตวัอยา่ง (3 Lot) หากมผีูใ้หบ้รกิารมาก การนับระยะเวลาแลว้เสร็จของงานก็ขยายออกไปตามลําดับ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่อตุสาหกรรมยาง กองการยาง กรมวชิาการเกษตร 
เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2579 7557/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการเกษตรสงขลา/ศนูยว์จัิยยาง
ฉะเชงิเทรา/ศนูยว์จัิยยางหนองคาย/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร ตวัอยา่งยางทีนํ่ามา
ทดสอบ ลงทะเบยีน รับคําขอ จัดเก็บคา่บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะรับคําขอตอ่เมือ่ไดช้ําระ
คา่บรกิารแลว้เทา่นัน้))  

30 นาท ี กองการยาง 
 

2 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีอ่อกเลขทีต่ัวอย่าง 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง กองการยาง 
 

3 การพจิารณา 
3.1 พนักงานเจา้หนา้ทีเ่ตรยีมตัวอย่างตามกรรมวธิทีดสอบ 
3.2 พนักงานเจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการทดสอบตวัอยา่งตาม
กรรมวธิ ี
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัทําการ กองการยาง 
 

4 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีผู่ม้หีนา้ทีป่ระมวลผล และวเิคราะหผ์ลการ
ทดสอบคณุภาพยาง 
(หมายเหต:ุ -)  

4 ชัว่โมง กองการยาง 
 

5 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีกํ่าหนดเลขทีใ่บรับรอง จัดพมิพใ์บรับรอง 
เพือ่เสนอผูม้อํีานาจลงนามในใบรับรอง 
(หมายเหต:ุ -)  

4 ชัว่โมง กองการยาง 
 

6 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานวจลงนามในใบรับรองคณุภาพยางแทง่เอสทอีาร ์
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง กองการยาง 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอทดสอบคุณภาพยางแทง่เอสทอีาร ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 
 
 

กองการยาง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
2 

 
- 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ตวัอยา่งยางทีข่อทดสอบ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่บรกิารทดสอบปรมิาณสิง่สกปรก (dirt content) 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  
 คา่ธรรมเนยีม 40 บาท 
  

2 คา่บรกิารทดสอบปรมิาณเถา้ (ash content) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 80 บาท 
  

3 คา่บรกิารทดสอบปรมิาณไนโตรเจน (nitrogen content) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

4 คา่บรกิารทดสอบสิง่ระเหย (volatile mater content) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
 

5 ค่าบริการทดสอบดชันีความอ่อนตวัของยาง (plasticity 
retention index) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  
 

6 คา่บรกิารทดสอบส ี(color) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  

7 คา่บรกิารทดสอบความหนดืของยาง (mooney viscosity) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

8 ค่าบรกิารทดสอบปรมิาณทีถู่กสกดัดว้ยอะซิโตน (acetone 
extract content) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

9 คา่บรกิารทดสอบยางแทง่เอสทอีาร ์5, 10, 20 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

10 คา่บรกิารทดสอบยางแทง่เอสทอีาร ์5L, XL 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 120 บาท 
  

11 คา่บรกิารทดสอบยางแทง่เอสทอีาร ์5CV, 10CV, 20CV 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ตวัอย่าง))  

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1  (หมายเหต ุ: -) 

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตต ัง้โรงทาํยาง 5 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตคา้ยางกอ่น 
2. ไดรั้บใบอนุญาตใหต้ัง้โรงทํายางจากกรมโรงงานกรณีเป็นประเภทนติบิคุคล และประเภทบคุคลธรรมดาตอ้ง

ไดก้ารอนุญาตจากกรมโรงงานหรอืกรมการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
3. ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปี 
4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตพ่นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้ง

ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
1. กลุม่ควบคมุยางตามพระราชบญัญัต ิกองการยาง 
กรมวชิาการเกษตร เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์0 25797557/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักวจัิยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่1-8/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการเกษตรของกรมวชิาการเกษตร/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 2 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งของ
เอกสาร ลงทะเบยีน รับคําขอ และแจง้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที่
ออกตรวจสอบสถานทีต่ัง้ประกอบการ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กองการยาง 
 

2 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีอ่อกตรวจสถานทีต่ัง้ประกอบการ และ
รายงานผล 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กองการยาง 
 

3 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของรายงานและ
เอกสาร บนัทกึขอ้มลู กําหนดเลขทีใ่บอนุญาต และเสนอผูม้ี
อํานาจลงนามใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กองการยาง 
 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กองการยาง 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอรบัใบอนุญาตต ัง้โรงทํายาง ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุยาง 
พ.ศ.2542 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองการยาง 

2 
 

สําเนาใบอนุญาตคา้ยาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

กองการยาง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

3 
 

ใบ รง. 4 หรอืหนงัสอือนุญาตจากกรมโรงงาน กรณีเป็นนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

4 
 

หนงัสอือนุญาตใหต้ ัง้โรงทํายาง จากหนว่ยงานในทอ้งถิน่ กรณีเป็น
ประเภทบคุคลธรรมดา 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

ศนูยบ์รกิาร
ประชาชน 

5 
 

หนงัสอืหรอืเอกสารทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากทีเ่คยยืน่ขอรบัใบอนุญาตคา้
ยาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ตวัอยา่งแบบฟอรม์คําขอรับใบอนุญาตตัง้โรงทํายาง 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตขยายพนัธุต์น้ยางเพือ่การคา้ 6 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การขยายพันธุต์น้ยางเพือ่การคา้ ตอ้งขยายพันธุต์น้ยางจากตน้ยางพันธุด์ ีตามประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เรือ่ง กําหนดตน้ยางพันธุด์ ีพ.ศ.2556 
2. ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปี 
3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตพ่นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้ง

ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุยางตามพระราชบัญญัต ิกองการยาง  
กรมวชิาการเกษตร เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์0 2579 7557/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ  
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งของเอกสาร 
หลกัฐาน ลงทะเบยีน รับคําขอ และแจง้พนักงานเจา้หนา้ทีอ่อก
ตรวจสอบพันธุย์าง 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กองการยาง 
 

2 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีอ่อกตรวจสอบความถกูตอ้งของพันธุย์าง ณ 
สถานทีต่ัง้ประกอบการ และรายงานผลการตรวจสอบ 
(หมายเหต:ุ (การออกตรวจสอบของพนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะ
รวบรวมคําขอรับใบอนุญาตในเสน้ทาง อําเภอ จังหวัดทีอ่ยูใ่น
พืน้ทีเ่ดยีวกนั กําหนดและนัดหมายวนัออกตรวจในคราว
เดยีวกนั))  

13 วนัทําการ กองการยาง 
 

3 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบรายงานผล กําหนดเลขที่
ใบอนุญาต จัดพมิพ ์เสนอผูม้อํีานาจลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กองการยาง 
 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

4 ชัว่โมง กองการยาง 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอรบัใบอนุญาตขยายพนัธุต์น้ยางเพือ่การคา้ ตาม
พระราชบญัญตัคิวบคมุยาง พ.ศ.2542 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองการยาง 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูย้ืน่คําขอรับใบอนุญาต หรอืผูม้อบอํานาจและผูรั้บ
มอบอํานาจ (ถา้ม)ี) 

กรมการปกครอง 

3 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูย้ืน่คําขอรับใบอนุญาต หรอืผูม้อบอํานาจ และผูรั้บ
มอบอํานาจ (ถา้ม)ี) 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
4 

 
สําเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัและขอ้บงัคบั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5 
 

สําเนาใบสําคญัการจดทะเบยีนบรษิทัจํากดั หรอืหา้งหุน้สว่น
จํากดั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6 
 

สําเนาหนงัสอืรบัรองของสํานกังานทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั กรม
ทะเบยีนการคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7 
 

ใบภาษมีูลคา่เพิม่ (ภพ.20) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8 
 

หนงัสอืแสดงหลกัฐานการแตง่ต ัง้ผูจ้ดัการ หรอืรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการแตง่ต ัง้ผูจ้ดัการ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

9 
 

เอกสารแสดงกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ ในกรณีทีเ่อกสารสทิธิไ์มใ่ชข่อง
ผูย้ ืน่คําขอรบัใบอนุญาต ตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจดว้ย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หากเป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่มเีอกสารสทิธิต์อ้งมหีนังสอืยนิยอมการ
ทําประโยนชจ์ากเจา้พนักงานประจําทอ้งทีเ่ชน่ อบต. กํานัน 
ผูใ้หญบ่า้น หรอืผูด้แูลพืน้ทีนั่น้ๆ) 

กรมทีด่นิ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ตวัอยา่งแบบฟอรม์คําขอรับใบอนุญาตขยายพันธุต์น้ยางเพือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตคา้ยาง 7 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูท้ีต่อ้งขอรับใบอนุญาตคา้ยางคอื 

 1.1 คา้ยางเพือ่ ซือ้มา ขายไปในประเทศ 
1.2 คา้ยางเพือ่ตัง้โรงทํายาง 
1.3 คา้ยางเพือ่การสง่ยางออกนอกราชอาณาจักร 
1.4 คา้ยางเพือ่นํายางเขา้มาในราชอาณาจักร 
1.5 คา้ยางเพือ่ผลติ ผลติภัณฑย์าง 

2. ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปี 
3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตพ่นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้ง

ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
1.กลุม่ควบคมุยางตามพระราชบญัญัต ิกองการยาง 
กรมวชิาการเกษตร เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์0 2579 7557/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักวจัิยและพัฒนาการเกษตร เขตที ่1-8/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการเกษตรของกรมวชิาการเกษตร/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 2 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของ
เอกสารและหลักฐาน ลงทะเบยีน รับคําขอ และแจง้ให ้
พนักงานเจา้หนา้ทีอ่อกตรวจสอบสถานทีป่ระกอบการ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กองการยาง 
 

2 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีอ่อกตรวจสถานทีต่ัง้ประกอบการ และ
รายงานผล 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กองการยาง 
 

3 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มูล กําหนดเลขทีใ่บอนุญาต และ
เสนอผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กองการยาง 
 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานามลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กองการยาง 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอรบัใบอนุญาตคา้ยาง ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุยาง 
พ.ศ.2542 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 

กรมวชิาการเกษตร 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 389 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
2 

 
สําเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัและขอ้บงัคบั 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ยกเวน้หา้งหุน้สว่นจํากัด) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

สําเนาใบสําคญัการจดทะเบยีนบรษิทัจํากดั หรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

สําเนาหนงัสอืรบัรองของสํานกังานทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั กรม
ทะเบยีนการคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ถา้เป็นสาขาตอ้งใชห้นังสอืรับรองฉบับทีร่ะบสุถานทีต่ัง้
สาํนักงานสาขา) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5 
 

หนงัสอืแสดงหลกัฐานการแตง่ต ัง้ผูจ้ดัการ หรอืรายงานการประชุม
คณะกรรมการแตง่ต ัง้ผูจ้ดัการ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6 
 

ใบภาษมีูลคา่เพิม่ (ภพ. 20) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมสรรพากร 

7 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมกีารมอบอํานาจ) 

- 

8 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ทัง้ประเภทบคุคลธรรมดาและของผูจั้ดการหรอืผูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจกรณีเป็นนติบิคุคล หรอืใชห้นังสอืเดนิทางหรอื
ใบอนุญาตตา่งดา้ว) 

กรมการปกครอง 

9 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ทัง้บคุคลธรรมดา และของผูจั้ดการหรอืของผูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจ กรณีเป็นนติบิคคล) 

กรมการปกครอง 

10 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ตวัอยา่งแบบฟอรม์คําขอรับใบอนุญาตคา้ยาง 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -   
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การออกใบอนญุาตเป็นผูจ้ดัใหม้กีารวเิคราะหห์รอื

ทดสอบคณุภาพยาง 8 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูป้ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตเป็นผูจั้ดใหม้กีารวเิคราะหห์รอืทดสอบคณุภาพยาง ตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรม

วชิาการเกษตรว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารอนุญาตหอ้งปฏบิัตกิารยางแท่งเอสทีอาร์ พ.ศ.2542 และเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่2) 
พ.ศ.2546 

2. ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปี 
3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตพ่นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้ง

ตามทีร่ะบไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุยางตามพระราชบัญญัต ิกองการยาง กรม
วชิาการเกษตร เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 
2579 7557/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 120 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 
หลกัฐาน ลงทะเบยีน รับคําขอ และสง่คําขอพรอ้มหลกัฐานให ้
กลุม่อตุสาหกรรมยางเพือ่กําหนดวนัออกตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง มาตรฐาน ของหอ้งปฏบิตักิาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กองการยาง 
 

2 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีก่ลุม่อตุสาหกรรมยางพจิารณาตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของเอกสาร และออกตรวจสอบมาตรฐาน
หอ้งปฏบิตักิาร ณ สถานทีต่ัง้ประกอบการตามทีแ่จง้            
และรายงานผล 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาแลว้เสร็จขึน้อยู่กบัความสามารถของ
การทดสอบยางทีไ่ดม้าตรฐานของหอ้งปฏบิตักิาร))  

116 วนัทําการ กองการยาง 
 

3 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีป่ระเมนิผลการทดสอบและรายงานผล 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กองการยาง 
 

4 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีรั่บรายงานผลการทดสอบ บนัทกึขอ้มูล 
ออกเลขทีใ่บอนุญาต พมิพใ์บอนุญาต เสนอผูอ้นุญาตลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กองการยาง 
 

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กองการยาง 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอรบัใบอนุญาตเป็นผูจ้ดัใหม้กีารวเิคราะหห์รอืทดสอบคณุภาพ
ยางแทง่เอสทอีาร ์ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุยาง พ.ศ.2542 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองการยาง 

2 
 

สําเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัและขอ้บงัคบั (กรณีนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
3 สําเนาหนงัสอืรบัรองของสํานกังานทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั กรม

ทะเบยีนการคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูย้ืน่หรอืผูจั้ดการหรอืของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบ
อํานาจ) 

กรมการปกครอง 

5 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูย้ืน่หรอืผูจั้ดการหรอืผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

6 
 

รายชือ่และหลกัฐานแสดงคุณวฒุขิองบุคลากร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

รายชือ่อุปกรณ ์เครือ่งมอืการทดสอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองการฝึกอบรมการฝึกอบรมของสถาบนัวจิยัยาง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กองการยาง 

9) 
 

แผนผงัการวางอุปกรณ์ หรอืเครือ่งมอืทดสอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

10) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้มกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1 ตวัอยา่งแบบฟอรม์คําขอรับใบอนุญาตเป็นผูจั้ดใหม้กีารวเิคราะหห์รอืการทดสอบคณุภาพยาง 

(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตเป็นผูนํ้ายางเขา้มาใน ราชอาณาจกัร  
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ยางบางชนดิ เชน่ น้ํายางสด ยางกอ้น เศษยาง ยางเน่า เป็นสิง่กํากัด ตามพ.ร.บ.กักพชื การนําเขา้ตอ้งไดรั้บ

การพิจารณาตามพ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2542 และ ฉบับที ่3 พ.ศ.2551 
http://it.doa.go.th/reg/qua07/,http://www.doa.go.th/ard/images/stories/prb/prb_123.pdf, 
http://www.doa.go.th/ard/images/stories/prb/prb_115.pdf 

2. การนํายางเขา้มาเพื่อเป็นตัวอย่างน้ําหนักไม่เกนิ 5 กโิลกรัม ไม่ตอ้งขออนุญาต แต่ตอ้งแจง้พนักงาน
เจา้หนา้ที ่กลุม่ควบคมุยางตามพระราชบญัญัต ิสถาบนัวจัิยยาง กรมวชิาการเกษตร 

3. ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปี 
4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้งแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุยางตามพะราชบญัญัต ิกองการยาง  
กรมวชิาการเกษตร เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์0 2579 7557/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งของ
เอกสารและหลักฐาน ลงทะเบยีน เสนอผูม้อํีานาจลงนามใน
ใบอนุญาต  เพือ่พจิาณาการอนุญาตใหนํ้าเขา้ ตาม
วตัถปุระสงคท์ีแ่จง้เป็นบนัทกึขอ้ความ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กองการยาง 
 

2 การพจิารณา 
ผูอ้นุญาตพจิารณาอนุญาตตามวตัถปุระสงคข์องการนํายางเขา้
มาในราชอาณาจักร 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัทําการ กองการยาง 
 

3 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาผลของการพจิารณาของผูม้ี
อํานาจลงนาม รับคําขอ บนัทกึขอ้มลู เก็บคา่ธรรมเนยีม 
กําหนดเลขทีใ่บอนุญาต เสนอใหผู้ม้อํีานาจลงนามใน
ใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กองการยาง 
 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูอ้นุญาตลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กองการยาง 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอรบัใบอนุญาตเป็นผูนํ้ายางเขา้มาในราชอาณาจกัร ตาม
พระราชบญัญตัคิวบคมุยาง พ.ศ.2542 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองการยาง 

2 
 

หนงัสอืแจง้วตัถปุระสงคใ์นการนํายางเขา้มาในราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 
 

- 

3 
 

สําเนาใบอนุญาตคา้ยาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

กองการยาง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

4 
 

หนงัสอืหรอืเอกสารทีเ่ปลีย่นแปลงจากทีเ่คยยืน่ขอรบัใบอนุญาตคา้
ยาง (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5 
 

หนงัสอืรบัรองคณุภาพยาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองการยาง 

6 
 

ใบแสดงแหลง่กําเนดิสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7 ใบสขุอนามยัพชื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 250 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ตวัอยา่งแบบฟอรม์คําขอรับใบอนุญาตเป็นผูนํ้ายางเขา้มาในราชอาณาจักร 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตเป็นผูผ้ลติยางแทง่เอสทอีาร ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กองการยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. ผูป้ระสงคจ์ะผลติยางแท่งเอสทอีาร ์และใชเ้ครื่องหมายเอสทอีาร์ ในการจําหน่ายยางทีผ่ลติขึน้ จะตอ้งมี
ใบอนุญาตตัง้โรงทํายางประเภทยางแทง่กอ่น 

2. การอนุญาตตอ้งเป็นไปตามระเบยีบกรมวชิาการเกษตรวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารอนุญาตเป็นผูผ้ลยิางแทง่เอสที
อาร ์พ.ศ.2548 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง การกําหนดมาตรฐานและวธิกีารมัดและการบรรจุหบีห่อ
ยางเพือ่การสง่ออก พ.ศ.2548 

3. พนักงานเจา้หนา้ทีม่กีารตรวจสถานประกอบการอย่างนอ้ย 3ครัง้คอืชว่งเวลาการตดิตัง้เครือ่งจักร ชว่งการ
ดําเนนิการผลติ และการทดสอบคณุภาพยางแทง่เอสทอีาร ์

4. ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปี 
5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตพ่นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้ง

ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุยางตามพระราชบัญญัต ิกองการยาง  
กรมวชิาการเกษตร เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท ์0 2579 7557/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 9 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งของเอกสาร 
หลกัฐาน ลงทะเบยีน รับคําขอ บนัทกึขอ้มูล และแจง้ให ้
เจา้หนา้ทีอ่อกตรวจสอบสถานทีต่ัง้ประกอบการและการตดิตัง้
เครือ่งจักร 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กองการยาง 
 

2 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีอ่อกตรวจสอบสถานทีต่ัง้ประกอบการ และ
รายงานผลการตรวจ 
(หมายเหต:ุ (การออกตรวจสถานทีต่ัง้ประกอบการจะมกีารนัด
หมายกับผูย้ืน่คําขอ และการดําเนนิงานผลติยางแทง่เอสทอีาร์
ตอ้งสง่ตวัอย่างยางเพือ่วเิคราะหค์ณุภาพยาง และไดค้ณุภาพ
ตรงตามทีย่ืน่คําขอหรอืไม)่)  

7 วนัทําการ กองการยาง 
 

3 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบการรายงานผลการตรวจสถานทีต่ัง้
ประกอบการและผลการทดสอบคณุภาพยางแทง่เอสทอีารท์ีไ่ด ้
คณุภาพมาตรฐาน กําหนดรหัสโรงงาน กําหนดเลขทีใ่บอนุญาต 
เสนอผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กองการยาง 
 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

4 ชัว่โมง กองการยาง 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอรบัใบอนุญาตเป็นผูผ้ลติยางแทง่เอสทอีาร ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 

กองการยาง 

2 
 

สําเนาใบอนุญาตคา้ยาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กองการยาง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ– 
 

3 สําเนาใบอนุญาตโรงทํายางประเภทยางแทง่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองการยาง 

4 
 

รายชือ่เครือ่งจกัร/กําลงัแรงมา้/กําลงัการผลติ (กก./ชม.) แผนผงั
การวางเครือ่งจกัร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ตวัอยา่งแบบฟอรม์คําขอรับใบอนุญาตเป็นผูผ้ลติยางแทง่เอสทอีาร ์
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตเป็นผูส้ง่ยางออกไปนอกราชอาณาจกัร  
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กองการยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การสง่ยางออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นตัวอย่างน้ําหนักไม่เกนิ 5 กโิลกรัม ไม่ตอ้งขอใบอนุญาต  

แตต่อ้งแจง้พนักงานเจา้หนา้ 
2. ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปี 
3. เมือ่ไดรั้บใบอนุญาตแลว้ กอ่นการสง่ยางออกไปนอกราชอาณาจักรตอ้งไดรั้บใบผ่านดา่นศลุกากร และสง่ยาง

ออกทางดา่นศลุกากรทีร่ะบใุนใบผา่นดา่นศลุกากรเทา่นัน้ 
4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตพ่นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้ง

ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุยางตามพระราชบัญญัต ิกองการยาง  
กรมวชิาการเกษตร เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์0 2579 7557/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักวจัิยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่1-8/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการเกษตรของกรมวชิาการเกษตร/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 2 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งของเอกสาร 
หลกัฐาน รับคําขอ และแจง้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีอ่อกตรวจทีต่ัง้
สถานประกอบการ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กองการยาง 
 

2 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีอ่อกตรวจสอบทีต่ัง้สถานประกอบการ และ
รายงานผล 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กองการยาง 
 

3 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มูล จัดเก็บคา่ธรรมเนยีม กําหนด
เลขทีใ่บอนุญาตและเสนอผูอ้นุญาตลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กองการยาง 
 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กองการยาง 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอรบัใบอนุญาตเป็นผูส้ง่ยางออกไปนอกราชอาณาจกัร ตาม
พระราชบญัญตัคิวบคมุยาง พ.ศ.2542 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองการยาง 

2 
 

สําเนาใบอนุญาตคา้ยาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กองการยาง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ- 

3 
 

หนงัสอืหรอืเอกสารทีเ่ปลีย่นแปลงจากทีเ่คยยืน่ขอรบัใบอนุญาตคา้
ยาง (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ฉบับ))  
คา่ธรรมเนยีม  

250 บาท 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ตวัอยา่งแบบฟอรม์คําขอรับใบอนุญาตเป็นผูส้ง่ยางออกไปนอกราชอาณาจักร 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การออกใบอนญุาตเป็นผูส้ง่ออกซึง่ตน้ยาง ดอก 

เมล็ดของตน้ยางหรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของตน้ยาง 
ทีอ่าจใชเ้พาะพนัธุไ์ด ้12 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ใบอนุญาตมอีาย ุ30 วนั 
2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตพ่นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้ง

ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุยางตามพระราชบัญญัต ิกองการยาง  
กรมวชิาการเกษตร เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์0 2579 7557/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งของเอกสาร 
ลงทะเบยีน รับคําขอ แจง้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีท่ีทํ่าหนา้ที่
ตรวจสอบออกตรวจสอบความถกูตอ้งของพันธุย์างตามคําขอ  
ณ สถานทีเ่ก็บพันธุย์าง 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง กองการยาง 
 

2 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีผู่ม้หีนา้ทีต่รวจสอบพันธุย์าง ออกตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของพันธุย์างตามคําขอรับใบอนุญาต ณ สถานที่
เก็บพันธุย์าง และรายงานผลการตรวจสอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ กองการยาง 
 

3 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบรายงานผลการตรวจสอบพันธุย์าง 
บนัทกึขอ้มูล กําหนดเลขทีใ่บอนุญาต จัดพมิพใ์บอนุญาต และ
เสนอผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง กองการยาง 
 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กองการยาง 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอรบัใบอนุญาตเป็นผูส้ง่ออกซึง่ตน้ยาง ดอก เมล็ดหรอืสว่นใดสว่น
หนึง่ของตน้ยางทีอ่าจใชเ้พาะพนัธุไ์ด ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองการยาง 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูย้ืน่ หรอืผูจั้ดการ หรอืผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

3 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูย้ืน่ หรอืผูจั้ดการหรอืผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ) 
 
 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
4 

 
สําเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัและขอ้บงัคบั (กรณีนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

5 
 

สําเนาใบสําคญัการจดทะเบยีนบรษิทัจํากดั หรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั 
(กรณีนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 
 

สําเนาหนงัสอืรบัรองของสํานกังานทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั กรม
ทะเบยีนการคา้ (กรณีนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

7 
 

หนงัสอืแสดงหลกัฐานการแตง่ต ัง้ผูจ้ดัการ หรอืรายงานการประชุม
คณะกรรมการแตง่ต ัง้ผูจ้ดัการ (กรณีนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

8 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้มกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9 
 

ใบภาษมีูลคา่เพิม่ (ภพ.20) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมสรรพากร 

10 
 

สําเนาใบอนุญาตแปลงขยายพนัธุต์น้ยางเพือ่การคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองการยาง 

11 
 

หนงัสอืสญัญารว่มทุนหรอืสมัปทาน หรอืสญัญาซือ้ขายในสญัญาตอ้ง
ระบุสถานทีป่ลูก จํานวนพืน้ที ่ชนดิของพนัธุย์าง จํานวนพนัธุย์างทีใ่ช้
ปลกู และดา่นศลุกากรทีข่อสง่ออกใหช้ดัเจน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ฉบับ))  
คา่ธรรมเนยีม  

50 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ตวัอยา่งคําขอรับใบอนุญาตเป็นผูส้ง่ออกซึง่ตน้ยาง ดอก เมล็ดหรอืตาของตน้ยางหรอืสว่นใดสว่นหนึง่ 
ของตน้ยางทีอ่าจใชเ้พาะพันธุไ์ด ้
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การกําหนดหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหป์ุ๋ ย 13 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ตามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง การกําหนดหอ้งปฏบิัตกิารวเิคราะหป์ุ๋ ย ตามมาตรา 36(11) และมาตรา 

36/2(10) แห่งพระราชบัญญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตปิุ๋ ย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 
2554 

2. ในกรณีทีค่ณะกรรมการ/ผูพ้ิจารณาเอกสารมีขอ้สงสัยในหลักฐานทีย่ื่นขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ื่นคําขอมาชีแ้จง
เพิม่เตมิได ้

3. ระยะเวลาดําเนนิการไมร่วมระยะเวลาทีห่อ้งปฏบิัตกิารชีแ้จงแนวทางแกไ้ข และดําเนนิการแกไ้ขตามแนวทาง
ทีไ่ดรั้บการอนุมัตแิละแจง้ผลการแกไ้ข 

4. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วจัิยเกษตรเคม ีกองวจัิยพัฒนาปัจจัยการผลติทาง
การเกษตร กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 ถ.พหลโยธนิ 
แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์ 
02-5798600 ตอ่ 303 , 212 โทรสาร 02-5798600  
ตอ่ 112 , 113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 155 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1  ผูย้ืน่คําขอยืน่แบบคําขอรับการกําหนดเป็นหอ้งปฏบิตักิาร
วเิคราะหป์ุ๋ ย (แบบ ร.ป.1) พรอ้มเอกสารประกอบคําขอ 
1.2  เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร ตามขอ้กําหนด หลกัเกณฑ ์
และเงือ่นไข 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กองวจัิยพัฒนา
ปัจจัยการผลติทาง

การเกษตร 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาเอกสาร 
2.2 ดําเนนิการแตง่ตัง้เจา้หนา้ทีต่รวจประเมนิ กําหนดวนั เวลา  
ในการตรวจประเมนิและแจง้ใหห้อ้งปฏบิตักิารทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

60 วนั กองวจัิยพัฒนา
ปัจจัยการผลติทาง

การเกษตร 
 

3 การพจิารณา 
3.1 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตรวจประเมนิหอ้งปฏบิัตกิาร 
3.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้สิง่ทีต่รวจพบใหห้อ้งปฏบิัตกิารทราบเพือ่
ชีแ้จงแนวทางแกไ้ข 
(หมายเหต:ุ (หอ้งปฏบิตักิารชีแ้จงแนวทางแกไ้ขภายใน
ระยะเวลา 15 วนัทําการ /ไมร่วมในระยะเวลาดําเนนิการ))  

12 วนัทําการ กองวจัิยพัฒนา
ปัจจัยการผลติทาง

การเกษตร 
 

4 การพจิารณา 
4.1 เจา้หนา้ทีป่ระเมนิแนวทางแกไ้ขและแจง้หอ้งปฏบิตักิาร
ทราบเพือ่ดําเนนิการแกไ้ข 
(หมายเหต:ุ (หอ้งปฏบิตักิารดําเนนิการแกไ้ขตามแนวทางที่
ไดรั้บการอนุมัตแิละแจง้ผลการแกไ้ขภายในระยะเวลา 3 เดอืน /
ไมร่วมในระยะเวลาดําเนนิการ))  

15 วนัทําการ กองวจัิยพัฒนา
ปัจจัยการผลติทาง

การเกษตร 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีร่วบรวมและจัดทําขอ้มลูสรุปสง่คณะทํางานตรวจ
ประเมนิหอ้งปฏบิัตกิารตรวจวเิคราะหป์ุ๋ ย 
5.2 คณะทํางานฯ สรุปความเห็นเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
และพจิารณาหอ้งปฏบิัตกิารตรวจวเิคราะหป์ุ๋ ย 
(หมายเหต:ุ -)  

60 วนั กองวจัิยพัฒนา
ปัจจัยการผลติทาง

การเกษตร 
 

6 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
6.1 คณะกรรมการฯ เสนอผูม้อํีานาจลงนามในใบรับรองการ
กําหนดเป็นหอ้งปฏบิัตกิารวเิคราะหป์ุ๋ ย 
6.2 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการแจง้ขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารทีไ่ดรั้บ

7 วนัทําการ กองวจัิยพัฒนา
ปัจจัยการผลติทาง

การเกษตร 
 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 401 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

การกําหนดเป็นหอ้งปฏบิัตกิารวเิคราะหป์ุ๋ ยตอ่สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 
6.3 แจง้หอ้งปฏบิตักิารมารับใบรับรองฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจ อยา่งละ 1 ฉบบั) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้ของสํานกังานและหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะห์
ปุ๋ ย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5 
 

สําเนาหนงัสอืรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6 
 

แบบเอกสารประกอบคําขอรบัการกําหนดเป็นหอ้งปฏบิตักิาร
วเิคราะหป์ุ๋ ย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7 
 

สําเนาวฒุกิารศกึษาผูค้วบคุมดแูลหอ้งปฏบิตักิาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

คูม่อืคณุภาพหรอืเอกสารคุณภาพข ัน้ตอนการดําเนนิงาน วธิ ี
ปฏบิตังิาน และ วธิทีดสอบ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9 
 

แบบบนัทกึการตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิวีเิคราะห ์แบบ ร.ป. 1-2 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

10 
 

แบบบนัทกึการประกนัคุณภาพผลการวเิคราะห ์แบบ ร.ป. 1-3 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

11 
 

รายงานการตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิวีเิคราะห ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

12 
 

รายงานการหาคา่ความไมแ่นน่อนของการวเิคราะห ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 402 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ- 

13 
 

สําเนาใบรบัรองการสอบเทยีบเครือ่งมอืหลกั และเครือ่งแกว้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

14 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมกีารมอบอํานาจ ) 

- 

15 
 

แบบคําขอรบัการกําหนดเป็นหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหป์ุ๋ ย (แบบ 
ร.ป.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 - 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: -  
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 403 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การตรวจวเิคราะหป์ุ๋ ยชวีภาพ 14 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. ผูย้ืน่คําขอกรอกขอ้มูลในใบคําขอวเิคราะห์ปุ๋ ยชวีภาพ (แบบ วจด.1) และเลอืกรายการทีต่อ้งการตรวจ
วเิคราะหใ์นเอกสารรายการตรวจสอบวเิคราะหป์ุ๋ ยชวีภาพใหถู้กตอ้งครบถว้น หากมกีรรมวธิกีารผลติและการวเิคราะห ์
ไดแ้ก ่สตูรอาหาร วธิกีารวเิคราะหต์รวจนับจลุนิทรยี ์เป็นตน้ สามารถแนบเอกสารดงักลา่วได ้

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
4. เฉพาะกรณีตรวจวเิคราะหป์ุ๋ ยชวีภาพไรโซเบยีมใชเ้วลาในการตรวจวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิัตกิาร 18 วนั 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่งานวจัิยจลุนิทรยีด์นิ กลุม่วจัิยปฐพวีทิยา  
กองวจัิยพัฒนาปัจจัยการผลติทางการเกษตร  
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพฯ 10900/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 29 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูย้ืน่คําขอยืน่แบบคําขอวเิคราะหป์ุ๋ ยชวีภาพ (แบบ วจด.1) 
พรอ้มเอกสารประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารใหถ้กูตอ้งครบถว้นและ
ลงทะเบยีน พรอ้มรับการชําระคา่บรกิารวเิคราะหจ์าก              
ผูข้อยืน่คําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กองวจัิยพัฒนา
ปัจจัยการผลติทาง

การเกษตร 
 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตรวจวเิคราะหต์วัอย่างในหอ้งปฏบิตักิาร 
(หมายเหต:ุ (เฉพาะกรณีตรวจวเิคราะหป์ุ๋ ยชวีภาพไรโซเบยีมใช ้
ระยะเวลา 18 วนั))  

28 วนั กองวจัิยพัฒนา
ปัจจัยการผลติทาง

การเกษตร 
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
1. ผูม้อํีานาจลงนามในใบรายงานผลการวเิคราะห ์
2. เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ืน่คําขอรับใบรายงานผลการวเิคราะห ์
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง กองวจัิยพัฒนา
ปัจจัยการผลติทาง

การเกษตร 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูม้อบ
อํานาจและผูรั้บมอบอํานาจอย่างละ 1 ฉบบั พรอ้มรับรองเสาเนา
ถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 
 

แบบคําขอวเิคราะหป์ุ๋ ยชวีภาพ (แบบ วจด.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

3 
 

รายการตรวจสอบวเิคราะหป์ุ๋ ยชวีภาพ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 
 
 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
4 

 
หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ตรวจวดัความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

2 คา่ตรวจวดัความชืน้ (%) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 
  

3 คา่ตรวจวดัประสทิธภิาพและจํานวนไรโซเบยีมทีเ่กดิปมกบัถ ัว่ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

4 คา่ตรวจนบัปรมิาณสาหร่ายสเีขยีวแกมนํา้เงนิทีม่ชีวีติท ัง้หมดที่
สามารถตรงึไนโตรเจนได ้
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

5 คา่ตรวจวดัการจําแนกสกุล (Genus) เชือ้สาหรา่ยสเีขยีวแกมนํา้
เงนิทีส่ามารถตรงึไนโตรเจนได ้
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  
 

6 คา่ตรวจนบัจํานวนสปอรร์าเอ็นโดไมโคไรซ่าทีม่ชีวีติ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

7 ค่าตรวจนบัเปอรเ์ซ็นตก์ารเขา้ของเชือ้ราเอ็นโดไมโคไรซ่าใน
รากพชืตวัอยา่งสด 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  
 

8 คา่การจําแนกสกุล (Genus) ราเอ็นโดไมโคไรซา่ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

9 คา่ตรวจนบัปรมิาณจุลนิทรยีใ์นหวัเชือ้จุลนิทรยีต์วัเรง่การทําปุ๋ ย
หมกั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 450 บาท 
  
 

10 คา่ตรวจนบัปรมิาณจลุนิทรยีใ์นนํา้หมกัชวีภาพ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 800 บาท 
  

11 คา่ตรวจนบัปรมิาณจลุนิทรยีล์ะลายฟอสเฟต 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 800 บาท 
  

12 คา่ตรวจนบัจํานวนแบคทเีรยีทีม่ชีวีติและจําแนกเชือ้ในระดบัสกุล 
(Genus) จํานวน 3 เชื้อ ได้แก่ Azotobacter spp. 
Beijerinckia spp. Azospirillum spp. 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,200 บาท 
  
 

13 คา่การทดสอบประสทิธภิาพในการตรงึไนโตรเจนโดยวธิกีารวดั
ประสทิธภิาพในการเปลีย่นแกส๊อะเซททลีนีเป็นเอททลีนี (ARA) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

14 คา่การทดสอบประสทิธภิาพในการผลติ IAA จากเชือ้โดยวธิกีาร
เทยีบส ี(Colorimetric method) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนผูส้ง่ออกผกัและผลไมไ้ป 15
ตา่งประเทศ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผูป้ระสงคจ์ะขอจดทะเบยีนผูส้ง่ออกผักและผลไมไ้ปตา่งประเทศตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงันี้ 
1. การจดทะเบยีนดังกลา่วใชก้ับผูส้ง่ออกทีป่ระสงคจ์ะสง่ออกผักและผลไม ้ไปประเทศตา่งๆ โดยมเีงือ่นไขระบุ

ตามประกาศใหต้อ้งจดทะเบยีน หรอืมขีอ้ปฏบิตักํิาหนดใหต้อ้งจดทะเบยีนจงึจะสามารถสง่ออกได ้
2. ผูป้ระสงคจ์ะจดทะเบยีนผักและผลไมไ้ปตา่งประเทศ นัน้ตอ้งปฏบิัตติามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง 

หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการจดทะเบยีนผูส้ง่ออกผักและผลไม ้พ.ศ. 2553 นอกจากนี้สําหรับการจดทะเบยีนผู ้
สง่ออกสนิคา้เกษตรไปสาธารณรัฐประชาชนจนีใหนํ้า กฎ ระเบยีบตามพธิสีารว่าดว้ยขอ้กําหนดในการกักกันโรคและ
ตรวจสอบสําหรับการขนส่งผลไมไ้ทยที่ส่งออกผ่านประเทศที่สาม เขา้สู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงวันที ่ 
24 มถิุนายน พ.ศ. 2552และ ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการออก
ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับผลไมท้ี่ส่งออกผ่านประเทศที่สาม เขา้สู่สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2552 
มาประกอบในการดําเนนิการดว้ย 

3. คู่มอืดังกล่าว จะใชก้ับการจดทะเบยีนผูส้ง่ออกผักและผลไมไ้ปต่างประเทศ /ต่ออายุทะเบยีน/ขอเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดทะเบยีน 

4. กรณีเอกสารไมค่รบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะปฏเิสธการรับดําเนนิการ 
5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
(ผูรั้บคําขอ/ผูย้ืน่คําขอจะปฏเิสธการดําเนนิการ) 

6. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

7. กรณีผูย้ืน่คําขอไมไ่ดม้าสง่เอกสารดว้ยตนเอง 
7.1 ใหผู้ย้ืน่คําขอมอบอํานาจใหผู้ส้ง่เอกสาร มอํีานาจลงนามในบนัทกึ 2 ฝ่าย 
7.2 ถา้ผูย้ืน่คําขอไม่มอบอํานาจใหผู้ส้ง่เอกสาร มอํีานาจลงนามในบันทกึ 2 ฝ่าย และกรมวชิาการเกษตร

ตรวจสอบพบวา่คําขอพรอ้มรายการเอกสารทีย่ืน่มาพรอ้ม ไมถ่กูตอ้ง ครบถว้นตรงตามทีคู่ม่อืสําหรับประชาชนกําหนดไว ้
ใหก้รมวชิาการเกษตรสามารถไมรั่บคําขอได ้

8. หนังสอืสาํคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกผักและผลไม ้มอีาย ุ2 ปี นับจากวนัทีอ่อกเอกสาร 
9. กรณียืน่จดทะเบยีนไปสาธารณรัฐประชาชนจนี  

9.1 สําหรับพืช ลําไย ลิน้จี ่ทเุรยีน มังคุด และมะม่วง และสําหรับผลไมท้ีส่ง่ออกผ่านประเทศทีส่าม เขา้สู่
สาธารณรัฐประชาชนจนี ตอ้งยืน่ชือ่โรงคดับรรจทุัง้หมดทีไ่ดรั้บรอง GMP จากกรมวชิาการเกษตร และชือ่แหลง่ผลติพชื
ทัง้หมดทีไ่ดรั้บรอง GAP จากกรมวชิาการเกษตร 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสนิคา้พชื กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ 
แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร (ตกึ 8 ชัน้ กรม
วชิาการเกษตร ตัง้อยูภ่ายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาตร ์บางเขน) 
โทรศพัท ์02-5796133 โทรสาร 02-5796134 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิาร 
วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุ 
ทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา  
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสนิคา้พชื กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ 
แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900/ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ (การรับเอกสารทางไปรษณียจ์ะรับตามระบบสาร
บรรณของหน่วยงาน))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูย้ืน่คําขอ ยืน่คําขอจดทะเบยีนผูส้ง่ออกผักและผลไมไ้ป
ตา่งประเทศ/ ตอ่อายุทะเบยีน/ ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีด
ทะเบยีน ตามความประสงค ์พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบให ้
ถกูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจเอกสารทัง้หมดทีย่ืน่ขอ โดยเอกสารตอ้ง
ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื 
(หมายเหต:ุ (1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
2. กรณีขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทะเบยีนใหใ้ชห้นังสอืคํารอ้ง
จากบรษัิทเพือ่ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทะเบยีน))  

30 นาท ี กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาเอกสารคําขอจดทะเบยีนผูส้ง่ออกผัก
และผลไมไ้ปตา่งประเทศ/ ตอ่อายุทะเบยีน/ ขอเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดทะเบยีน เพือ่สง่ออกไปประเทศตา่งๆ ตามความ
ประสงค ์พรอ้มเอกสารประกอบทัง้หมดใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการออกเลขทะเบยีน กรณีขอจดทะเบยีน 
ผูส้ง่ออกผักและผลไมไ้ปตา่งประเทศ หากเป็นการตอ่อายุ
ทะเบยีน/ ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทะเบยีน เจา้หนา้ที ่
จะกําหนดเลขทะเบยีนตามหนังสอืแสดงการจดทะเบยีนฯ  
ฉบับเกา่ จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะออกเอกสารตอบรับชัว่คราว 
สาํหรับใหผู้ส้ง่ออกนําไปใชแ้สดงสาํหรับการสง่ออก 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

 

4 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการลงขอ้มูลในระบบฐานขอ้มลู และจัดทํา
หนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกผักและผลไม ้
(สมพ.12) 
(หมายเหต:ุ -)  

1.5 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามหนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็น 
ผูส้ง่ออกผักและผลไม ้
(หมายเหต:ุ (ในการรับหนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีน 
เป็นผูส้ง่ออกผักและผลไม ้ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งสง่คนืเอกสารตอบ
รับชัว่คราวดว้ย))  

3 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คํารอ้งขอหนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกผกัและ
ผลไม ้(แบบ สมพ. 4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. คําขอทีย่ืน่ตอ้งสามารถอา่นออกและชดัเจน 2. คําขอนีใ้ช ้
ในกรณีสง่ออกไปสหภาพยโุรป นอรเ์วย ์ไอซแ์ลนด ์สมาพันธรัฐสวสิ 
สาธารณรัฐประชาชนจนี และประเทศอืน่ๆ ทีต่อ้งใช ้GMP กับ GAP) 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

คํารอ้งขอหนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกผกัและ
ผลไม ้(แบบ สมพ. 5) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. คําขอทีย่ืน่ตอ้งสามารถอา่นออกและชดัเจน 
2. คําขอนีใ้ชใ้นกรณีสง่ออกไปประเทศญีปุ่่ น สงิคโปร ์และประเทศอืน่ๆ  
ทีไ่มต่อ้งใช ้GMP กบั GAP) 
 
 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
3 

 
คําขอจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกสนิคา้เกษตรไปสาธารณรฐัประชาชน
จนี (กสร. 4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. คําขอทีย่ืน่ตอ้งสามารถอา่นออกและชดัเจน 
2. คําขอนีใ้ชใ้นกรณีสง่ออกไปสาธารณรัฐประชาชนจนี) 

กรมวชิาการเกษตร 

4 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. หนังสอืรับรองนติบิคุคลตอ้งออกใหม้าแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน 
พรอ้มวตัถปุระสงคท์ีดํ่าเนนิการเกีย่วกบัการสง่ออกผักและผลไม ้2. สาํหรับ
บคุคลธรรมดา ใชท้ะเบยีนพาณชิยก์จิ) 
 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ ใชส้าํเนาบตัรประชาชนผูม้อํีานาจลงนาม 
และผูรั้บมอบอํานาจ อยา่งละ 1 ฉบบั) 

กรมการปกครอง 

6 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

กรมการกงสลุ 

7 
 

ใบอนุญาตทํางาน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

กรมการจัดหางาน 

8 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามไมไ่ดม้าดว้ยตนเอง พรอ้มตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท) 

- 

9 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกผกัและผลไมส้ด 
(สมพ.12) ฉบบัเกา่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีดําเนนิการตอ่อายุทะเบยีน/ การเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดทะเบยีน) 

กรมวชิาการเกษตร 

10 
 

หนงัสอืคํารอ้งจากบรษิทัเพือ่ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีด ทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทะเบยีน ดงันี ้ขอแกไ้ข
ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู่บรษัิท หรอืหนังสอืสําคัญแสดงการจดทะเบยีนฯ ออกใหผ้ดิ ) 

- 

11 
 

ใบรบัรอง GAP 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีสง่ออกไปสหภาพยโุรป นอรเ์วย ์ไอซแ์ลนด ์
สมาพันธรัฐสวสิ สาธารณรัฐประชาชนจนี และประเทศอืน่ๆ ทีต่อ้งใช ้GAP) 

กรมวชิาการเกษตร 

12 
 

ใบรบัรอง GMP 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีสง่ออกไปสหภาพยโุรป นอรเ์วย ์ไอซแ์ลนด ์
สมาพันธรัฐสวสิ สาธารณรัฐประชาชนจนี และประเทศอืน่ๆ ทีต่อ้งใช ้GMP 
2. ขอบขา่ยตอ้งคลอบคลมุชนดิพชืทีจ่ะประสงคส์ง่ออก) 

กรมวชิาการเกษตร 

13 
 

หนงัสอืรบัรองการคดับรรจจุากโรงคดับรรจ ุ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีสง่ออกไปสหภาพยโุรป นอรเ์วย ์ไอซแ์ลนด ์
สมาพันธรัฐสวสิ สาธารณรัฐประชาชนจนี และประเทศอืน่ๆ ทีต่อ้งใช ้GMP) 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ตวัอยา่งใบตอบรับชัว่คราว 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ตวัอยา่งหนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกผักและผลไม ้(สมพ.12) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอก

ราชอาณาจกัร (รายพชื) 16 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผูป้ระสงคจ์ะขอจดทะเบยีนผูส้ง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจักร (รายพชื) ตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละ

เงือ่นไข ดงันี ้
1. การจดทะเบยีนดงักลา่วใชก้ับ 

1.1 ผูส้ง่ออกทีป่ระสงคจ์ะสง่ออกผลทเุรยีนสด ผลลําไยสด และดอกกลว้ยไมส้ดออกไปนอกราชอาณาจักร 
ไมร่วมถงึสนิคา้แปรรูปทกุชนดิเพือ่สง่ออกไปนอกราชอาณาจักร 

1.2 ผูส้ง่ออกทีป่ระสงคจ์ะสง่ออกลูกเดอืย เมล็ดแมงลักและพรกิแหง้ไปประเทศญีปุ่่ นโดยตอ้งจดทะเบยีน
เป็นผูส้ง่ออกผักและผลไมไ้ปประเทศญีปุ่่ นใหแ้ลว้เสร็จดว้ย 

1.3 ผูส้ง่ออกทีป่ระสงคจ์ะสง่ออกกลว้ยสดไปประเทศญีปุ่่ น ซึง่ตอ้งจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกผักและผลไมไ้ป
ประเทศญีปุ่่ นใหแ้ลว้เสร็จดว้ย 

1.4 ผูส้ง่ออกทีป่ระสงคจ์ะสง่ออกสนิคา้เกษตรเป็นรายพชื ไปนอกราชอาณาจักร ตามกฎ ระเบยีบทีกํ่าหนดไว ้
2. ผูป้ระสงคจ์ะจดทะเบยีนผูส้ง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจักร (รายพชื) นัน้ ตอ้งปฏบิัตติามกฎ ระเบยีบ

ขอ้บงัคบั ดงันี ้
2.1 ผูส้ง่ออกทีป่ระสงคจ์ะสง่ออกผลทุเรยีนสดออกไปนอกราชอาณาจักร ปฏบิัตติามประกาศกรมวชิาการ

เกษตร เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการจดทะเบยีนผูส้ง่ออกผลทเุรยีนสดไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 
2.2 ผูส้ง่ออกทีป่ระสงคจ์ะสง่ออกผลลําไยสดออกไปนอกราชอาณาจักร ปฏบิัตติามประกาศกรมวชิาการ

เกษตร เรื่อง หลักเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไขการจดทะเบยีนเป็นผูส้่งผลลําไยสดออกไปนอกราชอาณาจักร และ
ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการตอ่อายุการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกผลทเุรยีนสด 
ผลลําไยสด ดอกกลว้ยไมส้ดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2544 

2.3 ผูส้ง่ออกทีป่ระสงคจ์ะสง่ออกดอกกลว้ยไมส้ดออกไปนอกราชอาณาจักร ปฏบิัตติามประกาศกรมวชิาการ
เกษตร เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ดอกกลว้ยไมส้ดไปนอกราชอาณาจักรประกาศกรม
วชิาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ดอกกลว้ยไมส้ดไปนอกราชอาณาจักร 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2543 และประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการต่ออายุการจด
ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกผลทเุรยีนสด ผลลําไยสด ดอกกลว้ยไมส้ดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2544 

2.4 ผูส้ง่ออกทีป่ระสงคจ์ะสง่ออกเมล็ดแมงลักไปประเทศญีปุ่่ น ปฏบิัตติามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการจดทะเบยีนผูส้ง่ออกเมล็ดแมงลกัไปประเทศญีปุ่่ น 

2.5 ผูส้่งออกทีป่ระสงคจ์ะสง่ออกลูกเดอืยและพริกแหง้ไปประเทศญี่ปุ่ น ปฏบิัตติามขอ้กําหนดทีก่รมวชิาการ
เกษตรระบไุว ้

2.6 ผูส้ง่ออกทีป่ระสงคจ์ะสง่ออกกลว้ยสดไปประเทศญีปุ่่ น ปฏบิัตติามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลักเกณฑ ์
วธิกีาร และเงือ่นไข การจัดสรรโควตา้สง่ออกกลว้ยสดไปประเทศญีปุ่่ นภายใตก้รอบความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิ ไทย-ญีปุ่่ น 
(JTEPA) 

3. คูม่อืฉบับดังกลา่ว จะใชก้ับการทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกพืชควบคมุ/ ต่ออายุทะเบยีน/ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีด
ทะเบยีน 

4. กรณีเอกสารไมค่รบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะปฏเิสธการรับดําเนนิการ 
5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
(ผูรั้บคําขอ/ผูย้ืน่คําขอจะปฏเิสธการดําเนนิการ) 

6. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

7. กรณีผูย้ืน่คําขอไมไ่ดม้าสง่เอกสารดว้ยตนเอง 
7.1 ใหผู้ย้ืน่คําขอมอบอํานาจใหผู้ส้ง่เอกสาร มอํีานาจลงนามในบนัทกึ 2 ฝ่าย 
7.2 ถา้ผูย้ืน่คําขอไม่มอบอํานาจใหผู้ส้ง่เอกสาร มอํีานาจลงนามในบันทกึ 2 ฝ่าย และกรมวชิาการเกษตร

ตรวจสอบพบวา่คําขอพรอ้มรายการเอกสารทีย่ืน่มาพรอ้ม ไมถ่กูตอ้ง ครบถว้นตรงตามทีคู่ม่อืสําหรับประชาชนกําหนดไว ้
ใหก้รมวชิาการเกษตรสามารถไมรั่บคําขอได ้

8. หนังสอืสาํคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจักร (รายพชื) มอีายุ 2 ปี นับ
จากวนัทีอ่อกเอกสาร 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้พชื กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50  
ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 
(ตกึ 8 ชัน้ กรมวชิาการเกษตร ตัง้อยูภ่ายในมหาวทิยาลยั
เกษตรศาตร ์บางเขน) โทรศพัท ์02-5796133 โทรสาร 02-

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิาร 
วนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุที ่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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5796134/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้พชื กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 ถนน
พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 
10900 /ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ (การรับเอกสารทางไปรษณียจ์ะรับตามระบบสาร
บรรณของหน่วยงาน))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่
รบัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอ ยืน่คําขอจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกสนิคา้เกษตร
ไปนอกราชอาณาจักร/ ตอ่อายุทะเบยีน/ ขอเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดทะเบยีน ขึน้อยู่กบัความประสงค ์พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจเอกสารทัง้หมดทีย่ืน่ขอ โดยเอกสารตอ้ง
ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื 
(หมายเหต:ุ (1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
2. กรณีขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทะเบยีนใหใ้ชห้นังสอืคํารอ้ง
จากบรษัิทเพือ่ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทะเบยีน))  

30 นาท ี กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาเอกสารคําขอจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออก
สนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจักร/ ตอ่อายทุะเบยีน/ ขอ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดทะเบยีน เพือ่สง่ออกสนิคา้เกษตรไป
นอกราชอาณาจักร ตามความประสงคท์ีย่ืน่ พรอ้มเอกสาร
ประกอบทัง้หมดใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการออกเลขทะเบยีน กรณีขอจดทะเบยีนเป็นผู ้
สง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจักร หากเป็นการตอ่อายุ
ทะเบยีน/ ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทะเบยีน เจา้หนา้ทีจ่ะ
กําหนดเลขทะเบยีนตามหนังสอืแสดงการจดทะเบยีนฯ ฉบับเกา่ 
จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะออกเอกสารตอบรับชัว่คราว สาํหรับใหผู้ ้
สง่ออกนําไปใชแ้สดงสาํหรับการสง่ออก 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

 

4 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการลงขอ้มูลในระบบฐานขอ้มลู และจัดทํา
หนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออก ขึน้อยู่กบัความ
ประสงคท์ีย่ืน่ 
(หมายเหต:ุ -)  

1.5 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามหนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออก 
(หมายเหต:ุ (ในการรับหนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็นผู ้
สง่ออก ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งสง่คนืเอกสารตอบรับชัว่คราวดว้ย))  

3 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ผลทุเรยีนสดไปนอกราชอาณาจกัร 
(สมพ. 14) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. คําขอทีย่ืน่ตอ้งสามารถอา่นออกและชดัเจน 
2. คําขอนีใ้ชใ้นกรณีสง่ออกผลทเุรยีนสดไปนอกราชอาณาจักร) 

กรมวชิาการเกษตร 

2 คําขอจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอก กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
 ราชอาณาจกัร (ศกอ.001-1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. คําขอทีย่ืน่ตอ้งสามารถอา่นออกและชดัเจน 
2. คําขอนีใ้ชใ้นกรณีสง่ออกผลลําไยสด และดอกกลว้ยไมส้ด ไปนอก
ราชอาณาจักร) 

3 
 

คํารอ้งขอหนงัสอืสําคญัการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกลูกเดอืย
และพรกิแหง้ ไปนอกราชอาณาจกัร ภายใตก้ารกํากบัดูแลของ
กรมวชิาการเกษตร (แบบ ศบส. 011) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. คําขอทีย่ืน่ตอ้งสามารถอา่นออกและชดัเจน 
2. คําขอนีใ้ชใ้นกรณีสง่ออกลกูเดอืย และพรกิแหง้ ไปนอก
ราชอาณาจักร ภายใตก้ารกํากับดแูลของกรมวชิาการเกษตร) 

กรมวชิาการเกษตร 

4 
 

คํารอ้งขอหนงัสอืสําคญัเป็นผูส้ง่ออกเมล็ดแมงลกัไปนอก
ราชอาณาจกัร (แบบ สวป.6) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. คําขอทีย่ืน่ตอ้งสามารถอา่นออกและชดัเจน 2. คําขอนี้
ใชใ้นกรณีสง่ออกเมล็ดแมงลกัไปนอกราชอาณาจักร) 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

คํารอ้งขอหนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกกลว้ย
สดไปประเทศญีปุ่่ น ภายใตก้ารกํากบัดูแลของกรมวชิาการ
เกษตร (แบบ ศบส. 007) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. คําขอทีย่ืน่ตอ้งสามารถอา่นออกและชดัเจน 2. คําขอนี้
ใชใ้นกรณีสง่ออกกลว้ยสดไปประเทศญีปุ่่ น ภายใตก้ารกํากบัดแูลของ
กรมวชิาการเกษตร) 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. หนังสอืรับรองนติบิคุคลตอ้งออกใหม้าแลว้ไม่เกนิ 6 
เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงคท์ีดํ่าเนนิการเกีย่วกับการสง่ออกผักและผลไม ้
2. สาํหรับบคุคลธรรมดา ใชท้ะเบยีนพาณชิยก์จิ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ ใชส้าํเนาบตัรประชาชนผูม้อํีานาจลงนาม 
และผูรั้บมอบอํานาจ อยา่งละ 1 ฉบบั) 

กรมการปกครอง 

8 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

กรมการกงสลุ 

9 
 

ใบอนุญาตทํางาน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

กรมการจัดหางาน 

10 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามไมไ่ดม้าดว้ยตนเอง พรอ้มตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท) 

- 

11 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออก ฉบบัเกา่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีดําเนนิการตอ่อายุทะเบยีน/ การเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดทะเบยีน) 
 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
12 

 
หนงัสอืคํารอ้งจากบรษิทัเพือ่ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีด 
ทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทะเบยีน ดงันี ้ขอ
แกไ้ขชือ่บรษัิท ทีอ่ยูบ่รษัิท หรอืหนังสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนฯ 
ออกใหผ้ดิ) 

- 

13 
 

ใบรบัรอง GAP 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีสง่ออกกลว้ยสดไปประเทศญีปุ่่ น) 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ตวัอยา่งใบตอบรับชัว่คราว 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ตวัอยา่งหนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ผลทเุรยีนสดออกไปนอกราชอาณาจักร 
(สมพ.15) 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ตวัอยา่งหนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ผลลําไยสดออกไปนอกราชอาณาจักร  
(ศอก. 002-2) 
(หมายเหต:ุ -)  

4 ตวัอย่างหนังสอืสําคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ดอกกลว้ยไมส้ดออกไปนอกราชอาณาจักร  
(ศอก. 002-3) 
(หมายเหต:ุ -)  

5 ตวัอยา่งหนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่เมล็ดแมงลกัไปประเทศญีปุ่่ น 
(หมายเหต:ุ -)  

6 ตวัอยา่งหนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่พรกิแหง้ไปประเทศญีปุ่่ น 
(หมายเหต:ุ -)  

7 ตวัอยา่งหนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ลกูเดอืยไปประเทศญีปุ่่ น 
(หมายเหต:ุ -)  

8 ตวัอยา่งหนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกกลว้ยสดไปประเทศญีปุ่่ น (ศอก. 008) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวน 

เพือ่การสง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจกัร  
ภายใตเ้ง ือ่นไขพเิศษตามขอ้ตกลง 17 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผูป้ระสงคจ์ะขึน้ทะเบยีนโรงบรรจุสนิคา้และสวนเพื่อการส่งออกสนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจักร ภายใต ้

เงือ่นไขพเิศษตามขอ้ตกลง ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงันี ้
1. การขึน้ทะเบยีนดังกลา่ว ใชก้ับผูส้ง่ออกทีจ่ะประสงคจ์ะสง่สนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจักร ภายใตเ้งือ่นไข

พเิศษตามขอ้ตกลง โดยตอ้งดําเนนิการขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวนกอ่นสง่ออก ซึง่ปัจจบุนัใชก้บัประเทศดงันี ้
1.1 การขึน้ทะเบยีนโรงบรรจุสนิคา้และสวนเพือ่สง่ออกผลไมไ้ปออสเตรเลยี ชนดิพชืทีอ่ยู่ภายใตข้อ้กําหนด 

ไดแ้กพ่ชื ลิน้จี ่ลําไย มังคดุ และสบัปะรด 
1.2 การขึน้ทะเบยีนโรงบรรจุสนิคา้และสวนเพือ่สง่ออกผลไมฉ้ายรังสไีปสหรัฐอเมรกิา ชนดิพชืทีอ่ยู่ภายใต ้

ขอ้กําหนด ไดแ้กพ่ชื ลิน้จี ่ลําไย มะมว่ง มังคดุ สบัปะรด เงาะ และแกว้มังกร 
1.3 การขึน้ทะเบยีนโรงบรรจุสนิคา้และสวนเพื่อสง่ออกผลไมไ้ปสาธารณรัฐเกาหล ีชนิดพืชทีอ่ยู่ภายใต ้

ขอ้กําหนด ไดแ้กพ่ชื มังคดุ และมะมว่ง 3 พันธุ ์คอื หนังกลางวนั น้ําดอกไม ้และแรด 
2. การขึน้ทะเบยีนดังกลา่ว ผูส้ง่ออกตอ้งจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกผักและผลไมไ้ปตา่งประเทศใหเ้รยีบรอ้ยตาม

กระบวนงานการจดทะเบยีนผูส้ง่ออกผักและผลไมไ้ปตา่งประเทศ ขึน้ตามความประสงคข์องประเทศทีส่ง่ออก 
3. การขึน้ทะเบยีนโรงบรรจุสนิคา้และสวนเพื่อการสง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจักร ภายใตเ้งือ่นไข

พเิศษตามขอ้ตกลง นัน้ ตอ้งปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ดงันี ้
3.1 การขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวนเพือ่สง่ออกผลไมไ้ปออสเตรเลยี ตอ้งปฏบิัตติามขอ้ตกลงร่วมการ

นําเขา้ผลไมจ้ากประเทศไทยไปประเทศออสเตรเลยี ตามแตล่ะชนดิพชื 
3.2 การขึน้ทะเบยีนโรงบรรจุสนิคา้และสวนเพื่อส่งออกผลไมฉ้ายรังสไีปสหรัฐอเมริกา ตอ้งปฏบิัตติาม

ขอ้ตกลง Frame Work of Equivalency Work Plan (FEWP) และเอกสาร Irradiation Operational Work Plan 
between Thailand and United States of America 

3.3 การขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวนเพือ่สง่ออกผลไมไ้ปสาธารณรัฐเกาหล ีแยกออกเป็น 
(1) กรณีมังคุดตอ้งปฏิบัตติามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไข  

ในการสง่ออกผลมังคดุสดไปสาธารณรัฐเกาหลแีละประกาศอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ประกาศสํานักวจัิยพัฒนาการอารักขา
พชื กรมวชิาการเกษตร เรือ่ง การสง่ออกมังคดุไปสาธารณรัฐเกาหล ีปี 2558 เป็นตน้ 

(2) กรณีมะม่วงตอ้งปฏบิัตติามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ ทีป่ระกาศมาเพื่อกํากับ ดูแล การขึน้ทะเบยีน
ดังกล่าว เช่น ประกาศสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง การส่งออกมะม่วงอบไอน้ํา 
ไปสาธารณรัฐเกาหล ีปี 2558 เป็นตน้ 

4.การขึ้นทะเบียนดังกล่าว โรงบรรจุส ินคา้และสวนที่จะนํามาขึ้นทะเบียนนั้นตอ้งไดรั้บการรับรองจาก 
กรมวชิาการเกษตรเรียบรอ้ยแลว้ ก่อนจะนํามาขอขึน้ทะเบยีนโรงบรรจุสนิคา้และสวนเพื่อการส่งออกสนิคา้เกษตร 
ไปนอกราชอาณาจักร 

5. คู่มือฉบับดังกล่าว จะใชก้ับการขึน้ทะเบยีนโรงบรรจุสนิคา้และสวนเพื่อการสง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอก
ราชอาณาจักร ภายใตเ้งือ่นไขพเิศษตามขอ้ตกลง/ ตอ่อายุทะเบยีน/ ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดหนังสอืสําคัญแสดง
การขึน้ทะเบยีน ยกเวน้กรณีการต่ออายุทะเบยีนโรงคัดบรรจุและสวนเพื่อสง่ออกผลไมไ้ปสาธารณรัฐเกาหล ีเนื่องจาก
การขึน้ทะเบยีนจะตอ้งขึน้ทะเบยีนใหม่ทุกปีและการต่ออายุทะเบยีนโรงคัดบรรจุและสวนเพือ่สง่ออกผลไมไ้ปอเมรกิา 
เนือ่งจากการดําเนนิการจะเป็นการเพิม่รายละเอยีดโรงบรรจสุนิคา้และสวนเขา้ระบบและไม่มกีารกําหนดวันหมดอายุของ
เอกสาร ดงันัน้ทัง้สองกรณีจงึไมม่กีารดําเนนิการตอ่อายหุนังสอืแสดงการเขา้ร่วมโครงการดงักลา่ว 

6. ผูส้่งออกควรขอคําแนะนําและทําความเขา้ใจกระบวนการส่งออกพืชดังกล่าวจากกลุ่มวจัิยการกักกันพืช 
สํานักวจัิยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวชิาการเกษตรเพือ่ใหส้ามารถปฏบิัตไิดถู้กตอ้งตามขอ้ตกลงในการสง่ออกสนิคา้
ไปประเทศตา่งตามทีป่ระสงค ์

7. รายละเอยีดเพิม่เตมิสาํหรับการดําเนนิการขึน้ทะเบยีนฯ แยกดงันี ้
7.1 การขึน้ทะเบยีนโรงบรรจุสนิคา้และสวนเพื่อสง่ออกผลไมไ้ปออสเตรเลยี สามารถยื่นเอกสารขอขึน้

ทะเบยีน/ ตอ่อายทุะเบยีน/ ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดหนังสอืสําคัญแสดงการขึน้ทะเบยีน ไดต้ลอดทัง้ปี โดยหนังสอื
แสดงการขึน้ทะเบยีนดังกล่าว จะกําหนดวันหมดอายุของทะเบยีนโรงบรรจุสนิคา้ทีม่กีารอา้งใชค้รัง้แรกเป็นเกณฑใ์น
กําหนดวันหมดอายุของหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนทีอ่อกใหก้ับผูส้ง่ออกซึง่กําหนดไว ้2 ปี นับจากวันทีแ่จง้ขอขึน้
ทะเบยีน และสําหรับวันหมดอายุของหนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนทีอ่อกใหก้ับผูส้ง่ออก หากโรงบรรจุสนิคา้ทีแ่จง้ใช ้
และไดกํ้าหนดวนัหมดอายไุวแ้ลว้ หนังสอืแสดงการขึน้ทะเบยีนจะหมดอายุตามนัน้ 

7.2 การขึน้ทะเบยีนโรงบรรจุสนิคา้และสวนเพือ่สง่ออกผลไมฉ้ายรังสไีปอเมรกิา ผูส้ง่ออกทีป่ระสงคส์ง่ออก
สนิคา้เกษตร ตอ้งดําเนนิการยืน่เอกสารผา่น Cooperator ของโครงการ โดย Cooperator จะพจิารณาเอกสารทีย่ืน่ตอ้ง
ถกูตอ้งและครบถว้น จากนัน้จะสง่เอกสารใหก้รมวชิาการเกษตรเพือ่ขึน้ทะเบยีนดังกลา่ว ทัง้นี้โรงบรรจุสนิคา้จะตอ้งผ่าน
การตรวจประเมนิจากกลุ่มวจัิยการกักกันพืช สํานักวจัิยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวชิาการเกษตร ใหเ้สร็จเรียบรอ้ย
กอ่นทีจ่ะยืน่ขอขึน้ทะเบยีน 

7.3 การขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวนเพือ่สง่ออกผลไมไ้ปสาธารณรัฐเกาหล ีแยกดงันี ้
(1) การสง่ออกมังคดุตามเงือ่นไขตอ้งรมเมทธลิโบรไมด ์ดังนัน้ผูส้ง่ออกยืน่ขอขึน้ทะเบยีนโรงบรรจุสนิคา้

และสวน ผูส้ง่ออกตอ้งดําเนนิการขึน้ทะเบยีนโรงรมเมทธลิโบรไมดด์ว้ย โดยโรงรมเมทธลิโบรไมด ์ตอ้งไดก้ารรับรอง
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จากกรมวชิาการเกษตร นอกจากนี้โรงบรรจุสนิคา้ทีย่ื่นตอ้งผ่านตรวจประเมนิจากกลุ่มวจัิยการกักกันพืช สํานักวจัิย
พัฒนาการอารักขาพชื กรมวชิาการเกษตร ใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่นขอขึน้ทะเบยีน 

(2) การส่งออกมะม่วง ตามเงื่อนไขตอ้งอบไอน้ํา และโรงบรรจุสนิคา้ตอ้งมีความสามารถในการอบ 
ไอน้ําดว้ย และผา่นการตรวจประเมนิจากกลุม่วจัิยการกกักนัพชื สาํนักวจัิยพัฒนาการอารักขาพชื กรมวชิาการเกษตร ให ้
เสร็จเรยีบรอ้ยกอ่นขอขึน้ทะเบยีน 

(3) การขึน้ทะเบยีนเพือ่การสง่ออกกมังคดุและมะม่วงไปสาธารณรัฐเกาหล ีจะกําหนดวันหมดเขตการยืน่
ขอขึน้ทะเบยีนของแตล่ะปี ตามแตช่นิดพืช ดังนัน้ผูส้ง่ออกตอ้งมายืน่ความประสงคก์อ่นหมดเกณฑข์องปีนัน้ๆใหแ้ลว้
เสร็จกอ่นสง่ออก 

8. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
(ผูรั้บคําขอ/ผูย้ืน่คําขอจะปฏเิสธการดําเนนิการ) 

9. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

10. หนังสอืสาํคญัแสดงขึน้จดทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวนเพือ่การสง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจักร 
ภายใตเ้งือ่นไขพเิศษตามขอ้ตกลง มอีาย ุ2 ปี นับจากวันทีอ่อกเอกสาร ยกเวน้การขึน้ทะเบยีนโรงคัดบรรจุและสวนเพือ่
ส่งออกผลไมฉ้ายรังสไีปสหรัฐอเมริกา ไม่ไดกํ้าหนดระยะเวลาไว ้และการขึน้ทะเบยีนโรงบรรจุสนิคา้และสวนเพื่อ
สง่ออกผลไมไ้ปสาธารณรัฐเกาหล ีจะกําหนดปีตอ่ปี 

11. กรณียืน่ขอตอ่อายุใหดํ้าเนนิการภายใน 30 วัน กอ่นหนังสอืสําคัญแสดงการขึน้ทะเบยีนโรงบรรจุสนิคา้และ
สวนเพื่อการสง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจักร จะหมดอายุ และหากมาดําเนินการนอกเหนือจากชว่งเวลาที่
กําหนดเจา้หนา้ทีจ่ะปฎเิสธการดําเนนิการ 

12. กรณีผูย้ืน่คําขอไมไ่ดม้าสง่เอกสารดว้ยตนเอง 
12.1 ใหผู้ย้ืน่คําขอมอบอํานาจใหผู้ส้ง่เอกสาร มอํีานาจลงนามในบนัทกึ 2 ฝ่าย 
12.2 ถา้ผูย้ืน่คําขอไม่มอบอํานาจใหผู้ส้ง่เอกสาร มอํีานาจลงนามในบันทกึ 2 ฝ่าย และกรมวชิาการเกษตร

ตรวจสอบพบวา่คําขอพรอ้มรายการเอกสารทีย่ืน่มาพรอ้ม ไมถ่กูตอ้ง ครบถว้นตรงตามทีคู่ม่อืสําหรับประชาชนกําหนดไว ้
ใหก้รมวชิาการเกษตรสามารถไมรั่บคําขอได ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้พชื กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 
ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร (ตกึ 8 ชัน้ กรมวชิาการเกษตร ตัง้อยู่
ภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาตร ์บางเขน) โทรศพัท ์ 
02-5796133 โทรสาร 02-5796134/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง  
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้พชื กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 
ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900/ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ (การรับเอกสารทางไปรษณียจ์ะรับตามระบบ
สารบรรณของหน่วยงาน))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูย้ืน่คําขอ ยืน่คําขอขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวนเพือ่
การสง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจักร/ ตอ่อายุ
ทะเบยีน/ ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดหนังสอืสําคญัแสดงการ
ขึน้ทะเบยีน ขึน้อยู่กับความประสงค ์พรอ้มเอกสารหลักฐาน
ประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจเอกสารทัง้หมดทีย่ืน่ขอ โดยเอกสารตอ้ง
ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื  
(หมายเหต:ุ (1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 2. 
กรณีขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดหนังสอืสาํคญัแสดงการขึน้
ทะเบยีนใหใ้ชห้นังสอืคํารอ้งจากบรษัิทเพือ่ขอเปลีย่นแปลง

30 นาท ี กรมวชิาการ
เกษตร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
รายละเอยีดหนังสอืสาํคัญแสดงการขึน้ทะเบยีน))  
 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาเอกสารคําขอขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้
และสวนเพือ่การสง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจักร/ ตอ่
อายุทะเบยีน/ ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดหนังสอืสาํคัญแสดง
การขึน้ทะเบยีน เพือ่สง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจักร 
ตามความประสงคท์ีย่ืน่ พรอ้มเอกสารประกอบทัง้หมดใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง กรมวชิาการ
เกษตร 

 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการออกรหัสโรงบรรจสุนิคา้และสวน 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีการขึน้ทะเบยีนโรงคดับรรจแุละสวนเพือ่
สง่ออกผลไมไ้ปสาธารณรัฐเกาหล ีสาํหรับพชืมังคดุตอ้งขึน้
ทะเบยีนโรงรมรมเมทธลิโบรไมดด์ว้ย 
2.  กรณีการขึน้ทะเบยีนโรงคดับรรจแุละสวนเพือ่สง่ออกผลไม ้
ไปออสเตรเลยี เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาโรงบรรจุสนิคา้และสวน 
หากโรงบรรจุสนิคา้และสวนทีย่ืน่ไดม้กีารออกรหัสแลว้ 
เจา้หนา้ทีจ่ะใชร้หัสโรงบรรจสุนิคา้และสวนชดุเกา่นัน้))  

2 ชัว่โมง กรมวชิาการ
เกษตร 

 

4 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีล่งขอ้มูลในระบบฐานขอ้มลู และพมิพห์นังสอืสาํคัญ
แสดงการขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวนเพือ่การสง่ออก
สนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจักร ภายใตเ้งือ่นไขพเิศษตาม
ขอ้ตกลง 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง กรมวชิาการ
เกษตร 

 

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามหนังสอืสาํคัญแสดงการขึน้ทะเบยีนโรงบรรจุ
สนิคา้และสวนเพือ่การสง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอก
ราชอาณาจักร ภายใตเ้งือ่นไขพเิศษตามขอ้ตกลง 
(หมายเหต:ุ (ในการรับหนังสอืสาํคัญแสดงการขึน้ทะเบยีนโรง
บรรจสุนิคา้และสวน ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งสง่คนืเอกสารตอบรับ
ชัว่คราวดว้ย))  

30 นาท ี กรมวชิาการ
เกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คํารอ้งขอขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวนเพือ่การสง่ออกสนิคา้
เกษตรไปนอกราชอาณาจกัร (ศบส.001) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(คําขอทีย่ืน่ตอ้งสามารถอา่นออกและชดัเจน) 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

คํารอ้งขอขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวนเพือ่การสง่ออกสนิคา้
เกษตรไปสหรฐัอเมรกิา (แบบ ศบส.004) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(คําขอทีย่ืน่ตอ้งสามารถอา่นออกและชดัเจน) 

กรมวชิาการเกษตร 

3 
 

คํารอ้งยืน่ความประสงคข์อขึน้ทะเบยีนโรงคดับรรจสุนิคา้และสวน
เพือ่การสง่ออกผลมงัคดุสดไปสาธารณรฐัเกาหล ี (แบบ ก.ก.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(คําขอทีย่ืน่ตอ้งสามารถอา่นออกและชดัเจน) 

กรมวชิาการเกษตร 

4 
 

ใบคํารอ้งแสดงความจํานงเขา้รว่ม "โครงการสง่ออกมะมว่งอบไอนํา้
ไปสาธารณรฐัเกาหล"ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(คําขอทีย่ืน่ตอ้งสามารถอา่นออกและชดัเจน) 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. หนังสอืรับรองนติบิคุคลตอ้งออกใหม้าแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน 
พรอ้มวตัถปุระสงคท์ีดํ่าเนนิการเกีย่วกบัการสง่ออกผักและผลไม ้2. สาํหรับ
บคุคลธรรมดา ใชท้ะเบยีนพาณชิยก์จิ) 

6 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ ใชส้าํเนาบตัรประชาชนผูม้อํีานาจลงนาม 
และผูรั้บมอบอํานาจ อยา่งละ 1 ฉบบั) 

กรมการปกครอง 

7 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามเป็นชาวตา่งชาต ิ) 

กรมการกงสลุ 

8 
 

ใบอนุญาตทํางาน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

กรมการจัดหางาน 

9 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจไมไ่ดม้าดว้ยตนเอง พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 30 
บาท) 

- 

10 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวนเพือ่การ
สง่ออกสนิคา้เกษตรไปนอกราชอาณาจกัร ภายใตเ้ง ือ่นไขพเิศษตาม
ขอ้ตกลง ฉบบัเกา่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีดําเนนิการตอ่อายุทะเบยีน/ การเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดหนังสอืสาํคัญแสดงการขึน้ทะเบยีน) 

กรมวชิาการเกษตร 

11 
 

หนงัสอืคํารอ้งจากบรษิทัเพือ่ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดหนงัสอื
สําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทะเบยีน ดงันี ้ขอแกไ้ข
ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู่บรษัิท หรอืหนังสอืสาํคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนฯ ออกให ้
ผดิ) 

- 

12 
 

ใบรบัรอง GAP 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขึน้อยู่กบัชนดิพชืทีป่ระสงค)์ 

กรมวชิาการเกษตร 

13 
 

ใบรบัรอง GMP ของโรงบรรจสุนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขอบขา่ยตอ้งคลอบคลมุชนดิพชืทีจ่ะประสงคส์ง่ออก ) 

กรมวชิาการเกษตร 

14 
 

หนงัสอืรบัรองการบรรจสุนิคา้จากโรงบรรจสุนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีทีผู่ส้ง่ออกแจง้ใชโ้รงบรรจุสนิคา้ของผูอ้ืน่) 

- 

15 
 

ใบรบัรองโรงรมรมเมทธลิโบรไมด ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีการขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวนเพือ่สง่ออก
ผลไมไ้ปสาธารณรัฐเกาหล ีสาํหรับพชืมังคดุ) 

กรมวชิาการเกษตร 

16 
 

หนงัสอืรบัรองการรมเมทธลิโบรไมดจ์ากโรงรมเมทธลิโบรไมด ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีการขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวนเพือ่
สง่ออกผลไมไ้ปสาธารณรัฐเกาหล ีสาํหรับพชืมังคดุ 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
2. ใชใ้นกรณีทีผู่ส้ง่ออกแจง้ใชโ้รงรมเมทธลิโบรไมดข์องผูอ้ืน่) 

17 
 

หนงัสอืรบัรองโรงบรรจสุนิคา้ทีผ่า่นการตรวจประเมนิจากกลุม่วจิยั
การกกักนัพชื สํานกัวจิยัพฒันาการอารกัขาพชื กรมวชิาการเกษตร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีการขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวนเพือ่
สง่ออกผลไมไ้ปสาธารณรัฐเกาหล ีสาํหรับพชืมังคดุ 
2. หนังสอืรับรองดงักลา่วจะมอีาย ุ2 ปี นับจากวนัทีอ่อกเอกสาร) 

กรมวชิาการเกษตร 

18 
 

หนงัสอืรบัรองการเป็นผูอ้บไอนํา้จากโรงงานอบไอนํา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีการขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวนเพือ่สง่ออก
ผลไมไ้ปสาธารณรัฐเกาหล ีสาํหรับพชืมะมว่ง) 

- 

19 
 

รายงานการระบาดศตัรูพชืยอ้นหลงั 6 เดอืน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีการขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวนเพือ่สง่ออก
ผลไมไ้ปสาธารณรัฐเกาหล ีสาํหรับพชืมะมว่ง) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ตวัอยา่งใบตอบรับการขึน้ทะเบยีนโรงบรรจสุนิคา้และสวน 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกพชืควบคมุ 18 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผูป้ระสงคจ์ะขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกพชืควบคมุ ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงันี ้
1. การขึน้ทะเบยีนดังกล่าว ใหใ้ชก้ับผูส้ง่ออกทีป่ระสงคจ์ะสง่ออกพืชควบคุมไปสหภาพยุโรป เพื่อนําไปปลูก          

โดยพชืควบคมุตอ้งมาจากแปลงทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนแหลง่ผลติแลว้เทา่นัน้ 
2. ผูป้ระสงคจ์ะขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้่งออกพืชควบคุม นั้นตอ้งปฏิบัตติามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกพชืควบคมุ พ.ศ. 2552 
3. คู่มอืฉบับดังกล่าว ใหใ้ชก้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกพืชควบคุม/ ต่ออายุทะเบยีน/ขอเปลีย่นแปลง

รายละเอยีดทะเบยีน 
4. กรณีเอกสารไมค่รบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะปฏเิสธการรับดําเนนิการ 
5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
(ผูรั้บคําขอ/ผูย้ืน่คําขอจะปฏเิสธการดําเนนิการ) 

6. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

7. กรณีผูย้ืน่คําขอไมไ่ดม้าสง่เอกสารดว้ยตนเอง 
7.1 ใหผู้ย้ืน่คําขอมอบอํานาจใหผู้ส้ง่เอกสาร มอํีานาจลงนามในบนัทกึ 2 ฝ่าย 
7.2 ถา้ผูย้ืน่คําขอไม่มอบอํานาจใหผู้ส้ง่เอกสาร มอํีานาจลงนามในบันทกึ 2 ฝ่าย และกรมวชิาการเกษตร

ตรวจสอบพบวา่คําขอพรอ้มรายการเอกสารทีย่ืน่มาพรอ้ม ไมถ่กูตอ้ง ครบถว้นตรงตามทีคู่ม่อืสําหรับประชาชนกําหนดไว ้
ใหก้รมวชิาการเกษตรสามารถไมรั่บคําขอได ้

8. หนังสอืสาํคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกมกํีาหนดอาย ุ3 ปี 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้พชื กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 
ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 
(ตกึ 8 ชัน้ กรมวชิาการเกษตร ตัง้อยูภ่ายในมหาวทิยาลยั
เกษตรศาตร ์บางเขน) โทรศพัท ์02-5796133 โทรสาร 02-
5796134/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้พชื กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 
ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 
10900/ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ (การรับเอกสารทางไปรษณียจ์ะรับตามระบบ
สารบรรณของหน่วยงาน))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่
รบัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอ ยืน่คําขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกพชืควบคมุ/ ตอ่
อายุทะเบยีน/ ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทะเบยีน ตามความ
ประสงค ์พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจเอกสารทัง้หมดทีย่ืน่ขอ โดยเอกสารตอ้ง
ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื  
(หมายเหต:ุ (1. ผูย้ืน่คําขอตอ้งรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
2. กรณีขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทะเบยีนใหใ้ชห้นังสอืคํารอ้ง
จากบรษัิทเพือ่ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทะเบยีน))  

30 นาท ี กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาเอกสารคําขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกพชื
ควบคมุ/ ตอ่อายุทะเบยีน/ ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทะเบยีน 
เพือ่สง่ออกไปสหภาพยโุรป ตามความประสงคท์ีย่ืน่ พรอ้ม

2 ชัว่โมง กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
เอกสารประกอบทัง้หมดใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
(หมายเหต:ุ -)  

 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการออกเลขทะเบยีน กรณีขอจดทะเบยีนเป็นผู ้
สง่ออกพชืควบคมุ หากเป็นการตอ่อายุทะเบยีน/ ขอเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดทะเบยีน เจา้หนา้ทีจ่ะกําหนดเลขทะเบยีนตามหนังสอื
แสดงการจดทะเบยีนฯ ฉบับเกา่ จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะออกเอกสาร
ตอบรับชัว่คราว สาํหรับใหผู้ส้ง่ออกนําไปใชแ้สดงสําหรับการ
สง่ออก 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

 

4 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการลงขอ้มูลในระบบฐานขอ้มลู และจัดทํา
ใบสาํคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกพชืควบคมุ ตาม
พระราชบญัญัตกิกัพชื พ.ศ.2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (แบบ 
พ.ก. 13-1) 
(หมายเหต:ุ -)  

1.5 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

 

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามใบสาํคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกพชื
ควบคมุ ตามพระราชบญัญัตกิกัพชื พ.ศ.2507 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ 
(หมายเหต:ุ (ในการรับหนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนเป็นผู ้
สง่ออกผักและผลไม ้ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งสง่คนืเอกสารตอบรับ
ชัว่คราวดว้ย))  

3 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกพชืควบคมุ ตามพระราชบญัญตักิกั
พชื พ.ศ.2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (แบบ พ.ก. 13) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(คําขอทีย่ืน่ตอ้งสามารถอา่นออกและชดัเจน) 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. หนังสอืรับรองนติบิคุคลตอ้งออกใหม้าแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน 
พรอ้มวตัถปุระสงคท์ีดํ่าเนนิการเกีย่วกบัการสง่ออกผักและผลไม ้2. สาํหรับ
บคุคลธรรมดา ใชท้ะเบยีนพาณชิยก์จิ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ ใชส้าํเนาบตัรประชาชนผูม้อํีานาจลงนาม 
และผูรั้บมอบอํานาจ อยา่งละ 1 ฉบบั) 

กรมการปกครอง 

4 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

กรมการกงสลุ 

5 
 

ใบอนุญาตทํางาน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

กรมการจัดหางาน 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามไมไ่ดม้าดว้ยตนเอง พรอ้มตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท) 

- 

7 
 

ใบสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกพชืควบคมุ ตาม
พระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ.2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (แบบ พ.ก. 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
13-1) ฉบบัเกา่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีดําเนนิการตอ่อายุทะเบยีน/ การเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดทะเบยีน) 

8 
 

หนงัสอืคํารอ้งจากบรษิทัเพือ่ขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีด ทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดทะเบยีน ดงันี ้ขอแกไ้ข
ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู่บรษัิท หรอืหนังสอืสาํคญัแสดงการจดทะเบยีนฯ ออกให ้
ผดิ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ตวัอยา่งใบตอบรับชัว่คราว 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ตวัอยา่งใบสาํคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกพชืควบคมุ ตามพระราชบญัญัตกิักพชื พ.ศ.2507 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (แบบ พ.ก. 13-1) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุ 19 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผูป้ระสงคจ์ะขอขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุ ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงันี ้
1. การขึน้ทะเบียนดังกล่าว ใชก้ับแหล่งผลติพืชควบคุม ซึง่ผูใ้ดประสงค์จะส่งออกพืชที่เป็นพืชควบคุม 

ไปสหภาพยโุรปเพือ่นําไปปลกูตอ้งขึน้ทะเบยีนแหลง่ผลติพชืนัน้ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น 
2. ผูป้ระสงคจ์ะขึน้ทะเบยีนเป็นแหล่งผลติพืชควบคุมนั้น ตอ้งปฏบิัตติามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุเพือ่สง่ออกไปยังสหภาพยโุรป พ.ศ. 2552 
3. กระบวนการตรวจเพื่อรับรองการขึน้ทะเบยีนแหล่งผลติพืชนัน้ อาจใชเ้วลามากนอ้ยนัน้ จะขึน้อยู่กับความ

พรอ้มของแหลง่ผลติ ชนดิพชืควบคมุทีข่อขึน้ทะเบยีน 
4. คูม่อืฉบบัดงักลา่ว ใหใ้ชก้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุ ไปสหภาพยโุรป 
5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
(ผูรั้บคําขอ/ผูย้ืน่คําขอจะปฏเิสธการดําเนนิการ) 

6. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

7. ใบสาํคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุมกํีาหนดอายุ 5ปี และเมือ่ครบกําหนดอายุ 5 ปี แลว้ 
ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนตอ้งดําเนนิการขอขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุใหม ่

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสนิคา้พชื กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ 
แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร (ตกึ 8 ชัน้ กรม
วชิาการเกษตร ตัง้อยูภ่ายในมหาวทิยาลัยเกษตรศาตร ์บางเขน) 
โทรศพัท ์02-5796133 โทรสาร 02-5796134/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสนิคา้พชื กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ 
แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900/ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ (การรับเอกสารทางไปรษณียจ์ะรับตามระบบสาร
บรรณของหน่วยงาน))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 103 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่
รบัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอ ยืน่คําขอขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุ 
เพือ่สง่ออกไปสหภาพยโุรป (แบบ พ.ก. 14) พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร ตามทีร่ะบไุว ้
ในคูม่อื 
(หมายเหต:ุ (ผูย้ืน่คําขอตอ้งรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ ))  

30 นาท ี กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีรั่บคําขอดําเนนิการตรวจพจิารณาความถกูตอ้ง
ของเอกสารคําขอขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุ เพือ่
สง่ออกไปสหภาพยโุรป 
2.2 เจา้หนา้ทีรั่บคําขอดําเนนิการสง่เอกสารใหเ้จา้หนา้ทีท่ี่
รับผดิชอบตรวจแหลง่ผลติพชืควบคมุ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบตรวจแหลง่ผลติพชืควบคมุ ดําเนนิการ
ตรวจพจิารณารายละเอยีดพชืควบคมุทีย่ืน่ขอ และแหลง่ผลติ
พชืควบคมุ เพือ่วางแผนและเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้ตรวจ 

1 วนัทําการ กรมวชิาการ
เกษตร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ (1. เจา้หนา้ทีส่ํานักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
รับผดิชอบตรวจแหลง่ผลติพชืควบคมุในเขตพืน้ที ่กทม. 
2. เจา้หนา้ทีส่าํนักวจัิยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่1-8 
รับผดิชอบตรวจแหลง่ผลติพชืควบคมุพืน้ทีใ่นตา่งจังหวดัที่
รับผดิชอบ))  

4 การพจิารณา 
4.1 เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบตรวจแหลง่ผลติพชืควบคมุ เขา้ตรวจ
แหลง่ผลติพชืควบคมุ 
4.2 เจา้หนา้ที ่สง่รายงานผลการตรวจใหส้ํานักควบคมุพชืและ
วสัดกุารเกษตร หลงัจากดําเนนิการตรวจแหลง่ผลติพชืควบคมุ
เรยีบรอ้ยแลว้  
(หมายเหต:ุ -)  

93 วนัทําการ กรมวชิาการ
เกษตร 

 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร พจิารณาผล
การตรวจแหลง่ผลติพชืควบคมุ 
5.2 เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูลงระบบ เพือ่ใชต้รวจสอบกรณีขอ
สง่ออก และแจง้รายละเอยีดแหลง่ผลติพชืควบคมุและรายชือ่
พชืควบคมุทีผ่ลการตรวจสอบผา่นการอนุมัต ิใหก้องพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื เพือ่ดําเนนิการขึน้ทะเบยีน
เป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดุ

การเกษตร 
 

6 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีก่องพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื 
ดําเนนิการออกเลขทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุ ลงขอ้มลู
ในระบบฐานขอ้มูล และพมิพใ์บสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนเป็น
แหลง่ผลติพชืควบคมุ ตามพระราชบญัญัตกิักพชื พ.ศ. 2507 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (แบบ พ.ก. 14-1) และใบแนบใบสาํคัญ
แสดงการขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุ                
(แบบ พ.ก. 14-2) 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
และรับรอง

มาตรฐานสนิคา้
พชื 

 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามใบสาํคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติ
พชืควบคมุ ตามพระราชบัญญัตกิกัพชื พ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ และใบแนบใบสาํคัญแสดงการขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่
ผลติพชืควบคมุ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัทําการ กรมวชิาการ
เกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุ (แบบ พ.ก. 14) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(คําขอทีย่ืน่ตอ้งสามารถอา่นออกและชดัเจน) 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. หนังสอืรับรองนติบิคุคลตอ้งออกใหม้าแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน 
พรอ้มวตัถปุระสงคท์ีดํ่าเนนิการเกีย่วกบัการสง่ออกสนิคา้เกษตร 2. สาํหรับ
บคุคลธรรมดา ใชท้ะเบยีนพาณชิยก์จิ) 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

3 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ ใชส้าํเนาบตัรประชาชนผูม้อํีานาจลงนาม และ
ผูรั้บมอบอํานาจ อยา่งละ 1 ฉบับ) 

กรมการปกครอง 

4 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการกงสลุ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

5 
 

ใบอนุญาตทํางาน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

กรมการจัดหางาน 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามไมไ่ดม้าดว้ยตนเอง พรอ้มตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท) 

- 

7 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของแหลง่ผลติพชืควบคมุ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

บญัชรีายชือ่พชืควบคมุทีผ่ลติเพือ่การสง่ออก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
คา่ธรรมเนยีม  

0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ตวัอยา่งใบสาํคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุ (แบบ พ.ก. 14-1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ตวัอยา่งใบแนบใบสาํคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุ (แบบ พ.ก. 14-2) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การยืน่คาํขอใบรบัรองสขุอนามยัผกัและผลไมส้ด 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 20 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูป้ระสงคจ์ะขอใบรับรองสขุอนามัย (Health Certificate) เพือ่การสง่ออกไปตา่งประเทศตอ้งปฏบิัตติาม

พระราชบัญญัตกิักพชืพ.ศ. 2507 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตกิักพชื (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญัตกิกัพชื (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2551 ใชส้าํหรับพชืควบคมุเฉพาะตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรือ่ง กําหนดพชืเป็นพชืควบคมุเฉพาะ พ.ศ. 2556 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง กําหนดพชืเป็นพชื
ควบคมุเฉพาะ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558 

2.ผูป้ระสงคจ์ะขอใบรับรองสขุอนามัย (Health Certificate) เพื่อการสง่ออกไปต่างประเทศตอ้งปฏบิัตติาม
ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัย พ.ศ. 2552 
หรอืประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัยสําหรับ
การสง่ออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย ์สมาพันธรัฐสวสิ สาธารณรัฐไอซแ์ลนด ์สาธารณรัฐประชาชนจนี และ
ญีปุ่่ น พ.ศ. 2559 

3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกกบักรมวชิาการเกษตร 
4. ผูย้ืน่คําขอตอ้งยืน่คําขอพรอ้มเอกสารประกอบกอ่นการสง่ออกอยา่งนอ้ย 7 วนั 
5.กรณีสง่ผักและผลไมไ้ปสหภาพยุโรปโรงคัดบรรจุสนิคา้ตอ้งมกีารประยุกตใ์ชร้ะบบวเิคราะหอ์ันตรายและจุด

วกิฤตทีต่อ้งควบคมุ (HACCP) หรอืประยกุตใ์ชห้ลกัการ HACCP 
6.กรณีขอออกใบรับรองสขุอนามัยอายไุมเ่กนิ 30 วนั 

6.1ผูย้ืน่คําขอตอ้งใชโ้รงคัดบรรจุสนิคา้ตามหลักปฏบิัตทิีด่ใีนการผลติ (GMP)จากกรมวชิาการเกษตรหรือ
มาตรฐานทีก่รมวชิาการเกษตรยอมรับและไดรั้บขอบขา่ยการคัดบรรจุพชืทีข่อใบรับรองสขุอนามัยและใชพ้ชืทีไ่ดรั้บรอง
มาตรฐานระบบการจัดการคณุภาพการปฏบิัตทิางการเกษตรทีด่สีําหรับพชื(GAP) จากกรมวชิาการเกษตรหรอืมาตรฐาน
ทีก่รมวชิาการเกษตรยอมรับทัง้นี้โรงคัดบรรจุสนิคา้และแปลงพชืทีใ่ชต้อ้งผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑก์ารใหส้ทิธิ
ประโยชน์แก่โรงคัดบรรจุผักผลไมใ้นการออกใบรับรองอายุไม่เกนิ 30 วันจากคณะทํางานพจิารณากํากับดูแลตาม
ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัยพ.ศ. 2552 
(ฉบบัที ่4) 

6.2ใบรายงานผลทดสอบมอีายุไม่เกนิ 30 วันนับถัดจากวันทีอ่อกใบรายงานผลทดสอบ (เฉพาะกรณีส่ง
ตวัอยา่งทดสอบ) 

7.กรณีขอออกใบรับรองสขุอนามัยอายไุมเ่กนิ 14 วนั 
7.1 ผูย้ืน่คําขอตอ้งใชโ้รงคัดบรรจุสนิคา้ตามหลักปฏบิัตทิีด่ใีนการผลติ (GMP)จากกรมวชิาการเกษตรหรือ

มาตรฐานทีก่รมวชิาการเกษตรยอมรับและไดรั้บขอบขา่ยการคัดบรรจุพชืทีข่อใบรับรองสขุอนามัยและใชพ้ชืทีไ่ดรั้บรอง
มาตรฐานระบบการจัดการคณุภาพการปฏบิัตทิางการเกษตรทีด่สีําหรับพชื(GAP) จากกรมวชิาการเกษตรหรอืมาตรฐาน
ทีก่รมวชิาการเกษตรยอมรับ 

7.2 ใบรายงานผลทดสอบมอีายุไมเ่กนิ 14 วนันับถัดจากวนัทีอ่อกใบรายงานผลทดสอบ 
8. กรณีขอออกใบรับรองสขุอนามัยอายุไม่เกนิ 7 วัน โดย1ใบรายงานผลทดสอบมอีายุไม่เกนิ 7 วันนับถัดจาก

วนัทีอ่อกใบรายงานผลทดสอบ 
9.กรณีขอออกใบรับรองสขุอนามัยสําหรับลําไยสดไปสาธารณรัฐประชาชนจนี 

9.1ผูย้ืน่คําขอตอ้งใชโ้รงคัดบรรจุสนิคา้ตามหลักปฏบิัตทิีด่ใีนการผลติ (GMP) และมใีบรับรองการปฏบิัตทิีด่ ี
สําหรับการรมผลลําไยสดดว้ยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด(์GFP)จากกรมวชิาการเกษตรหรือมาตรฐานทีก่รมวชิาการ
เกษตรยอมรับและไดรั้บขอบข่ายการคัดบรรจุพืชลําไยและใชลํ้าไยทีไ่ดรั้บรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการ
ปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สีาํหรับพชื(GAP) จากกรมวชิาการเกษตรหรอืมาตรฐานทีก่รมวชิาการเกษตรยอมรับ 

9.2ใบรายงานผลทดสอบมอีายุไม่เกนิ 14 วันนับถัดจากวันทีอ่อกใบรายงานผลทดสอบและ 1 ใบรายงาน
ผลทดสอบสามารถออกใบรับรองสขุอนามัยได ้1 ฉบบั 

10. กรณีขอออกใบรับรองสขุอนามัยสําหรับเมล็ดแมงลักลูกเดอืยและพริกแหง้ไปประเทศญีปุ่่ นใบรายงาน
ผลทดสอบมอีายุไม่เกนิ 14 วันนับถัดจากวันทีอ่อกใบรายงานผลทดสอบและ 1 ใบรายงานผลทดสอบสามารถออก
ใบรับรองสขุอนามัยได ้1 ฉบบั 

11. กรณีใชโ้รงคดับรรจสุนิคา้ตามหลักปฏบิัตทิีด่ใีนการผลติ (GMP)จากกรมวชิาการเกษตรหรอืมาตรฐานทีก่รม
วชิาการเกษตรยอมรับ/โรงคัดบรรจุสนิคา้ตอ้งมีการประยุกตใ์ชร้ะบบวเิคราะห์อันตรายและจุดวกิฤตทีต่อ้งควบคุม 
(HACCP) หรือประยุกตใ์ชห้ลักการ HACCP/ใบรับรองการปฏบิัตทิีด่สีําหรับการรมผลลําไยสดดว้ยก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด(์GFP)จากกรมวชิาการเกษตรหรือมาตรฐานทีก่รมวชิาการเกษตรยอมรับตอ้งมีหนังสอืสําคัญแสดงการขึน้
ทะเบยีนโรงงานผลติสนิคา้พชืและไดข้อบขา่ยผลติภัณฑเ์พือ่ประกอบการขอออกใบรับรองสขุอนามัย 

12. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
13. กรณีขอ้มูลในเอกสารไม่ถูกตอ้งครบถว้นผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งครบถว้นก่อนวันสง่

ตวัอยา่งทดสอบหากไม่สามารถดําเนนิการไดจ้ะถอืวา่คําขอนัน้ตกไป 
14. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

15. เมื่อคําขอถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูย้ื่นคําขอจึงส่งตัวอย่างทดสอบได ้โดยส่งตัวอย่างทดสอบกับ
หอ้งปฎบิตักิารทีก่รมวชิาการเกษตรใหก้ารยอมรับความสามารถตามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลักเกณฑว์ธิกีาร
และเงือ่นไขการควบคมุกํากับดแูลหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชืพ.ศ. 2554 (เฉพาะกรณีสง่
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ตัวอย่างทดสอบ) สามารถศกึษาขอ้มูลเพิ่มเตมิไดจ้ากคู่มือการตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัย (Health 
Certificate) 
http://www.doa.go.th/psco/images/Health%20Certificate/manual%20for%20haelth%20certificate%20re
vise%2055.pdf 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง 
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื 
ตกึ 8 ชัน้กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ  
แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม 10900 (ตัง้อยูภ่ายใน
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรบ์างเขน)  
โทรศพัท ์: 0-2579-6133 โทรสาร : 0-2579-6134  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (- กรณียืน่คําขอผ่านทางโทรสารหลงัเวลาเปิด
ใหบ้รกิารเจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการในวนัเปิดใหบ้รกิารถัดไป 
- หากมกีารปิดใหบ้รกิารจะแจง้ใหผู้ป้ระกอบการทราบ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุ
วนั (ไมเ่วน้วนัหยุดราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักวจัิยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่1-8/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (เฉพาะสํานักวจัิยและพัฒนาการเกษตรที่
เกีย่วขอ้ง))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 4 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่สําเนาคําขอใบรับรองสขุอนามัยตาม
พระราชบญัญัตกิกัพชืพ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (แบบ
พ.ก. 11) สาํเนาใบแนบแนบทา้ยแบบคําขอใบรับรอง
สขุอนามัย (แบบพ.ก. 11.1) พรอ้มเอกสารหลักฐาน
ประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาเอกสารและขอ้มลูในเอกสารให ้
ถกูตอ้งครบถว้นตามหลกัวชิาการ 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดพมิพใ์บตอบรับคําขอใบรับรองสขุอนามัย
ผักและผลไมส้ด 
(หมายเหต:ุ (กรณีขอ้มลูในเอกสารไมถู่กตอ้งครบถว้นผูย้ืน่
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งกอ่นวนัสง่ตวัอยา่ง
ทดสอบหากไม่สามารถดําเนนิการไดจ้ะถอืวา่คําขอนัน้ตก
ไป))  

3 วนั กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ทีล่งนามใบตอบรับคําขอใบรับรองสขุอนามัยผักและ
ผลไมส้ด 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะการยืน่ครัง้แรกหรอืมกีารตอ่อาย/ุเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดของหนังสอืรับรอง) 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-เฉพาะการยืน่ครัง้แรกหรอืมกีารตอ่อาย/ุเปลีย่นแปลง

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
รายละเอยีดของบตัรประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) 
- กรณีมอบอํานาจใชส้ําเนาบัตรประชาชนผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ
อยา่งละ 1 ฉบบั) 

3 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะการยืน่ครัง้แรกหรอืมกีารตอ่อาย/ุเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดของหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ) 

- 

4 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีผูม้อํีานาจลงนามมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่
ดําเนนิการแทน) ตดิอากรแสตมป์ตามทีก่ฎหมายกําหนด 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะการยืน่ครัง้แรกหรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีด
ของหนังสอืมอบอํานาจหรอืเปลีย่นแปลงผูม้อบอํานาจ/ผูรั้บมอบอํานาจ) 

- 

5 
 

คําขอใบรบัรองสขุอนามยัตามพระราชบญัญตักิกัพชืพ.ศ. 2507 และ
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (แบบพ.ก. 11) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

ใบแนบแนบทา้ยคําขอใบรบัรองสขุอนามยั (แบบพ.ก.11.1) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

7 
 

ใบรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการคุณภาพการปฏบิตัทิาง
การเกษตรทีด่สํีาหรบัพชื (GAP) จากกรมวชิาการเกษตรหรอื
มาตรฐานทีก่รมวชิาการเกษตรยอมรบัตรงตามชนดิพชืทีข่อใบรบัรอง
สขุอนามยั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะการยืน่ครัง้แรกหรอืมกีารตอ่อาย/ุเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดของใบรับรอง) 

กรมวชิาการเกษตร 

8 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนโรงงานผลติสนิคา้พชืจากกรม
วชิาการเกษตร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะการยืน่ครัง้แรกหรอืมกีารตอ่อาย/ุเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดของหนังสอืสําคญัฯหรอืเปลีย่นแปลงขอบขา่ยผลติภัณฑ)์ 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีมและคา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบ พ.ก. 11 
(หมายเหต:ุ -)  

2 แบบ พ.ก. 11.1 
(หมายเหต:ุ -)  

3 คําแนะนําการกรอกแบบ พ.ก. 11 และ แบบ พ.ก.11.1 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบรบัรองสขุอนามยัผกัและผลไมส้ด 21 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูป้ระสงคจ์ะขอใบรับรองสขุอนามัย (Health Certificate) เพื่อการสง่ออกไปตา่งประเทศตอ้งปฏบิัตติาม

พระราชบัญญัตกิักพชืพ.ศ. 2507 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตกิักพชื (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญัตกิกัพชื (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2551 ใชส้าํหรับพชืควบคมุเฉพาะตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรือ่ง กําหนดพชืเป็นพชืควบคมุเฉพาะพ.ศ. 2556 

2. ผูป้ระสงคจ์ะขอใบรับรองสขุอนามัย (Health Certificate) เพื่อการสง่ออกไปตา่งประเทศตอ้งปฏบิัตติาม
ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัยพ.ศ. 2552 

3. ผูย้ืน่คําขอตอ้งเคยยืน่สําเนาคําขอใบรับรองสขุอนามัยตามพระราชบัญญัตกิักพชืพ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ (แบบพ.ก. 11) สําเนาใบแนบแนบทา้ยแบบคําขอใบรับรองสขุอนามัย (แบบพ.ก. 11.1) พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบและพจิารณากอ่นสง่ตวัอยา่งทดสอบ และคําขอนัน้ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ 

4. ผูย้ืน่คําขอตอ้งสง่ตัวอย่างทดสอบกับหอ้งปฎบิัตกิารทีก่รมวชิาการเกษตรใหก้ารยอมรับความสามารถตาม
ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการควบคุมกํากับดูแลหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบสนิคา้
เกษตรและอาหารดา้นพชืพ.ศ. 2554 และผลทดสอบผ่านตามเกณฑท์ีกํ่าหนด (เฉพาะกรณีสง่ตวัอยา่งทดสอบ) 

5. กรณีสง่ผักและผลไมไ้ปสหภาพยโุรปโรงคดับรรจสุนิคา้ตอ้งไดรั้บการรับรอง HACCP หรอืประยุกตใ์ชห้ลักการ 
HACCP 

6. กรณีออกใบรับรองสขุอนามัยอายุไมเ่กนิ 30 วนัสาํหรับพชืควบคมุเฉพาะ 
6.1 ผูย้ืน่คําขอตอ้งใชโ้รงคัดบรรจุสนิคา้ตามหลักปฏบิัตทิีด่ใีนการผลติ (GMP)จากกรมวชิาการเกษตรหรือ

มาตรฐานทีก่รมวชิาการเกษตรยอมรับและไดรั้บขอบขา่ยการคัดบรรจุพชืทีข่อใบรับรองสขุอนามัยและใชพ้ชืทีไ่ดรั้บรอง
มาตรฐานระบบการจัดการคณุภาพการปฏบิัตทิางการเกษตรทีด่สีําหรับพชื(GAP) จากกรมวชิาการเกษตรหรอืมาตรฐาน
ทีก่รมวชิาการเกษตรยอมรับ ทัง้นีโ้รงคดับรรจุสนิคา้และแปลงพชืทีใ่ชต้อ้งผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑก์ารใหส้ทิธิ
ประโยชน์แก่โรงคัดบรรจุผักผลไมใ้นการออกใบรับรองอายุไม่เกนิ 30 วันจากคณะทํางานพจิารณากํากับดูแลตาม
ประกาศกรมวชิาการเกษตรเรือ่งหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัยพ.ศ. 2552 (ฉบับ
ที ่4) 

6.2 ใบรายงานผลทดสอบมอีายุไม่เกนิ 30 วันนับถัดจากวันทีอ่อกใบรายงานผลทดสอบ (เฉพาะกรณีสง่
ตวัอยา่งทดสอบ) 

7. กรณีออกใบรับรองสขุอนามัยอายุไมเ่กนิ 14 วนัสาํหรับพชืควบคมุเฉพาะ 
7.1 ผูย้ืน่คําขอตอ้งใชโ้รงคัดบรรจุสนิคา้ตามหลักปฏบิัตทิีด่ใีนการผลติ (GMP)จากกรมวชิาการเกษตรหรือ

มาตรฐานทีก่รมวชิาการเกษตรยอมรับและไดรั้บขอบขา่ยการคัดบรรจุพชืทีข่อใบรับรองสขุอนามัยและใชพ้ชืทีไ่ดรั้บรอง
มาตรฐานระบบการจัดการคณุภาพการปฏบิัตทิางการเกษตรทีด่สีําหรับพชื(GAP) จากกรมวชิาการเกษตรหรอืมาตรฐาน
ทีก่รมวชิาการเกษตรยอมรับ 

7.2 ใบรายงานผลทดสอบมอีายุไมเ่กนิ 14 วนันับถัดจากวนัทีอ่อกใบรายงานผลทดสอบ 
8. กรณีออกใบรับรองสขุอนามัยอายุไมเ่กนิ 7 วนั 

8.1 ใบรายงานผลทดสอบมอีายุไมเ่กนิ 7 วนันับถัดจากวนัทีอ่อกใบรายงานผลทดสอบ 
8.2 กรณีพชืนอกเหนอืพชืควบคมุเฉพาะ 1 ใบรายงานผลทดสอบสามารถออกใบรับรองสขุอนามัยได ้1 ฉบบั 

9. กรณีการออกใบรับรองสขุอนามัยสําหรับลําไยสดไปสาธารณรัฐประชาชนจนี 
9.1 ผูย้ืน่คําขอตอ้งใชโ้รงคัดบรรจุสนิคา้ตามหลักปฏบิัตทิีด่ใีนการผลติ (GMP) และมใีบรับรองการปฏบิัตทิีด่ ี

สําหรับการรมผลลําไยสดดว้ยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด(์GFP)จากกรมวชิาการเกษตรหรือมาตรฐานทีก่รมวชิาการ
เกษตรยอมรับและไดรั้บขอบข่ายการคัดบรรจุพืชลําไยและใชลํ้าไยทีไ่ดรั้บรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการ
ปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สีาํหรับพชื(GAP) จากกรมวชิาการเกษตรหรอืมาตรฐานทีก่รมวชิาการเกษตรยอมรับ 

9.2 ใบรายงานผลทดสอบมอีายุไม่เกนิ 14 วันนับถัดจากวันทีอ่อกใบรายงานผลทดสอบและ 1 ใบรายงาน
ผลทดสอบสามารถออกใบรับรองสขุอนามัยได ้1 ฉบบั 

10. กรณีออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับเมล็ดแมงลักลูกเดอืยและพริกแหง้ไปประเทศญี่ปุ่ นใบรายงาน
ผลทดสอบมอีายุไม่เกนิ 14 วันนับถัดจากวันทีอ่อกใบรายงานผลทดสอบและ 1 ใบรายงานผลทดสอบสามารถออก
ใบรับรองสขุอนามัยได ้1 ฉบบั 

11. กรณีผูป้ระกอบการประสงคข์อใบรับรองสขุอนามัยแบบ shipment ละ 1 ฉบบัใหแ้จง้เจา้หนา้ทีท่ราบในวัน
ยืน่คําขอดว้ย 

12. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

13. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ สามารถศกึษาขอ้มูลเพิ่มเตมิไดจ้ากคู่มือการตรวจสอบและออกใบรับรอง
สุ ข อ น า มั ย  (Health 
Certificate)http://www.doa.go.th/psco/images/Health%20Certificate/manual%20for%20haelth%20certifi
cate%20revise%2055.pdf 
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ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง 
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื 
ตกึ 8 ชัน้กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ  
แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม 10900 (ตัง้อยูภ่ายใน
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรบ์างเขน)  
โทรศพัท ์: 0-2579-6133 โทรสาร : 0-2579-6134  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (หากมกีารปิดใหบ้รกิารจะแจง้ใหผู้ป้ระกอบการ
ทราบ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุ
วนั (ไมเ่วน้วนัหยุดราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักวจัิยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่1-8/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (เฉพาะสํานักวจัิยและพัฒนาการเกษตรเขตที่
เกีย่วขอ้ง))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 วนั 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่คําขอใบรับรองสขุอนามัยตามพระราชบัญญัติ
กกัพชืพ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (แบบพ.ก. 11) ใบแนบ
แนบทา้ยแบบคําขอใบรับรองสขุอนามัย (แบบพ.ก. 11.1) ใบ
รายงานผลทดสอบ(กรณีสง่ตวัอยา่งทดสอบ) และหลักฐาน
ประกอบ(หากม)ี 
(เอกสารทกุฉบบัเป็นฉบบัจรงิ) 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน

สนิคา้พชื 
 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาเอกสารและขอ้มูลในเอกสารใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้นและตรงกับสาํเนาคําขอทีผู่ป้ระกอบการยืน่ใหก้รม
วชิาการเกษตรกอ่นสง่ตัวอยา่งทดสอบ 
(หมายเหต:ุ (หากวนัทีส่ง่ออก (shipment date) ในแบบพ.ก. 
11 แบบพ.ก. 11.1 ระบกุอ่นวนัทีม่ายืน่เอกสารฉบับจรงิหรอืกอ่น
วนัออกเอกสารใบรายงานผลทดสอบหรอืเอกสารไมถ่กูตอ้ง
ครบถว้นเจา้หนา้ทีจ่ะปฏเิสธการรับเอกสารและแจง้ให ้
ผูป้ระกอบการทราบ))  

45 นาท ี กองพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน

สนิคา้พชื 
 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบรายงานผลทดสอบเพือ่พจิารณาออก
ใบรับรองสขุอนามัย (กรณีสง่ตัวอย่างทดสอบ) 
(หมายเหต:ุ (กรณีผลการทดสอบไมผ่่านตามเกณฑท์ีกํ่าหนดจะ
ปฏเิสธการออกใบรับรองสขุอนามัยและแจง้ผูป้ระกอบการทราบ
ตอ่ไป))  

2 ชัว่โมง กองพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน

สนิคา้พชื 
 

4 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดพมิพใ์บรับรองสขุอนามัยและตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของการถา่ยโอนขอ้มูลจากแบบพ.ก.11 แบบพ.ก. 11.1 
และใบรายงานผลทดสอบลงในใบรับรองสขุอนามัย 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง กองพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน

สนิคา้พชื 
 

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบรับรองสขุอนามัยและแบบพ.ก. 11.1 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง กองพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน

สนิคา้พชื 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(เฉพาะการยืน่ครัง้แรกหรอืมกีารตอ่อาย/ุเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดของหนังสอืรับรอง) 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-เฉพาะการยืน่ครัง้แรกหรอืมกีารตอ่อาย/ุเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดของบตัรประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) 
- กรณีมอบอํานาจใชส้ําเนาบัตรประชาชนผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ
อยา่งละ 1 ฉบบั) 

กรมการปกครอง 

3 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะการยืน่ครัง้แรกหรอืมกีารตอ่อาย/ุเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดของหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ) 

- 

4 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีผูม้อํีานาจลงนามมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่
ดําเนนิการแทน) ตดิอากรแสตมป์ตามทีก่ฎหมายกําหนด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะการยืน่ครัง้แรกหรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีด
ของหนังสอืมอบอํานาจหรอืเปลีย่นแปลงผูม้อบอํานาจ/ผูรั้บมอบอํานาจ) 

- 

5 
 

คําขอใบรบัรองสขุอนามยัตามพระราชบญัญตักิกัพชืพ.ศ. 2507 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (แบบพ.ก. 11) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

ใบแนบแนบทา้ยคําขอใบรบัรองสขุอนามยั (แบบพ.ก.11.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

7 
 

ใบรายงานผลการทดสอบ (Test Report) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบรบัรองสขุอนามยั 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

2 คา่ป่วยการของพนกังานเจา้หนา้ทีซ่ ึง่ปฏบิตังิานในวนัหยุดราชการ
หรอืนอกเวลาราชการช ัว่โมงแรกใหค้ดิคนละ 
(หมายเหต:ุ (ชัว่โมงตอ่ไปใหค้ดิคนละ 40 บาท))  

 คา่ธรรมเนยีม 120 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบพ.ก. 11 
(หมายเหต:ุ -)  

2 แบบพ.ก. 11.1 
(หมายเหต:ุ -)  

3 คําแนะนําการกรอกแบบพ.ก. 11 และแบบพ.ก. 11.1 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การออกใบรบัรองสขุอนามยัสนิคา้เกษตรแปรรปู 

ดา้นพชื แบบแตล่ะรุน่การผลติ 22 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ใบรับรองสขุอนามัยสนิคา้แปรรูปดา้นพชื เป็นมาตรการสมัครใจ ตามความประสงคข์องผูป้ระกอบการเป็นหลัก 

ไมม่กีฎหมายหรอืขอ้บงัคบัจากกรมวชิาการเกษตร 
2. ผูป้ระสงคข์อใบรับรองสขุอนามัยสนิคา้แปรรูปดา้นพชืแบบแตล่ะรุ่นการผลติ ตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละ

เงือ่นไขในการขอใบรับรองสขุอนามัยสนิคา้แปรรูป ทีก่รมวชิาการเกษตรกําหนด ดงันี ้
 2.1 เป็นการรับรองเฉพาะรุ่นการผลติ 
 2.2 สถานประกอบการเป็นโรงงาน ตอ้งไดรั้บการรับรองในระบบ GMP และ/หรอื HACCP ทีม่ขีอบขา่ยการ

รับรองตรงกับผลติภัณฑท์ีจ่ะยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย และเอกสารการผลติอาหารตามประเภทของอาหารที ่อย. 
กําหนด ดงันี ้

(1) โรงงานทีผ่ลติอาหารประเภทที ่1 ตอ้งมใีบอนุญาตผลติอาหาร (อ.2) และ ใบสําคัญการขึน้
ทะเบยีนตํารับอาหาร (อ.18) 

(2) โรงงานทีผ่ลติอาหารประเภทที ่2 และ 3 ตอ้งมใีบอนุญาตผลติอาหาร (อ.2) และ ใบคําขออนุญาต
ใชฉ้ลากอาหาร (สบ.3) หรอื ใบจดทะเบยีนอาหาร (สบ.5) 

(3) โรงงานทีผ่ลติอาหารประเภทที ่4 ตอ้งมใีบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (รง.4) หรอื ใบอนุญาต
ตัง้โรงงานผลติอาหาร (อ.2) 

2.3 สถานประกอบการไมเ่ขา้ขา่ยโรงงาน ตอ้งมใีบคําขอรับเลขสถานผลติอาหารทีไ่ม่เขา้ขา่ยโรงงาน, ใบคํา
ขออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร (สบ.3) หรอื ใบจดทะเบยีนอาหาร (สบ.5) หรอื หนังสอืรับรองมาตรฐานผลติภัณฑช์มุชน 
(มผช.) 

2.4 ใบรายงานผลการทดสอบทีใ่ชป้ระกอบการขอใบรับรองสขุอนามัย ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 90 วัน นับจากวันที่
สง่ตวัอยา่งทดสอบ  

3. ขัน้ตอนการดําเนนิการตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารถูกตอ้ง ครบถว้น ตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

4. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
5. กรณีมกีารสง่ออกสนิคา้ออกนอกราชอาณาจักรไทยแลว้ และยังไม่ไดส้่งตัวอย่างทดสอบจะไม่สามารถ 

ขอใบรับรองสขุอนามัยได ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสนิคา้พชื  ตกึ 8 ชัน้ กรมวชิาการเกษตร  เลขที ่50 
ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสนิคา้พชื ตกึ 8 ชัน้ กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 
ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม  10900/
ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ (การรับเอกสารทางไปรษณียจ์ะรับตามระบบสาร
บรรณของหน่วยงาน))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
E-mail address: ccgdoa@gmail.com/อเีมล ์
(หมายเหต:ุ (ผูป้ระกอบการสามารถสง่เมลคํ์ารอ้งไดใ้น
วนัหยดุราชการ เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการพมิพใ์บคํารอ้งและ
ตรวจสอบคํารอ้ง จากอเีมลใ์นวันเวลาทําการ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ทางโทรสาร 0-2940-7448/โทรศพัท ์
(หมายเหต:ุ (ผูป้ระกอบการสามารถคํารอ้งทางโทรสารไดใ้น
วนัหยดุราชการ เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิตรวจสอบคํารอ้งในวนัเวลา
ทําการ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 4 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่คํารอ้งขอใบรับรองสขุอนามัย (กมพ.1) พรอ้ม
เอกสารประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งรายละเอยีดของเอกสารใน
ขอ้ 1 
(หมายเหต:ุ (-หากเอกสารไมถู่กตอ้ง ครบถว้น จะปฏเิสธการรับ
เรือ่งและแจง้ผูป้ระกอบการแกไ้ข 
-หากเอกสารถกูตอ้งครบถว้นจะดําเนนิการรับเรือ่งลงในระบบ))  

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
 

2 การพจิารณา 
ผูส้รุปผลการทดสอบดา้นจลุนิทรยีแ์ละดา้นเคม ีพจิารณาผลการ
ทดสอบจากใบรายงานผลการทดสอบ 
(หมายเหต:ุ (-หากผลการทดสอบไมผ่่านตามเกณฑท์ีกํ่าหนด 
จะปฏเิสธการออกใบรับรองสขุอนามัยและแจง้ผูป้ระกอบการ 
-หากผลการทดสอบผ่านตามเกณฑท์ีกํ่าหนด จะดําเนนิการพมิพ์
ใบรับรองสขุอนามัย))  

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการคมุโควตา (ปรมิาณการสง่ออก) และ
จัดพมิพใ์บรับรองสขุอนามัย 
(หมายเหต:ุ -)  

0.5 วนัทํา
การ 

กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
 

4 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของการถา่ยโอนขอ้มลูจากใบ
รายงานผลการทดสอบและใบคํารอ้ง กมพ.1 ลงในใบรับรอง
สขุอนามัย 
(หมายเหต:ุ -)  

0.5 วนัทํา
การ 

กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
 

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนาม ลงนามในใบรับรองสขุอนามัย 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คํารอ้งขอใบรบัรองสขุอนามยั (กมพ.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

แบบฟอรม์รบัรองการสุม่เก็บตวัอยา่ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1 ฉบบั/ 1 ผลติภัณฑ ์หรอืหากมกีารสง่ตัวอยา่งมากกวา่ 1 
หอ้ง ปฏบิัตกิารใหจํ้านวนฉบับตามจํานวนหอ้งปฏบิตักิารทีส่ง่ทดสอบ) 

กรมวชิาการเกษตร 

3 
 

ใบรายงานผลการทดสอบ (Analysis report) จากหอ้งปฏบิตักิาร
ทีก่รมวชิาการเกษตรใหก้ารยอมรบัความสามารถในขอบขา่ยที่
ไดร้บัการยอมรบัความสามารถ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1 ฉบบั/1 ผลติภัณฑ ์โดยใบรายงานผลการทดสอบตอ้งมี
อายุไมเ่กนิ 90 วนันับจากวนัทีห่อ้งปฎบิตักิารรับตวัอยา่งทดสอบ) 

- 

4 
 

จดหมายบรษิทัฯ ขอใบรบัรองสขุอนามยั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5 
 

มาตรฐานและรายการทดสอบทีอ่า้งใช ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6 
 

เอกสารประกอบการอนุญาตผลติอาหาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

สาํนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารประกอบการอนุญาตผลติอาหาร ใหจั้ดตามการแบง่
ประเภทของอาหารตามขอ้กําหนดของสาํนักงานอาหารและยา 
พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
- เฉพาะครัง้แรกทีทํ่าทะเบยีนประวตั)ิ 

7 
 

หนงัสอืรบัรองระบบ GMP/HACCP ทีม่ขีอบขา่ยการรบัรองตรง
ตามผลติภณัฑท์ีข่อใบรบัรองสขุอนามยั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.สถานทีผ่ลติตอ้งไดรั้บการรับรองระบบ GMP หรอื HACCP 
จากกรมวชิาการเกษตร, หน่วยงานรัฐ หรอืแหลง่รับรองเอกชน  จงึจะ
สามารถขอใบรับรองสขุอนามัยได ้
2. หากมกีารยืน่ตอ่อาย ุใหนํ้าหนังสอืรับรอง GMP/HACCP ฉบับใหมเ่พือ่
ทําทะเบยีนประวตัทิกุครัง้) 

กรมวชิาการเกษตร 

8 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีผูม้อํีานาจลงนามมอบอํานาจให้
เจา้หนา้ทีบ่รษิทัดําเนนิการแทน) ตดิอากรแสตมป์ตามทีก่ฎหมาย
กําหนด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะครัง้แรกทีม่กีารจัดทําทะเบยีนประวตั ิหรอื 
หากมกีารเปลีย่นแปลงผูม้อบอํานาจ หรอื ผูรั้บมอบอํานาจใหจั้ดทํา
หนังสอืมอบอํานาจฉบับใหม)่ 

- 

9 
 

แบบฟอรม์รายละเอยีดผลติภณัฑท์ีก่รอกขอ้มูลใหถู้กตอ้งและ
ครบถว้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะการจัดทําทะเบยีนประวตัใินครัง้แรก หรอื 
หากมกีารเพิม่ผลติภัณฑ)์ 

กรมวชิาการเกษตร 

10 
 

แบบฟอรม์รายละเอยีดผูป้ระกอบสง่ออกการทีก่รอกขอ้มูลให้
ถกูตอ้งและครบถว้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะการจัดทําทะเบยีนประวตัใินครัง้แรก หรอื 
หากมกีารเพิม่ผูส้ง่ออก) 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ธรรมเนยีมตน้ฉบบั 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

2 คา่ธรรมเนยีมฉบบัสําเนา 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ฉบับ))  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คํารอ้งขอใบรับรองสขุอนามัย (กมพ.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 แบบฟอรม์รับรองการสุม่เก็บตวัอยา่ง 
(หมายเหต:ุ -)  

3 จดหมายบรษัิทฯ ขอใบรับรองสขุอนามัย 
(หมายเหต:ุ -)  

4 คูม่กืารขอใบรับรองสขุอนามัยสนิคา้เกษตรแปรรูปดา้นพชื 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การออกใบรบัรองสขุอนามยัสนิคา้เกษตรแปรรปู 

ดา้นพชื แบบท ัง้ระบบการผลติ 23 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1.ใบรับรองสขุอนามัยสนิคา้แปรรูปดา้นพชื เป็นมาตรการสมัครใจ ตามความประสงคข์องผูป้ระกอบการเป็นหลัก 

ไมม่กีฎหมายหรอืขอ้บงัคบัจากกรมวชิาการเกษตร 
2. ผูป้ระสงคข์อใบรับรองสุขอนามัยสนิคา้แปรรูปดา้นพืชแบบทัง้ระบบการผลติตอ้งผ่านการการพิจารณา

คณุสมบตั ิตามทีก่รมวชิาการเกษตรกําหนด โดยมเีอกสารประกอบการเขา้ขอเขา้ระบบ ดงันี ้
2.1 จดหมายแจง้ความจํานงขอหนังสอืรับรองสุขอนามัยทัง้ระบบการผลติ ถงึ ผอ.กมพ. โดยระบุชือ่

ผลติภัณฑแ์ละรายละเอยีดของผลติภัณฑท์ีม่คีวามประสงคข์อหนังสอืรับรองสขุอนามัยทัง้ระบบการผลติ 
2.2 สาํเนาหนังสอืรับรองระบบการผลติตามมาตรฐาน GMP และ HACCP จากกรมวชิาการเกษตร หรอืหน่วย

รับรองโรงงานผลิตสนิคา้พืชทีข่ ึน้ทะเบยีนกับกรมวชิาการเกษตรในขอบข่ายผลติภัณฑ์ที่ตอ้งการหนังสอืรับรอง
สขุอนามัยทัง้ระบการผลติและเอกสารการผลติอาหารตามประเภทของอาหารที ่อย. กําหนด ดงันี ้

(1) โรงงานทีผ่ลติอาหารประเภทที ่1 ตอ้งมใีบอนุญาตผลติอาหาร (อ.2) และ ใบสําคัญการขึน้
ทะเบยีนตํารับอาหาร (อ.18) 

(2) โรงงานทีผ่ลติอาหารประเภทที ่2 และ 3 ตอ้งมใีบอนุญาตผลติอาหาร (อ.2) และ ใบคําขออนุญาต
ใชฉ้ลากอาหาร (สบ.3) หรอื ใบจดทะเบยีนอาหาร (สบ.5) 

(3) โรงงานทีผ่ลติอาหารประเภทที ่4 ตอ้งมใีบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (รง.4) หรอื ใบอนุญาต
ตัง้โรงงานผลติอาหาร (อ.2) 

2.3 สาํเนาหนังสอืสาํคญัการขึน้ทะเบยีนโรงงานผลติสนิคา้พชืกบักรมวชิาการเกษตร 
2.4 รายละเอยีดและเกณฑค์ุณภาพของสนิคา้และขัน้ตอนการผลติ (Processing flow diagram and 

Specification of Product) 
2.5 มาตรฐานพรอ้มรายการและเกณฑกํ์าหนดการทดสอบ ตามมาตรฐานของผลติภัณฑท์ีจ่ะขอหนังสอื

รับรองสขุอนามัยทัง้ระบบการผลติกรณีไม่มมีาตรฐานหรือเกณฑกํ์าหนดการทดสอบของผลติภัณฑ ์ใหถ้อืปฏบิัตติาม
ขอ้กําหนดของกรมวชิาการเกษตร 

2.6 ใบรายงานผลการทดสอบ (Analysis Report) รายการทดสอบตามขอ้ 2.4 จากหอ้งปฏบิัตกิารทีก่รม
วชิาการเกษตรใหก้ารยอมรับความสามารถ และมอีายไุมเ่กนิ 180 วนั นับจากวนัทีส่ง่ตวัอยา่งทดสอบ 

2.7 จัดทําทะเบยีนประวัตใิหแ้ลว้เสร็จโดยใหส้ง่เอกสารขอ้ 2.1-2.6 ที ่กลุ่มจดทะเบยีนและออกใบรับรอง 
(กทร.) กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื กรมวชิาการเกษตร จะดําเนนิการพจิารณาใหก้ารรับรองเพือ่ออก
ใบรับรองสขุอนามัยทัง้ระบบการผลติ โดยคณะทํางานพจิารณาการออกใบรับรองสขุอนามัยสนิคา้เกษตรแปรรูปดา้นพชื 
ภายใน 30 วันทําการ นับจากวันทีย่ืน่เอกสารครบถว้น เมือ่ผ่านการพจิารณาแลว้ กองฯ จะแจง้บรษัิทฯ ทราบ จงึจะ
สามารถขอใบรับรองสขุอนามัยแบบทัง้ระบบการผลติได ้

3. ขัน้ตอนการดําเนนิการตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารถูกตอ้ง ครบถว้น ตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

4. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
5. กรณีมกีารสง่ออกสนิคา้ออกนอกราชอาณาจักรไทยแลว้ และยังไม่ไดส้ง่ตัวอย่างทดสอบจะไม่สามารถขอ

ใบรับรองสขุอนามัยได ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสนิคา้พชื ตกึ 8 ชัน้ กรมวชิาการเกษตร  เลขที ่50  
ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่จดทะเบยีนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสนิคา้พชื ตกึ 8 ชัน้ กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 
ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม.10900/
ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ (การรับเอกสารทางไปรษณียจ์ะรับตามระบบสาร
บรรณของหน่วยงาน))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
E-mail address: ccgdoa@gmail.com/อเีมล ์
(หมายเหต:ุ (ผูป้ระกอบการสามารถสง่เมลคํ์ารอ้งไดใ้น
วนัหยดุราชการ เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการพมิพใ์บคํารอ้งและ
ตรวจสอบคํารอ้ง จากอเีมลใ์นวันเวลาทําการ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
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ทีเ่บอรโ์ทรสาร 0-2940-7448/โทรศพัท ์
(หมายเหต:ุ (ผูป้ระกอบการสามารถคํารอ้งทางโทรสารไดใ้น
วนัหยดุราชการ เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิตรวจสอบคํารอ้งในวนัเวลา
ทําการ))  

จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 4 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่คํารอ้งขอใบรับรองสขุอนามัย (กมพ.1) 
พรอ้มเอกสารประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งรายละเอยีดของเอกสาร
ในขอ้ 1  
(หมายเหต:ุ (-หากเอกสารไมถู่กตอ้ง ครบถว้น จะปฏเิสธการ
รับเรือ่งและแจง้ผูป้ระกอบการแกไ้ข 
- หากเอกสารถกูตอ้งครบถว้นจะดําเนนิการรับเรือ่งลงใน
ระบบ))  

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน

สนิคา้พชื 
 

2 การพจิารณา 
ผูส้รุปผลการทดสอบดา้นจลุนิทรยีแ์ละดา้นเคม ีพจิารณาผล
การทดสอบจากใบรายงานผลการทดสอบ 
(หมายเหต:ุ (- หากผลการทดสอบไม่ผา่นตามเกณฑท์ี่
กําหนด จะปฏเิสธการออกใบรับรองสขุอนามัยและแจง้
ผูป้ระกอบการ 
- หากผลการทดสอบผ่านตามเกณฑท์ีกํ่าหนด จะดําเนนิการ
พมิพใ์บรับรองสขุอนามัย))  

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน

สนิคา้พชื 
 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการบนัทกึปรมิาณการสง่ออก และจัดพมิพ์
ใบรับรองสขุอนามัย 
(หมายเหต:ุ -)  

0.5 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน

สนิคา้พชื 
 

4 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของการถา่ยโอนขอ้มลูจาก
ใบรายงานผลการทดสอบและใบคํารอ้ง กมพ.1 ลงใน
ใบรับรองสขุอนามัย 
(หมายเหต:ุ -)  

0.5 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน

สนิคา้พชื 
 

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนาม ลงนามในใบรับรองสขุอนามัย 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน

สนิคา้พชื 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คํารอ้งขอใบรบัรองสขุอนามยั (กมพ.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

แบบฟอรม์รบัรองการสุม่เก็บตวัอยา่ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1 ฉบบั/1ผลติภัณฑ ์หรอืหากมกีารสง่ตัวอย่างมากกวา่ 1 หอ้ง 
ปฏบิตักิารใหจํ้านวนฉบบัตามจํานวนหอ้งปฏบิตักิารทีส่ง่ทดสอบ) 

กรมวชิาการเกษตร 

3 
 

ใบรายงานผลการทดสอบ (Analysis report) จากหอ้งปฏบิตักิารที่
กรมวชิาการเกษตรใหก้ารยอมรบัความสามารถในขอบขา่ยทีไ่ดร้บั
การยอมรบัความสามรถ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1 ฉบบั/1ผลติภัณฑ ์
และใบรายงานผลการทดสอบมอีายุไมเ่กนิ 180 วนันับจากวนัทีส่ง่ตวัอยา่ง
ทดสอบ) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
4 

 
จดหมายบรษิทัฯ ขอใบรบัรองสขุอนามยั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5 
 

มาตรฐานและรายการทดสอบทีอ่า้งใช ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6 
 

เอกสารประกอบการอนุญาตผลติอาหาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารประกอบการอนุญาตผลติอาหาร ใหจั้ดตามการแบง่
ประเภทของอาหารตามขอ้กําหนดของสาํนักงานอาหารและยา 
พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
-เฉพาะครัง้แรกทีทํ่าทะเบยีนประวตั)ิ 

สาํนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

7 
 

หนงัสอืรบัรองระบบ GMP/HACCP จากกรมวชิาการเกษตร หรอื
หนว่ยรบัรองโรงงานผลติสนิคา้พชืทีข่ ึน้ทะเบยีนกบักรมวชิาการ
เกษตร ทีม่ขีอบขา่ยการรบัรองตรงตามผลติภณัฑท์ีข่อใบรบัรอง
สขุอนามยั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หากมกีารยืน่ตอ่อาย ุใหนํ้าหนังสอืรับรอง GMP/HACCP ฉบบั
ใหมเ่พือ่ทําทะเบยีนประวตัทิกุครัง้) 

กรมวชิาการเกษตร 

8 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีผูม้อํีานาจลงนามมอบอํานาจใหเ้จา้หนา้ที่
บรษิทัดําเนนิการแทน) ตดิอากรแสตมป์ตามทีก่ฎหมายกําหนด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะจัดทําทะเบยีนประวัตใินครัง้แรก หรอื 
มกีารเปลีย่นแปลงผูม้อบอํานาจ หรอื ผูรั้บมอบอํานาจ ใหจั้ดทําหนังสอืมอบ
อํานาจฉบบัใหม)่ 

- 

9 
 

แบบฟอรม์รายละเอยีดผลติภณัฑท์ีก่รอกขอ้มูลใหถู้กตอ้งและ
ครบถว้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะจัดทําทะเบยีนประวัตใินครัง้แรก หรอื 
หากมกีารเพิม่ผลติภัณฑ ์) 

กรมวชิาการเกษตร 

10 
 

แบบฟอรม์รายละเอยีดผูป้ระกอบสง่ออกการทีก่รอกขอ้มูลใหถ้กูตอ้ง
และครบถว้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะจัดทําทะเบยีนประวัตใินครัง้แรก หรอื 
เมือ่มกีารเพิม่ผูส้ง่ออก ) 

กรมวชิาการเกษตร 

11 
 

หนงัสอืสําคญัการขึน้ทะเบยีนโรงงานผลติสนิคา้พชื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ธรรมเนยีมตน้ฉบบั 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

2 คา่ธรรมเนยีมฉบบัสําเนา 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 1 ฉบับ))  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คํารอ้งขอใบรับรองสขุอนามัย (กมพ.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 แบบฟอรม์รับรองการสุม่เก็บตวัอยา่ง 
(หมายเหต:ุ -)  

3 จดหมายบรษัิทขอใบรับรองสขุอนามัย 
(หมายเหต:ุ -)  

4 คูม่อืการขอใบรับรองสขุอนามัยสนิคา้เกษตรแปรรูปดา้นพชื 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การยอมรบัความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ

สนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื (กรณีทีข่อบขา่ย
รายการทดสอบไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 
17025) 24 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอการยอมรับความสามารถหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพืช ตอ้งปฏบิัติ

ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงันี ้
1. ผูย้ืน่คําขอใหย้อมรับความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชืจะตอ้งเป็นนติบิคุคล 
2. มหีอ้งปฏบิัตกิารทดสอบทีไ่ดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนกับ

สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ
3. ขอบขา่ยรายการทดสอบทีย่ืน่ขอการยอมรับความสามารถตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แลว้ 
4. หนังสอืการยอมรับความสามารถหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพืช จะมอีายุ 3 ปี 

นับตัง้แต่วันทีอ่อกหนังสอืการยอมรับความสามารถ และสามารถตอ่อายุไดค้ราวละ 3 ปี นอกจากนีผู้ไ้ดรั้บหนังสอืการ
ยอมรับความสามารถจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศฯ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
ทีกํ่าหนดแลว้ กรมวชิาการเกษตรสามารถแจง้เตอืน สัง่พักใช ้หรอืสัง่เพกิถอนหนังสอืการยอมรับความสามารถได ้

5. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารถูกตอ้งครบถว้นตามที่
ระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ ทั ้งนี้ ระยะเวลาดําเนินการไม่รวมระยะเวลาที่หอ้งปฏิบัติการชี้แจง 
แนวทางการแกไ้ข และดําเนนิการแกไ้ขตามแนวทางทีไ่ดรั้บการอนุมัตแิละแจง้ผลการแกไ้ข 

6. กรณีทีค่ณะกรรมการ/ผูพ้ิจารณาเอกสารมีขอ้สงสัยในหลักฐานทีย่ื่นขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ื่นคําขอชีแ้จง
เพิม่เตมิได ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่พัฒนาระบบตรวจสอบคณุภาพสนิคา้พชื (กคส.)  
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื (กมพ.) 
กรมวชิาการเกษตร  เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกร กทม.  10900 (ตกึ 8 ชัน้ กรม
วชิาการเกษตร ตัง้อยูใ่นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
บางเขน อยูช่ัน้ 3 หอ้งปฏบิตักิารทางกายภาพภาชนะ
บรรจ)ุ โทรศพัท ์0-2940-7118 หรอื0-2940-6362-3  
ตอ่ 1307/โทรสาร 0-2940-7118/E-mail address: 
psco_lab@hotmail.com/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 52 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่คํารอ้งขอใหย้อมรับความสามารถ
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื 
(แบบ สมพ.7, แบบ สมพ.8 และแบบ สมพ.9) พรอ้ม
เอกสารประกอบคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงือ่นไข 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาเอกสาร 
2.2 คณะกรรมการควบคมุ กํากับ ดแูลหอ้งปฏบิตักิาร
ทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชืพจิารณาใหก้าร
ยอมรับความสามารถเป็นหอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้
เกษตรและอาหารดา้นพชื 
(หมายเหต:ุ -)  

14 วนัทําการ กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
 

3 การพจิารณา 
3.1 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผลการพจิารณาใหห้อ้งปฏบิัตกิาร
ทราบ 

30 วนัทําการ กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําหนังสอืการยอมรับความสามารถเป็น
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื 
และหนังสอืขอบขา่ยทีไ่ดรั้บการยอมรับความสามารถ
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื
สง่ใหห้อ้งปฏบิตักิารตรวจสอบความถกูตอ้งกอ่นเสนอ
อธบิดลีงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
4.1เจา้หนา้ทีเ่สนอหนังสอืการยอมรับความสามารถเป็น
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื 
และหนังสอืขอบขา่ยทีไ่ดรั้บการยอมรับความสามารถ
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื
ใหอ้ธบิดลีงนาม 
4.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้หอ้งปฏบิัตกิารมารับหนังสอืการ
ยอมรับความสามารถเป็นหอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้
เกษตรและอาหารดา้นพชื และหนังสอืขอบขา่ยทีไ่ดรั้บ
การยอมรับความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้
เกษตรและอาหารดา้นพชื 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัทําการ กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะครัง้แรกทีทํ่าทะเบยีนประวตั)ิ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2 
 

หนงัสอืจดทะเบยีนพาณชิย ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะครัง้แรกทีทํ่าทะเบยีนประวตั)ิ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

4 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

5 
 

ใบรบัรองการขึน้ทะเบยีนเป็นหอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตร
และอาหารแหง่ชาต ิ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้
เกษตรและอาหาร

แหง่ชาต ิ

6 
 

ใบรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารพรอ้มขอบขา่ยทีไ่ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ฉบับภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพท
ย ์

7 
 

ใบรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารพรอ้มขอบขา่ยทีไ่ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กบักรม
วทิยาศาสตรบ์รกิาร) 

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 

8 
 

คําขอใหย้อมรบัความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตร
และอาหารดา้นพชื (แบบ สมพ.7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ- 

9 
 

ขอ้มูลจําเพาะสว่นทีข่อใหย้อมรบัความสามารถหอ้งปฏบิตักิาร
ทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื(แบบ สมพ.8) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

10 
 

ขอ้มูลท ัว่ไปของระบบบรหิารจดัการ (แบบ สมพ.9) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

11 
 

หนงัสอืบรษิทัฯ แสดงวา่เป็นผูไ้ดร้บัอํานาจใหดํ้าเนนิการยืน่คําขอ
ของนติบิุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

12 หนงัสอืบรษิทัฯแจง้ชือ่ผูแ้ทนทีม่อํีานาจของหนว่ยงานซึง่ทําหนา้ที่
ตดิตอ่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

13 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของหนว่ยงานและสิง่ปลูกสรา้งทีอ่ยูบ่รเิวณ
ใกลเ้คยีง 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขอใหย้อมรับความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื (แบบ สมพ.7) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ขอ้มลูจําเพาะสว่นทีข่อใหย้อมรับความสามารถหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื    
(แบบ สมพ.8) 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ขอ้มลูทัว่ไปของระบบบรหิารจัดการ  (แบบ สมพ.9) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การยอมรบัความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ

สนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื (กรณีทีข่อบขา่ย
รายการทดสอบยงัไมไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025) 25 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอการยอมรับความสามารถหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพืช ตอ้งปฏบิัติ

ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงันี ้
1. ผูย้ืน่คําขอใหย้อมรับความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชืจะตอ้งเป็นนติบิคุคล 
2. มหีอ้งปฏบิัตกิารทดสอบทีไ่ดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนกับ

สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ
3. กรณีหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบมีขอบข่ายรายการทดสอบทีเ่กีย่วขอ้งยังไม่ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 จะตอ้งมกีารดําเนินงานทีส่อดคลอ้งกับขอ้กําหนดการยอมรับความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ
เกษตรและอาหารดา้นพชื ตามภาคผนวกแนบทา้ยประกาศฯ แตท่ัง้นี้ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแตว่ันทีไ่ดรั้บหนังสอื
ยอมรับความสามารถจากกรมวชิาการเกษตร หอ้งปฏบิัตกิารทดสอบจะตอ้งไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 ในขอบขา่ยรายการทดสอบทีไ่ดรั้บการยอมรับความสามารถจากกรมวชิาการเกษตร 

4. หนังสอืการยอมรับความสามารถหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพืช จะมีอายุ 3 ปี 
นับตัง้แต่วันทีอ่อกหนังสอืการยอมรับความสามารถ และสามารถตอ่อายุไดค้ราวละ 3 ปี นอกจากนีผู้ไ้ดรั้บหนังสอืการ
ยอมรับความสามารถจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขในประกาศฯ หากมกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิัตติามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดแลว้ 
กรมวชิาการเกษตรสามารถแจง้เตอืน สัง่พักใช ้หรอืสัง่เพกิถอนหนังสอืการยอมรับความสามารถได ้

5. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารถูกตอ้งครบถว้นตามที่
ระบไุวใ้นคู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ ระยะเวลาดําเนนิการไม่รวมระยะเวลาทีห่อ้งปฏบิัตกิารชีแ้จงแนวทางการ
แกไ้ข และดําเนนิการแกไ้ขตามแนวทางทีไ่ดรั้บการอนุมัตแิละแจง้ผลการแกไ้ข 

6. กรณีทีค่ณะกรรมการ/ผูพ้ิจารณาเอกสารมีขอ้สงสัยในหลักฐานทีย่ื่นขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ื่นคําขอชีแ้จง
เพิม่เตมิได ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่พัฒนาระบบตรวจสอบคณุภาพสนิคา้พชื (กคส.)  
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื (กมพ.)  
กรมวชิาการเกษตร  เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว 
เขตจตจัุกร กทม.  10900 (ตกึ 8 ชัน้ กรมวชิาการเกษตร ตัง้อยู่
ในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน อยูช่ัน้ 3 หอ้งปฏบิตักิาร
ทางกายภาพภาชนะบรรจุ) โทรศพัท ์0-2940-7118 หรอื0-
2940-6362-3 ตอ่ 1307/โทรสาร 0-2940-7118/E-mail 
address: psco_lab@hotmail.com/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 164 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่คํารอ้งขอใหย้อมรับความสามารถ
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื (แบบ 
สมพ.7, แบบ สมพ.8 และแบบ สมพ.9) พรอ้มเอกสารประกอบ
คําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไข 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาเอกสาร 
2.2 คณะกรรมการควบคมุ กํากับ ดแูลหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ
สนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชืพจิารณาเอกสาร และแตง่ตัง้
คณะผูต้รวจตดิตามและประเมนิ พรอ้มกําหนดวนัเขา้ตรวจ
ตดิตามและประเมนิแจง้ใหห้อ้งปฏบิตักิารทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

59 วนัทํา
การ 

กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3 การพจิารณา 
3.1 คณะผูต้รวจตดิตามและประเมนิเขา้ตรวจตดิตามและประเมนิ 
ณ สถานทีป่ฏบิัตกิาร 
3.2 คณะผูต้รวจตดิตามและประเมนิจัดทําสรุปรายงานผลการ
ตรวจตดิตามและประเมนิ (แบบ สมพ. 11) แจง้ให ้
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบทราบ (หากมขีอ้บกพร่องให ้
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบดําเนนิการแกไ้ขภายใน 30 วนั และ
สามารถขอขยายระยะเวลาในการแกไ้ขขอ้บกพร่องไดอ้กี ไมเ่กนิ  
90 วนั) 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัทํา
การ 

กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
 

4 การพจิารณา 
4.1 เจา้หนา้ทีร่วบรวมและจัดทําขอ้มลูการแกไ้ขขอ้บกพร่อง/
ขอ้สงัเกตทีต่รวจพบเสนอคณะผูต้รวจตดิตามและประเมนิ
พจิารณา 
4.2 คณะผูต้รวจตดิตามและประเมนิพจิารณาเอกสารการแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง/ขอ้สงัเกตทีต่รวจพบ  
4.3 คณะกรรมการควบคมุ กํากับ ดแูลหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ
สนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชืพจิารณาผลการแกไ้ข
ขอ้บกพร่องตามแบบรายงานสรุปผลการแกไ้ขขอ้บกพร่อง/
ขอ้สงัเกตทีต่รวจพบ (แบบ สมพ.12) 
(หมายเหต:ุ -)  

60 วนัทํา
การ 

กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผลการพจิารณาการแกไ้ขขอ้บกพร่อง/
ขอ้สงัเกตทีต่รวจพบใหห้อ้งปฏบิตักิารทราบ 
5.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําหนังสอืการยอมรับความสามารถเป็น
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื และ
หนังสอืขอบขา่ยทีไ่ดรั้บการยอมรับความสามารถหอ้งปฏบิัตกิาร
ทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชืสง่ใหห้อ้งปฏบิัตกิาร
ตรวจสอบความถกูตอ้งกอ่นเสนออธบิดลีงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนัทํา
การ 

กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
 

6 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
6.1 เจา้หนา้ทีเ่สนอหนังสอืการยอมรับความสามารถเป็น
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื และ
หนังสอืขอบขา่ยทีไ่ดรั้บการยอมรับความสามารถหอ้งปฏบิัตกิาร
ทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชืใหอ้ธบิดลีงนาม 
6.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้หอ้งปฏบิัตกิารมารับหนังสอืการยอมรับ
ความสามารถเป็นหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหาร
ดา้นพชื และหนังสอืขอบขา่ยทีไ่ดรั้บการยอมรับความสามารถ
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัทํา
การ 

กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้

พชื 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะครัง้แรกทีทํ่าทะเบยีนประวตั)ิ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2 
 

หนงัสอืจดทะเบยีนพาณชิย ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะครัง้แรกทีทํ่าทะเบยีนประวตั)ิ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 
 

กรมการปกครอง 

4 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

5 
 

ใบรบัรองการขึน้ทะเบยีนเป็นหอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและ
อาหารแหง่ชาต ิ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักงานมาตรฐาน
สนิคา้เกษตรและอาหาร

แหง่ชาต ิ

6 
 

ใบรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารพรอ้มขอบขา่ยทีไ่ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ฉบับภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพ
ทย ์

7 
 

ใบรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารพรอ้มขอบขา่ยทีไ่ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กบักรม
วทิยาศาสตรบ์รกิาร) 

กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 

8 
 

คําขอใหย้อมรบัความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและ
อาหารดา้นพชื (แบบ สมพ.7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

9 
 

ขอ้มูลจําเพาะสว่นทีข่อใหย้อมรบัความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ
สนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื(แบบ สมพ.8) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

10 
 

ขอ้มูลท ัว่ไปของระบบบรหิารจดัการ (แบบ สมพ.9) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

11 
 

หนงัสอืบรษิทัฯ แสดงวา่เป็นผูไ้ดร้บัอํานาจใหดํ้าเนนิการยืน่คําขอของ
นติบิุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

12 
 

หนงัสอืบรษิทัฯแจง้ชือ่ผูแ้ทนทีม่อํีานาจของหนว่ยงานซึง่ทําหนา้ที่
ตดิตอ่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

13 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของหนว่ยงานและสิง่ปลูกสรา้งทีอ่ยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

14 
 

รายงานสรุปผลการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง/ขอ้สงัเกตทีต่รวจพบ (แบบ 
สมพ.12) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สง่ภายหลงัจากดําเนนิการแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้) 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขอใหย้อมรับความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื (แบบ สมพ.7) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ขอ้มลูจําเพาะสว่นทีข่อใหย้อมรับความสามารถหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหารดา้นพชื    
(แบบ สมพ.8) 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ขอ้มลูทัว่ไปของระบบบรหิารจัดการ  (แบบ สมพ.9) 
(หมายเหต:ุ -)  

4 รายงานสรุปผลการแกไ้ขขอ้บกพร่อง/ขอ้สงัเกตทีต่รวจพบ (แบบ สมพ.12) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การตรวจสอบคณุภาพเมล็ดพนัธุใ์นหอ้งปฏบิตักิาร 

กรณีรบัรองเมล็ดพนัธุเ์ฉพาะตวัอยา่ง 26 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. อาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัตพัินธุพ์ชื พ.ศ. 2518 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ไดกํ้าหนดใหเ้มล็ดพันธุค์วบคมุ

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ เรื่องกําหนดชนิดและชือ่พันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ใหเ้ป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม 
พ.ศ.2556 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง การรับรองคณุภาพเมล็ดพันธุใ์นหอ้งปฏบิัตกิารใหเ้ป็นเมล็ด
พันธุรั์บรอง 

2.ผูม้คีวามประสงคจ์ะขอการรับรองเมล็ดพันธุ ์ใหย้ืน่คําขอพรอ้มเมล็ดพันธุ ์เพื่อใหห้อ้งปฏบิัตกิารฯตรวจสอบ
คณุภาพในดา้นความบรสิทุธิท์างกายและอตัราความงอก หากเมือ่เมล็ดพันธุม์คีณุภาพไดต้ามมาตรฐานทีกํ่าหนดไวใ้น 
พรบ.พันธุพ์ชื พ.ศ. 2518 จงึจะไดรั้บหนังสอืรับรองคณุภาพเมล็ดพันธุ ์

3.กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งหรอืไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ขณะนั้น ผูย้ื่นคําขอและผูรั้บคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายละเอยีดของการแกไ้ขพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิในเวลาทีกํ่าหนด ผูรั้บคําขอจะปฏเิสธคําขอชดุนัน้และหากผูย้ืน่คํา
ขอประสงคจ์ะดําเนนิการตอ่ตอ้งยืน่คํารอ้งพรอ้มเอกสารใหม ่

4.ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาหลังจากเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารและรับตัวอย่างเมล็ด
พันธุค์รบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
กลุม่ควบคมุพันธุพ์ชื สํานักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร กรม
วชิาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์02-579-0229 โทรสาร 02-579-
0229/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 
น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 23 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่  คําใหอ้อกหนังสอืรับรองคณุภาพเมล็ดพันธุ์
ในหอ้งปฏบิตักิารใหเ้ป็นเมล็ดพันธุรั์บรองตามพระราชบัญญัติ
พันธุพ์ชื พ.ศ. 2518  (ร.ม.3) 
1.2เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสาร
หลกัฐาน 
1.3.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของตวัอยา่งเมล็ด
พันธุ ์
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดุ

การเกษตร 
 

2. การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีว่เิคราะหค์ณุภาพเมล็ดพันธุใ์นหอ้งปฏบิัตกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีเ่กดิขอ้สงสยัในตวัอย่างเมล็ดพันธุนํ์าสง่ 
เจา้หนา้ทีส่ามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได)้)  

21 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดุ

การเกษตร 
 

3. การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานผลวเิคราะห ์และหนังสอืรับรองคณุภาพ
เมล็ดพันธุใ์นหอ้งปฏบิัตกิาร (รม.4)และเสนอผูม้อํีานาจลงนาม 
(หมายเหต:ุ (หนังสอืรับรองคณุภาพเมล็ดพันธุใ์นหอ้งปฏบิตักิาร 
(รม.4) จะออกใหต้อ่เมือ่ตวัอย่างเมล็ดพันธุค์วบคมุนัน้ มคีณุภาพ
ไดม้าตรฐานตาม พรบ.พันธุพ์ชื พ.ศ. 2518 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ))  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดุ

การเกษตร 
 

4. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามใน 
4.1. หนังสอืรับรองคณุภาพเมล็ดพันธุใ์นหอ้งปฏบิตักิารใหเ้ป็น
เมล็ดพันธุรั์บรองฯ (ร.ม. 4)  
4.2. รายงานผลการวเิคราะหค์ณุภาพเมล็ดพันธุ ์
(หมายเหต:ุ -)  

4 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดุ

การเกษตร 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
แบบคําขอใหอ้อกหนงัสอืรบัรองคณุภาพเมล็ดพนัธุใ์น
หอ้งปฏบิตักิารใหเ้ป็นเมล็ดพนัธุร์บัรองตามพระราชบญัญตัพินัธุ ์
พชื พ.ศ. 2518 (ร.ม.3) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

2. 
 

ตวัอยา่งเมล็ดพนัธุ ์
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ปรมิาณตวัอย่างนําสง่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของสมาคม
ทดสอบเมล็ดพันธุน์านาชาต ิ(ISTA)) 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1) คา่ทดสอบคณุภาพของเมล็ดพนัธุเ์พือ่ออกหนงัสอืรบัรอง 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

2) คา่หนงัสอืรบัรองคุณภาพเมล็ดพนัธุใ์หเ้ป็นเมล็ดพนัธุร์บัรองตาม
พระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ.ศ.2518 (ร.ม.4) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การตรวจสอบคณุภาพเมล็ดพนัธุใ์นหอ้งปฏบิตักิาร

กรณีรบัรองเมล็ดพนัธุท์ ัง้ชุด 27 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตพัินธุพ์ชื พ.ศ. 2518 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ไดกํ้าหนดใหเ้มล็ดพันธุค์วบคมุ

ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศเรื่องกําหนดชนิดและชือ่พันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ใหเ้ป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม
พ.ศ.2556 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรือ่งการรับรองคณุภาพเมล็ดพันธุใ์นหอ้งปฏบิัตกิารใหเ้ป็นเมล็ด
พันธุรั์บรอง 

2.ผูม้คีวามประสงคจ์ะขอการรับรองเมล็ดพันธุใ์หย้ืน่คําขอพรอ้มเมล็ดพันธุ์เพื่อใหห้อ้งปฏบิัตกิารฯ ตรวจสอบ
คณุภาพในดา้นความบรสิทุธิท์างกายและอตัราความงอก หากเมือ่เมล็ดพันธุม์คีณุภาพไดต้ามมาตรฐานทีกํ่าหนดไวใ้น 
พรบ.พันธุพ์ชื พ.ศ. 2518 จงึจะไดรั้บหนังสอืรับรองคณุภาพเมล็ดพันธุ ์

3.กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งหรอืไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ขณะนั้น ผูย้ื่นคําขอและผูรั้บคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายละเอยีดของการแกไ้ขพรอ้มกําหนด
ระยะเวลา หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิในเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะปฏเิสธคําขอชดุนัน้ และหากผูย้ืน่คํา
ขอประสงคจ์ะดําเนนิการตอ่ตอ้งยืน่คํารอ้งพรอ้มเอกสารใหม ่

4.ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาหลังจากเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารและรับตัวอย่างเมล็ด
พันธุค์รบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
กลุม่ควบคมุพันธุพ์ชื สํานักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร กรม
วชิาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์02-579-0229 โทรสาร 02-579-
0229/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 
น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
ผูย้ืน่คํายืน่คําขอใหอ้อกหนังสอืรับรองคณุภาพเมล็ดพันธุใ์น
หอ้งปฏบิตักิารใหเ้ป็นเมล็ดพันธุรั์บรองตามพระราชบัญญัตพัินธุ์
พชื พ.ศ. 2518 (ร.ม.3) 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบครบถว้นถกูตอ้งของเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2. การพจิารณา 
2.1. เจา้หนา้ทีแ่จง้นัดวนัสุม่ตวัอยา่งเมล็ดพันธุใ์หผู้ป้ระกอบการ
ทราบ 
2.2. เจา้หนา้ทีเ่ดนิทางไปสุม่ตัวอย่าง ณ สถานทีเ่ก็บรักษาเมล็ด
พันธุ ์
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3. การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีว่เิคราะหค์ณุภาพเมล็ดพันธุใ์นหอ้งปฏบิัตกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีเ่กดิขอ้สงสยัในตวัอย่างเมล็ดพันธุนํ์าสง่
เจา้หนา้ทีส่ามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได)้)  

21 วนัทํา
การ 

สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

4. การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานผลวเิคราะหแ์ละหนังสอืรับรองคณุภาพ
เมล็ดพันธุใ์นหอ้งปฏบิัตกิาร (รม.4)และเสนอผูม้อํีานาจลงนาม 
(หมายเหต:ุ (หนังสอืรับรองคณุภาพเมล็ดพันธุใ์นหอ้งปฏบิตักิาร 
(รม.4) จะออกใหต้อ่เมือ่ตวัอย่างเมล็ดพันธุค์วบคมุนัน้มคีณุภาพ
ไดม้าตรฐานตามพรบ.พันธุพ์ชืพ.ศ. 2518 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ))  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามใน 
1.หนังสอืรับรองคณุภาพเมล็ดพันธุใ์นหอ้งปฏบิตักิารใหเ้ป็น
เมล็ดพันธุรั์บรองฯ (ร.ม. 4)  
2.รายงานผลการวเิคราะหค์ณุภาพเมล็ดพันธุ ์
(หมายเหต:ุ -)  

4 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
แบบคําขอใหอ้อกหนงัสอืรบัรองคณุภาพเมล็ดพนัธุใ์น
หอ้งปฏบิตักิารใหเ้ป็นเมล็ดพนัธุร์บัรองตามพระราชบญัญตัพินัธุ ์
พชืพ.ศ. 2518 (ร.ม.3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1. คา่ทดสอบคณุภาพของเมล็ดพนัธุเ์พือ่ออกหนงัสอืรบัรอง 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตวัอยา่ง))  
 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

2. คา่หนงัสอืรบัรองคุณภาพเมล็ดพนัธุใ์หเ้ป็นเมล็ดพนัธุร์บัรองตาม
พระราชบญัญตัพินัธุพ์ชืพ.ศ.2518 (ร.ม.4) 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ฉบับ))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
หมายเหต ุ: - 
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คู่มอืสําหรบัประชาชน :  การจดทะเบยีนคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหม่ตาม

พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542  
(กลุม่ที1่ พชืทีใ่หผ้ลผลติตามลกัษณะประจําพนัธุ ์
ได้หลงัจากปลูกจากส่วนขยายพนัธุ ์ภายในเวลา 
ไมเ่กนิสองปี) 28 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
2. กรณีมผีูค้ดัคา้นการขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่ใหเ้ป็นตามวธิกีารทีกํ่าหนด ตาม พระราชบัญญัตคิุม้ครองพันธุ์

พชื พ.ศ. 2542 
3. กรณีการยืน่/สง่เอกสาร 

3.1 กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ข
เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่อง และรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด ผูรั้บคําขอจะยกเลกิคําขอ 

3.2 กรณีผูย้นืคําขอไม่ไดม้าสง่เอกสารดว้ยตนเอง ผูย้ื่นคําขอตอ้งมหีนังสอืมอบอํานาจใหผู้ส้ง่เอกสารมี
อํานาจลงนามในบันทกึทัง้ 2 ฝ่าย ถา้ผูย้ืน่คําขอไม่มอบอํานาจใหผู้ส้ง่เอกสาร มอํีานาจลงนามในบันทกึ 2 ฝ่าย และ
กรมวชิาการเกษตรตรวจสอบ พบว่าคําขอพรอ้มเอกสารทีย่ื่นมาพรอ้ม ไม่ถูกตอ้งครบถว้น ตรงตามคู่มือประชาชน
กําหนดไว ้ใหก้รมวชิาการเกษตรไมรั่บคําขอได ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วจัิยการคุม้ครองพันธุพ์ชื สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
ตกึโภชากร ชัน้ 2 กรมวชิาการเกษตร แขวงลาดยาว เขต
จตจัุกร กรุงเทพ. 10900 โทรศัพท/์โทรสาร 029407214 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 31 เดอืน 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอ ยืน่คําขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่(ค.พ.1) 
พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบลักษณะพันธุพ์ชื ภาคสนามโดย
การปลกูเปรยีบเทยีบพันธุ ์
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานพรอ้มร่างประกาศโฆษณา 
เสนอ อธบิด ี
(หมายเหต:ุ -)  

2 ปี สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
 

3 การพจิารณา 
อธบิด ีพจิารณารายงานการการตรวจสอบของพนักงาน
เจา้หนา้ที ่
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนั สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
 

4 การพจิารณา 
กรมวชิาการเกษตรประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนพันธุ์
พชืใหม ่
(หมายเหต:ุ (เพือ่ใหค้ดัคา้นเป็นเวลา 90 วนั))  

90 วนั สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
 

5 การพจิารณา 
5.1 พนักงานเจา้หนา้ทีร่ายงานผลการตรวจสอบและ
กระบวนการขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่เสนอ อธบิด ี
(หมายเหต:ุ -)  
 

30 วนั สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

6 การพจิารณา 
6.1 พนักงานเจา้หนา้ทีแ่จง้ใหผู้ข้อจดทะเบยีนพันธุพ์ชื
ใหมช่าํระคา่ธรรมเนยีมการออกหนังสอืสาํคัญ 
6.2 ผูย้ืน่คําขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหมช่าํระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ (ไมนั่บรวมระยะเวลาทีร่อผูย้ืน่คําขอฯ มาชาํระ
คา่ธรรมเนยีมไดภ้ายใน 60 วนั นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บ
หนังสอื))  

15 วนั สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
 

7 การพจิารณา 
7.1 พนักงานเจา้หนา้ทีอ่อกหนังสอืสาํคญัแสดงการจด
ทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
 

8 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
8.1 อธบิด ีลงนาม 
8.2 พนักงานเจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ืน่คําขอฯ มารับหนังสอื
สาํคัญ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หากมกีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน ตอ้งแนบสําเนา
บตัรประจําตัวประชาชน/บตัรประจําตัวเจา้หนา้ทีข่องผูม้อบอํานาจ และผูรั้บ
มอบอํานาจ)) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืเดนิทางหรอืใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คําขอเป็นคนตา่งดา้ว) 

- 

3 
 

หนงัสอืเดนิทางหรอืหนงัสอืรบัรองถิน่ทีอ่ยู ่
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-ในกรณีทีก่ารมอบอํานาจไดก้ระทําในประเทศไทย โดยผูม้อบ
อํานาจมไิดม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศ) 

- 

4 
 

หนงัสอืรบัรองสญัชาต ิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หนังสอืรับรองสญัชาตขิองผูข้อจากสถานทตูของประเทศที่
ยนิยอมใหบ้คุคลสญัชาตไทยหรอืนติบิคุคลทีม่สีํานักงานใหญ่ตัง้อยูใ่น
ประเทศไทย ขอรับการคุม้ครองในประเทศนัน้ได ้หรอื สถานทตูของ
ประเทศทีเ่ป็นภาคแีหง่อนุสญัญาหรอืความตกลงระหวา่งประเทศเกีย่วกับ
การคุม้ครองพันธุพ์ชืทีป่ระเทศไทยเป็นภาคดีว้ย) 

- 

5 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํหรับผูข้อทีม่ภีมูลํิาเนาในประเทศไทย และประเทศทีเ่ป็น
ภาคแีหง่อนุสญัญาหรอืความตกลงระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครอง
พันธุพ์ชืทีป่ระเทศไทยเป็นภาคดีว้ย 
-หากมกีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนกิารแทน (สาํเนาทะเบยีนบา้นของผู ้
มอบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ)) 

กรมการปกครอง 

6 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิหรอืใบพาณชิย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-กรณีทีผู่ข้อประกอบอสุาหกรรมหรอืพานชิยก์รรมในประเทศ
ไทย หรอื ประเทศทีเ่ป็นภาคแีหง่อนุสญัญาหรอืความตกลงระหวา่ง
ประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครองพันธุพ์ชืทีป่ระเทศไทยเป็นภาคดีว้ย) 

กรมการปกครอง 

7 
 

ใบเสร็จรบัเงนิภาษเีงนิได ้ยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 1 ปี (กรณีบุคคล
ธรรมดา)หรอืบญัชงีบดลุยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 1 ปี (กรณีนติบิุคคล) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
กอ่นวนัทีย่ ืน่คําขอ หรอืเอกสาร หลกัฐานทีแ่สดงวา่ผูข้อประกอบ
อุสาหกรรมหรอืพาณชิยอ์ยา่งจรงิจงัในประเทศไทย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-กรณีทีผู่ข้อประกอบอสุาหกรรมหรอืพานชิยก์รรมในประเทศ
ไทย หรอื ประเทศทีเ่ป็นภาคแีหง่อนุสญัญาหรอืความตกลงระหวา่ง
ประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครองพันธุพ์ชืทีป่ระเทศไทยเป็นภาคดีว้ย) 

8 
 

หนงัสอืรบัรองการประเมนิผลกระทบดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-กรณีเป็นพันธุพ์ชืใหมท่ีไ่ดจ้ากการตดัตอ่สารพันธกุรรม (ออก
โดยกรมวชิาการเกษตร หรอืหน่วยงานหรอืสถาบนัอืน่ทีค่ณะกรรมการ
คุม้ครองพันธุพ์ชืประกาศกํากนด)) 

- 

9 หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล/หนงัสอืจดัต ัง้หนว่ยงาน และ/หรอื คําส ัง่
แตง่ต ัง้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-กรณีเป็นนติบิคุคล หนังสอืรับรองนติบิคุคลทีน่ายทะเบยีน
หุน้สว่นหรอืผูซ้ ึง่กฎหมายของประเทศนัน้กําหนดใหผู้ม้อํีานาจรับรองไดรั้บ
รองไวไ้มเ่กนิหกเดอืนกอ่นวนัยืน่คําขอ)) 

- 

10 
 

เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธใินการขอจดทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

11 
 

คําขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหมท่ีไ่ดย้ ืน่ไวน้อกราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-โดยมคํีารับรองจากเจา้หนา้ทีห่รอืผูซ้ ึง่กฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองพันธพ์ชืใหมข่องประเทศทีจ่ดทะเบยีนเป็นครัง้แรกกําหนดใหเ้ป็นผู ้
มอํีานาจรับรอง) 

- 

12 
 

คํารบัรองของหนว่ยงานหรอืสํานกังานทีร่บัผดิชอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-กรณียืน่คําขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหมไ่วน้อกราชอาณาจักร) 

- 

13 
 

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหมข่องประเทศทีข่อจด
ทะเบยีนเป็นคร ัง้แรก 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-กรณียืน่คําขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหมไ่วน้อกราชอาณาจักร) 

- 

14 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

15 
 

คําขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม ่(ค.พ.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

16 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-ในกรณีมกีารมอบอํานาจไดก้ระทําในตา่งประเทศ หนังสอื
มอบอํานาจตอ้งมคํีารับรองลายมอืโดยเจา้หนา้ทีห่รอืผูซ้ ึง่กฎหมายของ
ประเทศนัน้กําหนดใหเ้ป็นผูม้อํีานาจรับรอง หรอืเจา้หนา้ทีผู่ม้อํีานาจของ
สถานทตูไทยหรอืสถานกงสลุไทยซึง่ประจําอยูใ่นประเทศนัน้รับรองไวไ้ม่
เกนิหกเดอืน 
-กรณีทีก่ารมอบอํานาจไดก้ระทําในประเทศไทย  โดยผูม้อบอํานาจมไิดม้ี
ถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย ตอ้งสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทางหรอืสําเนาหนังสอื
รับรองถิน่ทีอ่ยูช่ัว่คราว หรอืหลักฐานอืน่ทีแ่สดงวา่ในขณะทีม่อบอํานาจ ผู ้

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
นัน้ไดเ้ขา้มาในประเทศไทยดว้ย) 

17 
 

สญัญาจา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูข้อเป็นลกูจา้งหรอืผูรั้บจา้ง) 

- 

18 
 

ขอ้ตกลงแบง่ปนัผลประโยชน ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-กรณีทีม่กีารใชพั้นธุพ์ชืพืน้เมอืงทั่วไปหรอื พันธุพ์ชืพชืป่า 
หรอืสว่นหนึง่สว่นใดของพันธุพ์ชืดงักลา่วในการปรับปรุงพันธุส์ําหรับใช ้
ประโยชนใ์นทางทางการคา้) 

- 

19 
 

รายละเอยีดการปรบัปรุงพนัธุพ์ชื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณียืน่คําขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหมไ่วน้อกราชอาณาจักร) 

- 

20 
 

บทสรุปการปรบัปรุงพนัธุพ์ชื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คําขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม ่

(หมายเหต:ุ -)  
คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

 
2 คําคดัคา้นการขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม ่

(หมายเหต:ุ -)  
คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

 
3 คา่ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ -)  
คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

 
4 หนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม ่

(หมายเหต:ุ -)  
คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

 
5 คา่ธรรมเนยีมรายปีสําหรบัการคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหม ่

(หมายเหต:ุ -)  
คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

 
6 คําขอจดทะเบยีนการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธแิละโอนสทิธ ิ

ตามหนงัสอืสําคญัฯ รวมท ัง้ใบแทนหนงัสอืสําคญั   
(หมายเหต:ุ -)  

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ:  
การยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ หากเป็นภาษาต่างประเทศจะตอ้งมีคําแปลเป็นภาษาไทย  

โดยผูข้อและผูแ้ปลตอ้งลงลายมอืชือ่รับรองความถกูตอ้งทกุหนา้  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหมต่าม

พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542  
(กลุม่ที ่2 พชืทีใ่หผ้ลผลติตามลกัษณะประจําพนัธุไ์ด ้
หลงัจากปลกูจากสว่นขยายพนัธุใ์นเวลาเกนิกวา่สองปี )  

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักคุม้ครองพันธุพ์ชื กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
2. กรณีมผีูค้ดัคา้นการขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่ใหเ้ป็นตามวธิกีารทีกํ่าหนด ตาม พระราชบัญญัตคิุม้ครองพันธุ์

พชื พ.ศ. 2542 
3. กรณีการยืน่/สง่เอกสาร 

3.1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ข
เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่อง และรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด ผูรั้บคําขอจะยกเลกิคําขอ 

3.2. กรณีผูย้นืคําขอไม่ไดม้าส่งเอกสารดว้ยตนเอง ผูย้ืน่คําขอตอ้งมีหนังสอืมอบอํานาจใหผู้ส้่งเอกสาร 
มอํีานาจลงนามในบันทกึทัง้ 2 ฝ่าย ถา้ผูย้ืน่คําขอไม่มอบอํานาจใหผู้ส้ง่เอกสาร มอํีานาจลงนามในบันทกึ 2 ฝ่าย และ
กรมวชิาการเกษตรตรวจสอบ พบว่าคําขอพรอ้มเอกสารทีย่ื่นมาพรอ้ม ไม่ถูกตอ้งครบถว้น ตรงตามคู่มือประชาชน
กําหนดไว ้ใหก้รมวชิาการเกษตรไมรั่บคําขอได ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วจัิยการคุม้ครองพันธุพ์ชื สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
ตกึโภชากร ชัน้ 2 กรมวชิาการเกษตร แขวงลาดยาว  
เขตจตจัุกร กรุงเทพ. 10900 โทรศพัท/์โทรสาร 
029407214 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 115 เดอืน 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอ ยืน่คําขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่(ค.พ.1) 
พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบลักษณะพันธุพ์ชื ภาคสนามโดยการ
ปลกูเปรยีบเทยีบพันธุ ์
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานพรอ้มร่างประกาศโฆษณาเสนอ
อธบิด ี
(หมายเหต:ุ -)  

9 ปี สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

3 การพจิารณา 
อธบิด ีพจิารณารายงานการการตรวจสอบของพนักงาน
เจา้หนา้ที ่
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนั สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

4 การพจิารณา 
กรมวชิาการเกษตรประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนพันธุ์
พชืใหม ่
(หมายเหต:ุ (เพือ่ใหค้ดัคา้นเป็นเวลา 90 วนั))  

90 วนั สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

5 การพจิารณา 
5.1 พนักงานเจา้หนา้ทีร่ายงานผลการตรวจสอบและ
กระบวนการขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่เสนอ อธบิด ี
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนั สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

6 การพจิารณา 
6.1 พนักงานเจา้หนา้ทีแ่จง้ใหผู้ข้อจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม่
ชาํระคา่ธรรมเนยีมการออกหนังสอืสาํคญั 

15 วนั สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

6.2 ผูย้ืน่คําขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหมช่าํระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ (ไมนั่บรวมระยะเวลาทีร่อผูย้ืน่คําขอฯ มาชาํระ
คา่ธรรมเนยีมไดภ้ายใน 60 วนั นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื))  

7 การพจิารณา 
7.1 พนักงานเจา้หนา้ทีอ่อกหนังสอืสาํคญัแสดงการจด
ทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

8 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
8.1 อธบิด ีลงนาม 
8.2 พนักงานเจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ืน่คําขอฯ มารับหนังสอืสาํคญั 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-หากมกีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน ตอ้งแนบ
สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน/บตัรประจําตัวเจา้หนา้ทีข่องผูม้อบอํานาจ 
และผูรั้บมอบอํานาจ)) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืเดนิทางหรอืใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-กรณีผูย้ืน่คําขอ เป็นคนตา่งดา้ว) 

- 

3 
 

หนงัสอืเดนิทางหรอืหนงัสอืรบัรองถิน่ทีอ่ยู ่
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-ในกรณีทีก่ารมอบอํานาจไดก้ระทําในประเทศไทย โดยผู ้
มอบอํานาจมไิดม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศ) 

- 

4 
 

หนงัสอืรบัรองสญัชาต ิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หนังสอืรับรองสญัชาตขิองผูข้อจากสถานทตูของประเทศที่
ยนิยอมใหบ้คุคลสญัชาตไทยหรอืนติบิคุคลทีม่สีํานักงานใหญ่ตัง้อยูใ่น
ประเทศไทย ขอรับการคุม้ครองในประเทศนัน้ได ้หรอื สถานทตูของ
ประเทศทีเ่ป็นภาคแีหง่อนุสญัญาหรอืความตกลงระหวา่งประเทศเกีย่วกับ
การคุม้ครองพันธุพ์ชืทีป่ระเทศไทยเป็นภาคดีว้ย) 

- 

5 สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํหรับผูข้อทีม่ภีมูลํิาเนาในประเทศไทย และประเทศทีเ่ป็น
ภาคแีหง่อนุสญัญาหรอืความตกลงระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครอง
พันธุพ์ชืทีป่ระเทศไทยเป็นภาคดีว้ย 
-หากมกีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนกิารแทน (สาํเนาทะเบยีนบา้นของผู ้
มอบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ)) 

กรมการปกครอง 

6 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิหรอืใบพาณชิย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-กรณีทีผู่ข้อประกอบอสุาหกรรมหรอืพานชิยก์รรมในประเทศ
ไทย หรอื ประเทศทีเ่ป็นภาคแีหง่อนุสญัญาหรอืความตกลงระหวา่ง
ประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครองพันธุพ์ชืทีป่ระเทศไทยเป็นภาคดีว้ย) 
 
 

- 

7 
 

ใบเสร็จรบัเงนิภาษเีงนิได ้ยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 1 ปี (กรณีบุคคล
ธรรมดา)หรอืบญัชงีบดลุยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 1 ปี (กรณีนติบิุคคล) 
กอ่นวนัทีย่ ืน่คําขอ หรอืเอกสาร หลกัฐานทีแ่สดงวา่ผูข้อประกอบ
อุสาหกรรมหรอืพาณชิยอ์ยา่งจรงิจงัในประเทศไทย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-กรณีทีผู่ข้อประกอบอสุาหกรรมหรอืพานชิยก์รรมในประเทศ
ไทย หรอื ประเทศทีเ่ป็นภาคแีหง่อนุสญัญาหรอืความตกลงระหวา่ง
ประเทศเกีย่วกบัการคุม้ครองพันธุพ์ชืทีป่ระเทศไทยเป็นภาคดีว้ย) 

8 
 

หนงัสอืรบัรองการประเมนิผลกระทบดา้นความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-กรณีเป็นพันธุพ์ชืใหมท่ีไ่ดจ้ากการตดัตอ่สารพันธกุรรม 
(ออกโดยกรมวชิาการเกษตร หรอืหน่วยงานหรอืสถาบนัอืน่ที่
คณะกรรมการคุม้ครองพันธุพ์ชืประกาศกํากนด) 

- 

9 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล/หนงัสอืจดัต ัง้หนว่ยงาน และ/หรอื คําส ัง่
แตง่ต ัง้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-กรณีเป็นนติบิคุคล หนังสอืรับรองนติบิคุคลทีน่ายทะเบยีน
หุน้สว่นหรอืผูซ้ ึง่กฎหมายของประเทศนัน้กําหนดใหผู้ม้อํีานาจรับรอง
ไดรั้บรองไวไ้มเ่กนิหกเดอืนกอ่นวนัยืน่คําขอ)) 

- 

10 
 

เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธใินการขอจดทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

11 
 

คําขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหมท่ีไ่ดย้ ืน่ไวน้อกราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-โดยมคํีารับรองจากเจา้หนา้ทีห่รอืผูซ้ ึง่กฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองพันธพ์ชืใหมข่องประเทศทีจ่ดทะเบยีนเป็นครัง้แรกกําหนดให ้
เป็นผูม้อํีานาจรับรอง) 

- 

12 
 

คําขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม ่(ค.พ.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คําขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม ่

(หมายเหต:ุ -)  
คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

 
2 คําคดัคา้นการขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม ่

(หมายเหต:ุ -)  
คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

 
3 คา่ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ -)  
คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

 
4 หนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม ่

(หมายเหต:ุ -)  
คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

 
5 คา่ธรรมเนยีมรายปีสําหรบัการคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหม ่

(หมายเหต:ุ -)  
คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

 
 

6 คําขอจดทะเบยีนการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธแิละโอนสทิธ ิ
ตามหนงัสอืสําคญัฯ รวมท ัง้ใบแทนหนงัสอืสําคญั   
(หมายเหต:ุ -)  

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอการจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คู่มอืสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหม่ตาม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542 (กลุม่ที ่3 พชืทีใ่ชป้ระโยชน์
จากเนือ้ไมท้ ีใ่หผ้ลผลติตามลกัษณะประจําพนัธุไ์ดห้ลงัจากปลูกจากส่วน
ขยายพนัธุใ์นเวลาเกนิกวา่สองปี) 30 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
2. กรณีมผีูค้ดัคา้นการขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่ใหเ้ป็นตามวธิกีารทีกํ่าหนด ตาม พระราชบัญญัตคิุม้ครองพันธุ์

พชื พ.ศ. 2542 
2.1 ผูค้ดัคา้นยืน่คําคดัคา้นภายในเกา้สบิวนันับแตว่นัเริม่ประกาศโฆษณา 
2.2 เมือ่พนักงานเจา้หนา้ทีไ่ดรั้บคําคัดคา้นแลว้ ใหส้ง่สําเนาคําคัดคา้นไปยังผูข้อจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่

เพือ่ใหย้ืน่คําโตแ้ยง้ภายในเกา้สบิวันนับแตว่ันทีไ่ดรั้บสําเนาคําคัดคา้น ถา้ผูข้อจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม่ไม่ยืน่คําโตแ้ยง้
ภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว ใหถ้อืวา่ละทิง้คําขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่

2.3 ใหอ้ธบิดวีนิจิฉัยคําคัดคา้นและคําโตแ้ยง้ตามวรรคหนึง่ใหเ้สร็จสิน้ภายในหกสบิวันนับแตว่ันทีไ่ดรั้บคํา
คดัคา้นหรอืคําโตแ้ยง้ 

 2.4 ในกรณีทีอ่ธบิดไีดว้นิจิฉัยวา่ผูค้ัดคา้นเป็นผูม้สีทิธใินพันธุพ์ชืใหม่ดกีวา่ผูข้อจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม่ ให ้
อธบิดสีัง่ยกคําขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่ผูข้อจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม่มสีทิธอิทุธรณ์คําสัง่ของอธบิดตีอ่คณะกรรมการ
ภายในเกา้สบิวนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้คําสัง่ของอธบิด ี

2.5 กรณีทีผู่ข้อจดทะเบยีนพันธุพ์ืชใหม่มไิดอุ้ทธรณ์คําสั่งของอธบิดหีรือไดอ้ทุธรณ์แต่คณะกรรมการได ้
วนิิจฉัยยนืตามคําสัง่ของอธบิด ีถา้ผูค้ัดคา้นไดย้ืน่คําขอจดทะเบยีนพันธุพ์ืชใหม่ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวันนับแตว่ันที่
ไดรั้บแจง้คําสัง่ของอธบิดหีรอืคําวนิจิฉัยของคณะกรรมการ แลว้แตก่รณี ใหถ้อืวา่ผูค้ัดคา้นไดย้ืน่คําขอจดทะเบยีนในวัน
เดยีวกบัวนัทีผู่ข้อจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม่ยืน่คําขอจดทะเบยีน และใหถ้อืวา่การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนพันธุ์
พชืใหมข่องผูย้ืน่คําขอเดมิเป็นการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหมข่องผูค้ดัคา้นดว้ย 

2.6 ในกรณีทีอ่ธบิดไีดว้นิจิฉัยวา่ผูค้ดัคา้นเป็นผูไ้มม่สีทิธใินพันธุพ์ชืใหมใ่หอ้ธบิดสีัง่ยกคําคัดคา้นนัน้ 
2.7 ผูค้ดัคา้นมสีทิธอิทุธรณ์คําสัง่ของอธบิดตีอ่คณะกรรมการภายในเกา้สบิวันนับแตว่ันทีไ่ดรั้บแจง้คําสัง่ของ

อธบิด ีใหค้ณะกรรมการวนิจิฉัยอทุธรณ์ใหเ้สร็จสิน้ภายในเกา้สบิวนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําอทุธรณ์ 
2.8 ผูข้อจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหมห่รอืผูค้ดัคา้น แลว้แตก่รณี ไมเ่ห็นดว้ยกบัคําวนิจิฉัยของคณะกรรมการ ใหม้ี

สทิธนํิาคดไีปสูศ่าลไดภ้ายในหกสบิวันนับแตว่ันทีไ่ดรั้บแจง้คําวนิจิฉัย ถา้ไม่ดําเนนิคดภีายในกําหนดเวลาดังกลา่ว ให ้
ถอืวา่คําวนิจิฉัยของคณะกรรมการเป็นทีส่ดุ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
กลุม่วจัิยการคุม้ครองพันธุพ์ชื สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื ตกึโภชา
กร ชัน้ 2 กรมวชิาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพ. 10900 โทรศพัท/์โทรสาร 029407214 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 
น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 90 เดอืน 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
-ผูย้ืน่คําขอ ยืน่คําขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่(ค.พ.1) พรอ้ม
เอกสารหลักฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
-เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารหลักฐาน 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั สาํนักคุม้ครองพันธุ์
พชื 

 

2. การพจิารณา 
-เจา้หนา้ทีต่รวจสอบลกัษณะพันธุพ์ชื ภาคสนามโดยการปลกู
เปรยีบเทยีบพันธุ ์
-เจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานพรอ้มร่างประกาศโฆษณาเสนออธบิด ี
(หมายเหต:ุ -)  

7 ปี สาํนักคุม้ครองพันธุ์
พชื 

 

3. การพจิารณา 
อธบิด ีพจิารณารายงานการการตรวจสอบของพนักงานเจา้หนา้ที ่
(หมายเหต:ุ -)  
 

30 วนั สาํนักคุม้ครองพันธุ์
พชื 

 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 457 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4. การพจิารณา 
กรมวชิาการเกษตรประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชื
ใหม ่
(หมายเหต:ุ -)  

90 วนั กรมวชิาการเกษตร 
 

5. การพจิารณา 
-พนักงานเจา้หนา้ทีร่ายงานผลการตรวจสอบและกระบวนการขอ
จดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่เสนอ อธบิด ี
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนั สาํนักคุม้ครองพันธุ์
พชื 

 

6. การพจิารณา 
-พนักงานเจา้หนา้ทีแ่จง้ใหผู้ข้อจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหมช่าํระ
คา่ธรรมเนยีมการออกหนังสอืสําคญั 
-ผูย้ืน่คําขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหมช่าํระคา่ธรรมเนยีม 
 
(หมายเหต:ุ (ไมนั่บรวมระยะเวลาทีร่อผูย้ืน่คําขอฯ มาชาํระ
คา่ธรรมเนยีมไดภ้ายใน 60 วนั นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื))  

15 วนั สาํนักคุม้ครองพันธุ์
พชื 

 

7. การพจิารณา 
-พนักงานเจา้หนา้ทีอ่อกหนังสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนพันธุ์
พชืใหม ่
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั สาํนักคุม้ครองพันธุ์
พชื 

 

8. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
-อธบิด ีลงนาม 
-พนักงานเจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ืน่คําขอฯ มารับหนังสอืสาํคัญ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั สาํนักคุม้ครองพันธุ์
พชื 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-กรณีมอบอํานาจ  สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน/บตัร
ประจําตวัเจา้หนา้ทีข่องผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

2. 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล/หนงัสอืจดัต ัง้หนว่ยงาน และ/หรอื คําส ัง่
แตง่ต ัง้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3. 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4. 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

5. 
 

คําขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม ่(ค.พ.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม 
คา่ธรรมเนยีม 

(บาท / รอ้ยละ) 
1. คําขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม ่

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

2. คําคดัคา้นการขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม ่
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

3. คา่ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบยีน  คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
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ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม 

คา่ธรรมเนยีม 
(บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)    
4. หนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม ่

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

5. คา่ธรรมเนยีมรายปีสําหรบัการคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหม ่
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 
บาท 
  

6. คํ า ข อ จ ด ท ะ เ บีย น ก า ร อ นุ ญ า ต ใ ห้ใ ช้ ส ิท ธิแ ล ะ โ อ น สิท ธ ิ
ตามหนงัสอืสําคญัฯ รวมท ัง้ใบแทนหนงัสอืสําคญั  (หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คําขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม ่
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนพนัธุพ์ชื ตาม พ.ร.บ.พนัธุพ์ชื พ.ศ.2518  
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์31 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ฃ 
2. กรณีการยืน่/สง่เอกสาร 

2.1 กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ข
เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่อง และรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด ผูรั้บคําขอจะยกเลกิคําขอ 

2.2 กรณีผูย้นืคําขอไม่ไดม้าสง่เอกสารดว้ยตนเอง ผูย้ื่นคําขอตอ้งมหีนังสอืมอบอํานาจใหผู้ส้ง่เอกสารมี
อํานาจลงนามในบันทกึทัง้ 2 ฝ่าย ถา้ผูย้ืน่คําขอไม่มอบอํานาจใหผู้ส้ง่เอกสาร มอํีานาจลงนามในบันทกึ 2 ฝ่าย และ
กรมวชิาการเกษตรตรวจสอบ พบว่าคําขอพรอ้มเอกสารทีย่ื่นมาพรอ้ม ไม่ถูกตอ้งครบถว้น ตรงตามคู่มือประชาชน
กําหนดไว ้ใหก้รมวชิาการเกษตรไมรั่บคําขอได ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วจัิยการคุม้ครองพันธุพ์ชื สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื  
ตกึโภชากร ชัน้ 2 กรมวชิาการเกษตร แขวงลาดยาว  
เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท/์โทรสาร  
02-9407214 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วจัิยการคุม้ครองพันธุพ์ชื สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื ตกึโภ
ชากร ชัน้ 2 กรมวชิาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพ. 10900 โทรศพัท/์โทรสาร 029407214/ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ ((การรับเอกสารทางไปรษณียจ์ะรับตามระบบ
สารบรรณของหน่วยงาน)))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 105 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

-ผูย้ืน่คําขอ ยืน่ใหอ้อกหนังสอืรับรองพันธุพ์ชืขึน้ทะเบยีนฯ  
(รพ.1) พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
-เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

2 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาเอกสาร และความถูกตอ้งทาง
วชิาการ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนั สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

3 การพจิารณา 
-เจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานพรอ้มร่างประกาศโฆษณาเสนอ อธบิด ี
-กรมวชิาการเกษตร ประกาศโฆษณาคําขอใหอ้อกหนังสอืรับรอง
พันธุพ์ชืขึน้ทะเบยีนฯ  
(หมายเหต:ุ -)  

45 วนั กรมวชิาการ
เกษตร 

 

4 การพจิารณา 
-พนักงานเจา้หนา้ทีแ่จง้ใหผู้ย้ืน่คําขอรับรองพันธุพ์ชืขึน้ทะเบยีน
ฯ ชาํระคา่ธรรมเนยีมการออกหนังสอืสาํคญั (รพ.2) 
-ผูย้ืน่คําขอฯ ชาํระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วนั สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

5 การพจิารณา 
-พนักงานเจา้หนา้ทีอ่อกหนังสอืรับรองพันธุพ์ชืขึน้ทะเบยีนฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 
6 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

-อธบิด ีลงนาม 
-พนักงานเจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ืน่คําขอฯ มารับหนังสอืรับรองพันธุพ์ชื

7 วนั สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
ขึน้ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน สาํเนาบัตรประจําตวั
ประชาชน/บตัรประจําตวัเจา้หนา้ทีข่องผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบ
อํานาจ) 

กรมการปกครอง 

2 
 

ทะเบยีนบา้นผูย้ ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ( กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทนของบคุคลธรรมดา 
แนบสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล /หนงัสอืจดัต ัง้หนว่ยงาน และ/หรอื คําส ัง่
แตง่ต ัง้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-(หนังสอืรับรอง 
การจดทะเบยีน วัตถปุระสงค ์และผูม้อํีานาจลงชือ่แทนนติบิคุคล มอีายุ
ไมเ่กนิหกเดอืน)) 

- 

4 
 

คําขอใหอ้อกหนงัสอืรบัรองพนัธุพ์ชืข ึน้ทะเบยีนฯ  (ร.พ.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน(พรอ้มตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท)) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 การออกหนงัสอืรบัรองพนัธุพ์ชืข ึน้ทะเบยีนฯ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคําขอการออกหนังสอืรับรองพันธุพ์ชืขึน้ทะเบยีน (ร.พ. 1) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
การยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ หากเป็นภาษาต่างประเทศจะตอ้งมีคําแปลเป็นภาษาไทย  

โดยผูข้อและผูแ้ปลตอ้งลงลายมอืชือ่รับรองความถกูตอ้งทกุหนา้ 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การออกใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้ง

พชือนรุกัษ ์32 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ยืน่คําขอผ่านทางเว็บไซตก์รมวชิาการเกษตร (ระบบยืน่คําขอ CITES) หรอื http://e-cites.doa.go.th:21006 โดย

ขอ username และ password เพือ่ใชทํ้ารายการ กรุณาตดิตอ่ citesflora@gmail.com หรอืหมายเลขโทรศัพท ์02-
9405687 หรือหากตอ้งการยืน่คําขอดว้ยตนเองหรือทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท้ี ่เว็บไซต์
http://www.doa.go.th/pvp/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=86&amp;Itemid=
127 

2. ใชร้ะยะเวลาทัง้ส ิน้ ไมเ่กนิ 2 วนัทําการ โดยเริม่นับระยะเวลาตัง้แตก่ารยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งครบถว้น จนถงึลง
นามในใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ 

3. ระยะเวลา 2 วนัทําการ สําหรับชนดิของพชือนุรักษ์จํานวนไม่เกนิ 50 ชนดิ โดยเริม่นับระยะเวลาตัง้แตก่ารยืน่
เอกสารทีถ่กูตอ้งครบถว้น จนถงึลงนามในใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ 

4. ระยะเวลา 5 วันทําการ สําหรับชนดิของพชือนุรักษ์จํานวน 51-200 ชนดิ โดยเริม่นับระยะเวลาตัง้แตก่ารยืน่
เอกสารทีถ่กูตอ้งครบถว้น จนถงึลงนามในใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ 

5. ระยะเวลา 10 วนัทําการ สําหรับชนดิของพชือนุรักษ์จํานวน 201-1,000 ชนดิ โดยเริม่นับระยะเวลาตัง้แตก่าร
ยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งครบถว้น จนถงึลงนามในใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ 

6. ในกรณีทีเ่อกสารไมค่รบถว้นถูกตอ้ง เจา้หนา้ทีจ่ะตดิตอ่ไปยังผูย้ืน่คําขอทางโทรสาร ทางไปรษณีย ์หรอืทาง
จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์ตามทีผู่ย้ ืน่คําขอแจง้ไว ้และผูย้ืน่คําขอตอ้งทําการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วัน ตัง้แตว่ันที่
รับแจง้ มฉิะนัน้จะถอืวา่สละสทิธิใ์นคําขอนัน้ 

7.กรณีไดรั้บใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนแลว้ :ตอ้งจัดทําแบบบัญชแีสดงจํานวนพชือนุรักษ์ทีเ่ปลีย่นแปลงในรอบปี
ปฏทินิ (แบบ พ.พ. 17) และสง่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทภีายในวนัที ่31 มกราคม ของปีถัดไป ทกุปี 

8. กรณีตอ้งการเพิม่ หรอืลดชนดิพชือนุรักษ์ หรอืจํานวนพ่อ-แม่พันธุ ์: ใชแ้บบบัญชเีพิม่หรอืลดชนดิพชือนุรักษ์ 
หรอืจํานวนพ่อแมพั่นธุ ์(แบบ พ.พ. 18) 

9. กรณีขอตอ่อายใุบสาํคญัการขึน้ทะเบยีน : 
9.1 ผูไ้ดรั้บใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพืชอนุรักษ์ทีป่ระสงคจ์ะต่ออายุใบสําคัญการขึน้

ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ ใหย้ืน่คําขอตามแบบ คําขอตอ่อายุใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชื
อนุรักษ์ (แบบ พ.พ. 19)ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน (สามสบิวัน) กอ่นใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์สิน้
อาย ุ

9.2 เมือ่ไดย้ืน่คําขอแลว้ ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะสัง่ไม่ตอ่อายุใบสําคัญการ
ขึน้ทะเบยีนนัน้ 

10. กรณีตอ้งการแกไ้ขรายการใบสําคัญการขึน้ทะเบยีน เพิม่ ลด สถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์/การเปลีย่น ชือ่
ตวั ชือ่สกลุ ชือ่สถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ หรอืชือ่ผูดํ้าเนนิกจิการ/ เพิม่หรอืลด หรอืยา้ยสถานทีเ่พาะเลีย้ง : ใชแ้บบ
คําขอแกไ้ขรายการใบสําคัญการขึน้ทะเบยีน เพิม่ ลด สถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ (แบบ พ.พ. 21) พรอ้มแบบบัญชี
พชือนุรักษ์ประกอบคําขอ กรณีเพิม่ ลด สถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ 

11. กรณีตอ้งการใบแทนใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์:ใชแ้บบคําขอใบแทนใบสําคัญ
การขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ (แบบ พ.พ. 20) พรอ้มดว้ยใบรับแจง้ความว่าใบสําคัญการขึน้ทะเบยีน
สถานทีเ่พาะเลีย้งพืชอนุรักษ์สญูหาย (กรณีทีใ่บสําคัญการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพืชอนุรักษ์สญูหาย) หรือ
ใบสําคัญที่ถูกทําลายบางส่วน (กรณีที่ใบสําคัญการขึน้ทะเบียนสถานทีเ่พาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ถูกทําลายบางส่วน) 
เจา้หนา้ทีจ่ะออกใบแทน ใชต้ามแบบใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพืชอนุรักษ์ (พ.พ. 16) โดยมคํีาว่า 
&ldquo;ใบแทน&rdquo; กํากบั และมวีนั เดอืน ปี ทีอ่อกใบแทน 

12. ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
13. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิ

ไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรั้บคําขอจะยกเลกิคําขอ 

14. ใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์มอีาย ุ5 ปี นับจากวนัทีอ่อกให ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วจัิยอนุสญัญาไซเตสดา้นพชื สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว 
เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์02-
9405687/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วจัิยอนุสญัญาไซเตสดา้นพชื สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

http://e-cites.doa.go.th:21006/
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เขตจตจัุกร  กรุงเทพมหานคร 10900//ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ ((การรับเอกสารทางไปรษณียจ์ะรับตามระบบ
สารบรรณของหน่วยงาน)))  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ใหบ้รกิารรับคําขอผา่นทางเว็บไซตก์รมวชิาการเกษตร 
(ระบบยืน่คําขอ CITES) หรอื http://e-
cites.doa.go.th:21006/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ (1. ขอ username และ password เพือ่ใชทํ้า
รายการ กรุณาตดิตอ่ citesflora@gmail.com หรอื
หมายเลขโทรศพัท ์02-9405687 
2. กรณียืน่คําขอผ่านทางเว็บไซตห์ลงัเวลาทําการ 
เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการในวนัทําการถัดไป))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 2 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอ ยืน่แบบคําขอขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชื
อนุรักษ์ (แบบคําขอ พ.พ. 15) พรอ้มแบบบญัชพีชือนุรักษ์
ประกอบคําขอ ไดท้างอเิล็กทรอนกิส/์ ไปรษณีย/์ ดว้ยตนเอง/ 
โทรสาร 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบแบบคําขอ เอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น และรับคําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถูกตอ้งของชนดิพชือนุรักษ์/ 
แหลง่ทีม่าพ่อ-แมพั่นธุ/์ วธิกีารขยายพันธุเ์ทยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาออกใบสําคัญการขึน้ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 
4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

4.1 ผูม้อํีานาจลงนาม ลงนามในใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีน 
4.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชาํระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ (รับใบสาํคัญการขึน้ทะเบยีนไดด้ว้ยตนเอง หรอืทาง
ไปรษณีย)์)  

4 ชัว่โมง สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีบคุคลธรรมดา/ นติบิคุคล/ ผูม้อบอํานาจ / ผูรั้บมอบ
อํานาจ 
2. ผูม้าตดิตอ่ แสดงเอกสารฉบับจรงิ) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เจา้ของกจิการ หรอืผูม้อบอํานาจ รับรองสําเนา) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

แบบคําขอขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรกัษ ์(แบบ พ.พ. 15) 
พรอ้มแบบบญัชพีชือนุรกัษป์ระกอบคําขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 
 

กรมวชิาการเกษตร 

4 สําเนาทะเบยีนบา้นของสถานทีเ่พาะเลีย้ง/สวน หรอืสญัญาเชา่ที ่
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ- 

5 
 

หลกัฐานการไดพ้ชือนุรกัษม์าโดยชอบดว้ยกฎหมาย ไดแ้ก ่          - 
หนงัสอือนุญาตนําเขา้พชือนุรกัษ ์และซากของพชือนุรกัษ ์ทีอ่อกโดย
กรมวชิาการเกษตร - และ/หรอื ใบรบัรองจากหอ้งปฏบิตักิาร
เพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ วา่ไดดํ้าเนนิการเพาะเมล็ด หรอืเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ -
และ/หรอื หนงัสอือนุญาตสง่ออกจากประเทศตน้ทาง (CITES 
Export Permit) -และ/หรอื ใบรบัรองสขุอนามยัพชื 
(Phytosanitary Certificate) จากประเทศตน้ทาง - และ/หรอื
หนงัสอืรบัรองแหลง่กําเนดิ (Certificate of Origin) จากประเทศตน้
ทาง -และ/หรอืหนงัสอืรบัรองการซือ้ขายพชือนุรกัษ ์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. นติบิคุคล หรอืบคุคลธรรมดาเป็นผูม้อบอํานาจได ้
2. กรณีไดรั้บมอบอํานาจจากบรษัิท หรอืบคุคล ใหดํ้าเนนิการแทน  
- ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีมอบอํานาจใหก้ระทําการเพยีง 1 ครัง้  
- ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีมอบอํานาจใหก้ระทําการมากกวา่ 1 ครัง้) 

- 

7 
 

รูปถา่ยสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรกัษ ์หรอืสวน (ภาพโดยรวม) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

แผนทีต่ ัง้ของสถานทีเ่พาะเลีย้ง โดยสงัเขป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรณีมพีชือนุรักษ์ทีอ่ยูใ่นบญัชทีี ่2 และ 3  ไมม่ี
คา่ธรรมเนยีม))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

2 มคีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ (กรณีมพีชือนุรักษ์ทีอ่ยูใ่นบญัชทีี ่1))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคําขอขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ (แบบ พ.พ. 15) 
(หมายเหต:ุ 
(http://www.doa.go.th/pvp/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=127))  

หมายเหต ุ
1. กรอกคํารอ้งผา่นทางเว็บไซตก์รมวชิาการเกษตร www.doa.go.th โดยคลกิเลอืก ระบบบรกิารออนไลน์ กรม

วชิาการเกษตร และคลกิเลอืก ระบบยืน่คําขอ CITES แลว้คลกิเลอืก คําขอขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ 
และยืน่บญัชแีสดงจํานวนพชือนุรักษ์ 

2. แบบบญัชปีระกอบแบบคําขอขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ (บัญชแีสดงจํานวนพชือนุรักษ์) กรุณา
ระบ ุ

- รายชือ่พชือนุรักษ์ โดยระบเุป็นชือ่สามัญ และในกรณีทีท่ราบชือ่วทิยาศาสตรใ์หร้ะบชุือ่วทิยาศาสตรด์ว้ย 
- จํานวนพ่อ-แมพั่นธุท์ีใ่ชใ้นการขยายพันธุเ์ทยีม (ซึง่จะตอ้งไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย) 
- วธิกีารขยายพันธุเ์ทยีม 
- จํานวนเพือ่การคา้ทีเ่ป็นไปไดต้ามวธิกีารขยายพันธุเ์ทยีมนัน้ 
- การจัดการและควบคมุสภาพแวดลอ้ม 

3. กรณีตอ้งการแสดงจํานวนพืชอนุรักษ์ทีเ่ปลีย่นแปลงในรอบปีปฏทินิ คลกิเลอืก ยืน่บัญชแีสดงจํานวนพืช
อนุรักษ์ 

http://www.doa.go.th/
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4. กรณีตอ้งการต่ออายุใบสําคัญการขึน้ทะเบยีน คลกิเลอืก คําขอตอ่อายุใบสําคัญการขึน้ทะเบยีน สถานที่
เพาะเลีย้งพชือนุรักษ์ 

5. กรณีตอ้งการแกไ้ขรายการใบสําคัญ คลกิเลอืก คําขอแกไ้ขใบสําคัญการขึน้ เพิม่ ลด สถานทีเ่พาะเลีย้งพชื
อนุรักษ์และ ยืน่บญัชแีสดงจํานวนพชือนุรักษ์ (กรณีเพิม่ ลด สถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์) 

6. กรณีตอ้งการเพิม่หรอืลดชนดิพชือนุรักษ์ หรอืจํานวนพ่อแมพั่นธุ ์คลกิเลอืก คําขอเพิม่ ลด ขอ้มลูพชือนุรักษ์ 
7. กรณีตอ้งการใบแทนใบสาํคญั คลกิเลอืก คําขอใบแทนใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอือนญุาตนําเขา้พชือนรุกัษ ์และซาก

ของพชือนรุกัษ ์33 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืใชร้ะยะเวลาทัง้ส ิน้ ไม่เกนิ 1 ชั่วโมง โดยเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่การยื่น

เอกสารหลกัฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้น จนถงึลงนามในหนังสอือนุญาตนําเขา้พชือนุรักษ์ และซากของพชือนุรักษ์ 
2. ระยะเวลา 1 ชัว่โมง สาํหรับชนดิของพชือนุรักษ์จํานวนไมเ่กนิ 10 ชนดิ 
3. พชือนุรักษ์ทีจ่ะทําการนําเขา้ ตอ้งมหีลกัฐานแสดงการนําเขา้พชือนุรักษ์ 
4. ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนั้น ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรั้บคําขอจะยกเลกิคําขอ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วจัิยอนุสญัญาไซเตสดา้นพชื สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท/์โทรสาร 0 2940 5687/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. ปิดรับคําขอเวลา 15.30 น. 
2. หากตอ้งการรับบรกิารวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด 
กรุณาสอบถามทีห่มายเลขโทรศพัท ์0 2940 5687 ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัเสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ใหบ้รกิารรับคําขอผา่นทางเว็บไซตก์รมวชิาการเกษตร 
(ระบบยืน่คําขอ CITES) หรอื http://e-
cites.doa.go.th:21006 /เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ (1. ขอ username และ password เพือ่ใช ้
ทํารายการ กรุณาตดิตอ่ citesflora@gmail.com หรอื
หมายเลขโทรศพัท ์0 2940 5687 
2. กรณียืน่คําขอผ่านทางเว็บไซตห์ลงัเวลาทําการ 
เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการในวนัทําการถัดไป))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทกุดา่น/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ ศนูยบ์รกิารร่วม 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารตามวนั เวลาทําการ
ของแตล่ะดา่น))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุวนั 
(ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 ชัว่โมง 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอ ยืน่แบบคําขอรับหนังสอือนุญาตนําเขา้ สง่ออก 
นําผา่น พชือนุรักษ์หรอืซากพชือนุรักษ์ (แบบคําขอ พ.พ. 13) 
ทางอเิล็กทรอนกิส ์หรอืยืน่คําขอดว้ยตนเอง พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐานใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
และรับคําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาออกหนังสอือนุญาต และตรวจพจิารณาพชื
อนุรักษ์ใหต้รงกับหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

35 นาท ี สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจลงนาม ลงนามในหนังสอือนุญาต 
3.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ืน่คําขอชําระคา่ธรรมเนยีม  
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีบคุคลธรรมดา/ นติบิคุคล/ ผูม้อบอํานาจ / ผูรั้บมอบ
อํานาจ 2. ผูม้าตดิตอ่ แสดงเอกสารฉบบัจรงิ) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เจา้ของกจิการ หรอืผูม้อบอํานาจ รับรองสําเนา) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แทนบตัรประชาชน กรณีเป็นชาวตา่งชาต ิ) 

- 

4 
 

เอกสารประกอบการนําเขา้ ไดแ้ก ่หนงัสอือนุญาตสง่ออกจาก
ประเทศตน้ทาง (CITES Export Permit) หรอืใบรบัรอง
สขุอนามยัพชื (Phytosanitary Certificate) จากประเทศตน้ทาง 
หรอืหนงัสอืรบัรองแหลง่กําเนดิ (Certificate of Origin) จาก
ประเทศตน้ทาง แลว้แตช่นดิพชื หรอืบญัชพีชืทีม่กีารนําเขา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ออกใหโ้ดยประเทศตน้ทาง) 

- 

5 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. นติบิคุคล หรอืบคุคลธรรมดาเป็นผูม้อบอํานาจได ้
2. กรณีไดรั้บมอบอํานาจจากนติบิคุคล หรอืบคุคลธรรมดา ใหดํ้าเนนิการ
แทน  
- ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีมอบอํานาจใหก้ระทําการเพยีง 1 ครัง้  
- ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีมอบอํานาจใหก้ระทําการมากกวา่ 1 
ครัง้) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ธรรมเนยีมหนงัสอือนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ตอ่หนังสอือนุญาต 1 ฉบับ))  
คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคําขอรับหนังสอือนุญาตนําเขา้ สง่ออก นําผ่าน พชือนุรักษ์หรอืซากพชือนุรักษ์ (แบบ พ.พ. 13) 
พรอ้มรายชือ่พชือนุรักษ์ หรอืซากพชือนุรักษ์ 
(หมายเหต:ุ 
(http://www.doa.go.th/pvp/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=
127))  

หมายเหต ุ
กรอกคํารอ้งผ่านทางเว็บไซตก์รมวชิาการเกษตร www.doa.go.th โดยคลกิเลอืก ระบบบรกิารออนไลน ์ 

กรมวชิาการเกษตร และคลกิเลอืก ระบบยืน่คําขอ CITES แลว้คลกิเลอืก คําขอรับหนังสอือนุญาตนําเขา้ นําผา่น พชื
อนุรักษ์และซากพชือนุรักษ์ 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอือนญุาตสง่ออกพชือนรุกัษ ์และซาก

ของพชือนรุกัษ ์34 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. พชือนุรักษ์ทีจ่ะทําการสง่ออก ตอ้งไดม้าจากสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ทีข่ ึน้ทะเบยีนกับกรมวชิาการเกษตร 

หรอืมหีลกัฐานแสดงแหลง่ทีม่าของพชือนุรักษ์ 
2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืใชร้ะยะเวลาทัง้ส ิน้ ไม่เกนิ 1 ชั่วโมง โดยเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่การยื่น

เอกสารหลกัฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้น จนถงึลงนามในหนังสอือนุญาตสง่ออกพชือนุรักษ์ และซากของพชือนุรักษ์ 
3. ระยะเวลา 1 ชัว่โมง สาํหรับชนดิของพชือนุรักษ์จํานวนไมเ่กนิ 10 ชนดิ 
4. ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนั้น ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรั้บคําขอจะยกเลกิคําขอ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วจัิยอนุสญัญาไซเตสดา้นพชื สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท/์โทรสาร 0 2940 5687/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. ปิดรับคําขอเวลา 15.30 น. 2. หากตอ้งการรับ
บรกิารวนัหยดุทีท่างราชการกําหนด กรุณาสอบถามทีห่มายเลข
โทรศพัท ์0 2940 5687))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัเสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ใหบ้รกิารรับคําขอผา่นทางเว็บไซตก์รมวชิาการเกษตร (ระบบ
ยืน่คําขอ CITES) หรอื http://e-cites.doa.go.th:21006/เว็บ
ไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ (1. ขอ username และ password เพือ่ใชทํ้า
รายการ กรุณาตดิตอ่ citesflora@gmail.com หรอืหมายเลข
โทรศพัท ์0 2940 5687 2. กรณียืน่คําขอผ่านทางเว็บไซตห์ลงั
เวลาทําการ เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการในวนัทําการถัดไป))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารตลอด 
24 ชัว่โมง 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทา่อากาศยานเชยีงใหม/่ ดา่นตรวจพชืทา่อากาศ
ยานภเูก็ต/ ดา่นตรวจพชืทา่อากาศยานหาดใหญ/่ ดา่นตรวจพชื
เชยีงแสน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ ศนูยบ์รกิารร่วม 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารตามวนั เวลาทําการของแต่
ละดา่น))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั  
ทกุวนั (ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 ชัว่โมง 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอ ยืน่แบบคําขอรับหนังสอือนุญาตนําเขา้ สง่ออก 
นําผา่น พชือนุรักษ์หรอืซากพชือนุรักษ์ (แบบคําขอ พ.พ. 13) 
ทางอเิล็กทรอนกิส ์หรอืยืน่คําขอดว้ยตนเอง พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐานใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
และรับคําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาออกหนังสอือนุญาต และตรวจพจิารณาพชื
อนุรักษ์ใหต้รงกับหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  
 

35 นาท ี สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 10 นาท ี สาํนักคุม้ครอง
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3.1 ผูม้อํีานาจลงนาม ลงนามในหนังสอือนุญาต 
3.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ืน่คําขอชําระคา่ธรรมเนยีม  
(หมายเหต:ุ -)  

พันธุพ์ชื 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีบคุคลธรรมดา/ นติบิคุคล/ ผูม้อบอํานาจ / ผูรั้บมอบ
อํานาจ 
2. ผูม้าตดิตอ่ แสดงเอกสารฉบับจรงิ) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เจา้ของกจิการ หรอืผูม้อบอํานาจ รับรองสําเนา) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แทนบตัรประชาชน กรณีเป็นชาวตา่งชาต ิ) 

- 

4 
 

แบบคําขอรบัหนงัสอือนุญาตนําเขา้ สง่ออก นําผา่น พชือนุรกัษห์รอื
ซากพชือนุรกัษ ์(แบบ พ.พ. 13) พรอ้มรายชือ่พชือนุรกัษ ์หรอืซาก
พชือนุรกัษ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

หลกัฐานแสดงแหลง่ทีม่าของพชือนุรกัษ ์เชน่ หนงัสอืรบัรองการซือ้
ขาย หนงัสอืการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรกัษ ์หนงัสอื
อนุญาตใหเ้ก็บของป่า หรอืหนงัสอือนุญาตใหทํ้าการคา้ของป่า 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ออกโดย ผูข้ายทีข่ ึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์/ กรม
วชิาการเกษตร / 
กรมป่าไม ้/  
กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุพ์ชื) 

- 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. นติบิคุคล  หรอืบคุคลธรรมดาเป็นผูม้อบอํานาจได ้
2. กรณีไดรั้บมอบอํานาจจากนติบิคุคล หรอืบคุคลธรรมดา ใหดํ้าเนนิการ
แทน  
- ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีมอบอํานาจใหก้ระทําการเพยีง 1 ครัง้  
- ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีมอบอํานาจใหก้ระทําการมากกวา่ 1 ครัง้) 

- 

7 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตนําเขา้จากประเทศปลายทาง (มหีรอืไมม่ก็ีได ้
ข ึน้อยูก่บัประเทศปลายทาง) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ธรรมเนยีมหนงัสอือนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ตอ่หนังสอือนุญาต 1 ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคําขอรับหนังสอือนุญาตนําเขา้ สง่ออก นําผ่าน พชือนุรักษ์หรอืซากพชือนุรักษ์ (แบบ พ.พ. 13) 
พรอ้มรายชือ่พชือนุรักษ์ หรอืซากพชือนุรักษ์ 
(หมายเหต:ุ 
(http://www.doa.go.th/pvp/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=1
27))  

หมายเหต ุ
1. กรอกคํารอ้งผา่นทางเว็บไซตก์รมวชิาการเกษตร www.doa.go.th โดยคลกิเลอืก ระบบบรกิารออนไลน์ กรม

วชิาการเกษตร และคลกิเลอืก ระบบยืน่คําขอ CITES แลว้คลกิเลอืก คําขอรับหนังสอือนุญาตสง่ออกพชือนุรักษ์และ
ซากพชือนุรักษ์ 

2. คูม่อืการกรอกคํารอ้งจากเว็บไซตส์ํานักคุม้ครองพันธุพ์ชื มรีายละเอยีดขัน้ตอนการยืน่คํารอ้งผ่านทางระบบ
อเิล็กทรอนกิส ์สําหรับพชือนุรักษ์ชนดิพันธุแ์ท ้ดไูดท้ีเ่ว็บไซต ์
http://doa.go.th/pvp/images/stories/cites/step%20cites%20spp.pdf 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอือนญุาตนําผา่นพชือนรุกัษ ์และซาก
ของพชือนรุกัษ ์35 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. พชือนุรักษ์ทีจ่ะทําการนําผา่น ตอ้งไดม้าจากสถานทีเ่พาะเลีย้งพชือนุรักษ์ทีข่ ึน้ทะเบยีนกับกรมวชิาการเกษตร 

หรอืมหีลกัฐานการนําเขา้ หรอืหลกัฐานแสดงแหลง่ทีม่าของพชือนุรักษ์ 
2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืใชร้ะยะเวลาทัง้ส ิน้ ไม่เกนิ 1 ชั่วโมง โดยเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่การยื่น

เอกสารหลกัฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้น จนถงึลงนามในหนังสอือนุญาตนําผา่นพชือนุรักษ์ และซากของพชือนุรักษ์ 
3. ระยะเวลา 1 ชัว่โมง สาํหรับชนดิของพชือนุรักษ์จํานวนไมเ่กนิ 10 ชนดิ 
4. ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนั้น ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรั้บคําขอจะยกเลกิคําขอ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วจัิยอนุสญัญาไซเตสดา้นพชื สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื 
 เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท/์โทรสาร 0 2940 5687 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. ปิดรับคําขอเวลา 15.30 น. 2. หากตอ้งการรับ
บรกิารวนัหยดุทีท่างราชการกําหนด กรุณาสอบถามทีห่มายเลข
โทรศพัท ์0 2940 5687))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัเสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ใหบ้รกิารรับคําขอผา่นทางเว็บไซตก์รมวชิาการเกษตร (ระบบยืน่
คําขอ CITES) หรอื http://e-cites.doa.go.th:21006 
/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์
(หมายเหต:ุ (1. ขอ username และ password เพือ่ใชทํ้า
รายการ กรุณาตดิตอ่ citesflora@gmail.com หรอืหมายเลข
โทรศพัท ์0 2940 5687 2. กรณียืน่คําขอผ่านทางเว็บไซตห์ลงั
เวลาทําการ เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการในวนัทําการถัดไป))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารตลอด 
24 ชัว่โมง 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทา่อากาศยานเชยีงใหม ่/ ดา่นตรวจพชืทา่อากาศ
ยานภเูก็ต / ดา่นตรวจพชืทา่อากาศยานหาดใหญ่ / ดา่นตรวจพชื
เชยีงแสน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ ศนูยบ์รกิารร่วม 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารตามวนั เวลาทําการของแต่
ละดา่น))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
ทกุวนั (ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 ชัว่โมง 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูย้ืน่คําขอ ยืน่แบบคําขอรับหนังสอือนุญาตนําเขา้ สง่ออก 
นําผา่น พชือนุรักษ์หรอืซากพชือนุรักษ์ (แบบคําขอ พ.พ. 13) 
ทางอเิล็กทรอนกิส ์หรอืยืน่คําขอดว้ยตนเอง พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐานใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
และรับคําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาออกหนังสอือนุญาต และตรวจพจิารณาพชื
อนุรักษ์ใหต้รงกับหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  
 
 

35 นาท ี สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

1. ผูม้อํีานาจลงนาม ลงนามในหนังสอือนุญาต 
2. เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ืน่คําขอชําระคา่ธรรมเนยีม  
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี สาํนักคุม้ครอง
พันธุพ์ชื 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีบคุคลธรรมดา/ นติบิคุคล/ ผูม้อบอํานาจ / ผูรั้บมอบ
อํานาจ 
2. ผูม้าตดิตอ่ แสดงเอกสารฉบับจรงิ) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เจา้ของกจิการ หรอืผูม้อบอํานาจ รับรองสําเนา) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แทนบตัรประชาชน กรณีเป็นชาวตา่งชาต ิ) 

- 

4 
 

แบบคําขอรบัหนงัสอือนุญาตนําเขา้ สง่ออก นําผา่น พชือนุรกัษ์
หรอืซากพชือนุรกัษ ์(แบบ พ.พ. 13) พรอ้มรายชือ่พชือนุรกัษ ์
หรอืซากพชือนุรกัษ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

หนงัสอือนุญาตนําเขา้พชือนุรกัษ ์และซากของพชือนุรกัษ ์(CITES 
Import Permit) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. นติบิคุคล หรอืบคุคลธรรมดาเป็นผูม้อบอํานาจได ้
2. กรณีไดรั้บมอบอํานาจจากนติบิคุคล หรอืบคุคลธรรมดา ใหดํ้าเนนิการ
แทน  
- ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีมอบอํานาจใหก้ระทําการเพยีง 1 ครัง้  
- ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีมอบอํานาจใหก้ระทําการมากกวา่ 1 
ครัง้) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ธรรมเนยีมหนงัสอือนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ตอ่หนังสอือนุญาต 1 ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคําขอรับหนังสอือนุญาตนําเขา้ สง่ออก นําผ่าน พชือนุรักษ์หรอืซากพชือนุรักษ์ (แบบ พ.พ. 13) 
พรอ้มรายชือ่พชือนุรักษ์ หรอืซากพชือนุรักษ์ 
(หมายเหต:ุ 
(http://www.doa.go.th/pvp/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=127))  
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หมายเหต ุ

กรอกคํารอ้งผ่านทางเว็บไซตก์รมวชิาการเกษตร www.doa.go.th โดยคลกิเลอืก ระบบบรกิารออนไลน ์ 
กรมวชิาการเกษตร และคลกิเลอืก ระบบยืน่คําขอ CITES แลว้คลกิเลอืก คําขอรับหนังสอือนุญาตนําเขา้ นําผา่น พชื
อนุรักษ์และซากพชือนุรักษ์ 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การออกหนงัสอืรบัรองการสง่ออกพชืลกูผสม และ

หนงัสอืรบัรองการสง่ออกอืน่ ๆ 36 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืใชร้ะยะเวลาทัง้ส ิน้ ไม่เกนิ 1 ชั่วโมง โดยเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่การยื่น

เอกสารหลกัฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้น จนถงึลงนามในหนังสอืรับรองการสง่ออกพชืลกูผสม และหนังสอืรับรองการสง่ออก
อืน่ ๆ 

2. ระยะเวลา 1 ชัว่โมง สาํหรับชนดิของพชือนุรักษ์จํานวนไมเ่กนิ 10 ชนดิ 
3. ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
4. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนั้น ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรั้บคําขอจะยกเลกิคําขอ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (1. ปิดรับคําขอเวลา 15.30 น. 
2. หากตอ้งการรับบรกิารวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด กรุณา
สอบถามทีห่มายเลขโทรศพัท ์0 2940 5687 ))  
กลุม่วจัิยอนุสญัญาไซเตสดา้นพชื สาํนักคุม้ครองพันธุพ์ชื เลขที ่
50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 
10900  โทรศพัท/์โทรสาร 0 2940 5687/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัเสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 
น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (1. ขอ username และ password เพือ่ใชทํ้า
รายการ กรุณาตดิตอ่ citesflora@gmail.com หรอืหมายเลข
โทรศพัท ์0 2940 5687 2. กรณียืน่คําขอผ่านทางเว็บไซตห์ลงั
เวลาทําการ เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการในวนัทําการถัดไป))  
ใหบ้รกิารรับคําขอผา่นทางเว็บไซตก์รมวชิาการเกษตร (ระบบยืน่
คําขอ CITES) หรอื http://e-cites.doa.go.th:21006/เว็บไซท์
และชอ่งทางออนไลน ์ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิาร
ตลอด 24 ชัว่โมง 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารตามวนั เวลาทําการของแต่
ละดา่น))  
ดา่นตรวจพชืทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ/ ดา่นตรวจพชืทา่อากาศ
ยานเชยีงใหม ่/ ดา่นตรวจพชืทา่อากาศยานภเูก็ต / ดา่นตรวจพชื
ทา่อากาศยานหาดใหญ ่/ ดา่นตรวจพชืเชยีงแสน/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ ศนูยบ์รกิารร่วม  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
ทกุวนั (ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 ชัว่โมง 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่
รบัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอ ยืน่แบบคําขอในแบบขอหนังสอืรับรองการสง่ออก
พชืลกูผสมของพชืในบญัชแีนบทา้ยอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้
ระหวา่งประเทศซึง่ชนดิสตัวป่์าและพชืป่าทีกํ่าลงัจะสญูพันธุ ์  
ทางอเิล็กทรอนกิส ์หรอืยืน่คําขอดว้ยตนเอง พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐานใหถ้กูตอ้งครบถว้น และ
รับคําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี สาํนัก
คุม้ครองพันธุ์

พชื 
 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาออกหนังสอืรับรอง และตรวจพชืใหต้รงกับ
หนังสอืรับรอง 
(หมายเหต:ุ -)  

35 นาท ี สาํนัก
คุม้ครองพันธุ์

พชื 
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 10 นาท ี สาํนัก
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1. ผูม้อํีานาจลงนาม ลงนามในหนังสอืรับรอง 
2. เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ืน่คําขอชําระคา่ธรรมเนยีม  
(หมายเหต:ุ -)  

คุม้ครองพันธุ์
พชื 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ( (ฉบับจรงิ 1 ฉบบั / สาํเนา 1 ฉบบั) 
(1. กรณีบคุคลธรรมดา/ นติบิคุคล/ ผูม้อบอํานาจ / ผูรั้บมอบอํานาจ  
2. ผูม้าตดิตอ่ แสดงเอกสารฉบับจรงิ)) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เจา้ของกจิการ หรอืผูม้อบอํานาจ รับรองสําเนา) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แทนบตัรประชาชน กรณีเป็นชาวตา่งชาต ิ) 

- 

4 
 

แบบขอหนงัสอืรบัรองการสง่ออกพชืลูกผสมของพชืในบญัชแีนบ
ทา้ยอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซึง่ชนดิสตัวป่์าและ
พชืป่าทีกํ่าลงัจะสูญพนัธุ ์พรอ้มรายการชนดิพชืลูกผสมทีร่ะบุชือ่
พอ่-แมพ่นัธุ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. นติบิคุคล หรอืบคุคลธรรมดาเป็นผูม้อบอํานาจได ้
2. กรณีไดรั้บมอบอํานาจจากนติบิคุคล หรอืบคุคลธรรมดา ใหดํ้าเนนิการ
แทน - ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีมอบอํานาจใหก้ระทําการเพยีง 1 
ครัง้ - ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีมอบอํานาจใหก้ระทําการมากกวา่ 1 
ครัง้) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / 

รอ้ยละ) 
1 คา่ธรรมเนยีมหนงัสอือนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ตอ่หนังสอือนุญาต 1 ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบขอหนังสอืรับรองการสง่ออกพชืลกูผสมของพชืในบญัชแีนบทา้ยอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่ง
ประเทศซึง่ชนดิสตัวป่์าและพชืป่าทีกํ่าลงัจะสญูพันธุ ์
(หมายเหต:ุ 
(http://www.doa.go.th/pvp/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=127))  

หมายเหต ุ
1. กรอกคํารอ้งผา่นทางเว็บไซตก์รมวชิาการเกษตร www.doa.go.th โดยคลกิเลอืก ระบบบรกิารออนไลน ์กรม

วชิาการเกษตร และคลกิเลอืก ระบบยืน่คําขอ CITES แลว้คลกิเลอืก แบบคําขอรับหนังสอืรับรองการสง่ออกพชืลกูผสม
ของพชืในบัญชแีนบทา้ยอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซึง่ชนดิสตัวป่์าและพชืป่าทีกํ่าลงัจะสญูพันธุ ์

2. คูม่อืการกรอกคํารอ้งจากเว็บไซตส์ํานักคุม้ครองพันธุพ์ชื มรีายละเอยีดขัน้ตอนการยืน่คํารอ้งผ่านทางระบบ
อเิล็กทรอนกิส ์สําหรับพชืลกูผสม ดไูดท้ีเ่ว็บไซต ์
http://doa.go.th/pvp/images/stories/cites/stepvcites%20hybrid.pdf 
  

http://www.doa.go.th/
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การรบัรองระบบการผลติของโรงงานผูผ้ลติผกั 

ผลไมแ้ช่เยอืกแข็ง และโรงงานแปรรูปสนิคา้เกษตร 
เพือ่ประกอบการออกใบรบัรองสขุอนามยัพชื 37 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งปฏบิัตติามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง การรับรองระบบการผลติของโรงงานผูผ้ลติผัก 

ผลไมแ้ชเ่ยอืกแข็ง และโรงงานแปรรูปสนิคา้เกษตร 
2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอสงสยัในเอกสารทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. ขัน้ตอนการดําเนนิการตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่บรกิารสง่ออกสนิคา้เกษตร สาํนักควบคมุพชืและวสัดุ
การเกษตร กรมวชิาการเกษตร  เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิแขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2940 6467-8 
โทรสาร 0 2579 1581 อเีมล ์ardex@doa.in.th/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 16 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่แบบคําขอขึน้ทะเบยีนรับรองระบบการผลติโรงงาน 
(คําขอ กวก.1) พรอ้มเอกสารประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น  
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารตาม
ขอ้ 1. และนัดหมายวนั เวลา สถานทีส่ําหรับการเขา้ตรวจ
ประเมนิ  
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตดิตอ่ผูป้ระกอบการเพือ่เดนิทางไป
ตรวจประเมนิ 
2.2 เจา้หนา้ทีเ่ดนิทางไปตรวจประเมนิในพืน้ที ่
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบระบบการ
ผลติ พรอ้มจัดทําหนังสอืสําคัญรับรองกระบวนการผลติฯ และ
เสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืรับรองฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 

กรมการปกครอง 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

4 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

5 
 

แบบคําขอขึน้ทะเบยีนรบัรองระบบการผลติโรงงาน (คําขอ 
กวก.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

แผนทีต่ ัง้โรงงานผลติ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7 
 

รายละเอยีดข ัน้ตอนการผลติ,การควบคมุคณุภาพและสุขอนามยั
โรงงาน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

รายละเอยีดมาตรฐานการผลติ เชน่ GMP, HACCP, ISO 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมวชิาการเกษตร 

9 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท (ใชค้รัง้ตอ่ครัง้) หรอื 30 บาท
ใชไ้ด ้1 ปี/ กรณีมอบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ป่วยการ 

(หมายเหต:ุ (เก็บคา่ธรรมเนยีมตามกฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนยีมและ
คา่ป่วยการ พ.ศ. 2553 ดงันี้ 
1. วนัหยดุราชการ ในสถานทีร่าชการ ชัว่โมงแรกใหค้ดิคนละ 120 บาท 
ชัว่โมงตอ่ไป ใหค้ดิคนละ 40 บาท 
2. วนัหยดุราชการ นอกสถานทีร่าชการ ชัว่โมงแรกรวมทัง้เวลาเดนิทาง 
ใหค้ดิคนละ 150 บาท ชัว่โมงตอ่ไปใหค้ดิคนละ 50 บาท 
3. นอกเวลาราชการ ในสถานทีร่าชการ ชัว่โมงแรกใหค้ดิคนละ 120 บาท 
ชัว่โมงตอ่ไป ใหค้ดิคนละ 40 บาท 
4. นอกเวลาราชการ นอกสถานทีร่าชการ ชัว่โมงแรกรวมทัง้เวลาเดนิทาง 
ใหค้ดิคนละ 150 บาท ชัว่โมงตอ่ไปใหค้ดิคนละ 50 บาท 
5. นอกสถานทีร่าชการ ในเวลาราชการ ชัว่โมงแรกรวมทัง้เวลาเดนิทาง 
ใหค้ดิคนละ 120 บาท ชัว่โมงตอ่ไป ใหค้ดิคนละ 40 บาท))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

2 คา่พาหนะของพนกังานเจา้หนา้ที ่
(หมายเหต:ุ (คา่พาหนะของพนักงานเจา้หนา้ทีเ่ป็นไปตามมาตรา 16 
แหง่ พ.ร.บ. กกัพชื 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยพ.ร.บ.กกัพชื (ฉบับที ่
2) พ.ศ. 2542 /เก็บไดเ้ทา่ทีจํ่าเป็น และตามทีจ่่ายจรงิ))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 477 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคําขอขึน้ทะเบยีนรับรองระบบการผลติโรงงาน (คําขอ กวก.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 คูม่อืการกรอกแบบคําขอ กวก. 1/... 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ : -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติวสัดบุรรจภุณัฑไ์ม ้

เพือ่การสง่ออก 38 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูย้ืน่คําขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูผ้ลติวัสดุบรรจุภัณฑไ์มเ้พื่อการสง่ออกจะตอ้งปฏบิัตติามประกาศกรมวชิาการ

เกษตร เรือ่ง การขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติวัสดบุรรจภุัณฑไ์มเ้พือ่การสง่ออก พ.ศ. 2547 
2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอ มาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อื จะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต ่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่บรกิารสง่ออกสนิคา้เกษตร สาํนักควบคมุพชืและวสัดุ
การเกษตร กรมวชิาการเกษตร  เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิแขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0-2940-6467-
8 โทรสาร 0-2579-3576/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (การรับเอกสารทางไปรษณียจ์ะรับตามระบบสาร
บรรณของหน่วยงาน))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทกุดา่นทีเ่ปิดทําการ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (เวลาเปิดทําการของดา่นฯ อาจแตกตา่งกนั ใหผู้ย้ืน่
คําขอตดิตอ่สอบถามดา่นฯ ทีป่ระสงคจ์ะขอใชบ้รกิาร))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 20 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่แบบคําขอขึน้ทะเบยีนผูผ้ลตวิสัดบุรรจภุัณฑ์
ไม ้ตามขอ้กําหนดของ IPPC (กบส.-1) พรอ้มเอกสารหลักฐาน
ประกอบ ใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและหลักฐาน
ประกอบตามขอ้ 1 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตดิตอ่ผูป้ระกอบการเพือ่เดนิทางไป
ตรวจประเมนิ 
2.2 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตรวจประเมนิในพืน้ที ่
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การพจิารณา 
3.1 เจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานเพือ่เสนอคณะกรรมการกลัน่กรอง
การขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติวสัดบุรรจภุัณฑใ์ม ้
3.2 คณะกรรมการพจิารณาเอกสารการขึน้ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

4 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่มิพใ์บรับรองการขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติวสัดบุรรจภุัณฑไ์ม ้
เสนอผูม้อํีานาจลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
5.1 ผูม้อํีานาจลงนาม ลงนามในใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติ
วสัดบุรรจภุัณฑไ์มเ้พือ่การสง่ออก 
5.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ืน่คําขอรับทราบผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจใหใ้ชส้าํเนาบตัรประชาบน ผูม้อบอําจาจ
ผูรั้บมอบอํานาจอยา่งละ 1 ฉบับ) 

กรมการปกครอง 

2 
 

แบบคําขอขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติวสัดบุรรจภุณัฑไ์มต้ามขอ้กําหนดของ 
IPPC (แบบ กบส.-1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

4 หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5 หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน) 

- 

6 
 

หนงัสอืแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

7 
 

แผนทีต่ ัง้สถานทีผ่ลติ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

ทะเบยีนผูผ้ลติวสัดบุรรจภุณัฑไ์มเ้พือ่การสง่ออก 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีตอ่อายุ) 

กรมวชิาการเกษตร 

9 
 

บนัทกึรายงานการผลติวสัดุบรรจภุณัฑไ์มข้องผูป้ระกอบการ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีตอ่อายุ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่พาหนะของพนกังานเจา้หนา้ทีต่ามมาตรา 16 แหง่ พ.ร.บ. กกั

พชื 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยพ.ร.บ.กพัพชื (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2542 ใหเ้รยีกเก็บไดเ้ทา่ทีจํ่าเป็นและจา่ยจรงิ 
(หมายเหต:ุ (ตามระยะทาง))  

 -   
 

2 ค่าป่วยการเจา้หนา้ทีซ่ ึง่ปฏบิตังิานในวนัหยุดราชการ นอกเวลา
ราชการ  หรือนอกสถานที่ราชการ ตามกฎกระทรวง กําหนด
คา่ธรรมเนยีมและคา่ป่วยการ พ.ศ.  2553 
(หมายเหต:ุ (คา่ป่วยการเจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิัตงิานในวนัหยุดราชการ นอก
เวลาราชการ หรอืนอกสถานทีร่าชการ 
1. วนัหยดุราชการ นอกสถานทีร่าชการ ชัว่โมงแรกคดิคนละ 150 บาท 
ชัว่โมงตอ่ไปคดิคนละ 50 บาท 
2. นอกเวลาราชการ นอกสถานทีร่าชการ ชัว่โมงแรกคดิคนละ 150 บาท 
ชัว่โมงตอ่ไปคดิคนละ 50 บาท 
3. นอกสถานทีร่าชการ ในเวลาราชการ ชัว่โมงแรกคดิคนละ 120 บาท 

 -   
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ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
ชัว่โมงตอ่ไปคดิคนละ 40 บาท))  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคําขอขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติวัสดบุรรจภุัณฑไ์มต้ามขอ้กําหนด IPPC (แบบ กบส.-1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 คูม่อืการกรอกแบบคําขอ กบส.-1 
(หมายเหต:ุ -)  

3 การขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติวสัดบุรรจภุัณฑไ์มเ้พือ่การสง่ออก 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนโรงรมเมทลิโบรไมด ์39 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูย้ืน่คําขอขึน้ทะเบยีนโรงรมเมทลิโบรไมด ์จะตอ้งปฏบิัตติาม ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลักเกณฑ ์

วธิกีาร เงือ่นไขการขอและขึน้ทะเบยีนโรงรมเมทลิโบรไมด ์พ.ศ. 2551 
2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อื จะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต ่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุว ้

ในคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่บรกิารสง่ออกสนิคา้เกษตร สาํนักควบคมุพชืและวสัดุ
การเกษตร กรมวชิาการเกษตร  เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิแขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0-2940-6467-
8  โทรสาร 0-2579-3576/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (การรับเอกสารทางไปรษณียจ์ะรับตามระบบสาร
บรรณของหน่วยงาาน))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทกุดา่นทีเ่ปิดทําการ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (เวลาเปิดทําการของดา่นฯ อาจแตกตา่งกนั ใหผู้ย้ืน่
คําขอตดิตอ่สอบถามดา่นฯ ทีป่ระสงคจ์ะขอใชบ้รกิาร))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 20 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอขึน้ทะเบยีนรับรองโรงรมเมทลิโบรไมด ์(กบส. ร
101) พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตดิตอ่ผูป้ระกอบการเพือ่นัดวนัไปตรวจ
ประเมนิ 
(หมายเหต:ุ -)  

45 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตรวจประเมนิโรงรมเมทลิโบรไมด ์ณ สถาน
ประกอบการของผูย้ืน่คําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการจัดทําหนังสอืขอหมายเลขทะเบยีนโรงรม
เมทลิโบรไมด ์
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัทําการ กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐาน

สนิคา้พชื 
 

4 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการจัดทํารายงานผลการตรวจประเมนิโรงรม
เมทลิโบรไมด ์เสนอเรือ่งตอ่อธบิด/ีหรอืผูท้ีอ่ธบิดมีอบหมาย
พจิารณาขึน้ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

4 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
5.1 ผูม้อํีานาจลงนามใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนโรงรมเมทลิโบร
ไมด ์
5.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ใหผู้ย้ืน่คําขอรับใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนโรง
รมเมทลิโบรไมด ์
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจอยา่งละ 1 ฉบับ) 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน) 

- 

5 
 

คําขอขึน้ทะเบยีนรบัรองโรงรมเมทลิโบรไมด ์(แบบ กบส. ร101) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

แผนทีต่ ัง้สถานประกอบการโรงรม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7 
 

ประกาศนยีบตัรรบัรองผา่นการอบรมรมยากบักรมวชิาการเกษตร 
ของบุคลากรทีป่ฏบิตังิาน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

8 
 

ใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

9 
 

รายละเอยีดลกัษณะตูร้มยาและ อุปกรณร์มยา พรอ้มรูปถา่ย 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

10 
 

หนงัสอืรบัรองหลกัปฏบิตัทิ ีด่สํีาหรบัโรงรมเมทลิโบรไมด ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีตอ่อายหุนังสอืรับรองฯ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่พาหนะของพนกังานเจา้หนา้ทีต่ามมาตรา 16 แหง่ พ.ร.บ. กกั

พชื 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยพ.ร.บ.กพัพชื (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2542 ใหเ้รยีกเก็บไดเ้ทา่ทีจํ่าเป็นและจา่ยจรงิ 
(หมายเหต:ุ (ตามระยะทาง))  

 -   
 

2 คา่ป่วยการเจา้หนา้ทีซ่ ึง่ปฏบิตังิานในวนัหยุดราชการ นอกเวลา
ราชการ หรอืนอกสถานทีร่าชการ ตามกฎกระทรวง กําหนด
คา่ธรรมเนยีม และคา่ป่วยการ พ.ศ. 2553 
(หมายเหต:ุ (คา่ป่วยการเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานในวนัหยดุราชการ นอกเวลา
ราชการ หรอืนอกสถานทีร่าชการ 1. วนัหยดุราชการ นอกสถานทีร่าชการ 
ชัว่โมงแรกรวมทัง้เวลาเดนิทางใหค้ดิคนละ 150 บาท ชัว่โมงตอ่ไปคดิคน
ละ 50 บาท 2. นอกเวลาราชการ นอกสถานทีร่าชการ ชัว่โมงแรกรวมทัง้
เวลาเดนิทางใหค้ดิคนละ 150 บาท ชัว่โมงตอ่ไปคดิคนละ 50 บาท 3. 
นอกสถานทีร่าชการ ในเวลาราชการ ชัว่โมงแรกรวมทัง้เวลาเดนิทางให ้
คดิคนละ 120 บาท ชัว่โมงตอ่ไปคดิคนละ 40 บาท))  

 -   
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคําขอ แบบ กบส. ร. 101 
(หมายเหต:ุ -)  

2 คูม่อืการกรอก แบบคําขอ กบส. ร. 101 
(หมายเหต:ุ -)  

3 การขึน้ทะเบยีนโรงรมเมทลิโบรไมด ์
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -   
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนโรงเรอืนปลูกเลีย้งกลว้ยไมแ้ละ 

ไมด้อกไมป้ระดบัเพือ่การส่งออกไปยงัสาธารณรฐั
เกาหล ี40 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งปฏบิัตติามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง การขึน้ทะเบยีนโรงเรอืนปลกูเลีย้งกลว้ยไมแ้ละ

ไมด้อกไมป้ระดับเพือ่การสง่ออกไปยังสาธารณรัฐเกาหล ีพ.ศ.2548 
2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอสงสยัในเอกสารทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ผูย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. ขัน้ตอนการดําเนนิการตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่บรกิารสง่ออกสนิคา้เกษตร สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจัตุ
จักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2940 6467-8 โทรสาร 0 2579 
1581 อเีมล ์ardcomplain@doa.in.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน (หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิาร
วนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุที ่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 9 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่แบบคําขอขึน้ทะเบยีนโรงเรอืนปลกูเลีย้ง
กลว้ยไม ้และไมด้อกไมป้ระดบั (คําขอ กบส.10) หรอืแบบคําขอ
ทะเบยีนโรงเรอืนปลกูเลีย้งกลว้ยไม ้และไมด้อกไม ้(คําขอ 
กบส.15) พรอ้มเอกสารประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารตาม
ขอ้ 1. และนัดหมายวนั เวลา สถานทีส่ําหรับการเขา้ตรวจ
ประเมนิ 
(หมายเหต:ุ (ยืน่แบบคําขอ กบส.10 กรณีขอขึน้ทะเบยีน
โรงเรอืนปลกูเลีย้งกลว้ยไม ้และไมด้อกไมป้ระดบัใหม่/ ยืน่แบบ
คําขอ กบส.15 สาํหรับการขอตอ่อายุทะเบยีนโรงเรอืนปลกูเลีย้ง
กลว้ยไม ้และไมด้อกไม)้)  

1 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตรวจประเมนิสภาพโรงเรอืน ชนดิ และ
จํานวนพชื รวมถงึระบบการจัดการของพืน้ที ่
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การพจิารณา 
1. คณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมนิและเอกสารแนบ
ทัง้หมดตามทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจประเมนิเสนอ พรอ้มสรุปผลการ
พจิารณา 
2. เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการจัดพมิพใ์บสาํคญัการขึน้ทะเบยีนฯ และ
ออกเลขทีใ่บสาํคัญ 
(หมายเหต:ุ -)  

4 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจ อยา่งละ 1 ฉบบั/ ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
2 

 
สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

คําขอยืน่แบบคําขอขึน้ทะเบยีนโรงเรอืนปลูกเลีย้งกลว้ยไม ้และไม้
ดอกไมป้ระดบั (คําขอ กบส.10) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอขึน้ทะเบยีนโรงเรอืนปลกูเลีย้งกลว้ยไมแ้ละไม ้
ดอกไมป้ระดบัใหม่) 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

คําขอตอ่อายุทะเบยีนโรงเรอืนปลกูเลีย้งกลว้ยไม ้และไมด้อกไม้
ประดบั  (คําขอ กบส.15) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอตอ่อายุทะเบยีนโรงเรอืนปลกูเลีย้งกลว้ยไม ้
และไมด้อกไมป้ระดับ) 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

รายละเอยีดของพชื ระบุชนดิ และจํานวนของพชืทีป่ลกูใน
โรงเรอืน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7 
 

รายละเอยีดของโรงเรอืน ระบุลกัษณะโรงเรอืน เช่น พืน้ ผนงั 
หลงัคา ขนาดพืน้ที ่และลกัษณะของการวางตน้ไม ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

แบบบนัทกึการเคลือ่นยา้ยตน้ไม ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9 
 

แบบบนัทกึการใชส้ารเคม ี
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

10 
 

ทะเบยีนโรงเรอืนปลูกเลีย้งกลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัเพือ่การ
สง่ออก ไปยงัสาธารณรฐัเกาหล ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอตอ่อายุทะเบยีนโรงเรอืนปลกูเลีย้งกลว้ยไม ้
และไมด้อกไมป้ระดับ) 

- 

11 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้โรงเรอืน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

12 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท(ใชค้รัง้ตอ่ครัง้) หรอื 30 บาท
ใชไ้ด ้1 ปี / กรณีมอบอํานาจ)) 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ป่วยการ 

(หมายเหต:ุ (เก็บคา่ธรรมเนยีมตามกฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนยีมและ
คา่ป่วยการ พ.ศ. 2553 ดงันี้ 
1. วนัหยดุราชการ ในสถานทีร่าชการ ชัว่โมงแรกใหค้ดิคนละ 120 บาท 
ชัว่โมงตอ่ไป ใหค้ดิคนละ 40 บาท 
2. วนัหยดุราชการ นอกสถานทีร่าชการ ชัว่โมงแรกรวมทัง้เวลาเดนิทาง 
ใหค้ดิคนละ 150 บาท ชัว่โมงตอ่ไปใหค้ดิคนละ 50 บาท 
3. นอกเวลาราชการ ในสถานทีร่าชการ ชัว่โมงแรกใหค้ดิคนละ 120 บาท 
ชัว่โมงตอ่ไป ใหค้ดิคนละ 40 บาท 
4. นอกเวลาราชการ นอกสถานทีร่าชการ ชัว่โมงแรกรวมทัง้เวลาเดนิทาง 
ใหค้ดิคนละ 150 บาท ชัว่โมงตอ่ไปใหค้ดิคนละ 50 บาท 
5. นอกสถานทีร่าชการ ในเวลาราชการ ชัว่โมงแรกรวมทัง้เวลาเดนิทาง 
ใหค้ดิคนละ 120 บาท ชัว่โมงตอ่ไป ใหค้ดิคนละ 40 บาท))  

 -   
 

2 คา่พาหนะของพนกังานเจา้หนา้ที ่
(หมายเหต:ุ (คา่พาหนะของพนักงานเจา้หนา้ทีเ่ป็นไปตามมาตรา 16 
แหง่ พ.ร.บ. กกัพชื 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยพ.ร.บ.กกัพชื (ฉบับที ่
2) พ.ศ. 2542 /เก็บไดเ้ทา่ทีจํ่าเป็น และตามทีจ่่ายจรงิ))  

 -   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง ทะเบยีนโรงเรอืนปลกูเลีย้งกลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัเพือ่การ
สง่ออกไปยังสาธารณรัฐเกาหล ีพ.ศ.2548 
(หมายเหต:ุ -)  

2) คําขอยืน่แบบคําขอขึน้ทะเบยีนโรงเรอืนปลกูเลีย้งกลว้ยไม ้และไมด้อกไมป้ระดบั (คําขอ กบส.10) 
(หมายเหต:ุ -)  

3) คําขอตอ่อายทุะเบยีนโรงเรอืนปลกูเลีย้งกลว้ยไม ้และไมด้อกไมป้ระดับ (คําขอ กบส.15) 
(หมายเหต:ุ -)  

4) แบบเคลือ่นยา้ยตน้พชื 
(หมายเหต:ุ -)  

5) แบบสง่มอบตน้ไม ้
(หมายเหต:ุ -)  

6) แบบกําจัดศตัรูพชื 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ:- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การควบคมุการนําเขา้สิง่ตอ้งหา้มสิง่กํากดัและ 

สิง่ไมต่อ้งหา้มตาม พ.ร.บ. กกัพชื พ.ศ. 2507 และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ 41 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูย้ืน่คําขอ (ผูนํ้าเขา้สิง่ตอ้งหา้ม ตาม พ.ร.บ. กักพชื พ.ศ. 2507 และแกไ้ขเพิม่เตมิ) ตอ้งแจง้การนําเขา้สิง่

ตอ้งหา้ม ตามแบบฟอร์มใบแจง้การนําเขา้สิง่ตอ้งหา้ม สิง่กํากัด และสิง่ไม่ตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัตกิักพืช พ.ศ. 
2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่ตมิ (แบบ พ.ก. 5 ) พรอ้มเอกสาร ใหค้รบถว้น และถกูตอ้ง 

2. ผูย้ืน่คําขอตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
4. กรณีผลการตรวจสอบศตัรูพชืไมผ่่าน จะถอืวา่คําขอนัน้ตกไป 
5. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทา่เรอืกรุงเทพ ถนนอาจณรงค ์แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศพัท ์0 2249 4384 
โทรสาร 0 2249 4384 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทั่วประเทศ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 7 ชัว่โมง 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูย้ืน่คําขอ ผูนํ้าเขา้ หรอืตัวแทนยืน่ใบแจง้การนําเขา้สิง่
ตอ้งหา้ม สิง่กํากัด และสิง่ไมต่อ้งหา้ม ตาม พ.ร.บ.กักพชื พ.ศ. 
2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (แบบ พ.ก. 5) พรอ้มเอกสาร
ประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตามขอ้ 1. 
และรับแจง้การนําเขา้ 
1.3 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการออกเลขลําดับการแจง้การนําเขา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
ผูย้ืน่คําขอ/ผูนํ้าเขา้ หรอืผูแ้ทน นําเลขลําดบัการแจง้นําเขา้ไป
ทําใบขนสนิคา้และเตรยีมตูส้นิคา้หรอืเตรยีมสนิคา้ใหพ้รอ้ม
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีไ่ดเ้ปิดตรวจและชกัตวัอย่าง 
(หมายเหต:ุ (เลขลําดบัการแจง้นําเขา้ของดา่นตรวจพชืตอ้ง
ปรากฎบนใบขนสนิคา้))  

4 ชัว่โมง กรมศลุกากร 
 

3 การพจิารณา 
3.1 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตรวจสอบความสมบรูณ์ของตูค้อนเทน
เนอร ์หมายเลขตูซ้ลี และหมายเลขซลี ใหถ้กูตอ้งตรงตาม
เอกสารขอ้ 1 
3.2 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตรวจสอบสนิคา้และสุม่เก็บตวัอยา่ง
สนิคา้ ตามเงือ่นไขการนําเขา้ฯทีร่ะบใุนประกาศกรมวชิาการ
เกษตร 
33.เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตรวจสอบศัตรูพชืหรอืสิง่ตอ้งหา้มอืน่ใด
ทีอ่าจตดิมากบัสนิคา้ในหอ้งปฏบิตักิาร (Visual Inspection) 
(หมายเหต:ุ (1.ผูย้ืน่คําขอตอ้งอํานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบของเจา้หนา้ที ่
2.หมายเลขตูค้อนเทนเนอร ์หมายเลขซลี ตอ้งถูกตอ้งตรงตาม
เอกสารขอ้ 1 เจา้หนา้ทีจ่งึจะดําเนนิการเปิดตู ้เพือ่ตรวจสอบ
สนิคา้ตอ่ไป 

2.5 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3.การสอบเทยีบอณุหภมูจิะปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบใุนประกาศ
กรมวชิาการเกษตร ในกรณีมกีารทํา Cold Treatment จาก
ประเทศตน้ทาง 
3.4 กรณีตรวจพบศัตรูพชืกักกันทีม่ชีวีติหรอืศตัรูพชืทีม่ชีวีติจะมี
มาตรการ เชน่  รมยา สง่กลับ และทําลาย โดยคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด
ผูนํ้าเขา้จะตอ้งรับผดิชอบ))  

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตใหนํ้าสิง่ตอ้งหา้มสิง่กํากดัหรอืสิง่
ไมต่อ้งหา้มออกไปจากดา่นตรวจพชื (แบบ.พก.6) 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจอยา่งละ 1 ฉบับ /ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท (ใชค้รัง้ตอ่ครัง้) หรอื 30 บาท
ใชไ้ด ้1 ปี /เฉพาะกรณีมอบอํานาจ) 

- 

4 
 

ใบแจง้การนําเขา้ส ิง่ตอ้งหา้มสิง่กํากดัและสิง่ไมต่อ้งหา้มตาม
พระราชบญัญตักิกัพชืกกัพชืพ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(แบบพ.ก.5) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

ใบอนุญาตนําสิง่ตอ้งหา้มเขา้มาในราชอาณาจกัรเพือ่การคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะการนําเขา้สิง่ตอ้งหา้ม ตาม พ.ร.บ.กกัพชื พ.ศ. 2507 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ กรณีรายการผลไมท้ีผ่า่นการวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
และอนุญาตใหนํ้าเขา้มาในประเทศไทย) 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

ใบรบัรองการเทยีบมาตรฐานของแทง่วดัอุณหภูมสํิาหรบัการกําจดั
ศตัรูพชืดว้ยความเย็น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะการนําเขา้สิง่ตอ้งหา้ม  พ.ร.บ.กกัพชื พ.ศ.2507 และ
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ กรณีรายการผลไมท้ีผ่่านการวเิคราะหค์วามเสีย่ง และ
เงือ่นไขระบใุหทํ้า Cold Treatment จากประเทศตน้ทางตามประกาศ
เงือ่นไขการนําเขา้รายสนิคา้ของกรมวชิาการเกษตร) 

- 

7 หนงัสอืรบัรองสขุอนามยัพชื (Phytosanitary Certificate) จาก
ประเทศตน้ทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 

- 

8 
 ใบกาํกบัราคาสนิคา้หรอืบญัชรีาคาสนิคา้ (Commercial 

Invoice) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
9 

 
ใบกํากบัการบรรจหุบีหอ่สนิคา้ (Packing List) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

10 
 

ใบตราสง่สนิคา้ทางเรอื (Bill of Lading) หรอืทางเครือ่งบนิ (Air 
Way Bill) หรอืใบตราสง่สนิคา้ทางบก 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

11 
 

ใบขนสนิคา้ขาเขา้พรอ้มแบบแสดงรายการภาษสีรรพสามติ และ
ภาษมีูลคา่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.ใหนํ้ามาแสดงในขัน้ตอนการตรวจสอบสนิคา้ 2.ตอ้งมี
เลขทีรั่บแสดงบนใบขนฯ ตรงกับเลขทีรั่บ ใน พ.ก.5) 

กรมศลุกากร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ป่วยการ 

(หมายเหต:ุ (เก็บคา่ธรรมเนยีมตามกฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนยีมและ
คา่ป่วยการ พ.ศ. 2553))  

 -   
 

2 คา่พาหนะของพนกังานเจา้หนา้ที ่
(หมายเหต:ุ (คา่พาหนะของพนักงานเจา้หนา้ทีเ่ป็นไปตามมาตรา 16 
แหง่ พ.ร.บ. กกัพชื 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.กักพชื (ฉบับที ่
2) พ.ศ. 2542/เก็บไดเ้ทา่ทีจํ่าเป็น และตามทีจ่า่ยจรงิ))  

 -   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์การนําเขา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การควบคมุการนําเขา้สิง่ตอ้งหา้ม สิง่กํากดั และสิง่

ไมต่อ้งหา้มตาม พ.ร.บ. กกัพชื พ.ศ. 2507 และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ (กรณีนําเขา้เพือ่ใชท้าํพนัธุ)์ 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 42 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 ผูป้ระสงคจ์ะขอนําเขา้สิง่ตอ้งหา้ม สิง่กํากัด และสิง่ไม่ตอ้งหา้ม ณ ด่านตรวจพืชที่นําเขา้ตอ้งปฏิบัตติาม
พระราชบญัญัตกิกัพชื พ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลา
ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ข 
 ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทา่เรอืกรุงเทพ ถนนอาจณรงค ์แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศพัท.์ 02-2494384 
โทรสาร 02-2494384/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทั่วประเทศ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 25 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่ใบแจง้การนําเขา้สิง่ตอ้งหา้ม สิง่กํากดั และสิง่
ไมต่อ้งหา้ม ตาม พ.ร.บ. กักพชื พ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(แบบ พ.ก. 5) พรอ้มเอกสารประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตามขอ้ 1.
และรับแจง้การนําเขา้ 
1.3 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการออกเลขลําดับการแจง้การนําเขา้  
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
ผูย้ืน่คําขอ นําเลขลําดบัการแจง้นําเขา้ไปตดิตอ่จัดทําใบขน
สนิคา้และประสานเพือ่จัดเตรยีมสนิคา้ใหพ้รอ้มรับการตรวจ 
(หมายเหต:ุ -)  

4 ชัว่โมง กรมศลุกากร 
 

3 การพจิารณา 
3.1 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตรวจสอบความสมบรูณ์ของตูค้อนเทน
เนอร ์หมายเลขตู ้และหมายเลขซลีใหถ้กูตอ้งตรงตามเอกสาร
ขอ้ 1.  
3.2 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตรวจสอบสนิคา้และสุม่เก็บตวัอยา่ง
สนิคา้ตามเงือ่นไขการนําเขา้ฯทีร่ะบใุนประกาศกรมวชิาการ
เกษตร 
3.3 เจา้หนา้ทีนํ่าสง่ตวัอย่างพชืไปหอ้งปฏบิตักิารทีเ่กีย่วขอ้ง  
(หมายเหต:ุ (1.ผูย้ืน่คําขอตอ้งอํานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบของเจา้หนา้ที ่
2. ตูค้อนเทนเนอรห์มายเลขตู ้และหมายเลขซลี ตอ้งถูกตอ้งตรง
ตามเอกสารขัน้ตอนขอ้ 1 (การตรวจสอบเอกสาร) เจา้หนา้ทีจ่งึ
จะดําเนนิการเปิดตู ้เพือ่ตรวจสอบสนิคา้ตอ่ไป))  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

4 การพจิารณา 
4.1 เจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิตักิารทีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบพชืตาม
เงือ่นไข 
4.2 เจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิตักิารแจง้ผลการตรวจสอบไปดา่นตรวจ
พชืทีนํ่าเขา้  

23  
วนัทําการ 

สาํนักวจัิยพัฒนาการ
อารักขาพชื 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (1.กรณีตรวจสอบเมล็ดพันธุค์วบคมุตรวจสอบโดย
สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
2. กรณีตรวจสอบพชืดัดแปรพันธกุรรม ตรวจสอบโดยสาํนักวจัิย
พัฒนาเทคโนโลยชีวีภาพ))  

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
5.1 ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตใหนํ้าสิง่ตอ้งหา้ม สิง่กํากัด 
หรอืสิง่ไม่ตอ้งหา้มออกไป จากดา่นตรวจพชื (แบบ.พก.6) 
5.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ืน่คําขอรับทราบผล 
(หมายเหต:ุ (กรณีผลการตรวจสอบไม่ผา่น 
เจา้หนา้ทีส่ัง่ดําเนนิการตามเงือ่นไขการนําเขา้ฯทีร่ะบใุนประกาศ
กรมวชิาการเกษตร))  

2 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีตวัแทนเป็นผูดํ้าเนนิการ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4 
 

ใบแจง้การนําเขา้ส ิง่ตอ้งหา้ม สิง่กํากดั และสิง่ไมต่อ้งหา้มตาม
พระราชบญัญตักิกัพชืกกัพชื พ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(แบบ พ.ก.5) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

หนงัสอืรบัรองสขุอนามยัพชื (Phytosanitary Certificate) จาก
ประเทศตน้ทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6 
 

ใบขนสนิคา้ขาเขา้พรอ้มแบบแสดงรายการภาษสีรรพสามติและ
ภาษมีูลคา่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7 
 

ใบอนุญาตนําสิง่ตอ้งหา้มเขา้มาในราชอาณาจกัรเพือ่การคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

8 
 

ใบกํากบัราคาสนิคา้ หรอืบญัชรีาคาสนิคา้ (Commercial Invoice) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9 
 

ใบกํากบัการบรรจหุบีหอ่สนิคา้ (Packing List) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

10 
 

ใบตราสง่สนิคา้ทางเรอื (Bill of Lading) หรอืทางเครือ่งบนิ (Air 
Way Bill) หรอืทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ- 

11 
 

หนงัสอืรบัรองมใิชพ่ชืดดัแปรจากประเทศตน้ทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

12 ใบอนุญาตนําเขา้เมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้/หนงัสอืรบัรอง
นําเขา้เมล็ดพนัธุค์วบคมุมใิชเ่พือ่การคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

13 
 

แบบแจง้รายการนําเขา้ซึง่เมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้แตล่ะคราว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ยานพาหนะ 

(หมายเหต:ุ (เก็บตามทีจ่า่ยจรงิ))  
-   
 

2 คา่ป่วยการ 
(หมายเหต:ุ (เก็บคา่ธรรมเนยีมตามกฎกระทรวงฯกําหนดคา่ธรรมเนยีม
และคา่ป่วยการ พ.ศ. 2553))  

-   
 

3 คา่วเิคราะหต์วัอยา่ง 
(หมายเหต:ุ (เก็บตามระเบยีบราชการของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง))  

-   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ใบแจง้การนําเขา้สิง่ตอ้งหา้ม สิง่กํากดั และสิง่ไมต่อ้งหา้ม ตามพระราชบญัญัตกิกัพชื พ.ศ. ๒๕๐๗ และ
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (พ.ก.๕) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ : - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตนําเขา้สิง่ตอ้งหา้ม (เฉพาะสิง่

ตอ้งหา้มทีไ่ดก้ําหนดเงือ่นไขการนําเขา้ไวช้ดัเจน
แลว้) 43 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. พระราชบัญญัตกิักพชื พ.ศ.2507 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตกิักพชื (ฉบับที ่2) พ.ศ.2542 และแกไ้ข

เพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตกิักพชื (ฉบับที ่3) พ.ศ.2551 กําหนดพชืเป็น 3 ประเภท คอื สิง่ตอ้งหา้ม สิง่กํากัด และสิง่
ไมต่อ้งหา้ม ซึง่รายชือ่สิง่ตอ้งหา้มไดกํ้าหนดไวต้าม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง กําหนดพชื จากแหลง่ที่
กําหนดเป็นสิง่ตอ้งหา้ม ขอ้ยกเวน้และเงือ่นไขตามพระราชบัญญัตกิักพชื พ.ศ. 2507 (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 โดยการ
นํา เข า้ต อ้งปฏิบัติตาม ประกาศกรมวิชาการ เกษตร เ รื่อง  หลัก เกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการ นํา เข า้ 
หรือนําผ่านซึง่ส ิง่ตอ้งหา้ม สิง่กํากัด และสิง่ไม่ตอ้งหา้ม พ.ศ. 2551 และสิง่ตอ้งหา้มที่สามารถนําเขา้มาใน
ราชอาณาจักรเพือ่การคา้ไดนั้น้ตอ้งเป็นสิง่ตอ้งหา้มทีผ่่านการวเิคราะหค์วามเสีย่งศัตรูพืชแลว้เท่านัน้ ซึง่สามารถดูได ้
จาก ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง สิง่ตอ้งหา้มทีผ่า่นการวเิคราะหค์วามเสีย่งศตัรูพชื ฉบบัที ่1-7 

2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบไุว ้
ในคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วชิาการ สํานักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร กรมวชิาการ
เกษตร 
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์02-9406670 ตอ่ 128 
โทรสาร 02-5798535/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทั่วประเทศ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารตรวจสอบ ณ ดา่นตรวจพชืที่
ประสงคจ์ะใชบ้รกิาร))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 4 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่แบบฟอรม์คําขออนุญาตนําเขา้สิง่ตอ้งหา้ม
เพือ่การคา้ (พ.ก.2) 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเงือ่นไขการนําเขา้ พรอ้มพมิพใ์บอนุญาต
นําเขา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูอํ้านวยการสาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตรลงนามใน
ใบอนุญาต 
3.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ใหผู้ย้ืน่คําขอชาํระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
แบบฟอรม์คําขออนุญาตนําเขา้สิง่ตอ้งหา้มเพือ่การคา้ (พ.ก.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัของผูรั้บมอบอํานาจ  1 ฉบับ และสําเนา
บตัรประจําตัวของพยาน 2 คน (คนละ 1 ฉบบั)) 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการคา้ภายใน 

4 
 

หนงัสอืมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการ พรอ้ม
ตดิอากรแสตมป์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเจา้ของกจิการเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

กรมการกงสลุ 

6 
 

ตรวจลงตราหนงัสอืเดนิทาง (Visa) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเจา้ของกจิการเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

กรมการกงสลุ 

7 
 

ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย (Work permit) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเจา้ของกจิการเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

กรมการจัดหางาน 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบอนุญาตนําเขา้ส ิง่ตอ้งหา้ม 

(หมายเหต:ุ (ตอ่ 1 ฉบับ ตอ่ 1 ชิน้สว่นพชื ตอ่  1 แหลง่กําเนดิ))  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอรม์คําขออนุญาตนําสิง่ตอ้งหา้ม ฯ กรณีบคุคลธรรมดา 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอรม์คําขออนุญาตนําสิง่ตอ้งหา้ม ฯ กรณีนติบิคุคล (ขอใบอนุญาตภาษาไทย) 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอรม์คําขออนุญาตนําสิง่ตอ้งหา้ม ฯ กรณีนติบิคุคล (ขอใบอนุญาตภาษาไทย
และภาษาองักฤษ) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การตรวจและออกใบรบัรองสขุอนามยัพชื  

(กรณีสง่ออกทางอากาศและตรวจในสถานที)่ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 44 
1. ผูใ้ดประสงคจ์ะขอรับใบรับรองสขุอนามัยพืช ตอ้งปฏบิัตติามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ ์

วธิกีารและเงือ่นไขในการขอ และการออกใบรับรองสขุอนามัยพืช ตามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ ์
วธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัยพืช และใบรับรองสขุอนามัยพืชสําหรับการสง่ออก พ.ศ. 
2551 

2. ผูส้ง่หรอืตวัแทนผูส้ง่ออกยืน่คําขอตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่ณ จุดบรกิาร กอ่นเวลาสง่ออกไม่นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมง 
โดยผูส้ง่หรอืตวัแทนผูส้ง่ออกตอ้งจัดเตรยีมพชืทีจ่ะสง่ออกเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบ ดงันี ้

2.1 จัดเตรียมพืชทีจ่ะส่งออกใหถู้กสขุอนามัยพืช (เชน่ ทําความสะอาด, กําจัดศัตรูพืช เป็นตน้) ตาม
หลกัเกณฑข์องประเทศผูนํ้าเขา้ 

2.2 แสดงบัญชรีายชือ่พชืในแตล่ะภาชนะบรรจุ ใหต้รงตามชนดิและปรมิาณทีแ่จง้ในคําขอและในแบบบัญชี
แสดงรายชือ่พชืทีแ่นบมากับคําขอ 

2.3 บรรจพุชืในภาชนะบรรจทุีแ่ข็งแรงและเหมาะสม 
2.4 ไมบ่รรจสุ ิง่อืน่ใดนอกเหนอืจากพชื ตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นคําขอและในบญัชแีสดงรายชือ่พชืทีแ่นบมากบัคําขอ 

3. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอ มาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืนีจ้ะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่บรกิารสง่ออกสนิคา้เกษตร สาํนักควบคมุพชืและวสัดุ
การเกษตร กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ 
ลาดยาว จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2940 6467-8 
โทรสาร 0 2579 3576 อเีมล ์: epqsg@hotmail.com และ 
ardcomplain@doa.in.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (เฉพาะวนัหยดุนักขตัฤกษ์ หรอื วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนดเพิม่เตมิ ใหต้รวจสอบกบักลุม่บรกิารสง่ออกสนิคา้
เกษตรอกีครัง้หนึง่))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัเสาร ์(ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชื ทกุดา่นทีเ่ปิดทําการ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (เวลาเปิดทําการของแตล่ะดา่นอาจแตกตา่งกนั 
โปรดตรวจสอบกบัดา่นโดยตรงกอ่นไปขอรับบรกิาร))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
ทกุวนั (ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 นาท ี

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่แบบคําขอรับใบรับรองสขุอนามัยพชื (แบบ 
พ.ก. 7) พรอ้มเอกสารประกอบใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารตาม 
ขอ้ 1 
(หมายเหต:ุ -)  

4 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบจํานวนสนิคา้และสุม่ตัวอยา่งพชืเพือ่
ตรวจสอบศตัรูพชืตามขอ้กําหนดของประเทศผูนํ้าเขา้ 
2.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบศัตรูพชืและเขยีนรายงานผลการ
ตรวจสอบศตัรูพชื 
2.3 เจา้หนา้ทีพ่มิพใ์บรับรองสขุอนามัยพชื 
(หมายเหต:ุ -)  

22 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจลงนาม ลงนามในใบรับรองสขุอนามัยพชื 
3.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ืน่คําขอชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

4 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอรบัใบรบัรองสขุอนามยัพชื (แบบ พ.ก. 7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

บญัชแีสดงรายชือ่พชืแนบทา้ยแบบคําขอใบรบัรองสขุอนามยัพชื 
แบบ พ.ก. 7.1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสนิคา้เกนิกวา่ 3 รายการ) 

กรมวชิาการเกษตร 

3 
 

ใบแนบแนบทา้ยแบบคําขอใบรบัรองสขุอนามยัพชื แบบ พ.ก. 7.2 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

4 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนผูส้ง่ออกผกั ผลไม ้
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํหรับการสง่ออกผัก ผลไมไ้ปนอกราชอาณาจักร) 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ผลทเุรยีนสดไปนอก
ราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสง่ออกผลทเุรยีนสด) 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ผลลําไยสดไปนอก
ราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสง่ออกลําไยผลสด) 

กรมวชิาการเกษตร 

7 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ดอกกลว้ยไมส้ด
ออกไปนอกราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสง่ออกดอกกลว้ยไม)้ 

กรมวชิาการเกษตร 

8 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนผูส้ง่ออกพชืควบคมุ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะการสง่ออกพชืควบคมุตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณื เรือ่ง กําหนดพชืเป็นพชืควบคมุ พ.ศ. 2552ไปสหภาพ
ยโุรป) 

กรมวชิาการเกษตร 

9 
 

ใบแนบใบสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุ 
(แบบ พ.ก. 14-2) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะการสง่ออกพชืควบคมุตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรือ่ง กําหนดพชืเป็นพชืควบคมุ พ.ศ. 2552 ไปสหภาพ
ยโุรป) 

กรมวชิาการเกษตร 

10 
 

รายงานผลการตรวจการระบาดของแมลงหวีข่าวในแหลง่ผลติพชื
ควบคมุเพือ่การสง่ออกพชืควบคมุไปสหภาพยโุรป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

11 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนโรงเรอืนปลูกเลีย้งกลว้ยไมแ้ละไมด้อกไม้
ประดบัเพือ่การสง่ออกไปยงัสาธารณรฐัเกาหล ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสง่ออกไมป้ระดบัไปสาธารณรัฐเกาหล)ี 
 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
12 

 
ใบสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคุม ตาม 
พ.ร.บ. กกัพชื พ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะการสง่ออกพชืควบคมุตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรือ่ง กําหนดพชืเป็นพชืควบคมุ พ.ศ. 2552 ไปสหภาพ
ยโุรป) 

กรมวชิาการเกษตร 

13 
 

หนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนโรงรมเมทลิโบรไมด ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมกีารรับรองการกําจัดศตัรูพชืดว้ยสารรมเมทลิโบรไมด)์ 

กรมวชิาการเกษตร 

14 
 

ใบรบัรองสขุอนามยั (Health Certificate) แบบ พ.ก. 11-1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. สาํหรับการสง่ออกพชืควบคมุเฉพาะไปยังสหภาพยโุรป 
นอรเ์วย ์สวสิเซอรแ์ลนด ์2. ฉบับจรงิ หรอืรับรองสําเนาโดยเจา้หนา้ทีผู่ม้ ี
อํานาจลงนาม ) 

กรมวชิาการเกษตร 

15 
 

ใบแนบแนบทา้ยแบบคําขอใบรบัรองสขุอนามยั (แบบ พ.ก. 11.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. สาํหรับการสง่ออกพชืควบคมุเฉพาะไปยังสหภาพยโุรป 
นอรเ์วย ์สวสิเซอรแ์ลนด ์2. ฉบับจรงิ หรอืรับรองสําเนาโดยเจา้หนา้ทีผู่ม้ ี
อํานาจลงนาม ) 

กรมวชิาการเกษตร 

16 
 

คําขอใหแ้กไ้ขใบแนบใบรบัรองสขุอนามยั (แบบ พ.ก. 12) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํหรับการสง่ออกพชืควบคมุเฉพาะไปยังสหภาพยโุรป 
นอรเ์วย ์สวสิเซอรแ์ลนด ์) 

กรมวชิาการเกษตร 

17 
 

ใบรายงานผลวเิคราะหก์ารปนเป้ือน GMOs (Test 
Report/Certificate for non-GMOs) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. ตอ้งเป็นผลวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิารทีก่รมวชิาการ
เกษตรรับรอง (ฉบับจรงิ) 2. สําหรับการสง่ออกมะละกอไปสหภาพยโุรป 
นอรเ์วย ์สวสิเซอรแ์ลนดแ์ละญีปุ่่ น) 

กรมวชิาการเกษตร 

18 
 

ผลการตรวจวนิจิฉยัศตัรูพชืจากกลุม่วจิยัการกกักนัพชื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตามเงือ่นไขทีป่ระเทศปลายทางกําหนด หากปลายทางมไิด ้
กําหนดไว ้ไมต่อ้งใช)้ 

กรมวชิาการเกษตร 

19 
 

หนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนโรงคดับรรจุสนิคา้เกษตร (GMP) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสนิคา้ผัก ผลไมส้ดสง่ออกไปสหภาพยโุรป 
สวสิเซอรแ์ลนด ์และนอรเ์วย)์ 

กรมวชิาการเกษตร 

20 
 

ใบอนุญาตนําเขา้ (Import Permit) ของประเทศปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีตอ้งการใหร้ะบหุมายเลขลงในใบรับรอง หรอืมกีาร
รับรองตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดในใบอนุญาตนําเขา้ครบถว้น) 

- 

21 
 

หนงัสอืรบัรองการผลติ/คดับรรจ ุหรอืสง่มอบสนิคา้ทีไ่ดร้บัการขึน้
ทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสง่ออกผัก ผลไมส้ดและพชืควบคมุไปสหภาพยโุรป 
นอรเ์วย ์สวสิเซอรแ์ลนด)์ 

กรมวชิาการเกษตร 

22 
 

ใบตราสง่สนิคา้ทางอากาศ (Air Waybill) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีตอ้งการใหร้ะบหุมายเลขลงในใบรับรอง ) 

23 
 

Letter of Credit หรอื L/C 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีตอ้งการใหร้ะบหุมายเลขลงในใบรับรอง) 

- 

24 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชเ้ฉพาะชาวตา่งชาต ิหรอืนักทอ่งเทีย่ว) 

- 

25 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูม้อบอํานาจ 
และผูรั้บมอบอํานาจ อยา่งละ 1 ฉบบั) 

กรมการปกครอง 

26 
 

หนงัสอืแจง้ความจํานงขอรบัรหสัผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

27 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

28 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- เฉพาะกรณีมอบอํานาจ 
- ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท หรอื 30 บาท) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ใบรบัรองสขุอนามยัพชื 

(หมายเหต:ุ (ตอ่ 1 ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

2 ใบแทนใบรบัรองสขุอนามยัพชื 
(หมายเหต:ุ (ตอ่ 1 ฉบับ))  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

3 คา่ป่วยการของพนกังานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
(หมายเหต:ุ (1. คา่ป่วยการเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานในวนัหยดุราชการ นอก
เวลาราชการ หรอืนอกสถานทีร่าชการ 
3.1 วนัหยดุราชการ นอกสถานทีร่าชการ  ชัว่โมงแรกรวมทัง้เวลาเดนิทาง
ใหค้ดิคนละ 150 บาท ชัว่โมงตอ่ไปคดิคนละ 50 บาท   
3.2 นอกเวลาราชการ นอกสถานทีร่าชการ ชัว่โมงแรกรวมทัง้เวลา
เดนิทางใหค้ดิคนละ 150 บาท ชัว่โมงตอ่ไปคดิคนละ 50 บาท 
3.3 นอกสถานทีร่าชการ ในเวลาราชการ ชัว่โมงแรกรวมทัง้เวลาเดนิทาง
ใหค้ดิคนละ 120 บาท ชวัโมงตอ่ไปคดิคนละ 40 บาท))  

 -   
 

4 คา่พาหนะตาม พ.ร.บ. กกัพชื พ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(หมายเหต:ุ (คา่พาหนะเดนิทางสาํหรับพนักงานเจา้หนา้ทีไ่ปตรวจนอก
สถานทีเ่ทา่ทีจํ่าเป็นและใชจ้่ายจรงิ))  

 -   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คําขอรับใบรับรองสขุอนามัยพชื (แบบ พ.ก. 7) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) คําแนะนําการกรอกคําขอใบรับรองสขุอนามัยพชื (แบบ พ.ก. 7) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การตรวจและออกใบรบัรองสุขอนามยัพชืสําหรบัการ
สง่ตอ่ (Phytosanitary Certificate for Re-export) 45 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูใ้ดประสงคจ์ะขอใบรับรองสขุอนามัยพืชสําหรับการสง่ตอ่ ตอ้งปฏบิัตติามประกาศกรมวชิาการเกษตรเรือ่ง 

หลกัเกณฑว์ธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัยพชื และใบรับรองสขุอนามัยพชืสําหรับการสง่ตอ่ 
พ.ศ. 2551 

2.ผูข้อใบรับรองสขุอนามัยพืชสําหรับการสง่ต่อยืน่คําขอพรอ้มเอกสารแนบต่อพนักงานเจา้หนา้ที ่ณ ด่านตรวจ
พชืทา่อากาศยานสวุรรรณภมู ิ

3. ผูข้อใบรับรองสขุอนามัยพชืสาํหรับการสง่ตอ่จัดเตรยีมพชืทีจ่ะสง่ออกเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบ ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 จัดเตรียมพืชทีจ่ะสง่ออกใหถู้กสุขอนามัยพืช (เชน่ ทําความสะอาด, กําจัดศัตรูพืช เป็นตน้) ตาม

หลกัเกณฑข์องประเทศผูนํ้าเขา้ 
3.2 แสดงบัญชรีายชือ่พชืในแตล่ะภาชนะบรรจุ ใหต้รงตามชนิดและปรมิาณทีแ่จง้ในคําขอและในแบบบัญชี

แสดงรายชือ่พชืทีแ่นบมากับคําขอ 
3.3 บรรจพุชืในภาชนะบรรจทุีแ่ข็งแรงและเหมาะสม 
3.4 ไมบ่รรจสุ ิง่อืน่ใดนอกเหนือจากพชื ตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นคําขอและในบัญชแีสดงรายชือ่พชืทีแ่นบมากับคําขอ 

4. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอ มาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืนีจ้ะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ชว่งเวลา 21.30-04.30 น. โปรดแจง้งานลว่งหนา้
กบัเจา้หนา้ทีก่อ่นไปขอรับบรกิาร))  
ดา่นตรวจพชืทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเขตปลอดอากรทา่อากาศ
ยานสวุรรณภมู ิอาคาร S-1 ชัน้ 1  เลขที ่999 หมูท่ี ่1 ตําบล
ราชาเทวะ อําเภอบางพล ีจังหวดัสมุทรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0 2134 0501 โทรสาร 0 2134 0502 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิาร
ตลอด 24 ชัว่โมง 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 นาท ี
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูข้อรับใบรับรองสขุอนามัยพชืสาํหรับการสง่ตอ่ยืน่คําขอ
ใบรับรองสขุอนามัยพชืสาํหรับการสง่ตอ่ (แบบ พ.ก. 8) พรอ้ม
เอกสารประกอบใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารตาม ขอ้ 
1 
 
(หมายเหต:ุ -)  

4 นาท ี ดา่นตรวจพชืทา่
อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 

2. การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบจํานวนสนิคา้และสุม่ตัวอยา่งพชืเพือ่
ตรวจสอบศตัรูพชืตามขอ้กําหนดของประเทศผูนํ้าเขา้ 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบศตัรูพชืและบนัทกึผลการตรวจสอบ
ศตัรูพชื 
3. เจา้หนา้ทีพ่มิพใ์บรับรองสขุอนามัยพชื 
 
(หมายเหต:ุ -)  

22 นาท ี ดา่นตรวจพชืทา่
อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
1. ผูม้อํีานาจลงนาม ลงนามในใบรับรองสขุอนามัยพชืสาํหรับสง่
ตอ่ 
2. เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูข้อรับใบรับรองสขุอนามัยพชืสําหรับการสง่ตอ่
ชาํระคา่ธรรมเนยีม 
 
(หมายเหต:ุ -)  

4 นาท ี ดา่นตรวจพชืทา่
อากาศยานสวุรรณภมู ิ
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูม้อบอํานาจ 
และผูรั้บมอบอํานาจ อยา่งละ 1 ฉบบั) 

กรมการปกครอง 

2. 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชเ้ฉพาะชาวตา่งชาต ิหรอืนักทอ่งเทีย่ว) 

กรมการกงสลุ 

3. 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4. 
 

คําขอใบรบัรองสขุอนามยัพชืสําหรบัการสง่ตอ่ (แบบ พ.ก. 8) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

5. 
 

บญัชแีสดงรายชือ่พชืแนบทา้ยแบบคําขอใบรบัรองสขุอนามยัพชื
สําหรบัการสง่ตอ่ (แบบ พ.ก. 8.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

6. 
 

ใบแนบแนบทา้ยแบบคําขอใบรบัรองสขุอนามยัพชืสําหรบัการสง่
ตอ่ (แบบ พ.ก. 8.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

7. 
 

ใบรบัรองสขุอนามยัพชื (ของประเทศตน้ทาง) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8. 
 

หนงัสอือนุญาตใหนํ้าสิง่ตอ้งหา้ม สิง่กํากดั หรอืสิง่ไมต่อ้งหา้ม
ออกไปจากดา่นตรวจพชืสถานกกัพชื ยานพาหนะ หรอืสถานทีใ่ด 
ๆ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

9. 
 

ใบอนุญาตสง่ออกซึง่เมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสง่ตอ่เมล็ดพันธุพ์ชืควบคมุเพือ่การคา้) 

กรมวชิาการเกษตร 

10. 
 

ใบอนุญาตนําเขา้ (Import Permit) ของประเทศปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

11. 
 

แบบคําขอใหต้รวจรบัรองสุขอนามยัพชื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีปลายทางตอ้งการใหร้ะบกุารตรวจรับรองพเิศษดา้น
สขุอนามัยพชื) 

กรมวชิาการเกษตร 

12. 
 

ใบตราสง่สนิคา้ทางอากาศ (Air Waybill) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีประสงคใ์หล้งเลข ใบตราสง่สนิคา้ทางอากาศ (Air 
Waybill) ลงในใบรับรองสขุอนามัยพชืสาํหรับการสง่ตอ่) 
 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
13. 

 
Letter of Credit หรอื L/C 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีตอ้งการใหร้ะบหุมายเลขลงในใบรับรองสขุอนามัยพชื
สาํหรับการสง่ตอ่) 

- 

14. 
 

หนงัสอืแจง้ความจํานงขอรบัรหสัผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํหรับการขอใชง้านครัง้แรกเทา่นัน้) 

กรมวชิาการเกษตร 

15. 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- เฉพาะกรณีมอบอํานาจ 
- ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท หรอื 30 บาท) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / 

รอ้ยละ) 
1. คา่ใบรบัรองสขุอนามยัพชืสําหรบัการสง่ตอ่ 

(หมายเหต:ุ (ตอ่ 1 ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

2. คา่ใบแทนใบรบัรองสขุอนามยัพชืสําหรบัการสง่ตอ่ 
(หมายเหต:ุ (ตอ่ 1 ฉบับ /กรณีมกีารแกไ้ข หรอืขอออกใบรับรอง
สขุอนามัยพชืสาํหรับการสง่ตอ่แทนใบเดมิ))  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  
 

3. คา่ป่วยการของพนกังานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
(หมายเหต:ุ (1. คา่ป่วยการเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานในวนัหยดุราชการ นอก
เวลาราชการ หรอืนอกสถานทีร่าชการ 1.1 วนัหยดุราชการ นอกสถานที่
ราชการ  ชัว่โมงแรกรวมทัง้เวลาเดนิทางใหค้ดิคนละ 150 บาท ชัว่โมง
ตอ่ไปคดิคนละ 50 บาท   1.2 นอกเวลาราชการ นอกสถานทีร่าชการ 
ชัว่โมงแรกรวมทัง้เวลาเดนิทางใหค้ดิคนละ 150 บาท ชัว่โมงตอ่ไปคดิคน
ละ 50 บาท    1.3 นอกสถานทีร่าชการ ในเวลาราชการ ชัว่โมงแรก
รวมทัง้เวลาเดนิทางใหค้ดิคนละ 120 บาท ชัว่โมงตอ่ไปคดิคนละ 40 
บาท)  ))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

4. คา่พาหนะตาม พ.ร.บ. กกัพชื พ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(หมายเหต:ุ (คา่พาหนะเดนิทางสาํหรับพนักงานเจา้หนา้ทีไ่ปตรวจนอก
สถานทีเ่ทา่ทีจํ่าเป็นและใชจ้่ายจรงิ))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การยืน่ขอตรวจพชื และ/หรอืควบคมุการกําจดั
ศตัรพูชืนอกสถานทีใ่หบ้รกิาร เพือ่ขอรบัใบรบัรองสขุอนามยัพชื 46 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูย้ืน่ขอตรวจพชื และ/หรอืควบคมุการกําจัดศัตรูพชืนอกสถานทีใ่หบ้รกิาร เพือ่ขอรับใบรับรองสขุอนามัยพชื 

จะตอ้งปฏบิัตติาม พระราชบญัญัตกิักพชื พ.ศ. 2507แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตกิักพชื (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542
และ พระราชบญัญัตกิกัพชื (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2551 

2. วธิกีารยืน่ขอตรวจพชืและ/หรอืควบคมุการกําจัดศตัรูพชืนอกสถานทีใ่หบ้รกิาร เพือ่ขอรับใบรับรองสขุอนามัยพชื 
2.1 กรณียืน่คําขอพ.ก. 7ลว่งหนา้ตามแผนการสง่ออก 

(1) ผูย้ืน่คําขอสามารถยืน่คําขอดว้ยตนเองไดท้ี ่กลุม่บรกิารสง่ออกสนิคา้เกษตร กรมวชิาการเกษตร 
(2) ผูย้ืน่คําขอรอการตรวจสอบเอกสารจากเจา้หนา้ที ่และรอรับหมายเลข PQ No. 
(3) เมือ่ผูย้ืน่คําขอเตรยีมสนิคา้พรอ้มสง่ออก ใหแ้จง้หมายเลข PQ No. วัน เวลา และสถานทีท่ีจ่ะให ้

เจา้หนา้ทีทํ่าการตรวจและ/หรอืควบคมุการกําจัดศัตรูพชืใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบทางโทรศัพทห์มายเลข 0-2579-1568 หรอื
09-2462-6237 

(4) ขัน้ตอนการดําเนนิงามตามคู่มอืประชาชนจะเริม่นับเวลาตัง้แต ่ผูย้ืน่คําขอโทรศัพทแ์จง้หมายเลข 
PQ No. วัน เวลา และสถานทีท่ีจ่ะใหเ้จา้หนา้ทีทํ่าการตรวจและ/หรอืควบคมุการกําจัดศัตรูพชืใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบทาง
โทรศพัทห์มายเลข0-2579-1568 และ09-2462-6237 เรยีบรอ้ยแลว้ 

2.2กรณียืน่คําขอพ.ก. 7 แตล่ะคราว 
(1) ผูย้ืน่คําขอเตรยีมสนิคา้พรอ้มทีจ่ะสง่ออก 
(2) ผูย้ืน่คําขอสามารถยืน่คําขอทางโทรสารหมายเลข 0-2579-1581 
(3) ผูย้ืน่คําขอตอ้งโทรศพัทส์อบถามความถกูตอ้งของเอกสารทีโ่ทรศัพทห์มายเลข0-2579-1568 และ 

09-2462-6237 และขอรับหมายเลข FAX No. พรอ้มทัง้แจง้วัน เวลา และสถานทีท่ีจ่ะใหเ้จา้หนา้ทีทํ่าการตรวจ และ/
หรอืควบคมุการกําจัดศตัรูพชื  

      หมายเหต ุคําขอ พ.ก. 7 ทางโทรสารหากไมม่กีารแจง้ทํางานใน 2 วนัจะถกูยกเลกิทนัท ี
(4) ขัน้ตอนการดําเนนิงามตามคูม่อืประชาชนจะเริม่นับเวลาตัง้แต ่ผูย้ืน่คําขอไดรั้บ FaxNo. พรอ้มทัง้

ระบุวัน เวลา และสถานทีท่ี่จะใหเ้จา้หนา้ที่ทําการตรวจและ/หรือควบคุมการกําจัดศัตรูพืชใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบทาง
โทรศพัทห์มายเลข 0-2579-1568 และ09-2462-6237 เรยีบรอ้ยแลว้ 

3. กรณีผูย้ืน่คําขอแจง้งานทีไ่มใ่ชก่ทม.หรอืปรมิณฑล ใหแ้จง้งานเจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้กอ่นปฏบิัตงิาน 1 วนั 
4. เมือ่สนิคา้ผ่านการตรวจสอบ/ควบคมุการกําจัดศัตรูพชืจากเจา้หนา้ทีแ่ลว้ ผูป้ระกอบการตอ้งทําการสง่ออก

สนิคา้ภายใน 14 วันนับจากวันทีต่รวจสอบเสร็จ กรณีรมยาใหนั้บจากวันทีค่รบกําหนดรมยา หากไม่สามารถทําการ
สง่ออกไดภ้ายใน 14 วนัใหผู้ป้ระกอบการ แจง้เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปตรวจสอบและ/หรอืควบคมุการกําจัดศัตรูพชือกีครัง้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่บรกิารสง่ออกสนิคา้เกษตร สาํนักควบคมุพชืและวสัดุ
การเกษตร กรมวชิาการเกษตร  เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ 
แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0-
2940-6467-8 โทรสาร 0-2579-3576/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีส่ํานักควบคมุพชืและวัสดุ
การเกษตรแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัเสาร ์(ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
โทรศพัท ์0-2579-1568, 09-2462-6237, โทรสาร 0-2579-
1581/โทรศพัท ์
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีส่ํานักควบคมุพชืและวัสดุ
การเกษตรแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัเสาร ์(ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทกุดา่นทีเ่ปิดทําการ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (เวลาเปิดทําการของดา่นฯ อาจแตกตา่งกนั ใหผู้ ้
ยืน่คําขอตดิตอ่สอบถามดา่นฯ ทีป่ระสงคจ์ะขอใชบ้รกิาร))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:00 - 00:00 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูย้ืน่ ยืน่คําขอใบรับรองสขุอนามัยพชื ตามพระราชบัญญัติ
กกัพชื พ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (แบบคําขอ พ.ก. 7) 
และเอกสารประกอบถกูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบแบบคําขอฯ (แบบ พ.ก. 7) และเอกสาร
ประกอบตามขอ้ 1. 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีรั่บแจง้งาน เดนิทางไปตรวจสอบพชื และ/ควบคมุ
การกําจัดศตัรูพชื 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานผลการปฏบิตังิานและแจง้ผูย้ืน่คําขอ
รับทราบผล 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ สาํเนาบตัรประชาชนผูม้อบอํานาจและผูรั้บ
มอบอํานาจอยา่งละ 1 ฉบบั และยืน่ครัง้แรกเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ยืน่ครัง้แรกเทา่นัน้) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบอนุญาตนําเขา้จากประเทศปลายทาง (Import permit) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

4 
 

คําขอรบัใบรบัรองสขุอนามยัพชื ตามพระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศง 
2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (แบบ พ.ก.7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

บญัชแีสดงรายชือ่พชืแนบทา้ยแบบคําขอใบรบัรองสขุอนามยัพชื 
แบบ พ.ก. 7.1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

ใบแนบแนบทา้ยแบบคําขอใบรบัรองสขุอนามยัพชื แบบ พ.ก. 7.2 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

7 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูข้อเป็นนติบิคุคล และใชค้รัง้แรกเทา่นัน้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีชาวตา่งชาตใิหใ้ชแ้ทนบตัรประจําตวัประชาชน 
และใชค้รัง้แรกเทา่นัน้) 

กรมการกงสลุ 

9 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมอบอํานาจ และยืน่ครัง้แรกเทา่นัน้) 

10 
 

แบบฟอรม์ขอรบัรหสัผูใ้ชร้ะบบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ยืน่ครัง้แรกเทา่นัน้) 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่พาหนะของพนกังานเจา้หนา้ทีต่ามมาตรา 16 แหง่ พ.ร.บ. กกั

พชื 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยพ.ร.บ.กพัพชื (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2542 ใหเ้รยีกเก็บไดเ้ทา่ทีจํ่าเป็นและจา่ยจรงิ 
(หมายเหต:ุ (ตามระยะทาง))  

 -   
 

2 คา่ป่วยการเจา้หนา้ทีซ่ ึง่ปฏบิตังิานในวนัหยุดราชการ นอกเวลา
ราชการ หรอืนอกสถานทีร่าชการ ตามกฎกระทรวง กําหนด
คา่ธรรมเนยีมและค�าป่วยการ พ.ศ. 2553 
(หมายเหต:ุ (คา่ป่วยการเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานในวนัหยดุราชการ นอกเวลา
ราชการ หรอืนอกสถานทีร่าชการ 1. วนัหยดุราชการ นอกสถานทีร่าชการ 
ชัว่โมงแรกรวมทัง้เวลาเดนิทางใหค้ดิคนละ 150 บาท ชัว่โมงตอ่ไปคดิคน
ละ 50 บาท 2. นอกเวลาราชการ นอกสถานทีร่าชการ ชัว่โมงแรกรวมทัง้
เวลาเดนิทางใหค้ดิคนละ 150 บาท ชัว่โมงตอ่ไปคดิคนละ 50 บาท 3. 
นอกสถานทีร่าชการ ในเวลาราชการ ชัว่โมงแรกรวมทัง้เวลาเดนิทางให ้
คดิคนละ 120 บาท ชัว่โมงตอ่ไปคดิคนละ 40 บาท))  

 -   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบ พ.ก.7, แบบ พ.ก. 7.1, แบบ พ.ก. 7.2 
(หมายเหต:ุ -)  

2 คูม่อืการกรอก แบบคําขอ พ.ก. 7, พ.ก. 7.1 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ : - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การออกใบรบัรองสขุอนามยัพชื (กรณีตรวจพชื 

และ/หรอืควบคมุการกําจดัศตัรพูชืนอกสถานที่
ใหบ้รกิาร) 47 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูย้ืน่คําขอใบรับรองสขุอนามัยพืช จะตอ้งปฏบิัตติาม ประกาศกรมวชิาการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ ์วธิกีาร 

และเงือ่นไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามัยพชื และใบรับรองสขุอนามัยพชืสําหรับการสง่ตอ่ พ.ศ. 2551และ
ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2553) 

2. ผูย้ืน่คําขอรับใบรับรองสขุอนามัยพชืจะตอ้งปฏบิตัดิงันี ้
2.1 นําสําเนาแบบคําขอ พ.ก. 7(หากไม่มกีารแกไ้ขเอกสารคําขอ) พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ B/L, 

Invoice, Letter of Credit เป็นตน้ ยืน่ใหก้ับเจา้หนา้ที ่(ชอ่งหมายเลข 2) เพือ่เจา้หนา้ทีจ่ะไดค้น้หารายงานการ
ปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่หากประสงคจ์ะขอแกไ้ขคําขอพ.ก. 7จากเดมิทีย่ืน่ไวใ้หจั้ดเตรยีมฉบับแกไ้ขมาดว้ย 

2.2 รอการตรวจสอบเอกสารจากเจา้หนา้ที ่หากถูกตรวจพบวา่ยังมกีารคา้งคา่ยานพาหนะ เจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่
ดําเนนิการใหจ้นกวา่จะจา่ยคา่ยานพาหนะใหก้ับเจา้หนา้ทีก่อ่น และรอใบรับเงนิคา่ยานพาหนะ 

2.3 รอเรยีกจากเจา้หนา้ที ่(ชอ่งหมายเลข 3) เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งของ Draft ใบรับรองสขุอนามัยพชื
หากมอีะไรแกไ้ข ใหแ้กไ้ขใน Draft ใบรับรองสขุอนามัยพชืดว้ยตนเองพรอ้มลงนามกํากับ สง่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่พือ่จัดพมิพ์
ใบรับรองสขุอนามัยพืชฉบับสมบูรณ์ให ้หากเกดิความผดิพลาดซ้ําเนื่องจากการแกไ้ขไม่ครบและไม่ใชค่วามผดิของ
เจา้หนา้ที ่ผูป้ระกอบการจะตอ้งชาํระคา่พมิพใ์บรับรองสขุอนามัยพชืฉบับทีผ่ดินัน้ดว้ย 

2.4 ตรวจสอบความถกูตอ้งของใบรับรองสขุอนามัยพชือกีครัง้และสง่คนืเอกสารทัง้หมดใหเ้จา้หนา้ทีเ่พือ่คดิ
คา่ธรรมเนยีม 

3. กรณีทีรั่บใบรับรองสขุอนามัยพชืไปแลว้ และตอ้งการแกไ้ขใหทํ้าหนังสอืขอแกไ้ขจากผูป้ระกอบการ หรือ
เขยีนคําขอแกไ้ขดว้ยตนเองพรอ้มนําใบรับรองสขุอนามัยพชื ฉบบัเดมิ (ทัง้ชดุ) มาดว้ย เพือ่ออกใบรับรองสขุอนามัยพชื
ฉบับใหม่ให ้หากสง่ตน้ฉบับไปต่างประเทศแลว้ใหนํ้าสําเนาใบรับรองสขุอนามัยพชืพรอ้มหนังสอืขอใบแทนใบรับรอง
สขุอนามัยพชืจากผูป้ระกอบการเทา่นัน้ มาแสดงเพือ่ออก ใบรับรองสขุอนามัยพชืฉบบัแกไ้ขให ้

4. ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
5. ขัน้ตอนการดําเนนิงามตามคูม่อื จะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครับถว้นถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่บรกิารสง่ออกสนิคา้เกษตร สาํนักควบคมุพชืและวสัดุ
การเกษตร กรมวชิาการเกษตร  เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิแขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0-2940-6467-
8 โทรสาร 0-2579-3576/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีส่ํานักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัเสาร ์(ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทกุดา่นทีเ่ปิดทําการ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (เวลาเปิดทําการของดา่นฯ อาจแตกตา่งกนั ใหผู้ย้ืน่
คําขอตดิตอ่สอบถามดา่นฯ ทีป่ระสงคจ์ะขอใชบ้รกิาร))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 100 นาท ี
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอ ยืน่สําเนาแบบคําขอใบรับรองสขุอนามัยพชืตาม
พระราชบญัญัตกิกัพชื พ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (แบบ 
พ.ก. 7) พรอ้มเอกสารประกอบทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสาํเนาแบบ พ.ก. 7 กบัรายงานการ
ปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่และเอกสารประกอบทีเ่กีย่วขอ้ง 
(หมายเหต:ุ (สาํเนาแบบ พ.ก. 7 จะตอ้งผา่นการอนุมัตจิาก
พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ลว้))  

40 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่มิพร์่างใบรับรองสขุอนามัยพชื ใหผู้ย้ืน่คําขอ
ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่มิพใ์บรับรองสขุอนามัยพชื เพือ่เสนอผูม้อํีานาจลง
นาม 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
4.1 ผูม้อํีานาจลงนามใบรับรองสขุอนามัยพชื 
4.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ืน่คําขอฯ รับใบรับรองสขุอนามัยพชืพรอ้ม
ชาํระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
สําเนาแบบคําขอใบรบัรองสุขอนามยัพชื 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(จะตอ้งผ่านการอนุมัตจิากเจา้หนา้ทีแ่ลว้) 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

บญัชแีสดงรายชือ่พชืแนบทา้ยแบบคําขอใบรบัรองสขุอนามยัพชื 
แบบ พ.ก. 7.1 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมวชิาการเกษตร 

3 
 

ใบแนบแนบทา้ยแบบคําขอใบรบัรองสขุอนามยัพชื แบบ พ.ก. 7.2 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

กรมวชิาการเกษตร 

4 Letter of Credit 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีระบ ุLC Number ในใบรับรองสขุอนามัยพชื หรอืมี
เงือ่นไขเพิม่เตมิ) 

- 

5 
 

ใบตราสง่สนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ระบวุนัทีส่นิคา้ on bord) 

- 

6 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนผูส้ง่ออกผกัและผลไม ้
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสง่ออกผักผลไมไ้ปนอกราชอาณาจักร) 

กรมวชิาการเกษตร 

7 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ผลทเุรยีนสดไปนอก
ราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสง่ออกผลทเุรยีนสด) 

กรมวชิาการเกษตร 

8 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ผลลําไยสดไปนอก
ราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสง่ออกผลลําไยสด) 
 

กรมวชิาการเกษตร 

9 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนเป็นผูส้ง่ดอกกลว้ยไมส้ดไป
นอกราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสง่ออกกลว้ยไมส้ด) 
 

กรมวชิาการเกษตร 

10 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนผูส้ง่ออกพชืควบคมุ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(เฉพาะการสง่ออกพชืควบคมุตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณื เรือ่ง กําหนดพชืเป็นพชืควบคมุ พ.ศ. 2552ไปสหภาพ
ยโุรป) 

11 
 

ใบแนบใบสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคมุ 
(แบบ พ.ก. 14-2) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะการสง่ออกพชืควบคมุตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรือ่ง กําหนดพชืเป็นพชืควบคมุ พ.ศ. 2552 ไปสหภาพ
ยโุรป) 

กรมวชิาการเกษตร 

12 
 

รายงานผลการตรวจการระบาดของแมลงหวีข่าวในแหลง่ผลติพชื
ควบคมุเพือ่การสง่ออก พชืควบคมุไปสหภาพยโุรป 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

13 
 

ใบสําคญัแสดงการขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่ผลติพชืควบคุม ตาม 
พ.ร.บ. กกัพชื พ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะการสง่ออกพชืควบคมุตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรือ่ง กําหนดพชืเป็นพชืควบคมุ พ.ศ. 2552 ไปสหภาพ
ยโุรป) 

กรมวชิาการเกษตร 

14 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนโรงเรอืนปลูกเลีย้งกลว้ยไมแ้ละไมด้อกไม้
ประดบัเพือ่การสง่ออกไปยงัสาธารณรฐัเกาหล ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสง่ออกไมป้ระดบัไปสาธารณรัฐเกาหล)ี 

กรมวชิาการเกษตร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนโรงรมเมทลิโบรไมด ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมกีารรับรองการกําจัดศตัรูพชืดว้ยสารรมเมทลิโบรไมด)์ 

กรมวชิาการเกษตร 

16 
 

ใบรบัรองสขุอนามยั (Health Certificate) แบบ พ.ก. 11-1 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํหรับการสง่ออกพชื ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรือ่ง กําหนดพชืควบคมุเฉพาะ พ.ศ. 2554) 

กรมวชิาการเกษตร 

17 
 

ใบแนบแนบทา้ยแบบคําขอใบรบัรองสขุอนามยั (แบบ พ.ก. 11.1) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํหรับการสง่ออกพชื ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรือ่ง กําหนดพชืควบคมุเฉพาะ พ.ศ. 2554) 

กรมวชิาการเกษตร 

18 
 

คําขอใหแ้กไ้ขใบแนบใบรบัรองสขุอนามยั (แบบ พ.ก. 12) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีแกไ้ขรายการตาม พ.ก. 11.1) 

กรมวชิาการเกษตร 

19 
 

ใบรายงานผลวเิคราะหก์ารปนเป้ือน GMOs (Test 
Report/Certificate for non-GMOs) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. ตอ้งเป็นผลวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิารทีก่รมวชิาการ
เกษตรรับรอง (ฉบับจรงิ) 2. สําหรับการสง่ออกมะละกอไปสหภาพยโุรป 
นอรเ์วย ์สวสิเซอรแ์ลนดแ์ละญีปุ่่ น) 

กรมวชิาการเกษตร 

20 
 

ผลการตรวจวนิจิฉยัศตัรูพชืจากกลุม่วจิยัการกกักนัพชื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตามเงือ่นไขทีป่ระเทศปลายทางกําหนด หากปลายทางมไิด ้
กําหนดไว ้ไมต่อ้งใช)้ 

กรมวชิาการเกษตร 

21 หนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนโรงคดับรรจุสนิคา้เกษตร (GMP) กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสนิคา้ผัก ผลไมส้ดสง่ออกไปสหภาพยโุรป 
สวสิเซอรแ์ลนด ์และนอรเ์วย)์ 

22 
 

หนงัสอืรบัรองการผลติ/คดับรรจ ุหรอืสง่มอบสนิคา้ทีไ่ดร้บัการขึน้
ทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสง่ออกผัก ผลไมส้ดและพชืควบคมุไปสหภาพยโุรป 
นอรเ์วย ์สวสิเซอรแ์ลนด)์ 

กรมวชิาการเกษตร 

23 
 

ใบอนุญาตสง่ออกซึง่เมล็ดพนัธค์วบคมุเพือ่การคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํหรับการสง่ออกเมล็ดพันธุ ์ตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรือ่ง กําหนดชนดิและชือ่พันธุข์องเมล็ดพันธุใ์หเ้ป็นเมล็ด
พันธุค์วบคมุ พ.ศ. 2556) 

กรมวชิาการเกษตร 

24 
 

คําขอรบัใบแทนใบรบัรองสุขอนามยัพชืตามพระราชบญัญตักิกั
พชื พ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(พรอ้มหนังสอืชีแ้จง) 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบรบัรองสขุอนามยัพชื 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

2 ใบแทนใบรบัรองสขุอนามยัพชื 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  
 

3 คา่ป่วยการของพนกังานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
(หมายเหต:ุ (วนัหยดุราชการ ในสถานทีร่าชการชัว่โมงแรกใหค้ดิคนละ 
120 บาท ชวัโมงตอ่ไปใหค้ดิคนละ  40  บาท ))  

 คา่ธรรมเนยีม 120 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ : - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การออกใบอนญุาตนําเขา้ / สง่ออก / นําผา่นซึง่

เมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 48 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ตามพระราชบัญญัตพัินธุพ์ชื พ.ศ. 2518 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิและตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง กําหนดชนิดของเมล็ดพันธุใ์หเ้ป็นเมล็ดพันธุค์วบคุม พ.ศ. 2556 ดังนัน้การนําเขา้ สง่ออก นําผ่าน เมล็ดพันธุ์
ควบคมุ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ทีก่อ่นดําเนนิกจิการ 

2. วธิกีารขอใบอนุญาตเป็นไปตามกฎกระทรวง เรือ่ง กําหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขออนุญาต การ
ออกใบอนุญาต การตอ่อายใุบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต เกีย่วกบัเมล็ดพันธุค์วบคมุ พ.ศ. 2549 

3. มาตรา 16 แหง่พระราชบญัญัตพัินธุพ์ชื พ.ศ. 2518 ไดกํ้าหนดคณุสมบตัผิูข้อใบอนุญาตฯ ดงันี ้
3.1 บรรลนุติภิาวะ                                                
3.2 มถีิน่ทีอ่ยูห่รอืสาํนักงานในประเทศไทย     
3.3 ไมเ่ป็นคนวกิลจรติ คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ             
3.4 มสีถานทีท่ีเ่หมาะสมในการรวบรวมขาย นําเขา้ หรือสง่ออกซึง่เมล็ดพันธุค์วบคุมตามทีกํ่าหนดขอรับ

ใบอนุญาต                                                          
3.5 ใชช้ือ่ในการประกอบพาณิชยกจิไม่ซํ้า หรือคลา้ยคลงึกับชือ่ทีใ่ชใ้นการประกอบพาณิชยกจิของผูรั้บ

ใบอนุญาตอยูแ๋ลว้ หรอืผูซ้ ึง่อยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พักใบอนุญาต หรอืถกูเพกิถอนใบอนุญาตยังไมค่รบ 2 ปี 
4. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ขณะนั้น ผูย้ื่นคําขอและผูรั้บคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายละเอยีดของการแกไ้ขพรอ้มกําหนด
ระยะเวลา หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิในเวลาทีกํ่าหนด ผูรั้บคําขอจะปฏเิสธคําขอชดุนัน้ และหากผูย้ืน่
คําขอประสงคจ์ะดําเนนิการตอ่ตอ้งยืน่คํารอ้งพรอ้มเอกสารใหม ่

5. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุพันธุพ์ชื สํานักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร กรม
วชิาการเกษตร เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขต
จตจัุกร กรุงเทพ 10900 โทรศพัท/์โทรสาร 02-579-3635/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขอรับใบอนุญาตตามประเภทของกจิการ 
พรอ้มเอกสารและหลักฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานประกอบการอนุญาต 
2.2 เจา้หนา้ทีพ่มิพใ์บอนุญาตตามประเภททีย่ืน่คําขอและเสนอผู ้
มอํีานาจลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจอนุญาตลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2 สําเนาทะเบยีนบา้น กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

แบบคําขอรบัใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา้ หรอืสง่ออกซึง่เมล็ด
พนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ (พ.พ. 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอใบอนุญาตนําเขา้/สง่ออกเมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่
การคา้) 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

แบบคําขอรบัใบอนุญาตนําผา่น ซึง่เมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 
(พ.พ. 2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอใบอนุญาตนําผ่านเมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้) 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

ทะเบยีนพาณชิยห์รอืทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิม่ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7 
 

หนงัสอืแสดงวา่เป็นผูดํ้าเนนิกจิการของนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาต) 

- 

8 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีทีผู่ย้ ืน่คําขอไดรั้บมอบอํานาจใหย้ืน่คําขอแทน) 

- 

9 
 

ใบกํากบัสนิคา้ (Invoice) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีขอใบอนุญาตนําผ่านเมล็ดพันธุค์วบคมุ) 

- 

10 
 

ใบกํากบัการบรรจหุบีหอ่ (Packing List) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีขอใบอนุญาตนําผ่านเมล็ดพันธุค์วบคมุ) 

- 

11 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของสถานเก็บเมล็ดพนัธุค์วบคมุ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีขอใบอนุญาตนําเขา้/สง่ออกเมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่
การคา้) 

- 

12 
 

หนงัสอืสญัญาเช่าหรอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีเ่พือ่ประกอบ
กจิการขายเมล็ดพนัธุ ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีสถานทีเ่ก็บรักษาเมล็ดพันธุไ์มใ่ชท่ีเ่ดยีวกบัสถานทีทํ่า
การหรอืเชา่สถานทีห่รอืใชส้ถานทีร่่วมกนัหรอืเอกสารอืน่ๆ ทีแ่สดงสทิธิ์
ในการใชส้ถานทีเ่พือ่ประกอบกจิการ) 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบอนุญาตนําเขา้เมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 

(หมายเหต:ุ (รายปี))  
 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  
 

2 ใบอนุญาตสง่ออกเมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ (รายปี))  

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  
 

3 ใบอนุญาตนําผา่นเมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ (รายปี))  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การออกใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่

การคา้  
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ตามพระราชบญัญัตพัินธุพ์ชื พ.ศ. 2518 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ไดกํ้าหนดใหเ้มล็ดพันธุค์วบคมุตามทีก่ระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ประกาศกําหนดชนดิและชือ่พันธุข์องเมล็ดพันธุใ์หเ้ป็นเมล็ดพันธุค์วบคมุ พ.ศ. 2556 การรวบรวม
เมล็ดพันธุต์อ้งไดรั้บใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้จากพนักงานเจา้หนา้ที ่การขออนุญาตและการออก
ใ บ อ นุ ญ า ต เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  กํ า ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  วิ ธี ก า ร  แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต  
การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตเกีย่วกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. 2549  
(ขอ้ 4) และคําขอรับใบอนุญาตรวบรวบฯ ใหเ้ป็นไปตามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง กําหนดแบบคําขอ แบบ
ใบอนุญาต และแบบพมิพต์า่ง ๆ เกีย่วกับเมล็ดพันธุค์วบคมุ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 ตามมาตร 16 (4) ตอ้งมสีถานที่
รวบรวมทีเ่หมาะสม ดังนัน้พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งตรวจสถานทีร่วบรวมตามหลักวชิาการและเมื่อไดรั้บใบอนุญาต
รวบรวมเมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้แลว้ จะตอ้งปฏบิัตติามมาตรา 13 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง 
กําหนดขอ้ความอืน่ทีรั่ฐมนตรเีห็นสมควรประกาศในราชกจิจานุเบกษา ระบเุพิม่เตมิในฉลาก พ.ศ. 2550 อกีทัง้ยังตอ้ง
ควบคมุคณุภาพของเมล็ดพันธุค์วบคมุตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง กําหนดมาตรฐาน คณุภาพและวธิี
เก็บรักษาเมล็ดพันธุค์วบคมุ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 กรณีขา้วเปลอืกตอ้งปฏบิัตติามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรือ่ง กําหนดชนดิและอตัราสว่นของวตัถทุีใ่ช ้หรอืม ีหรอืผสม หรอืเจอืปนในเมล็ดพันธุค์วบคมุ และกําหนดวัตถุหรอืสิง่
ทีเ่ป็นศตัรูพชืซึง่หา้มใช ้หรอืม ีหรอืผสม หรอืเจอืปนในเมล็ดพันธุค์วบคมุตามพระราชบัญญัตพัินธุพ์ชื พ.ศ. 2518 พ.ศ. 
2552 และกรณีเมล็ดพันธุม์ะละกอตอ้งปฏบิตัติามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง กําหนดชนดิและอตัราสว่น
ของวัตถุทีใ่ช ้หรือม ีหรอืผสม หรือเจอืปนในเมล็ดพันธุค์วบคุม และกําหนดวัตถุหรือสิง่ทีเ่ป็นศัตรูพืชซึง่หา้มใชห้รือม ี
หรอืผสม หรอืเจอืปนในเมล็ดพันธุค์วบคมุ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 

2.กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งหรอืไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ขณะนั้นผูย้ื่นคําขอและผูรั้บคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายละเอียดของการแกไ้ขพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิในเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะปฏเิสธคําขอชดุนัน้และหากผูย้ืน่คํา
ขอประสงคจ์ะดําเนนิการตอ่ตอ้งยืน่คํารอ้งพรอ้มเอกสารใหม ่

3.ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุพันธุพ์ชื สํานักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร  
กรมวชิาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพ 10900 โทรศพัท ์02-579-4652 โทรสาร 02-579-5084 
E-mail : ardcenter@doa.in.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ่
ทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 122 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา้ 
หรอืสง่ออกซึง่เมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้ (พ.พ. 1) พรอ้ม
เอกสารและหลักฐานใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีนั่ด และตรวจประเมนิสถานทีร่วบรวมเมล็ดพันธุค์วบคมุ
เพือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

120  
วนัทําการ 

สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การพจิารณา 
3.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาผลการตรวจสถานทีร่วบรวม 
3.2 เจา้หนา้ทีกํ่าหนดเลขทีใ่บอนุญาตพรอ้มจัดพมิพใ์บอนุญาต
รวบรวม (พพ.3) 
(หมายเหต:ุ -)  
 

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
4.1 ผูม้อํีานาจอนุญาตลงนามใบอนุญาตรวบรวมฯ 

3 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูป้ระกอบการชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
แบบคําขอรบัใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา้ หรอืสง่ออก ซึง่เมล็ด
พนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ (พ.พ. 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

4 ทะเบยีนพาณชิย ์หรอืทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิม่ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน วตัถปุระสงค ์และผูม้อํีานาจลงชือ่
แทนนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6 
 

หนงัสอืแสดงวา่เป็นผูดํ้าเนนิกจิการของนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาต) 

- 

7 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คําขอรับมอบอํานาจใหย้ืน่คําขอแทน) 

- 

8 
 

เอกสารแสดงทีต่ ัง้ของสถานทีร่วบรวมและเก็บเมล็ดพนัธุค์วบคมุ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ((แผนทีพ่รอ้มเสน้ทางการเดนิทาง)) 

- 

9 
 

หนงัสอืสญัญาเช่าหรอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีเ่พือ่ประกอบ
กจิการรวบรวมเมล็ดพนัธุ ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณี สถานทีร่วบรวมไมใ่ชท่ีเ่ดยีวกบัสถานทีทํ่าการ หรอืเชา่
สถานที ่หรอืใชส้ถานทีร่่วมกนั หรอืเอดสารอืน่ๆทีแ่สดงสทิธิใ์นการใช ้
สถานทีเ่พือ่ประกอบกจิการ) 

- 

10 
 

ภาพถา่ยอุปกรณ์และสถานทีร่วบรวมเมล็ดพนัธุ ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ตอ้งเป็นภาพถา่ยจากสถานทีจ่รงิ ถา่ยไมเ่กนิ 3 เดอืน  
แสดงอปุกรณ์ตามทีใ่ชง้านจรงิ) 

- 

11 
 

บตัรประจําตวัเจา้ของแปลงเพาะปาลม์นํา้มนั หรอืหนงัสอืการขึน้
ทะเบนีพอ่พนัธุแ์มพ่นัธุป์าลม์นํา้มนั 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ( เฉพาะกรณีประกอบกจิการรวบรวมปาลม์น้ํามัน ) 

กรมวชิาการเกษตร 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 

(หมายเหต:ุ (รายปี))  
 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตขายเมล็ดพนัธุค์วบคมุ 50 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ตามพระราชบัญญัตพัินธุพ์ชืพ.ศ. 2518 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรือ่งกําหนดชนดิของเมล็ดพันธุใ์หเ้ป็นเมล็ดพันธุค์วบคมุ พ.ศ. 2556 ดังนัน้การจําหน่ายเมล็ดพันธุค์วบคมุตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ทีก่อ่นดําเนนิกจิการ 

2 วธิกีารขอใบอนุญาตเป็นไปตามกฎกระทรวงเรือ่งกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการขออนุญาตการออก
ใบอนุญาตการตอ่อายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตเกีย่วกับเมล็ดพันธุค์วบคมุพ.ศ. 2549 โดยใชคํ้าขอตอ่
อายุใบอนุญาตฯตามประกาศกรมวชิาการเกษตรเรื่องกําหนดแบบคําขอแบบใบอนุญาตและแบบพมิพ์ต่างๆเกีย่วกับ
เมล็ดพันธุค์วบคมุ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 25570 

3. มาตรา 16 แหง่พระราชบญัญัตพัินธุพ์ชื พ.ศ. 2518 ไดกํ้าหนดคณุสมบตัผิูข้อใบอนุญาตฯ ดงันี ้
3.1 บรรลนุติภิาวะ 
3.2 มถีิน่ทีอ่ยูห่รอืสาํนักงานในประเทศไทย 
3.3 ไมเ่ป็นคนวกิลจรติ คนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
3.4 มสีถานทีท่ีเ่หมาะสมในการรวบรวม ขาย นําเขา้ หรือสง่ออกซึง่เมล็ดพันธุค์วบคุมตามทีกํ่าหนดขอรับ

ใบอนุญาต 
3.5 ใชช้ือ่ในการประกอบพาณิชยกจิไม่ซํ้าหรือคลา้ยคลงึกับชือ่ทีใ่ชใ้นการประกอบพาณิชยกจิของผูรั้บ

ใบอนุญาตอยูแ่ลว้ หรอืผูซ้ ึง่อยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พักใบอนุญาตหรอืถูกเพกิถอนใบอนุญาตยังไมค่รบ 2ปี 
4.กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งหรอืไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ขณะนั้นผูย้ื่นคําขอและผูรั้บคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายละเอียดของการแกไ้ขพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิในเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะปฏเิสธคําขอชดุนัน้และหากผูย้ืน่คํา
ขอประสงคจ์ะดําเนนิการตอ่ตอ้งยืน่คํารอ้งพรอ้มเอกสารใหม ่

5.ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุพันธุพ์ชื สํานักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร  
กรมวชิาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพ 10900 โทรศพัท/์โทรสาร  02 -579-3635 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักวจัิยและพัฒนาการเกษตร เขตที ่1-8/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการเกษตร ของกรมวชิาการเกษตร/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา้ 
หรอืสง่ออกซึง่เมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้ (พ.พ. 1) พรอ้ม
เอกสารและหลักฐานใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐานใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีกํ่าหนดเลขทีใ่บอนุญาตฯ พรอ้มจัดพมิพใ์บอนุญาต
ขายเมล็ดพันธุค์วบคมุ  (พ.พ. 4)  และเสนอผูม้อํีานาจลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจอนุญาตลงนามใบอนุญาตขายฯ 
3.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูป้ระกอบการและชาํระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
แบบคําขอรบัใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา้ หรอืสง่ออก ซึง่เมล็ด
พนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ (พ.พ. 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

4 
 

ทะเบยีนพาณชิย ์หรอืทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6 
 

หนงัสอืแสดงวา่เป็นผูดํ้าเนนิกจิการของนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาต) 

- 

7 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีทีผู่ย้ ืน่คําขอไดรั้บมอบอํานาจใหย้ืน่คําขอแทน) 

- 

8 
 

เอกสารแสดงแผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของสถานทีเ่ก็บเมล็ดพนัธุค์วบคมุ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

9 
 

หนงัสอืสญัญาเช่าหรอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีเ่พือ่ประกอบ
กจิการขายเมล็ดพนัธุ ์
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีสถานทีข่ายไมใ่ชท่ีเ่ดยีวกบัสถานทีทํ่าการหรอืเชา่
สถานทีห่รอืใชส้ถานทีร่่วมกนัหรอืเอกสารอืน่ๆทีแ่สดงสทิธิใ์นการใช ้
สถานทีเ่พือ่ประกอบกจิการ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบอนุญาตขายเมล็ดพนัธุค์วบคมุ 

(หมายเหต:ุ (รายปี))  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอือนญุาตนําเขา้ / สง่ออกเมล็ดพนัธุ ์
      ควบคมุมใิชเ่พือ่การคา้ 51 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ตามพระราชบญัญัตพัินธุพ์ชื พ.ศ. 2518 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และ ตามประกาศกรวง เรือ่งกําหนดชนดิของ

เมล็ดพันธุใ์หเ้ป็นเมล็ดพันธุค์วบคมุ พ.ศ. 2556 ดังนัน้การนําเขา้/สง่ออก เมล็ดพันธุค์วบคมุ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
พนักงานเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ แต่หากการนําเขา้/สง่ออกครัง้นั้น ไม่ไดม้ีจุดประสงคเ์พื่อการคา้ เช่น การนํามาปลูกเอง 
ไม่ไดข้ายเมล็ด จงึไม่จําเป็นตอ้งดําเนินการตามขัน้ตอนพธิกีารอืน่ๆทีก่ฏหมายกําหนด แต่จําเป็นตอ้งแจง้ขออนุญาต
เพือ่ใหห้น่วยงานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งทราบและจะไดป้ฏบิตัไิดถ้กูตอ้ง 

2. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งหรอืไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิ
ไดข้ณะนัน้ ผูย้ืน่คําขอและผูรั้บคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายละเอยีดของการแกไ้ข พรอ้มกําหนด
ระยะเวลา หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิในเวลาทีกํ่าหนด ผูรั้บคําขอจะปฏเิสธคําขอชดุนัน้ และหากผูย้ืน่
คําขอประสงคจ์ะดําเนนิการตอ่ตอ้งยืน่คํารอ้งพรอ้มเอกสารใหม ่

3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุพันธุพ์ชื สํานักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร  
กรมวชิาการเกษตร 
50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพ 10900 
โทรศพัท/์โทรสาร  02 -579-3635/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่หนังสอืแจง้ขอนําเขา้/สง่ออก เมล็ดพันธุ์
ควบคมุโดยแจง้วตัถุประสงคพ์รอ้มหลกัฐานประกอบ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานประกอบการอนุญาต 
ใหนํ้าเขา้/สง่ออก 
2.2 เจา้หนา้ทีพ่มิพห์นังสอือนุญาตนําเขา้/สง่ออกเมล็ดพันธุ์
ควบคมุมใิชเ่พือ่การคา้ และเสนอผูม้อํีานาจลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตใหนํ้าเขา้/สง่ออกเมล็ดพันธุ์
ควบคมุมใิชเ่พือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

4 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อนําเขา้/สง่ออกเมล็ดพนัธุค์วบคมุ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตอ้งระบจุดุประสงคใ์นการนําเขา้/สง่ออกเมล็ดพันธุ ์ 
ใหช้ดัเจน พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
วตัถปุระสงคด์ว้ย เชน่ โครงการวจัิย แผนการทดลอง แผนผังแสดง
สถานทีป่ลกู รายชือ่เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ฯลฯ ) 
 
 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
2 ใบกํากบัสนิคา้ (Invoice) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตอ้งระบวุตัถุประสงคก์ารนําเขา้/สง่ออก ในเอกสาร 
ใหช้ดัเจน) 

- 

3 
 

ใบกํากบัการบรรจหุบีหอ่ (Packing List) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีทีน่ติบิคุคลทีไ่มม่ใีบอนุญาตนําเขา้/สง่ออก 
เมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีทีผู่ย้ ืน่คําขอไดรั้บมอบอํานาจใหย้ืน่คําขอแทน) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
-   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้รายการนําเขา้/สง่ออกซึง่เมล็ดพนัธุค์วบคมุ 
      เพือ่การคา้แตล่ะคราว 52 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ตามพระราชบัญญัตพัินธุพ์ืช พ.ศ. 2518 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรือ่ง กําหนดชนดิของเมล็ดพันธุใ์หเ้ป็นเมล็ดพันธุค์วบคุม พ.ศ. 2556 ดังนัน้การนําเขา้/สง่ออกเมล็ดพันธุ์
ควบคมุตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ทีท่กุครัง้ 
  2. การนําเขา้เมล็ดพันธุค์วบคมุ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ทีเ่ป็นคราวไป โดยใชแ้บบแจง้รายการ
นําเขา้ซึง่เมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้แตล่ะคราวตามประกาศกรมวชิาการเกษตรเรือ่งกําหนดแบบคําขอแบบใบอนุญาต
และแบบพมิพต์า่งๆเกีย่วกับเมล็ดพันธุค์วบคมุ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2555 
  3. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งหรอืไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิ
ไดข้ณะนัน้ผูย้ื่นคําขอและผูรั้บคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายละเอยีดของการแกไ้ขพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิในเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะปฏเิสธคําขอชดุนัน้และหากผูย้ื่น 
คําขอประสงคจ์ะดําเนนิการตอ่ตอ้งยืน่คํารอ้งพรอ้มเอกสารใหม ่
  4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุพันธุพ์ชืสํานักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร 
กรมวชิาการเกษตร  
50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกรกรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท ์02-579-3635 โทรสาร 02-579-3635/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืของกรมวชิาการเกษตร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง  
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 4 ชัว่โมง 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูป้ระกอบการยืน่แบบแจง้รายการนําเขา้ซึง่เมล็ดพันธุ์
ควบคมุเพือ่การคา้แตล่ะคราว (พ.พ. 8)/แบบแจง้รายการสง่ออก 
ซึง่เมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้แตล่ะคราว (พ.พ. 9)  
พรอ้มเอกสารและหลักฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารและหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดพมิพร์ายการนําเขา้/สง่ออก ซึง่เมล็ดพันธุค์วบคมุ
เพือ่การคา้และเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
ใบอนุญาตนําเขา้ซึง่เมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีแจง้นําเขา้เมล็ดพันธุค์วมคมุเพือ่การคา้) 
 
 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
2 

 
ใบอนุญาตสง่ออกซึง่เมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีแจง้สง่ออกเมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้) 

กรมวชิาการเกษตร 

3 
 

แบบแจง้รายการนําเขา้ซึง่เมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้แตล่ะคราว 
(พ.พ.8) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีแจง้นําเขา้เมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้) 

กรมวชิาการเกษตร 

4 
 

แบบแจง้รายการสง่ออกซึง่เมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้แตล่ะ
คราว (พ.พ.9) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีแจง้สง่ออกเมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้) 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

ใบกํากบัสนิคา้ (Invoice) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6 
 

ใบกํากบัการบรรจหุบีหอ่ (Packing List) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
-  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การตอ่อายใุบอนญุาตเกีย่วกบัเมล็ดพนัธุค์วบคมุ  
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 53 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
  1. การต่ออายุใบอนุญาตเกีย่วกับเมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้ เป็นไปตามทีกํ่าหนดไวใ้น มาตรา 19 แห่ง
พระราชบญัญัตพัินธุพ์ชื พ.ศ. 2518 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ดงันี ้
      1.1 ใบอนุญาตขายฯและใบอนุญาตรวบรวมฯ ใหใ้ชไ้ดจ้นถงึวนัสิน้ปีปฏทินิแหง่ปีทีอ่อกใบอนุญาต 
     1.2ใบอนุญาตนําเขา้ฯและใบอนุญาตสง่ออก ใหใ้ชไ้ดต้ามระยะเวลาทีกํ่าหนดไวใ้นใบอนุญาตแต่มใิหเ้กนิ
กําหนดหนึง่ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต 
  2. หากผูรั้บใบอนุญาตฯประสงคจ์ะขอตอ่อายใุบอนุญาตฯ จะตอ้งยืน่คําขอกอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุ
  3. วธิกีารขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นไปตามกฎกระทรวง เรือ่ง กําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอ
อนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตเกีย่วกับเมล็ดพันธุค์วบคุม พ.ศ. 2549  
โดยใชคํ้าขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง กําหนดแบบคําขอ แบบใบอนุญาต และแบบ
พมิพต์า่ง ๆ เกีย่วกบัเมล็ดพันธุค์วบคมุ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
  4. ผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตตอ้งปฏบิัตติามกฎระเบยีบเรือ่งสถานทีท่ีเ่หมาะสม มาตรา 16 รวมทัง้ฉลากของเมล็ดพันธุ์
ควบคุม มาตรา 22 23 และมาตรา 24 (ตามประเภทใบอนุญาตทีไ่ดรั้บ) และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 
กําหนดขอ้ความอืน่ทีรั่ฐมนตรเีห็นสมควรประกาศในราชกจิจานุเบกษา ระบเุพิม่เตมิในฉลาก พ.ศ. 2550 
  5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งหรอืไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิ
ไดข้ณะนัน้ ผูย้ืน่คําขอและผูรั้บคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายละเอยีดของการแกไ้ขพรอ้มกําหนด
ระยะเวลา หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิในเวลาทีกํ่าหนด ผูรั้บคําขอจะปฏเิสธคําขอชดุนัน้และหากผูย้ืน่ 
คําขอประสงคจ์ะดําเนนิการตอ่ตอ้งยืน่คํารอ้งพรอ้มเอกสารใหม ่
  6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุพันธุพ์ชื สํานักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร  
กรมวชิาการเกษตร 
50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกรกรุงเทพ 10900 
โทรศพัท/์โทรสาร  02 -579-3635/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักวจัิยและพัฒนาการเกษตร เขตที ่1-8/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการเกษตรของกรมวชิาการเกษตร / 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิาร 
วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา้ 
หรอืสง่ออกซึง่เมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้ (พ.พ. 10)  
พรอ้มเอกสารและหลักฐานใหค้รบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีกํ่าหนดเลขทีใ่บอนุญาตฯ พรอ้มจัดพมิพใ์บอนุญาตฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 
3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 ผูม้อํีานาจอนุญาตลงนามใบอนุญาตฯ 
3.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูป้ระกอบการและชาํระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
แบบคําขอตอ่อายใุบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา้ หรอืสง่ออก  
ซึง่เมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ (พ.พ. 10) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(หรอืเอกสารยนืยันตนเองของผูย้ืน่คําขอ ผูม้อบอํานาจและ
ผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบอนุญาตทีป่ระสงคข์อตอ่อาย ุ
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

4 
 

หนงัสอืสญัญาเช่าหรอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีเ่พือ่ประกอบ
กจิการรวบรวมเมล็ดพนัธุ ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีสถานทีร่วบรวมไมใ่ชท่ีเ่ดยีวกบัสถานทีทํ่าการหรอื 
เชา่สถานทีห่รอืใชส้ถานทีร่่วมกนัหรอืเอกสารอืน่ๆทีแ่สดงสทิธิใ์นการใช ้
สถานทีเ่พือ่ประกอบกจิการ) 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

หลกัฐานแสดงวา่ผา่นการตรวจสถานทีร่วบรวมเมล็ดพนัธุ ์
เพือ่การคา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีตอ่อายใุบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุเ์พือ่การคา้) 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตขายเมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 

(หมายเหต:ุ (รายปี))  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

2 คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตสง่ออกเมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ (รายปี))  

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  

3 คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตนําเขา้เมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ (รายปี))  

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  

4 คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพนัธุค์วบคมุเพือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ (รายปี))  

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ช ือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การยืน่แบบแจง้รายละเอยีดเมล็ดพนัธุค์วบคมุทีข่ออนญุาต 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 54 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ตามพระราชบัญญัตพัินธุพ์ืช พ.ศ. 2518 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ ไดกํ้าหนดใหเ้มล็ดพันธุค์วบคุมตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกําหนดชนิดและชือ่พันธุข์องเมล็ดพันธุ์ใหเ้ป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. 2556  
การรวบรวมและนําเขา้ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตฯ จากพนักงานเจา้หนา้ที ่การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นไปตาม
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตและ 
การออกใบแทนใบอนุญาตเกีย่วกับเมล็ดพันธุค์วบคมุ พ.ศ. 2549 เมือ่ไดรั้บใบอนุญาตฯ แลว้ จะตอ้งปฏบิัตติามขอ้ 4 
(1) และขอ้ 5 (1) และยื่นแบบแจง้รายละเอยีดเมล็ดพันธุ์ควบคุมทีข่ออนุญาตโดยใชแ้บบคําขอตามประกาศ 
กรมวชิาการเกษตร เรือ่ง กําหนดแบบคําขอ แบบใบอนุญาตและแบบพมิพต์า่งๆ เกีย่วกับเมล็ดพันธุค์วบคมุ (ฉบับที ่4) 
พ.ศ. 2555 และตอ้งควบคุมคณุภาพของเมล็ดพันธุค์วบคมุตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนด
มาตรฐาน คณุภาพและวธิเีก็บรักษาเมล็ดพันธุค์วบคมุ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 
  2. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งหรอืไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิ
ไดข้ณะนัน้ ผูย้ืน่คําขอและผูรั้บคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายละเอยีดของการแกไ้ขพรอ้มกําหนด
ระยะเวลา หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิในเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะปฏเิสธคําขอชดุนัน้ และหากผูย้ืน่ 
คําขอประสงคจ์ะดําเนนิการตอ่ตอ้งยืน่คํารอ้งพรอ้มเอกสารใหม ่
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุพันธุพ์ชื สํานักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร  
กรมวชิาการเกษตร  
50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพ 10900 
โทรศพัท/์โทรสาร 02-579-3635/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่แบบแจง้รายละเอยีดของเมล็ดพันธุค์วบคมุฯ 
พรอ้มเอกสารหลักฐานใหค้รบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (ใหต้ดิตอ่ขอรับโปรแกรมแบบแจง้รายละเอยีด 
(ทาง E-mail หรอืตดิตอ่ดว้ยตัวเองที ่กลุม่ควบคมุพันธุพ์ชื)))  

4 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ที ่กําหนดหมายเลขสาํหรับเมล็ดพันธุค์วบคมุ  
(เลขที ่พ.พ.) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจอนุญาตลงนามแบบแจง้ฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
แบบแจง้รายละเอยีดของเมล็ดพนัธุค์วบคมุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

ใบรายงานผลวเิคราะหค์ุณภาพเมล็ดพนัธุ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเมล็ดพันธุนํ์าเขา้ สามารถใชผ้ลวเิคราะหจ์ากประเทศ
ตน้ทางได ้โดยผูป้ระกอบการตอ้งรับรองสาํเนามาดว้ย 
กรณีเมล็ดพันธุอ์ ืน่ๆ ตอ้งเป็นรายงานจากหน่วยงานทีก่รมวชิาการเกษตร

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
ยอมรับเทา่นัน้) 

3 
 

แบบแจง้รายละเอยีดของเมล็ดพนัธุค์วบคมุลูกผสม (Hybrid)  
ทีข่ออนุญาต (กรณีเป็นเมล็ดพนัธุล์ูกผสม) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

4 
 

แผน่บนัทกึขอ้มูลโปรแกรมแบบแจง้รายละเอยีดของเมล็ดพนัธุ ์
ควบคมุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
-   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตนําเขา้ / สง่ออกวตัถอุนัตราย  
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 55 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูย้ืน่คําขอใบอนุญาตนําเขา้ / สง่ออกวัตถุอันตราย ตอ้งปฏบิัตติามพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535, ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารผลติ การนําเขา้ การสง่ออก และการมไีวใ้น
ครอบครองซึง่วัตถุอันตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวง ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2555) 
ออกตามความในพระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
  2. ผูย้ื่นคําขอตอ้งปฏบิัตติามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึน้ทะเบยีนการออกใบสําคัญ  
และการต่ออายุใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรายทีก่รมวชิาการเกษตรรับผดิชอบ พ.ศ. 2551 และประกาศ 
กรมวชิาการเกษตร เรื่อง กําหนดรายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละวธิีการขึน้ทะเบยีน การออกใบสําคัญและการต่ออายุ
ใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ พ.ศ. 2552 (กรณีขอใบอนุญาตสง่ออกวัตถุ
อนัตราย เพือ่สง่ไปทําขอ้มลูพษิวทิยา) 
  3. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
กรมวชิาการเกษตร  
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์ 0-2579-7986 โทรสาร 0-2579-7988/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูย้ืน่คําขอยืน่ใบคําขออนุญาตนําเขา้วตัถอุนัตราย (วอ.3) 
หรอืใบคําขออนุญาตสง่ออกวัตถอุนัตราย (วอ.5) พรอ้มเอกสาร
ประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตามขอ้ 1. 
(หมายเหต:ุ (ใบคําขอ วอ.3 สําหรับผูข้อใบอนุญาตนําเขา้วตัถุ
อนัตราย / ใบคําขอ วอ.5 สาํหรับผูข้อใบอนุญาตสง่ออกวัตถุ
อนัตราย))  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตรวจพจิารณาความถกูตอ้งของเอกสาร 
2.2 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการจัดทําใบอนุญาตนําเขา้วตัถุอนัตราย 
(วอ.4) หรอื ใบอนุญาตสง่ออกวตัถอุนัตราย (วอ.6) 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตนําเขา้วตัถุอนัตราย (วอ.4) หรอื 
ใบอนุญาตสง่ออกวตัถอุนัตราย (วอ.6) 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ 
และผูรั้บมอบอํานาจอยา่งละ 1 ฉบับ / ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ) 

- 

4 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นคนตา่งดา้วและใชย้ืน่ครัง้แรก) 

กรมการปกครอง 

5 
 

ใบคําขออนุญาตนําเขา้วตัถุอนัตราย (วอ.3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอใบอนุญาตนําเขา้วตัถอุนัตราย) 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

ใบคําขออนุญาตสง่ออกวตัถุอนัตราย (วอ.5) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอใบอนุญาตสง่ออกวตัถอุนัตราย) 

กรมวชิาการเกษตร 

7 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีนําเขา้สาร standard และสง่ออกวตัถุอนัตราย  
เพือ่สง่ไปทําขอ้มลูพษิวทิยา ไมต่อ้งใช ้
2. กรณีขอใบอนุญาตสง่ออกวัตถอุนัตรายสามารถใชใ้บสําคัญการขึน้
ทะเบยีนผลติ หรอืทะเบยีนนําเขา้ก็ได)้ 

กรมวชิาการเกษตร 

8 
 

เอกสารแสดงขอ้มูลความปลอดภยัของวตัถอุนัตราย (MSDS) (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9 
 

ผลการวเิคราะหว์ตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอใบอนุญาตนําเขา้วัตถอุนัตรายตอ้งเป็นผล 
การวเิคราะหว์ตัถุอนัตราย Certificate of Analysis เทา่นัน้) 

กรมวชิาการเกษตร 

10 
 

ใบรายการแจง้ราคาสนิคา้ (Proforma Invoice) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

11 
 

เอกสารแสดงความรูค้วามชํานาญของผูเ้ชีย่วชาญสําหรบัการเก็บ
รกัษา 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

กรมวชิาการเกษตร 

12 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถานทีเ่ก็บวตัถอุนัตรายและบรเิวณขา้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

- 

13 
 

ใบทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิม่ (ภ.พ.20) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

กรมสรรพากร 

14 
 

เอกสารแสดงลกัษณะภาชนะบรรจทุีจ่ะใชแ้ละการหุม้หอ่หรอื
ผูกมดัภาชนะบรรจวุตัถอุนัตราย (Packing list) (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

15 
 

หนงัสอือนุญาตใหใ้ชส้ถานทีเ่ก็บหรอืหนงัสอืสญัญาเชา่สถานที ่
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่ขอไมใ่ชเ่จา้ของสถานทีเ่ก็บ) 

16 
 

หนงัสอือนุญาตจากเจา้ของผลติภณัฑว์ตัถอุนัตรายใหใ้ชเ้อกสาร
ประกอบการขออนุญาตสง่ออก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีผูส้ง่ออกไม่ไดเ้ป็นเจา้ของผลติภัณฑ ์เฉพาะกรณี
ขอใบอนุญาตสง่ออกวตัถอุนัตราย) 

- 

17 ใบอนุญาตผลติวตัถอุนัตราย หรอื ใบอนุญาตนําเขา้วตัถอุนัตราย 
(ตรงตามใบทะเบยีน) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอใบอนุญาตสง่ออกวตัถอุนัตราย) 

กรมวชิาการเกษตร 

18 
 

หนงัสอืชีแ้จงวตัถปุระสงคใ์นการขออนุญาตสง่ออกวตัถุอนัตราย 
เพือ่สง่ไปทําขอ้มูลพษิวทิยา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอใบอนุญาตสง่ออกวตัถอุนัตราย เพือ่สง่ไปทํา
ขอ้มลูพษิวทิยา) 

- 

19 
 

ใบอนุญาตผลติตวัอยา่งวตัถุอนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอใบอนุญาตสง่ออกวตัถอุนัตราย เพือ่สง่ไปทํา
ขอ้มลูพษิวทิยา) 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ปรมิาณ นอ้ยกวา่ 10,000 กก./ลติร 

(หมายเหต:ุ (ตอ่ 1 ใบ))  
 คา่ธรรมเนยีม  
500 บาท 

2 ปรมิาณ 10,000 – 49,999 กก./ลติร 
(หมายเหต:ุ (ตอ่ 1 ใบ))  

 คา่ธรรมเนยีม  
1,000 บาท 

3 ปรมิาณ 50,000 – 99,999 กก./ลติร 
(หมายเหต:ุ (ตอ่ 1 ใบ))  

 คา่ธรรมเนยีม  
1,500 บาท 

4 ปรมิาณต ัง้แต ่100,000 กก./ลติร ข ึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (ตอ่ 1 ใบ))  

 คา่ธรรมเนยีม  
3,000 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คําขอ-ใบอนุญาต-คูม่อืการกรอกคําขออนุญาตสง่ออกวตัถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ -)  

2 แบบฟอรม์คําขออนุญาตนําเขา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบรบัแจง้การนําเขา้/สง่ออกวตัถอุนัตราย 
      ชนดิที ่2 56 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูย้ืน่คําขอใบรับแจง้การนําเขา้/สง่ออกวัตถุอันตราย ชนดิที ่2 ตอ้งปฏบิัตติามพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535, ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง การแจง้ การออกใบรับแจง้ การขอต่ออายุ และการต่ออายุใบรับแจง้ 
การดําเนนิการเกีย่วกับวตัถุอันตรายชนดิที ่2 ทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ พ.ศ. 2553, กฎกระทรวงฉบับที ่4  
(พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญัตวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย  สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
กรมวชิาการเกษตร  
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์025797986, 025797990 โทรสาร 025797988/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่ใบแจง้การดําเนนิการเกีย่วกับวัตถอุนัตราย 
ชนดิที ่2 (วอ./วก 1) พรอ้มเอกสารประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตามขอ้ 1. 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของเอกสาร 
2.2 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการจัดทําใบรับแจง้การนําเขา้/สง่ออกวัตถุ
อนัตรายชนดิที ่2 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามใบรับแจง้การนําเขา้/สง่ออกวัตถอุนัตราย 
ชนดิที ่2 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจอยา่งละ 1 ฉบับ/ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ) 
 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
4 

 
ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นคนตา่งดา้วและใชย้ืน่ครัง้แรก) 

กรมการปกครอง 

5 
 

ใบแจง้การดําเนนิการเกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 (วอ./วก 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอใบรับแจง้การสง่ออกวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 สามารถ
ใชใ้บสาํคญัการขึน้ทะเบยีนผลติ หรอื ทะเบยีนนําเขา้ก็ได)้ 

กรมวชิาการเกษตร 

7 
 

เอกสารแสดงขอ้มูลความปลอดภยัของวตัถอุนัตราย MSDS (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

ผลการวเิคราะห ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอใบรับแจง้การนําเขา้วตัถอุนัตรายชนดิที ่2 ตอ้งเป็น
ผลการวเิคราะหว์ตัถุอนัตราย Certificate of Analysis เทา่นัน้) 

- 

9 
 

ใบรายการแจง้ราคาสนิคา้ (Proforma Invoice) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

10 
 

เอกสารแสดงความรูค้วามชํานาญของผูเ้ชีย่วชาญ สําหรบัการเก็บ
รกัษา 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

- 

11 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถานทีเ่ก็บวตัถอุนัตราย และบรเิวณขา้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

- 

12 
 

เอกสารแสดงลกัษณะภาชนะบรรจทุีจ่ะใช ้และการหุม้หอ่หรอื
ผูกมดัภาชนะบรรจวุตัถอุนัตราย (Packing list)  (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

13 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีเ่ก็บ หรอืหนงัสอืสญัญาเช่าสถานที ่
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่ขอไมใ่ชเ่จา้ของสถานทีเ่ก็บ) 

- 

14 
 

หนงัสอือนุญาตจากเจา้ของผลติภณัฑว์ตัถอุนัตรายใหใ้ชเ้อกสาร
ประกอบการขอใบรบัแจง้การสง่ออกวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีผูส้ง่ออกไมใ่ชเ่จา้ของผลติภัณฑ ์เฉพาะกรณีขอ
ใบรับแจง้การสง่ออกวตัถุอนัตรายชนดิที ่2) 

- 

15 
 

ใบรบัแจง้การดําเนนิการเกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 (การผลติ 
หรอื การนําเขา้ ตรงตามใบทะเบยีน) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอใบรับแจง้การสง่ออกวตัถุอนัตรายชนดิที ่2) 

กรมวชิาการเกษตร 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ใบแจง้/ใบรับแจง้การดําเนนิการเกีย่วกับวตัถุอนัตรายชนดิที ่2 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตผลติตวัอยา่งวตัถอุนัตราย 
      เพือ่สง่ไปทาํขอ้มลูพษิวทิยา 57 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูย้ื่นคําขอใบอนุญาตผลติตัวอย่างวัตถุอันตรายเพื่อส่งไปทําขอ้มูลพิษวทิยา ตอ้งปฏบิัตติามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึน้ทะเบยีนการออกใบสําคัญ และการต่ออายุใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนวัตถุ
อนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรรับผดิชอบ พ.ศ. 2551, ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง กําหนดรายละเอยีดหลักเกณฑ์
และวธิกีารขึน้ทะเบยีน การออกใบสําคัญและการต่ออายุใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรายทีก่รมวชิาการเกษตร 
เป็นผูรั้บผดิชอบ พ.ศ. 2552, ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง กําหนดอัตราความเขม้ขน้ในแตล่ะสตูรของวัตถุอันตราย
ทีรั่บขึน้ทะเบยีน พ.ศ. 2554, ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง กําหนดอัตราความเขม้ขน้ในแตล่ะสตูรของวัตถุอันตราย
ทีรั่บขึน้ทะเบยีน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2556, ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง กําหนดอัตราความเขม้ขน้ในแตล่ะสตูรของ
วัตถุอันตรายทีรั่บขึน้ทะเบยีน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2556,ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง กําหนดอัตราความเขม้ขน้ในแตล่ะ
สตูรของวัตถุอันตรายทีรั่บขึน้ทะเบยีน (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2557, ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง กําหนดอัตราความเขม้ขน้
ในแตล่ะสตูรของวตัถอุนัตรายทีรั่บขึน้ทะเบยีน (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2557 
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่มา สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
กรมวชิาการเกษตร  
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์025797986, 025797990 โทรสาร 025797988/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่คําขออนุญาตผลติหรอืนําเขา้ตวัอยา่งวตัถุ
อนัตราย ตามแบบ วอ./กษ./กวก. 12 พรอ้มเอกสารหลกัฐาน
ประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตามขอ้ 1. 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตรวจพจิารณาความถกูตอ้งของเอกสาร 
2.2 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการจัดทําใบอนุญาตผลติตัวอยา่งวตัถุ
อนัตราย ตามแบบ วอ./กษ./กวก. 13 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตผลติตวัอยา่งวตัถอุนัตราย  
ตามแบบ วอ./กษ./กวก. 13 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจอยา่งละ 1 ฉบับ/ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 
 
 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
2 

 
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ) 

- 

4 
 

คําขออนุญาตผลติหรอืนําเขา้ตวัอยา่งวตัถอุนัตราย ตามแบบ วอ./
กษ./กวก. 12 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5 
 

หนงัสอืชีแ้จงวตัถปุระสงคใ์นการผลติตวัอยา่งวตัถอุนัตราย 
เพือ่สง่ไปทําขอ้มูลพษิวทิยา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6 
 

ใบอนุญาตนําเขา้ตวัอยา่งวตัถอุนัตรายชนดิเขม้ขน้เพือ่ผลติผสม
ปรุงแตง่เป็นผลติภณัฑสํ์าเร็จรูป 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

7 
 

เอกสารแสดงการนําเขา้วตัถุอนัตรายชนดิเขม้ขน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

คําขอใชช้ือ่การคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9 
 

ใบทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิม่ (ภ.พ. 20) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

กรมสรรพากร 

10 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นคนตา่งดา้วและใชย้ืน่ครัง้แรก) 

กรมการปกครอง 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบอนุญาตผลติตวัอยา่งวตัถอุนัตราย 

(หมายเหต:ุ (ตอ่ใบ))  
 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขอและใบอนุญาตผลติตวัอยา่งวตัถุอนัตราย 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตนําเขา้ตวัอยา่งวตัถอุนัตราย 
      ชนดิเขม้ขน้ เพือ่ผลติผสมปรงุแตง่เป็นผลติภณัฑ ์
      สําเร็จรปู 58 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูย้ืน่คําขอใบอนุญาตนําเขา้ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนดิเขม้ขน้เพือ่ผลติผสมปรุงแตง่เป็นผลติภัณฑส์ําเร็จรูป 
ตอ้งปฏบิัตติามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง การขึน้ทะเบยีนการออกใบสําคัญ และการต่ออายใุบสําคัญ
การขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรายทีก่รมวชิาการเกษตรรับผดิชอบ พ.ศ. 2551, ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง กําหนด
รายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารขึน้ทะเบยีน การออกใบสําคัญและการตอ่อายุใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตราย 
ทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ พ.ศ. 2552, ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง กําหนดอัตราความเขม้ขน้ในแตล่ะ
สตูรของวตัถอุนัตรายทีรั่บขึน้ทะเบยีน พ.ศ. 2554, ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง กําหนดอัตราความเขม้ขน้ในแตล่ะ
สตูรของวัตถุอันตรายทีรั่บขึน้ทะเบยีน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2556, ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง กําหนดอัตราความ
เขม้ขน้ในแตล่ะสตูรของวตัถอุนัตรายทีรั่บขึน้ทะเบยีน (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2556, ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง กําหนด
อัตราความเขม้ขน้ในแตล่ะสตูรของวัตถุอันตรายทีรั่บขึน้ทะเบยีน (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2557, ประกาศกรมวชิาการเกษตร 
เรือ่ง กําหนดอตัราความเขม้ขน้ในแตล่ะสตูรของวตัถอุนัตรายทีรั่บขึน้ทะเบยีน (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2557 
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
กรมวชิาการเกษตร  
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์025797986, 025797990 โทรสาร 025797988/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่คําขออนุญาตผลติหรอืนําเขา้ตวัอยา่งวตัถุ
อนัตรายตามแบบ วอ./กษ./กวก 12 พรอ้มเอกสารประกอบ 
ใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตามขอ้ 1. 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตรวจพจิารณาความถกูตอ้งของเอกสาร 
2.2 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการจัดทําใบอนุญาตนําเขา้ตวัอยา่งวตัถุ
อนัตราย ตามแบบ วอ./กษ./กวก. 14 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนาม ในใบอนุญาตนําเขา้ตัวอย่างวตัถุอนัตราย  
ตามแบบ วอ./กษ./กวก. 14 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจอยา่งละ 1 ฉบับ/ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 
 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
2 

 
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ) 

- 

4 
 

คําขออนุญาตผลติหรอืนําเขา้ตวัอยา่งวตัถอุนัตราย ตามแบบ วอ./
กษ./กวก. 12 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5 
 

หนงัสอืชีแ้จงวตัถปุระสงคใ์นการนําเขา้ตวัอยา่งวตัถอุนัตราย 
ชนดิเขม้ขน้ เพือ่นํามาผลติผสมปรุงแตง่เป็นผลติภณัฑสํ์าเร็จรูป  
ในอตัราสว่นสารสําคญั และสตูรใด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6 
 

คําขอใชช้ือ่การคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7 
 

ใบทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิม่ (ภ.พ. 20) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

กรมสรรพากร 

8 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นคนตา่งดา้วและใชย้ืน่ครัง้แรก) 

กรมการปกครอง 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบอนุญาตนําเขา้ตวัอยา่งวตัถอุนัตราย 

(หมายเหต:ุ (ตอ่ใบ))  
 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คําขอและใบอนุญาตนําเขา้ตัวอย่างวตัถุอนัตราย 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออก/ตอ่อายใุบอนญุาตมไีวใ้นครอบครอง 
      ซึง่วตัถอุนัตราย 59 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูย้ืน่คําขอออก/ต่ออายุใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองวัตถุอันตราย ตอ้งปฏบิัตติามพระราชบัญญัตวิัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการผลติ การนําเขา้ และการมไีว ้
ในครอบครองซึง่วัตถุอันตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ พ.ศ. 2547, กฎกระทรวงฉบับที ่4 (พ.ศ. 2555) 
ออกตามความในพระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
  2. การยืน่คําขอออก/ตอ่อายใุบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วัตถุอันตราย ชนดิที ่3 ใหย้ืน่ทีส่ํานักควบคมุพชื
และวสัดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร สําหรับการยืน่คําขอออก/ตอ่อายใุบอนุญาตมไีวใ้นครอบครอง ซึง่วัตถุอันตราย
เพือ่ขายนอกเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ทีส่าํนักวจัิยและพัฒนาการเกษตร กรมวชิาการเกษตรในทอ้งทีนั่น้ๆ 
  3. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  4. กรณีการตรวจสถานทีเ่ก็บวตัถอุนัตรายแลว้การตรวจไม่ผา่น ผูรั้บคําขอจะยกเลกิคําขอนัน้ทนัท ี
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
กรมวชิาการเกษตร  
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์025797986, 025797990 โทรสาร 025797988/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักวจัิยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่1-8/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอออกใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวตัถุอนัตราย 
(วอ.7) และเอกสารประกอบคําขอ ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่
1.2 พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีตอ่อายใุบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวตัถุ
อนัตราย ผูย้ืน่คําขอ ยืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาต (วอ.9)  
แทนคําขอใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวตัถุอนัตราย (วอ.7)))  

3 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 
3 การพจิารณา 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีเ่ก็บวตัถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 
4 การพจิารณา 

4.1 พนักงานเจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานการตรวจตรวจสถานทีเ่ก็บ
วตัถอุนัตราย 
4.2 พนักงานเจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครอง (วอ.8) 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวัตถอุันตราย (วอ.8) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจอยา่งละ 1 ฉบับ) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ) 

- 

4 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นคนตา่งดา้ว/ใชย้ืน่ครัง้แรก) 

กรมการปกครอง 

5 
 

คําขออนุญาตมไีวใ้นครอบครองวตัถอุนัตราย (วอ.7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอออกใบอนุญาตมไีวค้รอบตรองซึง่วตัถุ
อนัตราย) 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

คําขอตอ่อายใุบอนุญาต (วอ.9) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีตอ่อายใุบอนุญาตมไีวค้รอบตรองซึง่วตัถุ
อนัตราย) 

- 

7 
 

ใบอนุญาตมไีวค้รอบตรองซึง่วตัถอุนัตราย (วอ.8) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีตอ่อายใุบอนุญาตมไีวค้รอบตรองซึง่วตัถุ
อนัตราย) 

- 

8 
 

แผนทีแ่ผนผงัสงัเขปแสดงสถานทีเ่ก็บวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีเ่ก็บ หรอืหนงัสอืสญัญาเช่าสถานที ่
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่ขอไมใ่ชเ่จา้ของสถานเก็บ) 

กรมวชิาการเกษตร 

10 
 

ประกาศนยีบตัรผูผ้า่นการอบรมผูค้วบคมุการใชร้บัจา้งรมยากําจดั
แมลงศตัรูผลติผลเกษตร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีขอออก/ตอ่อายใุบอนุญาตเพือ่ใช ้หรอืใชรั้บจา้ง) 

กรมวชิาการเกษตร 

11 
 

ประกาศนยีบตัรผูผ้า่นการอบรมผูค้วบคมุการจําหนา่ยวตัถุ
อนัตรายทางการเกษตร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีขอออก/ตอ่อายใุบอนุญาตเพือ่ขายปลกี และกรณี
ขายสง่) 

กรมวชิาการเกษตร 

12 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนผลติวตัถอุนัตรายหรอืใบสําคญัการขึน้
ทะเบยีนนําเขา้วตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอออกใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวตัถุ

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
อนัตราย เพือ่ขายสง่) 

13 
 

ใบอนุญาตผลติวตัถอุนัตรายหรอืใบอนุญาตนําเขา้วตัถุอนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอออกใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวตัถุ
อนัตราย เพือ่ขายสง่) 

กรมวชิาการเกษตร 

14 
 

ฉลากวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอออกใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวตัถุ
อนัตราย เพือ่ขายสง่) 

- 

15 
 

บญัชรีายชือ่วตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอออกใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวตัถุ
อนัตราย เพือ่ขายสง่) 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
http://www.mediafire.com/view/ac28dlgbal4glov/กําหนดอตัรา
คา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการออกใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถุ
อนัตราย.pdf))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขออนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (วอ.7) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 คําขอตอ่อายใุบอนุญาต (วอ.9) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตผลติวตัถอุนัตราย/การออกใบรบัแจง้ 
            การผลติวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 60 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูย้ืน่คําขอใบอนุญาตผลติวัตถุอันตราย ตอ้งปฏบิัตติามพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. 2535, ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการผลติ การนําเขา้ และการมไีวใ้นครอบครองซึง่วัตถุอันตราย 
ทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ พ.ศ. 2547, กฎกระทรวงฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
  2. ผูย้ืน่ใบแจง้การผลติวัตถุอันตรายชนิดที ่2 ตอ้งปฏบิัตติามพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. 2535, 
ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง การแจง้ การออกใบรับแจง้ การตอ่อายุใบรับแจง้การดําเนนิการเกีย่วกับวัตถุอันตราย
ชนดิที ่2 ทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบพ.ศ. 2553 
  3. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  4. กรณีการตรวจสถานทีผ่ลติวตัถุอนัตรายแลว้การตรวจไม่ผา่น ผูรั้บคําขอจะยกเลกิคําขอนัน้ทนัท ี
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
เลขที ่50 ตกึโภชากร ชัน้ 2 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว  
เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์025797986, 025797990 โทรสาร 025797988/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่คําขออนุญาตผลติวตัถุอนัตราย (วอ.1) หรอื 
ใบแจง้การดําเนนิการเกีย่วกับวัตถอุนัตรายชนดิที ่2 (วอ./วก 1)  
และเอกสารประกอบคําขอ ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่
1.2 พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีขอใบรับแจง้การผลติวัตถอุนัตรายชนดิที ่2  
ผูย้ืน่คําขอยืน่ใบแจง้การดําเนนิการเกีย่วกับวัตถอุนัตรายชนดิที ่2 
(วอ./วก 1) แทนใบคําขออนุญาตผลติวัตถอุนัตราย (วอ.1)))  

3 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 
3 การพจิารณา 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีผ่ลติวัตถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 
4 การพจิารณา 

1. พนักงานเจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานการตรวจสถานทีผ่ลติวัตถุ
อนัตราย 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาตผลติวัตถอุนัตราย  
หรอืใบรับแจง้การผลติวตัถุอนัตรายชนดิที ่2  
(หมายเหต:ุ -)  

25 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจอนุมัตลิงนามใบอนุญาตผลติวตัถอุนัตราย  
หรอืใบรับแจง้การผลติวตัถุอนัตรายชนดิที ่2 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 บตัรประจําตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจอยา่งละ 1 ฉบับ/ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ) 

- 

4 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นคนตา่งดา้ว/ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

- 

5 
 

คําขออนุญาตผลติวตัถอุนัตราย (วอ.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอใบอนุญาตผลติวัตถอุนัตราย ) 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

ใบแจง้การดําเนนิการเกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 (วอ./วก 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอใบรับแจง้การผลติวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 ) 

กรมวชิาการเกษตร 

7 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

8 
 

ใบอนุญาตนําเขา้วตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอใบอนุญาตผลติวัตถอุนัตราย/ตามใบสาํคญั
การขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย) 

กรมวชิาการเกษตร 

9 
 

ใบรบัแจง้การนําเขา้วตัถอุนัตรายชนดิที ่2 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอใบรับแจง้การผลติวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 ) 

กรมวชิาการเกษตร 

10 
 

ฉลากวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

11 
 

กรรมวธิกีารผลติ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

12 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถานทีผ่ลติวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

- 

13 
 

เอกสารแสดงขอ้มูลความปลอดภยัของวตัถอุนัตราย (MSDS) (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 
 

- 

14 เอกสารแสดงความรูค้วามชํานาญของผูเ้ชีย่วชาญหรอืบุคลากร - 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
 เฉพาะรบัผดิชอบสําหรบัการผลติ และการเก็บรกัษาวตัถอุนัตราย 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณียืน่ครัง้แรก) 

15 
 

หนงัสอือนุญาตจากเจา้ของผลติภณัฑว์ตัถอุนัตรายใหใ้ชเ้อกสาร
ประกอบการแจง้ผลติ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คําขอไม่ไดเ้ป็นเจา้ของผลติภัณฑ)์ 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ปรมิาณ นอ้ยกวา่ 10,000 กก./ลติร 

(หมายเหต:ุ (ตอ่ใบ/กรณีขอใบรับแจง้การผลติวัตถอุนัตรายชนดิที ่2  
ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม))  

 คา่ธรรมเนยีม  
500 บาท 
  

2 ปรมิาณ 10,000 – 49,999 กก./ลติร                   
(หมายเหต:ุ (ตอ่ใบ/กรณีขอใบรับแจง้การผลติวัตถอุนัตรายชนดิที ่2  
ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม))  

 คา่ธรรมเนยีม  
1,000 บาท 
  

3 ปรมิาณ 50,000 – 99,999 กก./ลติร                    
(หมายเหต:ุ (ตอ่ใบ/กรณีขอใบรับแจง้การผลติวัตถอุนัตรายชนดิที ่2  
ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม))  

 คา่ธรรมเนยีม  
1,500 บาท 
  

4 ปรมิาณ ต ัง้แต ่100,000 กก./ลติร ข ึน้ไป                               
(หมายเหต:ุ (ตอ่ใบ/กรณีขอใบรับแจง้การผลติวัตถอุนัตรายชนดิที ่2  
ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม))  

 คา่ธรรมเนยีม  
3,000 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขออนุญาตผลติวตัถอุนัตราย (วอ.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ใบแจง้การดําเนนิการเกีย่วกับวัตถอุนัตรายชนดิที ่2 (วอ./วก1) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การตอ่อายใุบอนญุาตผลติวตัถอุนัตราย 61 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูย้ืน่คําขอต่ออายุใบอนุญาตผลติวัตถุอันตราย ตอ้งปฏบิัตติามพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. 2535,
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการผลติ การนําเขา้ และการมไีวใ้นครอบครอง 
ซึง่วัตถุอันตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ พ.ศ. 2547, กฎกระทรวงฉบับที ่4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความ 
ในพระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ีขอ้สงสัยในเอกสารหลักฐานทีผู่ย้ ื่นคําขอยื่นมา เจา้หนา้ทีส่ามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
เลขที ่50  ตกึโภชากร ชัน้ 2 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว  
เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์025797986, 025797990 โทรสาร 025797988/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่คําขอตอ่อายุใบอนุญาต (วอ.9) และเอกสาร
ประกอบคําขอ ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่
1.2 พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของเอกสาร  
และจัดทําใบอนุญาตผลติวัตถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามการตอ่อายใุบอนุญาตผลติวัตถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอตอ่อายใุบอนุญาต (วอ.9) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

ใบอนุญาตผลติวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

3 
 

ใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

4 
 

ฉลากวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ปรมิาณ นอ้ยกวา่ 10,000 กก./ลติร    

(หมายเหต:ุ (ตอ่ใบ))  
 คา่ธรรมเนยีม  
500 บาท 

2 ปรมิาณ 10,000 – 49,999 กก./ลติร 
(หมายเหต:ุ (ตอ่ใบ))  

 คา่ธรรมเนยีม  
1,000 บาท 

3 ปรมิาณ 50,000 – 99,999 กก./ลติร      
(หมายเหต:ุ (ตอ่ใบ))  

 คา่ธรรมเนยีม  
1,500 บาท 

4 ปรมิาณ ต ัง้แต ่100,000 กก./ลติร ข ึน้ไป                              
(หมายเหต:ุ (ตอ่ใบ))  

 คา่ธรรมเนยีม  
3,000 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขอตอ่อายใุบอนุญาต (วอ.9) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตผลติ/นําเขา้ตวัอยา่ง 
      กรณีขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 62 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ยืน่คําขอใบอนุญาตผลติหรอืนําเขา้ตวัอยา่งวตัถอุนัตรายตอ้งปฏบิตัติามประกาศดงัตอ่ไปนี ้
        1.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่งการขึน้ทะเบยีนการออกใบสําคัญและการตอ่อายุใบสําคัญ
การขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรรับผดิชอบ พ.ศ. 2551 
        1.2 ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่องกําหนดรายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละวธิีการขึน้ทะเบยีนการออก
ใบสาํคญัและการตอ่อายใุบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ พ.ศ. 2552 
        1.3 ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่องกําหนดอัตราความเขม้ขน้ในแตล่ะสตูรของวัตถุอันตรายทีรั่บขึน้ทะเบยีน 
พ.ศ. 2554 
         1.4 ประกาศกรมวชิาการเกษตรเรื่องกําหนดอัตราความเขม้ขน้ในแต่ละสตูรของวัตถุอันตรายทีรั่บขึน้ทะเบยีน 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 
        1.5 ประกาศกรมวชิาการเกษตรเรื่องกําหนดอัตราความเขม้ขน้ในแตล่ะสตูรของวัตถุอันตรายทีรั่บขึน้ทะเบยีน 
(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2556 
        1.6 ประกาศกรมวชิาการเกษตรเรื่องกําหนดอัตราความเขม้ขน้ในแต่ละสตูรของวัตถุอันตรายทีรั่บขึน้ทะเบยีน 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2557  
      1.7 ประกาศกรมวชิาการเกษตรเรื่องกําหนดอัตราความเขม้ขน้ในแต่ละสตูรของวัตถุอันตรายทีรั่บขึน้ทะเบยีน 
(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2557  
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตท่ีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้น
คูม่อืประชาชน 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
เลขที ่50 ตกึโภชากร ชัน้ 2 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว  
เขตจตจัุกร กทม  10900  
โทรศพัท ์0 2579 7986, 0 2579 7990 โทรสาร 0 2579 7988/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 14 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่ใบคําขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย (วอ./กษ./
กวก.12)พรอ้มเอกสารประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตามขอ้ 1 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตรวจพจิารณาเอกสาร 
2.2 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการจัดทําใบอนุญาตผลติ/นําเขา้ตวัอย่าง 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารไม่ครบถว้นถกูตอ้งคําขอนัน้จะตกไป))  

12 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามใบอนุญาตผลติ/นําเขา้ตวัอย่าง 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจอยา่งละ 1 ฉบับ) 

กรมการปกครอง 

2 หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 544 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

3 
 

คําขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย (วอ./กษ./กวก.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

4 
 

คําขออนุญาตผลติหรอืนําเขา้ตวัอยา่งวตัถอุนัตราย (วอ./กษ/กวก 
12) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แนบสาํเนาแผนการทดลองประสทิธภิาพ/แผนการทดลอง
พษิตกคา้ง)) 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

ขอ้มูลพษิวทิยาข ัน้ตอนที ่1 (tox phase1) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 6 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

6 
 

แผนการทดลองประสทิธภิาพ/พษิตกคา้ง 
ฉบบัจรงิ 6 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

7 
 

ใบทะเบยีน/ใบอนุญาตผลติในประเทศทีเ่ป็นแหลง่ผลติ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

8 
 

เอกสารยนิยอมใหใ้ชข้อ้มูลพษิวทิยา (LOA;Letter of 
Authorization) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท (ใชค้รัง้ตอ่ครัง้) หรอื 30 บาท
ใชไ้ด ้1 ปี /เฉพาะกรณีมอบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบอนุญาตผลติหรอืนําเขา้ตวัอยา่ง 

(หมายเหต:ุ (จา่ยคา่ธรรมเนยีมกอ่น 15.30 น.))  
 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย ข ัน้ตอนที ่1  
      การทดลองเบือ้งตน้ 63 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูย้ืน่คําขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายขัน้ตอนที ่1 การทดลองเบือ้งตน้ตอ้งปฏบิัตติามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เรือ่งการขึน้ทะเบยีนการออกใบสําคัญและการตอ่อายุใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรายทีก่รมวชิาการเกษตร
รับผดิชอบพ.ศ. 2551 และประกาศกรมวชิาการเกษตรเรื่องกําหนดรายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารขึน้ทะเบยีน 
การออกใบสาํคญัและการตอ่อายใุบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวัตถอุนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ พ.ศ. 2552 
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. กรณีวัตถุอันตรายชนดิใหม่หากเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในกรรมวธิกีารวเิคราะห ์หรอืสารมาตรฐานทีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห ์สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  4. ขัน้ตอนการดําเนนิการวเิคราะหต์ามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารและมาตรฐาน
ครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  5. ผูย้ืน่คําขอตอ้งผา่นการขอใบอนุญาตนําเขา้ตวัอย่างกรณีขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
เลขที ่50 ตกึโภชากรชัน้ 2 ถนนพลหโยธนิ แขวงลาดยาว  
เขตจตจัุกร กทม 10900  
โทรศพัท ์0 2579 7986, 0 2579 7990 โทรสาร 0 2579 7988/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 92 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูข้อขึน้ทะเบยีนยืน่ตวัอยา่งวตัถอุนัตราย พรอ้มเอกสาร
ประกอบใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม ขอ้ 1 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการ ดงันี ้
- วเิคราะหผ์ลติภัณฑ ์
- ประเมนิขอ้มลู TOX Phase I 
- พจิารณาแผนการทดลองประสทิธภิาพ 
- พจิารณาแผนการทดลองพษิตกคา้ง 
(หมายเหต:ุ (สาํหรับกรณีการวเิคราะหผ์ลติภัณฑใ์ชร้ะยะเวลา
ดําเนนิการ 45 วนัทําการ และหากผลวเิคราะหไ์ม่ผา่นเจา้หนา้ที่
จะยกเลกิคําขอขึน้ทะเบยีน))  

90 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุมัตขิอ้มลูtox Phase I/ลงนามอนุมัติ
แผนการทดลองประสทิธภิาพ/ลงนามอนุมัตแิผนการทดลองพษิ
ตกคา้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
TOX Phase 1 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 6 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

2 
 

แผนการทดลองประสทิธภิาพ 
ฉบบัจรงิ 6 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ- 

3 
 

แผนการทดลองพษิตกคา้ง 
ฉบบัจรงิ 6 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีทดลองกับพชือาหาร) 

- 

4 
 

ตวัอยา่งวตัถอุนัตรายเพือ่วเิคราะห/์ทดสอบประสทิธภิาพ/ทดสอบ
พษิตกคา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ปรมิาณทีเ่หมาะสมกบัการวเิคราะห/์ทดสอบประสทิธภิาพ/
ทดสอบพษิตกคา้ง) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
-   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย ข ัน้ตอนที ่2  
      การทดลองใชช้ ัว่คราว 64 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูย้ืน่คําขอขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรายขัน้ตอนที ่2 การทดลองใชช้ัว่คราวตอ้งปฏบิัตติามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เรือ่งการขึน้ทะเบยีนการออกใบสําคัญและการตอ่อายุใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรายทีก่รมวชิาการเกษตร
รับผดิชอบ พ.ศ. 2551 และประกาศกรมวชิาการเกษตรเรื่องกําหนดรายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารขึน้ทะเบยีน 
การออกใบสาํคญัและการตอ่อายใุบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวัตถอุนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ พ.ศ. 2552 
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
เลขที ่50 ตกึโภชากรชัน้ 2 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว  
เขตจตจัุกร กทม 10900  
โทรศพัท ์0 2579 7986,0 2579 7990 โทรสาร 0 2579 7988/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 92 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูย้ืน่คําขอใบอนุญาตผลติหรอืนําเขา้ตวัอย่างวตัถุอนัตราย
(วอ/กษ/กวก12) พรอ้มเอกสารประกอบใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตามขอ้ 1 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการประเมนิขอ้มลูพษิวทิยา TOX Phase 2 
2.2 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการพจิารณาแผนการทดลองใชช้ัว่คราว 
(หมายเหต:ุ -)  

90 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจลงนามอนุมัตขิอ้มลูพษิวทิยา tox phase II  
และอนุมัตผิลการทดลองใชช้ัว่คราว 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขออนุญาตผลติหรอืนําเขา้ตวัอยา่งวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

ขอ้มูล TOX Phase 2 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 6 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3 
 

แผนการทดลองใชช้ ัว่คราว 
ฉบบัจรงิ 6 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบอนุญาตผลติหรอืนําเขา้ตวัอยา่ง 

(หมายเหต:ุ (ชาํระคา่ธรรมเนยีมกอ่นเวลา 15.30 น.))  
 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขออนุญาตผลติหรอืนําเขา้ตัวอย่างวตัถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย ข ัน้ตอนที ่3  
       การประเมนิผลข ัน้สดุทา้ยเพือ่รบัขึน้ทะเบยีน 65 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูย้ืน่คําขอขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรายขัน้ตอนที ่3การประเมนิผลขัน้สดุทา้ยเพือ่รับขึน้ทะเบยีนตอ้งปฏบิัตติาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรือ่งการขึน้ทะเบยีนการออกใบสําคัญและการตอ่อายุใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนวัตถุ
อนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรรับผดิชอบพ.ศ. 2551 และประกาศกรมวชิาการเกษตรเรือ่งกําหนดรายละเอยีดหลักเกณฑ์
และวธิกีารขึน้ทะเบยีนการออกใบสําคัญและการตอ่อายุใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็น
ผูรั้บผดิชอบพ.ศ. 2552 
  2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิ 
  3. วัตถุอันตรายทีข่ ึน้ทะเบยีนในประเทศไทยไม่เกนิ 10 ปีหากเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสารขอ้มูลพษิวทิยา
สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  4. ขัน้ตอนการพจิารณาขอ้มลู TOX Phase 3 สาํหรับวัตถุอันตรายทียั่งไมเ่คยมกีารขึน้ทะเบยีนในประเทศไทย
จะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสารแลว้ 
  5. ในกรณีคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรมีขอ้สงสัยในหลักฐานที่ยื่นมา 
คณะอนุกรรมการฯสามารถแจง้ใหผู้ต้ดิตอ่มาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
เลขที ่50 ตกึโภชากรชัน้ 2 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว  
เขตจตจัุกร กทม 10900  
โทรศพัท ์0 2579 7986,0 2579 7990 โทรสาร 0 2579 7988/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 434 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่ขอ้มูล TOX Phase 3 พรอ้มเอกสารประกอบ 
ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตามขอ้1 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจประเมนิ TOX Phase 3 
(หมายเหต:ุ -)  

365 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 
3 การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการจัดทําร่างฉลากวัตถอุนัตรายเสนอ
คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณาการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 
ทางการเกษตร 
(หมายเหต:ุ -)  

60 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

4 การพจิารณา 
4.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้ความในฉลากวตัถุอนัตรายทีปิ่ด
ภาชนะบรรจตุามทีค่ณะอนุกรรมการฯเห็นชอบ 
4.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
5.1 ผูม้อํีานาจลงนามในใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวัตถอุนัตราย 
5.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ืน่คําขอรับทราบผล 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

 

 

 

 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 550 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
TOX Phase 3 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 6 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

2 
 

ผลการทดลองประสทิธภิาพ / ผลการทดลองใชช้ ัว่คราว /  
ผลการทดลองพษิตกคา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. ผลการทดลองใชช้ัว่คราว (ถา้ม)ี 
2. ผลการทดลองพษิตกคา้งในกรณีทีทํ่าการทดลองกับพชือาหาร) 

- 

3 
 

artwork 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 3 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 

(หมายเหต:ุ (ชาํระคา่ธรรมเนยีมกอ่นเวลา 15.30 น.))  
 คา่ธรรมเนยีม  
2,000 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การนําเขา้วตัถอุนัตรายทางการเกษตรเขา้มา 
      ในราชอาณาจกัร 66 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระสงคจ์ะนําวตัถอุนัตรายทางการเกษตรเขา้มาในราชอาณาจักรตอ้งปฏบิตั ิดงันี ้
  1. ผูป้ระสงคจ์ะนําเขา้วตัถุอันตรายทางการเกษตรตอ้งยืน่การนําเขา้ทางดา่นตรวจพชืในเขตพื้นทีรั่บผดิชอบ 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารผลติ การนําเขา้ และการมไีวใ้นครอบครองซึง่วัตถุ
อนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 เทา่นัน้ 
  2. กรณีคําขอ หรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอ และผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่อง และรายการหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทา่เรอืกรุงเทพ ถนนอาจณรงค ์แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท.์ 02-2494384 โทรสาร. 02-2494384/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทั่วประเทศ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร ตรวจสอบ ณ ดา่นตรวจพชื
ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 24 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่เอกสารแจง้การนําเขา้วตัถอุนัตรายทาง
การเกษตร พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารยืน่คําขอ พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ บนัทกึขอ้มูล และลงรับแจง้การนําเขา้วตัถุ
อนัตรายทางการเกษตร  
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
ผูย้ืน่คําขอประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เตรยีมตูส้นิคา้ 
และ/หรอืสนิคา้เพือ่ตรวจสนิคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ การทา่เรอืแหง่
ประเทศไทย 

 

3 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของสนิคา้ 
ใหถ้กูตอ้งตรงตามใบอนุญาตนําเขา้ ณ ดา่นตรวจพชืทีนํ่าเขา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

4 การพจิารณา 
4.1 พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของสนิคา้  
สุม่เก็บตวัอยา่ง และกักสนิคา้ไว ้ณ สถานทีเ่ก็บรักษา 
วตัถอุนัตรายของผูนํ้าเขา้ 
4.2 พนักงานเจา้หนา้ทีนํ่าสง่ตัวอย่างไปยังหอ้งปฏบิัตกิาร 
กลุม่วจัิยวัตถมุพีษิทางการเกษตรกองวจัิยพัฒนาปัจจัยการผลติ
ทางการเกษตร 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีต่รวจวเิคราะหป์รมิาณสารสาํคญัของตวัอย่างวตัถุ
อนัตรายทางการเกษตรในหอ้งปฏบิตักิาร 
5.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผลการวเิคราะหไ์ปทีด่า่นตรวจพชืทีนํ่าเขา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

20 วนัทําการ กองวจัิยพัฒนา
ปัจจัยการผลติทาง

การเกษตร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

6 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
พนักงานเจา้หนา้ทีป่ระทบัตรา พรอ้มลงลายมอืชือ่ อนุญาต 
ใหนํ้าสนิคา้ไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
(หมายเหต:ุ -)  

1 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
หนงัสอืมอบอํานาจ กรณีดําเนนิการแทน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ระบขุอบเขตอํานาจหนา้ที ่ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท  
กรณีใชค้รัง้เดยีว 30 บาท กรณีใช ้1 ปี) 

- 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ ตอ้งลงลายมอืชือ่ พรอ้มรับรองสาํเนา
ถกูตอ้งของผูม้อบ ผูรั้บมอบ และพยาน) 

กรมการปกครอง 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ลงลายมอืชือ่ พรอ้มตราปะทับ 
ของกรรมการตามจํานวนผูม้สีทิธิล์งนาม) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

ใบแจง้ (นําเขา้ราชอาณาจกัร/สง่ออกนอกราชอาณาจกัร  
และนําออกจากดา่นศลุกากร วอ./กษ.7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

แบบแจง้การนําเขา้วตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

ใบขนสนิคา้ขาเขา้พรอ้มแบบแสดงรายการภาษสีรรพสามติและ
ภาษมีูลคา่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

7 
 

ใบกํากบัราคาสนิคา้ หรอืบญัชรีาคาสนิคา้ (Commercial 
Invoice) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

ใบกํากบัการบรรจหุบีหอ่สนิคา้ (Packing List) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9 
 

หนงัสอืรบัรองแหลง่กําเนดิ (Certificate of Origin) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

10 
 

หนงัสอืรบัรองผลการวเิคราะห ์(Certificate of Analysis) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

11 
 

ใบตราสง่สนิคา้ทางเรอื (Bill of Lading) หรอืทางเครือ่งบนิ  
(Air Way Bill) หรอืทางรถยนต ์หรอืใบรบัพสัดุทางไปรษณีย ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
12 

 
ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย (วอ./กษ./กวก. 2) กรณี
การนําเขา้เป็นตวัอยา่งตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสํานกัควบคมุพชื
และวสัดุการเกษตร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

13 
 

ใบรบัแจง้การดําเนนิการเกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 (กรณีวตัถุ
อนัตรายชนดิที ่2) หรอืใบอนุญาตนําเขา้วตัถอุนัตราย (กรณีวตัถุ
อนัตรายชนดิที ่3) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

14 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ยานพาหนะ 

(หมายเหต:ุ (เก็บตามทีจ่า่ยจรงิ))  
-  
 

2 คา่ธรรมเนยีมวเิคราะห ์
(หมายเหต:ุ (ตอ่ 1 ตวัอยา่ง))  

 คา่ธรรมเนยีม  
1,000 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการผลติ การนําเขา้ การสง่ออก 
และการมไีวใ้นครอบครอง ซึง่วัตถอุนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ใบแจง้ (นําเขา้ราชอาณาจักร/ สง่ออกนอกราชอาณาจักร และนําออกจากดา่นศลุกากร) (แบบ วอ. กษ. 7) 
(หมายเหต:ุ -)  

3 แบบแจง้การนําเขา้วตัถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ -)  

4 เอกสารกักวัตถอุนัตรายตามพระราชบัญญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
(หมายเหต:ุ -)  
 

5 เอกสารการเก็บตวัอยา่งวตัถอุนัตราย ตามพระราชบัญญัตวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การนําเขา้วตัถอุนัตรายทางการเกษตรเขา้มา 
      ในราชอาณาจกัร (สารชวีนิทรยี)์ 67 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระสงคจ์ะนําเขา้วตัถอุนัตรายทางการเกษตรเขา้มาในราชอาณาจักรตอ้งปฏบิตั ิดงันี ้
  1. ผูป้ระสงคจ์ะนําเขา้วตัถุอันตรายทางการเกษตรตอ้งยืน่การนําเขา้ทางดา่นตรวจพชืในเขตพื้นทีรั่บผดิชอบ 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ ์และวธิีการผลติ การนําเขา้ และการมไีวใ้นครอบครอง 
ซึง่วตัถอุนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 เทา่นัน้ 
  2. กรณีคําขอ หรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอ และผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่อง และรายการหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทา่เรอืกรุงเทพ ถนนอาจณรงค ์แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท.์ 02-2494384  โทรสาร. 02-2494384/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทั่วประเทศ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 64 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่เอกสารแจง้การนําเขา้วตัถอุนัตรายทาง
การเกษตร พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารยืน่คําขอพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ บนัทกึขอ้มูล และลงรับแจง้การนําเขา้วตัถุ
อนัตรายทางการเกษตร 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
ผูย้ืน่คําขอประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเตรยีมตูส้นิคา้ /
สนิคา้ เพือ่ตรวจสนิคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ การทา่เรอืแหง่
ประเทศไทย 

 

3 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของสนิคา้ 
ใหถ้กูตอ้งตรงตามใบอนุญาตนําเขา้ ณ ดา่นตรวจพชืทีนํ่าเขา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

4 การพจิารณา 
4.1 พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของสนิคา้  
สุม่เก็บตวัอยา่ง และกักสนิคา้ไว ้ณ สถานทีเ่ก็บรักษา 
วตัถอุนัตรายของผูนํ้าเขา้ 
4.2 พนักงานเจา้หนา้ทีนํ่าสง่ตัวอย่างไปยังหอ้งปฏบิัตกิาร 
กลุม่วจัิยวัตถมุพีษิทางการเกษตร กองวจัิยพัฒนาปัจจัย 
การผลติทางการเกษตร 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีต่รวจวเิคราะหป์รมิาณสารสาํคญัของตวัอย่างวตัถุ
อนัตรายทางการเกษตรในหอ้งปฏบิตักิาร 
5.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผลการวเิคราะหไ์ปทีด่า่นตรวจพชืทีนํ่าเขา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

60 วนัทําการ กองวจัิยพัฒนา
ปัจจัยการผลติ 
ทางการเกษตร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

6 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
พนักงานเจา้หนา้ทีป่ระทบัตรา พรอ้มลงลายมอืชือ่ อนุญาต 
ใหนํ้าสนิคา้ไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
(หมายเหต:ุ -)  

1 นาท ี กองวจัิยพัฒนา
ปัจจัยการผลติทาง

การเกษตร 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
หนงัสอืมอบอํานาจ กรณีดําเนนิการแทน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ระบขุอบเขตอํานาจหนา้ทีต่ดิอากรแสตมป์ 10 บาท  
กรณีใชค้รัง้เดยีว 30 บาท กรณีใช ้1 ปี) 

- 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจตอ้งลงลายมอืชือ่พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง
ของผูม้อบ ผูรั้บมอบ และพยาน) 

กรมการปกครอง 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ลงลายมอืชือ่ พรอ้มตราประทบัของ
กรรมการตามจํานวนผูม้สีทิธิล์งนาม) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

ใบแจง้ (นําเขา้ราชอาณาจกัร/ สง่ออกนอกราชอาณาจกัร  
และนําออกจากดา่นศลุกากร วอ./ กษ. 7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

แบบแจง้การนําเขา้วตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

ใบขนสนิคา้ขาเขา้พรอ้มแบบแสดงรายการภาษสีรรพสามติ  
และภาษมีูลคา่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

7 
 

ใบกํากบัราคาสนิคา้ หรอืบญัชรีาคาสนิคา้ (Commercial 
Invoice) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

ใบกํากบัการบรรจหุบีหอ่สนิคา้ (Packing List) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9 
 

หนงัสอืรบัรองแหลง่กําเนดิ (Certificate of Origin) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 

- 

10 
 

หนงัสอืรบัรองผลการวเิคราะห ์(Certificate of Analysis) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

11 
 

ใบตราสง่สนิคา้ทางเรอื (Bill of Lading) หรอืทางเครือ่งบนิ  
(Air Way Bill) หรอืทางรถยนต ์หรอืใบรบัพสัดุทางไปรษณีย ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
12 

 
ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย (วอ./ กษ./ กวก. 2)  
กรณีการนําเขา้เป็นตวัอยา่งตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสํานกัควบคมุ
พชืและวสัดกุารเกษตร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

13 
 

ใบรบัแจง้การดําเนนิการเกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 (กรณีวตัถุ
อนัตรายชนดิที ่2) หรอืใบอนุญาตนําเขา้วตัถอุนัตราย (กรณีวตัถุ
อนัตรายชนดิที ่3) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ยานพาหนะ 

(หมายเหต:ุ (เก็บตามทีจ่า่ยจรงิ))  
-   
 

2 คา่ธรรมเนยีมวเิคราะห ์
(หมายเหต:ุ (ตอ่ 1 ตวัอยา่ง))  

 คา่ธรรมเนยีม  
1,000 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการผลติ การนําเขา้ การสง่ออก 
และการมไีวใ้นครอบครอง ซึง่วัตถอุนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ใบแจง้ (นําเขา้ราชอาณาจักร/ สง่ออกนอกราชอาณาจักร และนําออกจากดา่นศลุกากร) (แบบ วอ. กษ. 7) 
(หมายเหต:ุ -)  

3 แบบแจง้การนําเขา้วตัถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ -)  

4 เอกสารกักวัตถอุนัตรายตามพระราชบัญญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
(หมายเหต:ุ -)  

5 เอกสารการเก็บตวัอยา่งวตัถอุนัตราย ตามพระราชบัญญัตวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การนําตวัอยา่งวตัถอุนัตรายทางการเกษตรเขา้มา 
      ในราชอาณาจกัร 68 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระสงคจ์ะนําเขา้วตัถอุนัตรายทางการเกษตรเขา้มาในราชอาณาจักรตอ้งปฏบิตั ิดงันี ้
  1. ผูป้ระสงคจ์ะนําเขา้วตัถุอันตรายทางการเกษตรตอ้งยืน่การนําเขา้ทางดา่นตรวจพชืในเขตพื้นทีรั่บผดิชอบ 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ ์และวธิีการผลติ การนําเขา้ และการมีไวใ้นครอบครอง 
ซึง่วตัถอุนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 เทา่นัน้ 
  2. กรณีคําขอ หรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอ และผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่อง และรายการหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทา่เรอืกรุงเทพถนนอาจณรงค ์แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110  
โทรศพัท ์02-249 4384  โทรสาร 02-249 4384/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (-))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทั่วประเทศ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (-))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 4 ชัว่โมง 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่เอกสารแจง้การนําเขา้วตัถอุนัตรายทาง
การเกษตร พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารยืน่คําขอพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ บนัทกึขอ้มูล และลงรับแจง้การนําเขา้วตัถุ
อนัตรายทางการเกษตร 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
ผูย้ืน่คําขอประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเตรยีมสนิคา้  
เพือ่ตรวจสนิคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง การทา่เรอืแหง่
ประเทศไทย 

 

3 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของสนิคา้ 
ใหถ้กูตอ้งตรงตามใบอนุญาตนําเขา้ ณ ดา่นตรวจพชืทีนํ่าเขา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
พนักงานเจา้หนา้ทีป่ระทบัตรา พรอ้มลงลายมอืชือ่ อนุญาต 
ใหนํ้าสนิคา้ออกจากดา่นตรวจพชื 
(หมายเหต:ุ -)  

1 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
หนงัสอืมอบอํานาจกรณีดําเนนิการแทน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ระบขุอบเขตอํานาจหนา้ทีต่ดิอากรแสตมป์ 10 บาท  
กรณีใชค้รัง้เดยีว 30 บาทกรณีใช ้1 ปี) 

- 

2 บตัรประจําตวัประชาชน ศนูยบ์รกิารประชาชน 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจตอ้งลงลายมอืชือ่พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง
ของผูม้อบผูรั้บมอบและพยาน) 

3 หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนลงลายมอืชือ่พรอ้มตราปะทบั 
ของกรรมการตามจํานวนผูม้สีทิธิล์งนาม) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

ใบแจง้ (นําเขา้ราชอาณาจกัร/สง่ออกนอกราชอาณาจกัร 
และนําออกจากดา่นศลุกากร วอ./กษ.7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักควบคมุพชื 
และวัสดกุารเกษตร 

5 
 

แบบแจง้การนําเขา้วตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักควบคมุพชื 
และวัสดกุารเกษตร 

6 ใบขนสนิคา้ขาเขา้พรอ้มแบบแสดงรายการภาษสีรรพสามติและ
ภาษมีูลคา่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นสิง่ของนําเขา้มาในราชอาณาจักรทีส่ง่ทาง
ไปรษณยีร์ะหวา่งประเทศ มรีาคา FOB เกนิกวา่ 45,000 บาท จะตอ้ง
จัดทําใบขนสนิคา้ขาเขา้) 

กรมศลุกากร 

7 
 

ใบกํากบัราคาสนิคา้หรอืบญัชรีาคาสนิคา้ (Commercial 
Invoice) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

ใบกํากบัการบรรจหุบีหอ่สนิคา้ (Packing List) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9 
 

หนงัสอืรบัรองแหลง่กําเนดิ (Certificate of Origin) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

10 
 

หนงัสอืรบัรองผลการวเิคราะห ์(Certificate of Analysis) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

11 
 

ใบตราสง่สนิคา้ทางเรอื (Bill of Lading) หรอืทางเครือ่งบนิ  
(Air Way Bill) หรอืทางรถยนตห์รอืใบรบัพสัดุทางไปรษณีย ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

12 
 

หนงัสอืรบัรองการนําเขา้ตวัอยา่ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักควบคมุพชื 
และวัสดกุารเกษตร 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ยานพาหนะ 

(หมายเหต:ุ (เก็บตามทีจ่า่ยจรงิ))  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการผลติการนําเขา้การสง่ออกและ
การมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถุอนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ใบแจง้ (นําเขา้ราชอาณาจักร/ สง่ออกนอกราชอาณาจักรและนําออกจากดา่นศลุกากร) (แบบวอ. กษ. 7) 
(หมายเหต:ุ -)  

3 แบบแจง้การนําเขา้วตัถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การสง่ออกวตัถอุนัตรายทางการเกษตรออกไป 
      นอกราชอาณาจกัร 69 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระสงคจ์ะสง่ออกวตัถอุนัตรายทางการเกษตรออกไปนอกราชอาณาจักรตอ้งปฏบิตั ิดงันี ้
  1. ผูป้ระสงคจ์ะสง่ออกวตัถอุนัตรายทางการเกษตรตอ้งแจง้การสง่ออก ณ ดา่นตรวจพชืทีส่ง่ออก 
  2. กรณีคําขอ หรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอ และผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่อง และรายการหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทา่เรอืกรุงเทพ ถนนอาจณรงค ์แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท.์ 02-2494384  โทรสาร. 02-2494384/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทั่วประเทศ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร ตรวจสอบ ณ ดา่นตรวจพชื
ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 4 ชัว่โมง 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่เอกสารแจง้การสง่ออกวตัถอุนัตรายทาง
การเกษตร พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารยืน่คําขอ พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ บนัทกึขอ้มูล และลงรับแจง้การสง่ออกวตัถุ
อนัตรายทางการเกษตร  
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
ผูย้ืน่คําขอประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เตรยีมตูส้นิคา้  
และหรอืสนิคา้เพือ่ตรวจสนิคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง การทา่เรอืแหง่
ประเทศไทย 

 

3 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของสนิคา้ให ้
ถกูตอ้งตรงตามใบอนุญาตสง่ออกวตัถอุนัตรายทางการเกษตร 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
พนักงานเจา้หนา้ทีป่ระทบัตรา พรอ้มลงลายมอืชือ่ อนุญาต 
ใหนํ้าสนิคา้ผา่นดา่นได ้
(หมายเหต:ุ -)  

1 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 หนงัสอืมอบอํานาจ กรณีดําเนนิการแทน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ระบขุอบเขตอํานาจหนา้ที ่ตดิอากรแสตมป์  10 บาท  
ใชค้รัง้เดยีว  30 บาท ใช ้1 ปี) 
 
 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
2 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประชาชนผูม้อบ ผูรั้บมอบ พยาน พรอ้มรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ออกใหไ้มเ่กนิ  6  เดอืน ลงนามพรอ้ม ประทบัตรา 
ตามจํานวนผูม้สีทิธิล์งนาม) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

ใบแจง้ (นําเขา้ราชอาณาจกัร/สง่ออกนอกราชอาณาจกัร  
และนําออกจากดา่นศลุกากร) (วอ./กษ.7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

แบบแจง้การสง่ออกวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

ใบขนสนิคา้ขาออกพรอ้มแบบแสดงรายการภาษสีรรพสามติและ
ภาษมีูลคา่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

7 
 

ใบกํากบัราคาสนิคา้ หรอืบญัชรีาคาสนิคา้ (Commercial 
Invoice) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

ใบกํากบัการบรรจหุบีหอ่สนิคา้ (Packing List) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีน หรอืใบรบัแจง้การดําเนนิการเกีย่วกบั
วตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย (วอ./กษ./กวก. 2)   
หรอืใบรับแจง้การดําเนนิการเกีย่วกับวตัถุอนัตรายชนดิที ่2 (กรณวีตัถุ
อนัตรายชนดิที ่2)) 

กรมวชิาการเกษตร 

10 
 

ใบอนุญาตสง่ออกวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ยานพาหนะ 

(หมายเหต:ุ (เก็บตามทีจ่า่ยจรงิ))  
-  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ใบแจง้ (นําเขา้ราชอาณาจักร สง่ออกนอกราชอาณาจักร และออกจากดา่นศลุการกร) (แบบ วอ. กษ. 7) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 562 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยเคม ี70 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตผลติปุ๋ ยเคมเีพื่อการคา้หรอืใบอนุญาตนําเขา้ปุ๋ ย ทีม่คีวามประสงคจ์ะผลติหรือนําเขา้มา 
ในราชอาณาจักร ซึง่ปุ๋ ยเคมชีนดิอืน่ใดนอกจากปุ๋ ยเคมมีาตรฐาน ตอ้งนําปุ๋ ยเคมชีนิดนัน้มาขอขึน้ทะเบยีนต่อพนักงาน
เจา้หนา้ทีเ่สยีกอ่น ตามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่งประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง การขอขึน้ทะเบยีน การออก
ใบสําคัญการขึน้ทะเบยีน การขอแกไ้ขรายการทะเบยีน หรอืการแกไ้ขรายการทะเบยีนปุ๋ ยเคม ีตามพระราชบัญญัตปิุ๋ ย 
พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิุ๋ ย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
  2. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ไดใ้นขณะนั้น ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน  
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุปุ๋ ย (ตกึศนูยว์จัิยการอารักขาขา้ว)  
สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร  
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม. 10900  
โทรศพัท ์: 0 2579 5536-7 โทรสาร 02-579-7987/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 10 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยเคม ี
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถูกตอ้งของเอกสารทางวชิาการ
และขอ้กฎหมาย 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยเคม ี
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 
4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

4.1 ผูม้อํีานาจลงนามในใบสําคญัการขึน้ทะเบยีน 
4.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ใหผู้ป้ระกอบการชาํระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยเคม ี(ทค. 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

ใบอนุญาตนําเขา้ปุ๋ ย (น.ป.1) หรอื ใบอนุญาตผลติปุ๋ ยเคม ี
เพือ่การคา้ (ผ.ป.1) แลว้แตข่อขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยเคมใีนฐานะไหน) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 
 

กรมวชิาการเกษตร 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 563 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

4 
 

หนงัสอืสําคญัการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ และหนงัสอื
ยนิยอมใหใ้ชเ้ครือ่หมายการคา้ (กรณีเครือ่งหมายการคา้น ัน้เป็น
ของผูอ้ ืน่) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

5 
 

ตวัอยา่งฉลากและขอ้ความทีแ่สดงในฉลาก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6 
 

รายงานผลการวเิคราะหป์ุ๋ ยเคมขีองทางราชการหรอื
หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหป์ุ๋ ยทีไ่ดร้บัการรบัรองตามประกาศฯ กรม 
ซึง่มอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน นบัต ัง้แตว่นัรายงานผล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

7 
 

กรรมวธิกีารผลติ (วตัถดุบิ วธิกีารผลติ วธิกีารวเิคราะห)์  
และกรรมวธิกีารแบง่บรรจใุนกรณีทีผ่ลติปุ๋ ยเคมเีพือ่การคา้  
(แบง่บรรจ)ุ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

เอกสารกํากบัปุ๋ ย (คําแนะนําการใชปุ้๋ ยเคม ีวธิใีช ้อตัราการใช ้ 
ขอ้ควรระวงั) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

9 
 

อารต์เวริค์ ซึง่เสมอืนของจรงิ 
ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

10 
 

ตวัอยา่งภาชนะบรรจปุุ๋ ย หรอืภาพถา่ยภาชนะบรรจ ุ(ตามขนาด 
ทีบ่รรจ)ุ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

11 
 

ตวัอยา่งปุ๋ ยเคม ี
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยเคม ี

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม  
2,000 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง การขอขึน้ทะเบยีน การออกใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีน การขอแกไ้ข
รายการทะเบยีน หรอืการแกไ้ขรายการทะเบยีนปุ๋ ยเคม ีตามพระราชบัญญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518  
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิุ๋ ย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยี ์ 
      และปุ๋ ยชวีภาพ 71 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูป้ระสงคจ์ะขอใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยีต์อ้งปฏบิัตติามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง การขอ
ขึน้ทะเบยีน การออกใบสําคัญการขึน้ทะเบยีน การขอแกไ้ขรายการทะเบยีน และการแกไ้ขรายการทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรีย ์
พ.ศ. 2555 ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.doa.in.th/ard 
  2. ผูป้ระสงคจ์ะขอใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยชวีภาพตอ้งปฏบิัตติามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง การขอ
ขึน้ทะเบยีน การออกใบสําคัญการขึน้ทะเบยีน การขอแกไ้ขรายการทะเบยีน และการแกไ้ขรายการทะเบยีนปุ๋ ยชวีภาพ 
พ.ศ. 2552 ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.doa.in.th/ard 
  3. คําขอขึน้ทะเบียนปุ๋ ยอนิทรีย์และปุ๋ ยชวีภาพตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะทํางานดา้นวชิาการ  
ตามพระราชบญัญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิุ๋ ย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
  4. ในกรณีทีค่ณะทํางานฯ มขีอ้สงสยัในหลักฐานทีย่ืน่มา คณะทํางานฯ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอฯ มาชีแ้จง
เพิม่เตมิได ้
  5. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลา 
ทีกํ่าหนด จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอมคีวามประสงคจ์ะละทิง้คําขอดงักลา่ว 
  6. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุไว ้
ในคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุปุ๋ ย (อาคารศนูยว์จัิยการอารักขาขา้ว) 
สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร 
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม. 10900 
โทรศพัท ์: 0 2579 5536-7 โทรสาร : 0 2579 7987/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุปุ๋ ย (อาคารศนูยว์จัิยการอารักขาขา้ว) 
สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร 
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม. 10900/
ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ (การรับเอกสารทางไปรษณียจ์ะรับตามระบบสาร
บรรณของหน่วยงาน))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 44 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่คําขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยี ์หรอืคําขอขึน้
ทะเบยีนปุ๋ ยชวีภาพ พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น 
1.2 เจา้หน ้า่ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีจั่ดประชมุคณะทํางานดา้นวชิาการ 
ตามพระราชบญัญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพมิเตมิ  
โดยพระราชบญัญัตปิุ๋ ย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานการประชมุคณะทํางานดา้นวชิาการฯ 
และแจง้เวยีนคณะทํางานฯ รับรองรายงานการประชมุ 
2.3 เจา้หนา้ทีแ่จง้มตทิีป่ระชมุใหผู้ย้ืน่คําขอฯรับทราบเบือ้งตน้ 
2.4 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยี ์ 
หรอืใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยชวีภาพและเสนอผูม้อํีานาจ 
เพือ่พจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (1. กรณีที่ปีระชมุมมีตใิหรั้บขึน้ทะเบยีนได ้
2. ไมนั่บรวมระยะเวลา กรณีทีป่ระชมุมมีตใิหดํ้าเนนิการใด ๆ 

40 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

http://www.doa.in.th/ard
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

เพิม่เตมิกอ่นรับขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยี ์หรอืปุ๋ ยชวีภาพ))  
3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 ผูม้อํีานาจลงนามในใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยี ์ 
หรอืใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยชวีภาพ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยี ์(ท.อ.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยี)์ 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

คําขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยชวีภาพ (ท.ช.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยชวีภาพ) 

กรมวชิาการเกษตร 

3 
 

ตวัอยา่งฉลากปุ๋ ยอนิทรยีแ์ละขอ้ความทีแ่สดงในฉลาก 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยีแ์บบบรรจภุาชนะ) 

- 

4 
 

ตวัอยา่งฉลากปุ๋ ยชวีภาพและขอ้ความทีแ่สดงในฉลาก 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยชวีภาพแบบบรรจภุาชนะ) 

- 

5 
 

ตน้ฉบบัรายงานผลการวเิคราะหป์ุ๋ ยอนิทรยี ์ไมเ่กนิ 6 เดอืน  
นบัแตว่นัรายงานผลวเิคราะห ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยี ์โดยใชร้ายงานผลการ
วเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิัตกิารของทางราชการหรอืหอ้งปฏบิตักิาร 
ทีก่รมวชิาการเกษตรกําหนดตามมาตรา 36(10)) 

- 

6 
 

ตน้ฉบบัรายงานผลการวเิคราะหป์ุ๋ ยชวีภาพไมเ่กนิ 6 เดอืน  
นบัแตว่นัรายงานผลวเิคราะห ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยชวีภาพ โดยใชร้ายงานผล 
การวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิารของทางราชการหรอืหอ้งปฏบิัตกิาร 
ทีก่รมวชิาการเกษตรกําหนดตามมาตรา 36(10)) 

- 

7 
 

กรรมวธิกีารผลติปุ๋ ยอนิทรยีข์องผูผ้ลติโดยยอ่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยี)์ 

- 

8 
 

กรรมวธิกีารผลติปุ๋ ยชวีภาพของผูผ้ลติโดยยอ่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยชวีภาพ) 

- 

9 
 

เอกสารกํากบัปุ๋ ยอนิทรยี ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(คําแนะนําการใชปุ้๋ ยอนิทรยี ์วธิใีช ้อตัราทีใ่ช ้ 
ขอ้ควรระวงั ฯลฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยี)์ 

- 

10 
 

เอกสารกํากบัปุ๋ ยชวีภาพ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(คําแนะนําการใชปุ้๋ ยอนิทรยี ์วธิใีช ้อตัราทีใ่ช ้ 
ขอ้ควรระวงั ฯลฯ กรณีขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยชวีภาพ) 

- 

11 
 

ใบอนุญาตผลติปุ๋ ยอนิทรยีเ์พือ่การคา้ หรอืใบอนุญาตผลติปุ๋ ย
ชวีภาพเพือ่การคา้ 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นผูผ้ลติ) 

12 
 

ใบอนุญาตนําเขา้ปุ๋ ย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีนําเขา้ปุ๋ ย) 

กรมวชิาการเกษตร 

13 
 

ใบสําคญัแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบรรจภุาชนะ) 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

14 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชเ้ครือ่งหมายการคา้ในการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ย
อนิทรยี ์หรอืปุ๋ ยชวีภาพ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเครือ่งหมายการคา้เป็นของผูอ้ืน่) 

- 

15 
 

อารต์เวริต์ 
ฉบบัจรงิ 3 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีบรรจภุาชนะ) 

- 

16 
 

ตวัอยา่งหรอืภาพถา่ยภาชนะหบีหอ่บรรจปุุ๋ ยอนิทรยี ์หรอืปุ๋ ย
ชวีภาพ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีบรรจภุาชนะ) 

- 

17 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มาดําเนนิการแทน และตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท) 

- 

18 
 

หนงัสอือนุญาตใหนํ้าของเหลอืหรอืกากตะกอนออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและรายงานผลการวเิคราะหโ์ลหะหนกัหรอืสารพษิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีใชว้ตัถดุบิทีเ่ป็นของเหลอืหรอืกากตะกอนจากโรงงาน
อตุสาหกรรม) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

19 
 

ตวัอยา่งปุ๋ ยอนิทรยีห์รอืปุ๋ ยชวีภาพทีข่อขึน้ทะเบยีน  
จํานวน 1 กโิลกรมั หรอื 1 ลติร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยี ์

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม  
500 บาท 

2 ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยชวีภาพ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม  
1,000 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยี ์(ท.อ.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 คําขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยชวีภาพ (ท.ช.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ขัน้ตอนการขอขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยีแ์ละปุ๋ ยชวีภาพ 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตขายปุ๋ ย 72 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ตามพระราชบัญญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตปิุ๋ ย (ฉบับที2่) พ.ศ. 2550  
ไดกํ้าหนดใหผู้ป้ระกอบกจิการผลติปุ๋ ยเคมเีพือ่การคา้ ผลติปุ๋ ยชวีภาพเพือ่การคา้ ผลติปุ๋ ยอนิทรยีเ์พือ่การคา้ ผูนํ้าเขา้ปุ๋ ย 
ผูนํ้าผ่านปุ๋ ย ผูข้ายปุ๋ ย และผูส้ง่ออกปุ๋ ย ตอ้งขอใบอนุญาตเกีย่วกับปุ๋ ยเสยีกอ่น จงึจะประกอบกจิการได ้ตดิตอ่ยืน่คําขอ
เกีย่วกับใบอนุญาตไดท้ี ่กลุ่มควบคุมปุ๋ ย สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวชิาการเกษตร ตามมาตรา 12  
และ 15 แหง่พระราชบญัญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิุ๋ ย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุปุ๋ ย (อาคารศนูยว์จัิยการอารักขาขา้ว)  
สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร  
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม. 
10900 โทรศพัท ์: 0 2579 5536-7 โทรสาร : 0 2579 7987/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักวจัิยและพัฒนาการเกษตร เขตที ่1-8/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการเกษตร ของกรมวชิาการเกษตร / 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขอใบอนุญาตขายปุ๋ ย 
1.2 เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร  
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความสอดคลอ้งของเอกสาร
หลกัฐานกับขอ้บญัญัตปิุ๋ ยตาม พ.ร.บ.ปุ๋ ย 
2.2 เจา้หนา้ทีพ่มิพใ์บอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

3.5 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตขายปุ๋ ย 
3.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูป้ระกอบการชาํระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขออนุญาตเกีย่วกบัปุ๋ ย (อ.ป.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอใหม่) 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

คําขอตอ่อายุใบอนุญาตเกีย่วกบัปุ๋ ย (อ.ป.2) และใบอนุญาตฉบบัจรงิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอตอ่อายุ) 
 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
3 

 
หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ((ในกรณีทีม่กีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน  
พรอ้มตดิอากรแสตมป์)) 

- 

4 
 

ทะเบยีนพาณชิย/์ทะเบยีนการคา้/ใบจดทะเบยีนวสิาหกจิชุมชน/
กลุม่บุคคล/คณะตา่ง/สหกรณฯ์/องคก์ารฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูป้ระกอบการเป็นผูทํ้าขึน้เอง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5 
 

เอกสารอืน่ๆ เช่น หนงัสอืสญัญาเช่า หรอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ช้
สถานที ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูป้ระกอบการเป็นผูจั้ดทําขึน้เอง) 

- 

6 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุลธรรมดา/นติบิคุล/ผูม้อบอํานาจ/ผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

7 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

8 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการกงสลุ 

9 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

10 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

11 
 

แผนทีส่ถานทีเ่ก็บปุ๋ ย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

12 
 

เอกสารอืน่ๆ เช่นหนงัสอืสญัญาเชา่ หรอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ช้
สถานที ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเชา่สถานทีข่องคนอืน่) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบอนุญาตขายปุ๋ ย 

(หมายเหต:ุ (ตอ่ 1 ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต:ุ - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตนําผา่นปุ๋ ย 73 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ตามพระราชบัญญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตปิุ๋ ย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550  
ไดกํ้าหนดใหผู้ป้ระกอบกจิการนําผ่านปุ๋ ย ผูนํ้าผ่านปุ๋ ยตอ้งขอใบอนุญาตเกีย่วกับปุ๋ ยเสยีก่อน จงึจะประกอบกจิการ 
ได ้ตดิตอ่ยืน่คําขอใบอนุญาตเกีย่วกบัปุ๋ ยไดท้ี ่กลุม่ควบคมุปุ๋ ย สํานักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร 
ตามมาตรา 12 และ 15 แห่งพระราชบัญญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตปิุ๋ ย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุปุ๋ ย (อาคารศนูยว์จัิยการอารักขาขา้ว)  
สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร  
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิแขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม. 10900  
โทรศพัท ์: 02-579-5536-7  โทรสาร : 02-579-7987/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขอใบอนุญาตนําผา่นปุ๋ ย 
1.2 เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของ
เอกสาร  
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความสอดคลอ้งของเอกสาร
หลกัฐานกับขอ้บญัญัตปิุ๋ ยตาม พ.ร.บ.ปุ๋ ย 
2.2 เจา้หนา้ทีพ่มิพใ์บอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

4 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตนําผา่นปุ๋ ย 
3.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูป้ระกอบการชาํระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

2.5 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
ใบคําขออนุญาตเกีย่วกบัปุ๋ ย (อ.ป.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล/ผูม้อบอํานาจ/ผูรั้บมอบ
อํานาจ) 

กรมการปกครอง 

3 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

4 
 

ทะเบยีนพาณชิย/์ทะเบยีนการคา้/ใบจดทะเบยีนวสิาหกจิชุมชน/
กลุม่บุคคล/คณะตา่ง/สหกรณฯ์/องคก์ารฯ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีชาวตา่งชาต)ิ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 571 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
5 

 
ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมกีารเปลีย่นชือ่ นามสกลุ) 

กรมการปกครอง 

6 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7 
 

สําเนาบตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษอีากร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีของผูข้ออนุญาต/นติบิคุล ) 

กรมสรรพากร 

8 
 

สําเนาใบกํากบัสนิคา้ (invoice) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูป้ระกอบการเป็นผูจั้ดทําขึน้) 

- 

9 
 

สําเนาใบตราสง่ตลอดทาง (Through Bill of Lading) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูป้ระกอบการเป็นผูจั้ดทําขึน้เอง) 

- 

10 
 

หนงัสอืแจง้เสน้ทางการเขา้ ออกและผา่นราชอาณาจกัร สถานที่
ขนถา่ยหรอืพกัสนิคา้ และชนดิของยานพาหนะทีนํ่าสนิคา้ 
ผา่นราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูป้ระกอบการเป็นผูจั้ดทําขีน้เอง) 

- 

11 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการกงสลุ 

12 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ((ในกรณีทีม่กีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน  
พรอ้มตดิอากรแสตมป์)) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบอนุญาตนําผา่นปุ๋ ย 

(หมายเหต:ุ (ตอ่ 1ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 572 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตนําเขา้/สง่ออกปุ๋ ย 74 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ตามพระราชบัญญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตปิุ๋ ย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550  
ไดกํ้าหนดใหผู้ป้ระกอบกจิการนําเขา้/ส่งออกปุ๋ ย ตอ้งขอใบอนุญาตเกีย่วกับการนําเขา้/ส่งออกปุ๋ ยเสยีก่อน จงึจะ
ประกอบกจิการไดต้ดิต่อยื่นคําขอใบอนุญาตเกีย่วกับปุ๋ ยไดท้ี ่กลุ่มควบคุมปุ๋ ย สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  
กรมวชิาการเกษตร ตามมาตรา 12 และ 15 แห่งพระราชบัญญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตปิุ๋ ย 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุปุ๋ ย (อาคารศนูยว์จัิยการอารักขาขา้ว)  
สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร  
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิแขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม. 10900  
โทรศพัท ์: 02-579-5536-7 โทรสาร : 02-579-7987/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่คําขอใบอนุญาตนําเขา้/สง่ออกปุ๋ ย 
1.2 เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร  
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 
 
 

การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความสอดคลอ้งของเอกสาร
หลกัฐานกับขอ้บญัญัตปิุ๋ ยตาม พ.ร.บ.ปุ๋ ย 
2.2 เจา้หนา้ทีพ่มิพใ์บอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

4 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตนําเขา้/สง่ออกปุ๋ ย 
3.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูป้ระกอบการชาํระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

2.5 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
ใบคําขออนุญาตเกีย่วกบัปุ๋ ย (อ.ป.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอใหม่) 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

ใบคําขอตอ่อายใุบอนุญาตเกีย่วกบัปุ๋ ย (อ.ป.2) และใบอนุญาต
ฉบบัจรงิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอตอ่อายุ) 

กรมวชิาการเกษตร 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ในกรณีทีม่กีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน  
พรอ้มตดิอากรแสตมป์) 

- 

4 
 

ทะเบยีนพาณชิย/์ทะเบยีนการคา้/ใบจดทะเบยีนวสิาหกจิชุมชน/
กลุม่บุคคล/คณะตา่ง/สหกรณฯ์/องคก์ารฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 573 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ผูป้ระกอบการเป็นผูจั้ดทําขึน้เอง) 

5 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล/ผูม้อบอํานาจ/ผูรั้บมอบ
อํานาจ) 

กรมการปกครอง 

6 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

7 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการกงสลุ 

8 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ในกรณีเปลีย่นชือ่ นามสกลุ) 

กรมการปกครอง 

9 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

10 
 

สําเนาบตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษอีากร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาต/นติบิคุล ) 

กรมสรรพากร 

11 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

กรมการกงสลุ 

12 
 

แผนทีส่ถานทีเ่ก็บปุ๋ ย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

13 
 

เอกสารอืน่ๆ เช่นหนงัสอืสญัญาเชา่ หรอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ช้
สถานที ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเชา่สถานทีข่องคนอืน่) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบอนุญาตนําเขา้ปุ๋ ย 

(หมายเหต:ุ (ตอ่ 1 ฉบับ))  
 คา่ธรรมเนยีม  
2,000 บาท 

2 ใบอนุญาตสง่ออกปุ๋ ย 
(หมายเหต:ุ (ตอ่ 1 ฉบับ))  

 คา่ธรรมเนยีม  
1,000 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 

  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 574 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การสง่ออกปุ๋ ยไปนอกราชอาณาจกัร 75 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผูป้ระสงคจ์ะนําปุ๋ ยเขา้มาออกนอกราชอาณาจักรตอ้งปฏบิตัติามประกาศกรมวชิาการเกษตร ดงันี ้
  1. ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการนําเขา้ สง่ออก หรอืการผลติปุ๋ ย 
ทีไ่มต่อ้งปฏบิตัติามมาตรา 12 และมาตรา 35 แหง่พระราชบญัญัตปิุ๋ ย พ.ศ.2518 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิุ๋ ย 
  2. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิ
ไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการตอ่ไปก็ตอ่เมือ่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ 
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทา่เรอืกรุงเทพ ถนนอาจณรงค ์แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท.์ 02-2494384 โทรสาร. 02-2494384/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทั่วประเทศ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร ตรวจสอบ ณ ดา่นตรวจพชื
ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 4 ชัว่โมง 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่เอกสารแจง้การสง่ออกปุ๋ ย พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารยืน่คําขอ พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ บนัทกึขอ้มูล และลงรับแจง้การสง่ออกปุ๋ ย 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
ผูย้ืน่คําขอประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เตรยีมตูส้นิคา้  
และหรอืสนิคา้เพือ่ตรวจสนิคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง การทา่เรอืแหง่
ประเทศไทย 

 

3 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของสนิคา้ 
ใหถ้กูตอ้งตรงตามใบอนุญาตสง่ออกปุ๋ ย 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
พนักงานเจา้หนา้ทีป่ระทบัตรา พรอ้มลงลายมอืชือ่ อนุญาต 
ใหนํ้าสนิคา้ผา่นดา่นได ้
(หมายเหต:ุ -)  

1 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
หนงัสอืมอบอํานาจกรณีดําเนนิการแทน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ระบขุอบเขตอํานาจหนา้ทีข่องผูดํ้าเนนิการแทน  
ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีครัง้เดยีว และ 30 บาทกรณี 1 ปี) 
 

- 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประชาชนผูม้อบ ผูรั้บมอบ พยาน พรอ้มรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง และลงลายมอืชือ่) 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หนังสอืออกใหไ้ม่เกนิ  6 เดอืน มตีราประทับ  
พรอ้มลงลายมอืชือ่ตามจํานวนของผูม้อํีานาจลงนาม) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

แบบแจง้การสง่ออกปุ๋ ยตามพระราชบญัญตัปิุ๋ ย พ.ศ. 2518  
แกไ้ขเพิม่เตมิตามพระราชบญัญตัปิุ๋ ย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
(แบบ นข.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

ใบขนสนิคา้ขาออกพรอ้มแบบแสดงรายการภาษสีรรพสามติและ
ภาษมีูลคา่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

6 ใบกํากบัราคาสนิคา้ หรอืบญัชรีาคาสนิคา้ (Commercial 
Invoice) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7 
 

ใบกํากบัการบรรจหุบีหอ่สนิคา้ (Packing List) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีปุ๋ ยเคม ี(ท.ค.3) ปุ๋ ยอนิทรยี ์(ท.อ.3) ปุ๋ ยชวีภาพ 
(ท.ช.3)  หนังสอืสาํคัญการรับเจง้ปุ๋ ยเคมธีาตอุาหารรอง ธาตอุาหารเสรมิ 
(ป.ส.2) ) 

กรมวชิาการเกษตร 

9 
 

ใบอนุญาตสง่ออกปุ๋ ย (น.ป.1) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

10 
 

แบบแจง้รายการสง่ออกปุ๋ ย (สป.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ยานพาหนะ 

(หมายเหต:ุ (เก็บตามทีจ่า่ยจรงิ))  
-   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบแจง้การสง่ออกปุ๋ ยเคมอีอกนอกราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ ย พ.ศ. 2518 
(หมายเหต:ุ -)  

2 แบบแจง้การสง่ออกปุ๋ ย (สป.2) 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ใบอนุญาตสง่ออกปุ๋ ย 
(หมายเหต:ุ -)  
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ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

4 ใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยเคม ี
(หมายเหต:ุ -)  

5 ใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยอนิทรยี ์
(หมายเหต:ุ -)  

6 ใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ยชวีภาพ 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การนําปุ๋ ยเขา้มาในราชอาณาจกัร 76 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระสงคจ์ะนําปุ๋ ยเขา้มาในราชอาณาจักรตอ้งปฏบิตัติามประกาศกรมวชิาการเกษตร ดงันี ้
  1. ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับปุ๋ ยทีไ่ดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งขึน้
ทะเบยีนตามพระราชบัญญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตปิุ๋ ย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 
2554 
  2. ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการนําเขา้ สง่ออก หรอืการผลติปุ๋ ย 
ทีไ่มต่อ้งปฏบิตัติามมาตรา12 และมาตรา35 แหง่พระราชบญัญัตปิุ๋ ย พ.ศ.2518 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตปิุ๋ ย 
  3. ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีารนําปุ๋ ยหรอืวัตถุทีส่งสยัวา่เป็นปุ๋ ยในปรมิาณพอสมควร
ไปเป็นตวัอยา่งเพือ่ตรวจสอบหรอืวเิคราะหต์ามพระราชบญัญัตปิุ๋ ย พ.ศ.2518 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิุ๋ ย 
  4. กรณีคําขอ หรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอ และผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่อง และรายการหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทา่เรอืกรุงเทพ ถนนอาจณรงค ์แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   
โทรศพัท.์ 02-2494384  โทรสาร. 02-2494384/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทั่วประเทศ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารตรวจสอบ ณ ดา่นตรวจพชื 
ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 34 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่เอกสารแจง้การนําเขา้ปุ๋ ย พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารยืน่คําขอ พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ บนัทกึขอ้มูล และลงรับแจง้การนําเขา้ปุ๋ ย 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
ผูย้ืน่คําขอประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เตรยีมตูส้นิคา้  
และหรอืสนิคา้เพือ่ตรวจสนิคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ การทา่เรอืแหง่
ประเทศไทย 

 

3 การพจิารณา 
3.1 พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของสนิคา้  
สุม่เก็บตวัอยา่ง และอนุญาตใหนํ้าสนิคา้ไปเก็บรักษาไว ้ 
ณ สถานทีเ่ก็บตามใบอนุญาตนําเขา้ปุ๋ ย 
3.2 พนักงานเจา้หนา้ทีนํ่าสง่ตัวอย่างไปยังหอ้งปฏบิัตกิาร 
กลุม่วจัิยเกษตรเคมกีองวจัิยพัฒนาปัจจัยการผลติทางการเกษตร 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

4 การพจิารณา 
4.1 เจา้หนา้ทีป่ระจําหอ้งปฏบิัตกิารวเิคราะหต์วัอย่างปุ๋ ยเคม ี
ในหอ้งปฏบิตักิาร 
4.2 เจา้หนา้ทีป่ระจําหอ้งปฏบิตักิารกองวจัิยพัฒนาปัจจัยการผลติ
ทางการเกษตรแจง้ผลการวเิคราะหไ์ปทีด่า่นตรวจพชืทีนํ่าเขา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนัทําการ กองวจัิยพัฒนา
ปัจจัยการผลติทาง

การเกษตร 
 

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
พนักงานเจา้หนา้ทีป่ระทบัตรา พรอ้มลงลายมอืชือ่ อนุญาตใหนํ้า
สนิคา้ไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
(หมายเหต:ุ -)  

1 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
หนงัสอืมอบอํานาจ กรณีดําเนนิการแทน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ระบขุอบเขตอํานาจหนา้ทีข่องผูรั้บมอบ พรอ้มตดิอากร
แสตมป์ 10 บาท กรณีใชค้รัง้เดยีว 30 บาท กรณี 1 ปี) 

- 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงลายมอืชือ่ พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หนังสอืออกใหไ้ม่เกนิ  6 เดอืน โดยมกีารลงลายมอืชือ่  
ตามจํานวนกรรมการผูม้สีทิธิล์งนาม พรอ้มตราประทับ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

แบบแจง้การนําเขา้ปุ๋ ยตามพระราชบญัญตัปิุ๋ ย พ.ศ. 2518  
แกไ้ขเพิม่เตมิตามพระราชบญัญตัปิุ๋ ย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
(แบบ นข.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

ใบขนสนิคา้ขาเขา้พรอ้มแบบแสดงรายการภาษสีรรพสามติและ
ภาษมีูลคา่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมศลุกากร 

6 
 

ใบกํากบัราคาสนิคา้ หรอืบญัชรีาคาสนิคา้ (Commercial 
Invoice) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7 
 

ใบกํากบัการบรรจหุบีหอ่สนิคา้ (Packing List) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

หนงัสอืรบัรองแหลง่กําเนดิ (Certificate of Origin) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9 
 

หนงัสอืรบัรองผลการวเิคราะห ์(Certificate of Analysis) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

10 
 

ใบตราสง่สนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

11 
 

ใบอนุญาตนําเขา้ปุ๋ ย (น.ป.2) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 
 

กรมวชิาการเกษตร 

12 
 

หนงัสอืสําคญัการแจง้ปุ๋ ย หรอืใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนปุ๋ ย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีปุ๋ ยเคม ี(ท.ค.3) ปุ๋ ยเคมมีาตรฐาน (ป.ฐ.2) ปุ๋ ยอนิทรยี ์
(ท.อ.3) ปุ๋ ยชวีภาพ (ท.ช.3) ปุ๋ ยเคมธีาตอุาหารรอง ธาตอุาหารเสรมิ 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
(ป.ส.2) ) 

13 
 

ตวัอยา่งเอกสารฉลากตามทีข่ ึน้ทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ยานพาหนะ 

(หมายเหต:ุ (เก็บตามทีจ่า่ยจรงิ))  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

2 คา่ธรรมเนยีมการวเิคราะห ์
(หมายเหต:ุ (ราคา 400 - 3,000 บาท ตอ่ 1 ตวัอย่าง ขึน้อยูก่ับสตูรและ
ชนดิของปุ๋ ย))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบแจง้การนําหรอืสัง่ปุ๋ ยเคมเีขา้มาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ ย พ.ศ. 2518 
(หมายเหต:ุ -)  

2 แบบแจง้การนําเขา้ ปุ๋ ย (นป.2) 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ใบอนุญาตนําเขา้ปุ๋ ย 
(หมายเหต:ุ -)  

4 หนังสอืรับแจง้ปุ๋ ยเคมมีาตรฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

5 ฉลากเก็บตัวอย่างปุ๋ ยเคมเีพือ่วเิคราะหต์าม พ.ร.บ. ปุ๋ ย 2518 
(หมายเหต:ุ -)  

6 แบบแจง้การนําหรอืสัง่ธาตอุาหารรอง-เสรมิเขา้มาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ ย พ.ศ. 2518 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
 
 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 580 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การนําตวัอยา่งปุ๋ ยเขา้มาในราชอาณาจกัร 77 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระสงคจ์ะนําปุ๋ ยเขา้มาในราชอาณาจักรตอ้งปฏบิตัติามประกาศกรมวชิาการเกษตร ดงันี ้
  1. ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัปุ๋ ยทีไ่ดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งขึน้
ทะเบยีนตามพระราชบัญญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตปิุ๋ ย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 
2554 
  2. ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการนําเขา้ สง่ออก หรอืการผลติปุ๋ ย 
ทีไ่มต่อ้งปฏบิตัติามมาตรา 12 และมาตรา 35 แหง่พระราชบญัญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตปิุ๋ ย 
  3. ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีารนําปุ๋ ยหรอืวัตถุทีส่งสยัวา่เป็นปุ๋ ยในปรมิาณพอสมควร
ไปเป็นตวัอยา่งเพือ่ตรวจสอบหรอืวเิคราะหต์ามพระราชบญัญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิุ๋ ย 
  4. กรณีคําขอ หรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอ และผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่อง และรายการหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทา่เรอืกรุงเทพ ถนนอาจณรงค ์แขวงคลองเตย         
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   
โทรศพัท ์02-249 4384  โทรสาร 02-249 4384/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืทั่วประเทศ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 4 ชัว่โมง 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่เอกสารแจง้การนําเขา้ปุ๋ ย พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารยืน่คําขอ พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ บนัทกึขอ้มูล และลงรับแจง้การนําเขา้ปุ๋ ย 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
ผูย้ืน่คําขอประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เตรยีมสนิคา้ 
เพือ่ตรวจสนิคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง การทา่เรอืแหง่
ประเทศไทย 

 

3 การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของสนิคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 
4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

พนักงานเจา้หนา้ทีป่ระทบัตรา พรอ้มลงลายมอืชือ่ อนุญาต 
ใหนํ้าสนิคา้ออกจากดา่นตรวจพชื 
(หมายเหต:ุ -)  

1 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
หนงัสอืมอบอํานาจกรณีดําเนนิการแทน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ระบขุอบเขตอํานาจหนา้ทีข่องผูรั้บมอบพรอ้มตดิอากร
แสตมป์ 10 บาทกรณีใชค้รัง้เดยีว 30 บาทกรณี 1 ปี) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
2 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงลายมอืชือ่พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หนังสอืออกใหไ้ม่เกนิ  6 เดอืนโดยมกีารลงลายมอืชือ่ 
ตามจํานวนกรรมการผูม้สีทิธิล์งนามพรอ้มตราประทับ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

แบบแจง้การนําเขา้ปุ๋ ยตามพระราชบญัญตัปิุ๋ ย พ.ศ. 2518  
แกไ้ขเพิม่เตมิตามพระราชบญัญตัปิุ๋ ย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
(แบบ นข.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักควบคมุพชืและวสัดุ
การเกษตร 

5 
 

ใบขนสนิคา้ขาเขา้พรอ้มแบบแสดงรายการภาษสีรรพสามติและ
ภาษมีูลคา่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นสิง่ของนําเขา้มาในราชอาณาจักรทีส่ง่ทาง
ไปรษณยีร์ะหวา่งประเทศ มรีาคา FOB เกนิกวา่ 45,000 บาท จะตอ้ง
จัดทําใบขนสนิคา้ขาเขา้ ) 

กรมศลุกากร 

6 
 

ใบกํากบัราคาสนิคา้หรอืบญัชรีาคาสนิคา้ (Commercial 
Invoice) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7 
 

ใบกํากบัการบรรจหุบีหอ่สนิคา้ (Packing List) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

ใบตราสง่สนิคา้ทางเรอื (Bill of Lading) หรอืทางเครือ่งบนิ  
(Air Way Bill) หรอืทางรถยนต ์หรอืใบรบัพสัดุทางไปรษณีย ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ยานพาหนะ 

(หมายเหต:ุ (เก็บตามทีจ่า่ยจรงิ))  
-   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบแจง้การนําหรอืสัง่ปุ๋ ยเคมเีขา้มาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ ย พ.ศ. 2518 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบอนญุาตผลติปุ๋ ยเพือ่การคา้ 78 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1.ผูป้ระสงคจ์ะขอใบอนุญาตผลติปุ๋ ยเพือ่การคา้ ตอ้งปฏบิัตติามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง การกําหนด
หลักเกณฑ ์ วธิีการและเงื่อนไขเกีย่วกับการขออนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต  
การขอใบแทน และการออกใบแทนใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตปิุ๋ ย 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 พ.ศ.2551 ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
  2. ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้ง 
      2.1 เป็นเจา้ของกจิการ 
      2.2 มถีิน่ทีอ่ยูห่รอืสาํนักงานในประเทศไทย 
      2.3 มสีถานทีผ่ลติปุ๋ ยเพือ่การคา้ และสถานทีเ่ก็บปุ๋ ย 
       2.4 ใชช้ือ่ในการประกอบพาณิชยกจิไม่ซ้ําหรือคลา้ยคลงึกับชือ่ทีใ่ชใ้นการประกอบพาณิชยกจิของผูรั้บ
ใบอนุญาตอยูแ่ลว้ หรอืผูซ้ ึง่อยูร่ะหวา่งถกูพักใชใ้บอนุญาต หรอืถกูเพกิถอนใบอนุญาตยังไมค่รบ 1 ปี 
  3. ตอ้งมีเครื่องมือ อุปกรณ์การผลติปุ๋ ยเคมีแยกออกจากเครื่องมืออุปกรณ์การผลติปุ๋ ยอนิทรีย์ ปุ๋ ยชวีภาพ  
และสารป้องกนักําจัดศัตรูพชื 
  4. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอมคีวามประสงคจ์ะละทิง้คําขอดงักลา่ว 
  5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุปุ๋ ย (อาคารศนูยว์จัิยการอารักขาขา้ว) 
สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร 
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม. 10900 
โทรศพัท ์: 0 2579 5536-7 โทรสาร : 0 2579 7987/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุปุ๋ ย (อาคารศนูยว์จัิยการอารักขาขา้ว) 
สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร 
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม. 10900/ 
ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ (การรับเอกสารทางไปรษณียจ์ะรับตามระบบสาร
บรรณของหน่วยงาน))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 16 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่คําขออนุญาตเกีย่วกบัปุ๋ ย (อ.ป.1) หรอืคําขอ 
ตอ่อายใุบอนุญาตเกีย่วกบัปุ๋ ย (อ.ป.2)พรอ้มเอกสารหลักฐาน
ประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน และออกใบนัดตรวจ
สถานทีผ่ลติปุ๋ ยเพือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

40 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีผ่ลติ เครือ่งมอือปุกรณ์ กรรมวธิ ี
การผลติใหถ้กูตอ้งตามตามหลักวชิาการและสอดคลอ้งกบั 
หลกักฎหมาย 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานการตรวจสถานทีผ่ลติปุ๋ ยเพือ่การคา้ 
2.3 เจา้หนา้ทีจั่ดพมิพใ์บอนุญาตผลติปุ๋ ยเพือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

12 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาตผลติปุ๋ ย 
3.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ืน่คําขอมาชาํระคา่ธรรมเนยีม 

3 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขออนุญาตเกีย่วกบัปุ๋ ย (อ.ป.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอใหม ่) 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

คําขอตอ่อายใุบอนุญาตเกีย่วกบัปุ๋ ย (อ.ป.2) และใบอนุญาต 
ฉบบัจรงิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอตอ่อายุ) 

กรมวชิาการเกษตร 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล โดยคดัสาํเนาไมเ่กนิ 6 
เดอืน พรอ้มระบวุตัถปุระสงคใ์นการประกอบกจิการเกีย่วกับปุ๋ ย) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4 
 

ทะเบยีนพาณชิย/์ทะเบยีนการคา้/ใบจดทะเบยีนวสิาหกจิชุมชน/
กลุม่บุคคล/คณะตา่ง ๆ /สหกรณฯ์ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีไมเ่ป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล/ผูม้อบอํานาจ/ผูรั้บมอบ
อํานาจ) 

กรมการปกครอง 

6 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว หรอื สําเนาหนงัสอืเดนิทางและ
ใบอนุญาตทํางาน (Work permit) ของผูข้ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูป้ระกอบการเป็นชาวตา่งชาต)ิ 

- 

7 
 

บตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษอีากร ของผูข้ออนุญาต/นติบิุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมสรรพากร 

8 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีทีม่กีารมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน  
และตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมวชิาการเกษตร 

9 
 

ใบอนุญาตต ัง้โรงงาน หรอื ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเครือ่งมอือปุกรณ์เขา้ขา่ยโรงงานอตุสาหกรรม) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

10 
 

สญัญาเชา่สถานทีผ่ลติ/เก็บปุ๋ ย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสถานทีผ่ลติ/เก็บปุ๋ ย เป็นของผูอ้ืน่ ระยะเวลา 
ของสญัญาเชา่ อยา่งนอ้ย 5 ปี ) 

- 

11 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีผ่ลติ/เก็บปุ๋ ย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีสถานทีผ่ลติ/เก็บปุ๋ ย เป็นของผูอ้ืน่ ระยะเวลาของ 
การยนิยอมไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี) 

- 

12 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ หรอืหนงัสอื
อนุญาตใหผ้ลติปุ๋ ยจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเครือ่งมอือปุกรณ์ไมเ่ขา้ขา่ยโรงงานอตุสาหกรรม) 

13 
 

ภาพถา่ยเครือ่งมอือุปกรณ์และสถานทีผ่ลติ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

14 
 

แผนทีส่ถานทีผ่ลติปุ๋ ย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

15 
 

แผนทีส่ถานทีเ่ก็บปุ๋ ย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

16 
 

แผนผงัสถานทีผ่ลติแบบแบง่บรรจแุละเก็บปุ๋ ย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีแบง่บรรจปุุ๋ ยโดยใชส้ถานทีผ่ลติของผูผ้ลติผสมรายอืน่) 

- 

17 
 

รายงานการประชุมของกลุม่เกษตรกร/วสิาหกจิชุมชนฯ/ 
สหกรณฯ์ ตา่ง ๆ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คําขอเป็นกลุม่ฯ/วสิาหกจิฯ/สหกรณ์ฯ ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ใบอนุญาตผลติปุ๋ ยเคมเีพือ่การคา้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม  
6,000 บาท 

2 การตอ่อายใุบอนุญาตผลติปุ๋ ยเคมเีพือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม  
6,000 บาท  

3 ใบอนุญาตผลติปุ๋ ยชวีภาพเพือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม  
3,000 บาท  

4 การตอ่อายใุบอนุญาตผลติปุ๋ ยชวีภาพเพือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม  
3,000 บาท 

5 ใบอนุญาตผลติปุ๋ ยอนิทรยีเ์พือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม  
1,500 บาท 

6 การตอ่อายใุบอนุญาตผลติปุ๋ ยอนิทรยีเ์พือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม  
1,500 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขออนุญาตเกีย่วกบัปุ๋ ย (อ.ป.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 คําขอตอ่อายใุบอนุญาตเกีย่วกับปุ๋ ย (อ.ป.2) 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ขัน้ตอนการขออนุญาตผลติปุ๋ ยเพือ่การคา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืสําคญัรบัแจง้ปุ๋ ยเคมธีาตอุาหารรอง  
      ธาตอุาหารเสรมิ 79 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตผลติ ปุ๋ ยเคมเีพื่อการคา้ หรือใบอนุญาตนําเขา้ปุ๋ ย ทีป่ระสงคจ์ะผลติหรือนําเขา้ปุ๋ ยเคมี
มาตรฐาน จะตอ้งขอหนังสอืสําคัญรับแจง้ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง กําหนดปุ๋ ยทีไ่ดรั้บการยกเวน้
ไมต่อ้งขึน้ทะเบยีน ตามพระราชบญัญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตปิุ๋ ย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 
พ.ศ. 2554 
  2. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผู รั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน  
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด จะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอมคีวามประสงคจ์ะละทิง้คําขอดงักลา่ว 
  3. เนือ่งจากปรมิาณคําขอมมีากจงึตอ้งใหเ้วลาเจา้หนา้ทดํีาเนนิการเกีย่วกบัคําขอทีย่ืน่มาแลว้ 
  4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้น คูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุปุ๋ ย สาํนักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร 
ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ  
โทรศพัท ์: 02-579-5536-7 โทรสาร : 02-579-7987/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 10 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่แบบแจง้ปุ๋ ยเคมธีาตอุาหารรอง  
ธาตอุาหารเสรมิ (ป.ส.1) 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐาน  
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถูกตอ้งของเอกสารทางวชิาการ
และขอ้กฎหมาย 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบสาํคญัรับแจง้ปุ๋ ยเคมธีาตอุาหารรอง  
ธาตอุาหาร เสรมิ 
(หมายเหต:ุ -)  

4 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
4.1 ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืสาํคญัรับแจง้ปุ๋ ยเคมธีาตอุาหารรอง 
ธาตอุาหารเสรมิ 
4.2 แจง้ผูป้ระกอบการรับหนังสอืสาํคญัรับแจง้ปุ๋ ยเคมธีาตอุาหารรอง 
ธาตอุาหารเสรมิ 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
แบบแจง้ปุ๋ ยเคมธีาตอุาหารรอง ธาตอุาหารเสรมิ  (ป.ส. 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 
 
 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
2 

 
ใบอนุญาตนําเขา้ปุ๋ ย (น.ป.1) หรอื ใบอนุญาตผลติปุ๋ ยเคม ี
เพือ่การคา้ (ผ.ป.1) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักควบคมุพชื 
และวัสดกุารเกษตร 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4 
 

ตวัอยา่งฉลากและขอ้ความทีแ่สดงในฉลาก 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5 
 

ใบรบัรองเครือ่งหมายการคา้ และหนงัสอืยนิยอมใหใ้ชเ้ครือ่งหมาย
การคา้ (กรณีเครือ่งหมายการคา้เป็นของผูอ้ ืน่) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

6 รายงานผลการวเิคราะหป์ุ๋ ยเคมขีองทางราชการ ทีม่อีายุไมเ่กนิ  
6 เดอืน นบัแตว่นัรายงานผล (กรณีผลติเอง) หรอื Certificate of 
Analysis จากผูผ้ลติ (กรณีนําเขา้ปุ๋ ย 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กองวจัิยพัฒนาปัจจัยการ
ผลติทางการเกษตร 

7 
 

กรรมวธิกีารผลติ (วตัถดุบิ วธิกีารผลติ วธิกีารวเิคราะห)์  
(กรณีผลติเอง) และ กรรมวธิกีารแบง่บรรจใุนกรณีทีผ่ลติปุ๋ ยเคมี
เพือ่การคา้ (แบง่บรรจุ) กรรมวธิกีารผลติ (วตัถดุบิ วธิกีารผลติ 
วธิกีารวเิคราะห ์Specification)  (กรณีนําเขา้ปุ๋ ย) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

8 
 

เอกสารกํากบัปุ๋ ย (คําแนะนําการใชปุ้๋ ยเคม ีวธิใีช ้อตัราการใช ้ 
ขอ้ควรระวงั) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

9 
 

อารต์เวริค์ ซึง่เหมอืนของจรงิ 
ฉบบัจรงิ 3 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

10 
 

ตวัอยา่งปุ๋ ยเคม ีจํานวน 1 กโิลกรมั และ 1 ลติร กรณีเป็นปุ๋ ยเหลว 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

สาํนักควบคมุพชื 
และวัสดกุารเกษตร 

11 
 

ตวัอยา่งภาชนะบรรจปุุ๋ ย หรอืภาพถา่ยภาชนะบรรจ ุสูตรละ 1 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง กําหนดปุ๋ ยทีไ่ดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งขึน้ทะเบยีน  
ตราพระราชบญัญัตปิุ๋ ย พ.ศ.2518 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิุ๋ ย (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2550 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืสําคญัรบัแจง้ปุ๋ ยเคมมีาตรฐาน 80 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ผูรั้บใบอนุญาตผลติปุ๋ ยเคมเีพื่อการคา้หรือใบอนุญาตนําเขา้ปุ๋ ยทีป่ระสงค�จะผลติ หรอืนําเขา้ซึง่ปุ๋ ยเคมี
มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรือ่ง กําหนดปุ๋ ยเคมมีาตรฐาน ตามพระราชบัญญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518 
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตปิุ๋ ย (ฉบับที ่2)พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551ตอ้งปฏบิต้ติามประกาศกรมวชิาการเกษตร  
เรือ่ง การกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการขออนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอตอ่อายุ
ใบอนุญาต การขอใบแทน และการออกใบแทนใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิ่มเตมิ 
โดยพระราชบญัญัตปิุ๋ ย พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551โดยให ้ยืน่คําขอตามแบบ ป.ฐ.1 พรอ้มหลักฐานและตัวอย่างปุ๋ ยเคมี
มาตรฐานตามรายละเอยีดทีร่ะบใุนแบบคําขอตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่ณ กลุม่ควบคมุปุ๋ ย (ตกึศนูยว์จัิยการอารักขาขา้ว) 
สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร 
  2. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลา 
ทีกํ่าหนด ผูรั้บคําขอจะปฏเิสธคําขอชดุนัน้และหากผูย้ืน่คําขอประสงคจ์ะดําเนนิการตอ่ตอ้งยืน่คํารอ้งพรอ้มเอกสารใหม ่
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่ควบคมุปุ๋ ย (อาคารศนูยว์จัิยการอารักขาขา้ว)  
สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร  
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม. 10900 
โทรศพัท ์: 0 2579 5536-7 โทรสาร : 0 2579 7987/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (เนือ่งจากปรมิาณคําขอมมีากจงึตอ้งใหเ้วลา
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการเกีย่วกบัคําขอทีย่ืน่มาแลว้))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 1 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูป้ระกอบการยืน่แบบแจง้ปุ๋ ยเคมมีาตรฐาน (ป.ฐ.1) 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร
หลกัฐาน          
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของเอกสารทาง
วชิาการ และขอ้กฎหมาย 
2.2. เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบสําคัญรับแจง้ปุ๋ ยเคมมีาตรฐาน  
(หมายเหต:ุ -)  

4 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจลงนามในใบสําคญัรับแจง้ปุ๋ ยเคมมีาตรฐาน 
3.2 แจง้ผลใหผู้ป้ระกอบการทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

2.5 ชัว่โมง สาํนักควบคมุพชื
และวัสดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
แบบแจง้ปุ๋ ยเคมมีาตรฐาน (ป.ฐ.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 

กรมวชิาการเกษตร 

2 ใบอนุญาญนําเขา้ปุ๋ ย (น.ป.1) หรอืใบอนุญาตผลติปุ๋ ยเคมเีพือ่
การคา้ (ผ.ผ.1) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ- 

3 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ (ค.ม.1) 
และหนงัสอืยนิยอมใหใ้ชเ้ครือ่งหมายการคา้ กรณี เครือ่งหมาย
การคา้น ัน้เป็นของผูอ้ ืน่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

4 
 

ฉลากและขอ้ความทีแ่สดงในฉลาก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5 
 

รายงานผลการวเิคราะหป์ุ๋ ยเคมขีองทางราชการ ทีม่อีายุไมเ่กนิ  
6 เดอืน นบัแตว่นัรายงานผล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

กรรมวธิกีารผลติ (วตัถดุบิ วธิกีารผลติ วธิกีารวเิคราะห)์  
และกรรมวธิกีารแบง่บรรจใุนกรณีทีผ่ลติปุ๋ ยเคมเีพือ่การคา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7 
 

เอกสารกํากบัปุ๋ ย (คําแนะนําในการใชปุ้๋ ย วธิกีารใช ้อตัราการใช ้
ขอ้ควรระวงั) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

8 
 

อารต์เวริค์ (คอืฉลากทีเ่สมอืนจรงิ) 
ฉบบัจรงิ 3 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

9 
 

ตวัอยา่งภาชนะบรรจ ุหรอืภาพถา่ยภาชนะบรรจ ุ
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

10 
 

ตวัอยา่งปุ๋ ยเคม ีจํานวน 1 กโิลกรมั หรอื 1 ลติร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 -   
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง  การกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกับการขออนุญาต 
การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอตอ่อายใุบอนุญาต การขอใบแทน และการออกใบแทน
ใบอนุญาต ตามพระราชบญัญัตปิุ๋ ย พ.ศ.2518 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตปิุ๋ ย (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 81 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูย้ืน่คําขอตอ่อายใุบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย ตอ้งปฏบิตัติาม 

1.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึน้ทะเบยีนการออกใบสําคัญและการต่ออายุใบสําคัญ
การขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรรับผดิชอบ พ.ศ. 2551 

1.2 ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง กําหนดรายละเอยีดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขึน้ทะเบยีนการออกใบสําคัญ
และการต่ออายุใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ (ฉบับที ่1) พ.ศ. 2552  
และ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2559 

1.3 เริม่มกีารขอตอ่อายใุบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนตัง้แต ่เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2559 
1.4 ยืน่คําขอตอ่อายใุบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย ภายใน 180 วนั กอ่นวนัสิน้อายทุะเบยีน 

2. กรณีคณะทํางาน/คณะอนุกรรมการมขีอ้สงสยัในหลักฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. ขัน้ตอนการดําเนนิการตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
4. ขัน้ตอนการดําเนินการ วเิคราะหผ์ลติภัณฑ ์ประเมนิขอ้มูล TOX Phase III พจิารณาผลการทดลอง

ประสทิธภิาพและพจิารณาผลการทดลองพษิตกคา้ง ตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บเรือ่ง 
5. ในกรณีคณะทํางานและผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ประเมนิเอกสารขอ้มูลพษิวทิยาและพษิตกคา้งเพือ่การขึน้ทะเบยีน

วัตถุอันตรายทางการเกษตรคณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาการขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรายทางการเกษตรมขีอ้สงสัยใน
หลกัฐานทีย่ืน่มา คณะทํางานฯ คณะอนุกรรมการฯสามารถแจง้ใหผู้ต้ดิตอ่มาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
เลขที ่50 ตกึโภชากรชัน้ 2 ถนนพลหโยธนิ แขวงลาดยาว เขต
จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2579 4652 โทรสาร 0 
2579 5084/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 130 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
1.1. ผูข้อตอ่อายใุบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนยืน่ตวัอย่างวตัถุ
อนัตราย พรอ้มเอกสารประกอบใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
1.2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม ขอ้ 1 
(หมายเหต:ุ (-))  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชืและ
วสัดกุารเกษตร 

 

2. การพจิารณา 
1.1. เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของคําขอและเอกสาร
ประกอบ 
1.2. เจา้หนา้ทีจั่ดสง่ ตัวอยา่งวัตถอุนัตราย และเอกสารไปยัง
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ (-))  

3 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชืและ
วสัดกุารเกษตร 

 

3. การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการ เสนอ 
3.1 หอ้งปฏบิัตกิารวเิคราะหผ์ลติภัณฑ ์
3.2 คณะทํางานฯ ประเมนิขอ้มูล TOX Phase III 
3.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาผลการทดลอง ประสทิธภิาพ 
3.4 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาผลการทดลองพษิตกคา้ง 
(หมายเหต:ุ (- การวเิคราะหผ์ลติภณัฑ ์(กปผ./สอพ.) แลว้เสร็จ
ภายใน 45 วนัทําการ และหากผลวเิคราะหไ์ม่ผา่นเจา้หนา้ทีจ่ะ
ยกเลกิคําขอตอ่อายใุบสาํคญัการขึน้ทะเบยีน 
3.5 การประเมนิขอ้มลู TOX Phase III แลว้เสร็จภายใน 90 วนั
ทําการ (กปผ.) 
3.6 พจิารณาผลการทดลองประสทิธภิาพ แลว้เสร็จภายใน 45 
วนัทําการ (สอพ./กวป./สวส.) 
3.7 พจิารณาผลการทดลองพษิตกคา้ง แลว้เสร็จภายใน 45 วนั
ทําการ (กปผ.)))  
 

90 วนัทําการ กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4. การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการ ดงันี ้
4.1 จัดทําร่างฉลากวตัถอุนัตรายเสนอคณะอนุกรรมการเพือ่
พจิารณาการขึน้ทะเบยีนวตัถอุันตรายทางการเกษตร 
4.2 ตรวจสอบขอ้ความในฉลากวตัถุอนัตรายทีปิ่ดภาชนะบรรจุ
ตามทีค่ณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ 
4.3 จัดทําใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย (วอ./กษ./
กวก.2) 
(หมายเหต:ุ (-))  

35 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชืและ
วสัดกุารเกษตร 

 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบสาํคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย (วอ./
กษ./กวก.2) 
(หมายเหต:ุ (-))  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชืและ
วสัดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
คําขอตอ่อายใุบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย (วอ./กษ./
กวก.3) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(-) 

- 

2. 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนทีป่ระสงคจ์ะตอ่อาย ุ
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(-) 

กรมวชิาการเกษตร 

3. 
 

ขอ้มูลประกอบการประเมนิผลข ัน้สดุทา้ย เพือ่รบัข ึน้ทะเบยีน (TOX 
Phase III) 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ตามขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 หรอืขอ้ 5 หรอืขอ้ 6 หรอืขอ้ 7  แนบ
ทา้ยประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่งกําหนดรายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละ
วธิกีารขึน้ทะเบยีนการออกใบสําคญัและการตอ่อายใุบสาํคญัการขึน้
ทะเบยีนวตัถอุนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ พ.ศ. 2552) 

- 

4. 
 

เอกสารนําสง่ตวัอยา่งผลติภณัฑว์ตัถอุนัตรายทีข่อตอ่อาย ุเพือ่
วเิคราะหอ์ตัราสารออกฤทธิ ์
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(ใชว้ตัถอุนัตรายทีม่อียูแ่ลว้มาเพือ่สง่วเิคราะห ์โดยไม่
จําเป็นตอ้งนําเขา้จากตา่งประเทศ) 

- 

5. 
 

ผลการทดลองประสทิธภิาพทีเ่หมาะสมกบัการใชว้ตัถอุนัตรายน ัน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(มอีายุไมเ่กนิ 5 ปี นับถงึวนัทีใ่ชย้ืน่คําขอตอ่อาย)ุ 

กรมวชิาการเกษตร 

6. 
 

ผลการทดลองพษิตกคา้งในพชือาหารทีทํ่าตามหลกัวชิาการ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(-) 

กรมวชิาการเกษตร 

7. 
 

เอกสารการขึน้ทะเบยีน และอนุญาตจากแหลง่ผลติ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(โดยเอกสารตอ้งไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
และลงลายมอืชือ่ของเจา้หนา้ทีผู่ม้อํีานาจของสถานทตูไทยหรอืสถาน
กงสลุไทย ซึง่ประจําอยูใ่นประเทศนัน้รับรอง ทีเ่ป็นปัจจบุนั (เป็นเอกสาร
ยังไมห่มดอายใุนวนัทีนํ่ามายืน่คําขอตอ่อาย)ุ) 

- 

8. 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชข้อ้มูลพษิวทิยา (Letter of Authorization) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(-) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
9. 

 
เอกสารยนืยนัการซือ้ขายผลติภณัฑจ์ากแหลง่ผลติ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(-) 

- 

10. 
 

ฉลากวตัถอุนัตรายทีปิ่ดภาชนะบรรจ ุ(Art Work) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 3 ชดุ 
หมายเหต ุ(-) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1. ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 

(หมายเหต:ุ (ชาํระคา่ธรรมเนยีมกอ่นเวลา 15.30 น.))  
 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอขยายฉลากวตัถอุนัตราย 82 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูย้ื่นคําขอการขอขยายฉลากวัตถุอันตราย ตอ้งปฏิบัตติาม ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง กําหนด

รายละเอยีด หลกัเกณฑ ์และวธิกีารขึน้ทะเบยีน การออกใบสาํคญั และการตอ่อายใุบสําคัญการขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตราย
ทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2552 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. ขัน้ตอนการดําเนนิการตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (-))  
กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
เลขที ่50 ตกึโภชากรชัน้ 2 ถนนพลหโยธนิ แขวงลาดยาว เขต
จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2579 4652 โทรสาร 0 
2579 5084/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 80 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูข้อขยายฉลากวตัถอุนัตราย ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงค ์
พรอ้มเอกสารประกอบใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม ขอ้ 1 
(หมายเหต:ุ (-))  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชืและ
วสัดกุารเกษตร 

 

2. การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของเอกสาร 
2. เจา้หนา้ทีจั่ดทําร่างฉลากวัตถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ (-))  

15 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชืและ
วสัดกุารเกษตร 

 

3. การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการเสนอ 
1. คณะทํางานกลัน่กรองเอกสาร ฯ 
2. คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณาการขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย
ทางการเกษตร 
(หมายเหต:ุ (-))  

45 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชืและ
วสัดกุารเกษตร 

 

4. การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีส่รุปผลการประชมุ และแจง้ผูป้ระกอบการ 
2. ผูย้ืน่คําขอ สง่ฉลากวตัถุอนัตรายตามขนาดทีย่ืน่ขอ 
3. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้ความในฉลากวตัถุอนัตรายทีปิ่ด
ภาชนะบรรจตุามทีค่ณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาการดําเนนิการในขัน้ตอนนีไ้มนั่บรวมกับ
ระยะเวลารอการดําเนนิการของผูย้ืน่คําขอ))  

18 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชืและ
วสัดกุารเกษตร 

 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
1. ผูรั้บมอบอํานาจลงนาม และประทับตราในฉลากวัตถอุนัตราย 
2. เจา้หนา้ทีแ่จง้ใหผู้ป้ระกอบการทราบ 
(หมายเหต:ุ (-))  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชืและ
วสัดกุารเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
หนงัสอืแจง้ความประสงค ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(-) 

- 

2. 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
หมายเหต ุ(-) 

3. 
 

ใบประเมนิขอ้มูลพษิวทิยา 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(-) 

กรมวชิาการเกษตร 

4. 
 

ผลการทดลองประสทิธภิาพ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(มอีายุไมเ่กนิ 5 ปี) 

กรมวชิาการเกษตร 

5. 
 

ฉลากวตัถอุนัตรายทีปิ่ดภาชนะบรรจ ุ(Art Work) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 3 ชดุ 
หมายเหต ุ(-) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม 

(บาท / รอ้ยละ) 
1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (-))  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอเพิม่เตมิ/แกไ้ข รายชือ่อตัราความเขม้ขน้และสูตร  
ของวตัถอุนัตรายทีร่บัข ึน้ทะเบยีนในประกาศกรมวชิาการเกษตร 83 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูย้ื่นคําขอการขอเพิ่มเตมิ/แกไ้ข รายชือ่อัตราความเขม้ขน้และสูตร ของวัตถุอันตรายทีรั่บขึน้ทะเบยีน  
ในประกาศกรมวชิาการเกษตร ตอ้งปฏบิัตติาม ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง กําหนดรายละเอยีด หลักเกณฑ ์ 
และวธิกีารขึน้ทะเบยีน การออกใบสําคัญ และการต่ออายุใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรายทีก่รมวชิาการเกษตร 
เป็นผูรั้บผดิชอบ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. ขัน้ตอนการดําเนนิการตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
4. กรณีเอกสารตา่งประเทศทีไ่ม่ใชภ่าษาองักฤษ ใหแ้ปลและรับรองการแปลจากหน่วยงาน หรอืสถาบันทีไ่ดรั้บ

การรับรอง 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (-))  
กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย สาํนักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร 
เลขที ่50 ตกึโภชากรชัน้ 2 ถนนพลหโยธนิ แขวงลาดยาว เขต
จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0 2579 4652 โทรสาร 0 
2579 5084/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 80 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
1.1. ผูข้อเพิม่เตมิ/แกไ้ข รายชือ่อตัราความเขม้ขน้และสตูร ยืน่
หนังสอืนําสง่ พรอ้มเอกสารประกอบใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
1.2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม ขอ้ 1 
(หมายเหต:ุ (-))  

1 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชืและ
วสัดกุารเกษตร 

 

2. การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการ ดงันี ้
2.1 ตรวจพจิารณาความถกูตอ้งของเอกสาร 
2.2 ทําบนัทกึขอ้ความสง่เอกสารไปยังหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่
พจิารณาใหค้วามเห็น (สาํนักวจัิยและพัฒนาการอารักขาพชื/
กองวจัิยและพัฒนาวทิยาการหลงัการเก็บเกีย่วและแปรรูป
ผลผลติเกษตร/สถาบนัวจัิยพชืสวน) 
2.3 รวบรวมเอกสารทีผ่า่นการพจิารณาใหค้วามเห็นเสนอ
คณะทํางานเพือ่กําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาสตูรและ
ความเขม้ขน้ของวตัถอุนัตรายทีรั่บขึน้ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (-))  

40 วนัทําการ กรมวชิาการเกษตร 
 

3. การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการ ดงันี ้
3.1 สรุปผลการประชมุ และประกาศแจง้ผูป้ระกอบการ  
3.2 จัดทํารายชือ่วตัถอุนัตราย อตัรา และสตูรทีผ่่านการพจิารณา 
เสนอตอ่นติกิร 
(หมายเหต:ุ (ผูใ้ดมคีวามประสงคค์ดัคา้นใหดํ้าเนนิการภายใน 
30 วนั))  

25 วนัทําการ สาํนักควบคมุพชืและ
วสัดกุารเกษตร 

 

4. การพจิารณา 
เจา้หนา้ที ่(นติกิร) จัดทําร่างประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง 
การกําหนดอัตราความเขม้ขน้ในแตล่ะสตูรของวตัถุอนัตรายทีรั่บ
ขึน้ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (-))  

7 วนัทําการ กรมวชิาการเกษตร 
 

5. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
5.1. อธบิดกีรมวชิาการเกษตรลงนามในประกาศกรมวชิาการ
เกษตรฯ 
5.2. เจา้หนา้ที ่(นติกิร) สง่ประกาศกรมวชิาการเกษตรฯ ไปเพือ่
ลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
(หมายเหต:ุ (-))  

7 วนัทําการ กรมวชิาการเกษตร 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. 
 

หนงัสอืนําสง่ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ระบรุายชือ่วัตถอุนัตราย อัตรา และสตูร พรอ้มวธิกีารใช ้และ
เหตผุลในการขอเพิม่เตมิ) 

- 

2. 
 

หลกัฐานการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายในตา่งประเทศ หรอื 
experimental use permit และ acute oral และ acute dermal 
toxicity 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทะเบยีนวัตถอุนัตรายทีข่ ึน้ ในตา่งประเทศตอ้งเป็น
ทะเบยีนทีส่มบรูณ์เทา่นัน้ ไมพ่จิารณาทะเบยีนทีกํ่าลังดําเนนิการขึน้
ทะเบยีนอยู่) 

- 

3. 
 

ขอ้มูล Material safety data sheet 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(-) 

- 

4. 
 

ฉลากวตัถอุนัตราย หรอื วธิกีารใช ้
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(-) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (-))  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืรบัรองพชืทีป่ลกูในประเทศไทย 
      เป็นพชืทีไ่มไ่ดร้บัการตดัตอ่สารพนัธุกรรม 84 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การรับรองพืชที่ปลูกในประเทศไทยเป็นพืชที่ไม่ไดรั้บการตัดต่อ 
สารพันธุกรรม พ.ศ. 2543 และ ฉบับที ่2 พ.ศ. 2555 ประกาศใหพ้ชืทีม่รีายชือ่ในเอกสารแนบทา้ยนี้ไดต้รวจพจิารณา
แลว้รับรองวา่เป็นพชืทีไ่ม่ไดรั้บการตัดตอ่สารพันธุกรรม รวมระยะเวลาในการดําเนนิการ 5 วันทําการ ทัง้นี้หากเป็นพชื 
ทีม่ไิดอ้ยูใ่นประกาศฉบับนีใ้หเ้ขา้สูก่ระบวนการรับรองพชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิดรั้บการตดัตอ่สารพันธกุรรม 
  1. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วจัิยพัฒนาการตรวจสอบพชืและจลุนิทรยีด์ดัแปรพันธกุรรม 
อาคารปฏบิตักิาร สาํนักวจัิยพัฒนาเทคโนโลยชีวีภาพ กรมวชิาการเกษตร 
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร  กรงุเทพฯ 10900  
โทรศพัท ์02-579 1534-5 โทรสาร 02-5791533/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
klangna_gmo@hotmail.com/อเีมล ์
(หมายเหต:ุ (ผูป้ระกอบการสามารถสง่เมลลคํ์ารอ้งได ้
ในวนัหยดุราชการ เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการพมิพใ์บคํารอ้ง 
และตรวจสอบคํารอ้ง จากอเีมลลใ์นวนัเวลาทําการ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่คําขอหนังสอืรับรองพชืทีป่ลกูในประเทศไทย
เป็นพชืทีไ่มไ่ดรั้บการตดัตอ่สารพันธกุรรม (สทช.1-2/1)  
และรายละเอยีดชือ่พชืและจํานวนสนิคา้พชืเพือ่การสง่ออก 
(สทช.1-2/2) พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารตามขอ้ 1 พรอ้มลงทะเบยีน
รับคําขอและออกใบชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักวจัิยพัฒนา
เทคโนโลยชีวีภาพ 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาขอ้มลูและออกใบรับรอง 
2.2 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาความถกูตอ้งของใบรับรอง 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัทําการ สาํนักวจัิยพัฒนา
เทคโนโลยชีวีภาพ 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจลงนามในใบรับรอง 
3.2 แจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอรับบรกิารมารับใบรับรอง 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักวจัิยพัฒนา
เทคโนโลยชีวีภาพ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ สาํเนาประจําตวัประชาชน 
ของผูม้อบอํานาจและผูรั้บอํานาจอยา่งละ 1 ฉบบั ) 
 
 
 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เซนตส์ดพรอ้มประทับตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจในกรณีทีผู่ย้ ืน่คําขอหนงัสอืรบัรอง
ไดร้บัมอบอํานาจใหย้ืน่คําขอหนงัสอืรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(พรอ้มตดิแสตมป์อากร) 

- 

4 
 

คําขอหนงัสอืรบัรองพชืทีป่ลูกในประเทศไทยเป็นพชืที่
ไมไ่ดร้บัการตดัตอ่สารพนัธุกรรม สทช. 1-2/1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขอรับ ณ จดุบรกิาร) 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

รายละเอยีดชือ่พชืและจํานวนสนิคา้พชืเพือ่การสง่ออก 
สทช. 1-2/2 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขอรับ ณ จดุบรกิาร) 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 การออกหนงัสอืรบัรองพชืทีป่ลูกในประเทศไทยเป็นพชืทีไ่ม่ไดร้บั

การตดัตอ่สารพนัธุกรรม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขอหนังสอืรับรองพชืทีป่ลกูในประเทศไทยเป็นพชืทีไ่ม่ไดรั้บการตดัตอ่สารพันธกุรรม สทช. 1-2/1 
(หมายเหต:ุ -)  

2 รายละเอยีดชือ่พชืและจํานวนสนิคา้พชืเพือ่การสง่ออก สทช. 1-2/2 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืรบัรองพชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิดร้บั 
      การตดัตอ่สารพนัธุกรรม 85 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ตามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง การรับรองพืชหรือสนิคา้พืชทีม่ไิดรั้บการตัดต่อสารพันธุกรรม พ.ศ. 
2544 และ พ.ศ. 2555 ผูใ้ดประสงคใ์หก้รมวชิาการเกษตรรับรองว่าพชืหรอืสนิคา้พืชนัน้มใิชพ่ืชทีไ่ดรั้บการตัดต่อ 
สารพันธุกรรม ใหย้ืน่คําขอตามแบบ สทช.1-1 โดยการรับรองจะตอ้งมกีารตรวจวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรซ์ึง่ใชเ้วลา 
ในการตรวจวเิคราะห ์ไม่เกนิ 12 วันทําการนับจากวันทีห่อ้งปฏบิัตกิารไดรั้บตัวอย่างพชืหรอืสนิคา้พชื ในกรณีทีต่อ้งทําการ
ตรวจวเิคราะหเ์พิม่เตมิ ทางหอ้งปฏบิัตกิารจะแจง้ผูข้อรับบรกิารทราบเป็นกรณีไป ทัง้นี้หลังจากผ่านกระบวนการตรวจ
วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิัตกิารเพือ่การรับรองพชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิดรั้บการตดัต่อสารพันธุกรรมแลว้จงึสามารถยืน่คําขอ
การออกหนังสอืรับรองพชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิดรั้บการตัดตอ่สารพันธุกรรม ซึง่ใชเ้วลาในการออกหนังสอืรับรอง 3 วนัทําการ 
  1. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วจัิยพัฒนาการตรวจสอบพชืและจลุนิทรยีด์ดัแปรพันธกุรรม 
อาคารปฏบิตักิาร สาํนักวจัิยพัฒนาเทคโนโลยชีวีภาพ กรมวชิาการเกษตร  
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร  กรงุเทพฯ 10900  
โทรศพัท ์02-579 1534-5 โทรสาร 02-5791533/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
klangna_gmo@hotmail.com/อเีมล ์
(หมายเหต:ุ (ผูป้ระกอบการสามารถสง่เมลลคํ์ารอ้งได ้
ในวนัหยดุราชการ เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการพมิพใ์บคํารอ้งและ
ตรวจสอบคํารอ้ง จากอเีมลลใ์นวนัเวลาทําการ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่แบบฟอรม์การขอหนังสอืรับรองพชืหรอืสนิคา้พชื 
ทีม่ไิดรั้บการตดัตอ่สารพันธกุรรม  
(Non-GMOs) (สทช.1-1/2) พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ 
ใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร       
(หมายเหต:ุ (การยืน่เอกสาร แบบฟอรม์การขอหนังสอืรับรอง
พชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิดรั้บการตดัตอ่สารพันธุกรรม  
(Non-GMOs) (สทช.1-1/2) สามารถยืน่ไดต้ัง้แตว่นัทีทํ่าการสง่
ตวัอยา่งเพือ่ทําการตรวจวเิคราะห)์)  

1 วนัทําการ สาํนักวจัิยพัฒนา
เทคโนโลยชีวีภาพ 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาออกรายงานผลการตรวจวเิคราะหแ์ละ 
ออกหนังสอืรับรองพรอ้มตรวจสอบความถกูตอ้งของหนังสอื
รับรอง 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักวจัิยพัฒนา
เทคโนโลยชีวีภาพ 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืรับรองพชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิด ้
รับการตัดตอ่สารพันธกุรรม 
3.2 แจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอรับบรกิารมารับหนังสอืรับรอง  
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักวจัิยพัฒนา
เทคโนโลยชีวีภาพ 

 

 
 
 
 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 600 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ สาํเนาบตัรประชาชนของ 
ผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจอยา่งละ 1 ฉบบั  
(สามารถยืน่ไดต้ัง้แตว่นัขอรับการตรวจวเิคราะห)์) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สามารถยืน่ไดต้ัง้แตว่นัขอรับการตรวจวเิคราะห ์
เซ็นตส์ดพรอ้มประทบัตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจในกรณีทีผู่ย้ ืน่คําขอหนงัสอืรบัรอง
ไดร้บัมอบอํานาจใหย้ืน่คําขอหนงัสอืรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ยืน่ตัง้แตว่นัขอรับการตรวจวเิคราะห ์ 
พรอ้มตดิแสตมป์อากร) 

- 

4 
 

ผลการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่รบัรองพชื
หรอืสนิคา้พชืทีม่ไิดร้บัการตดัตอ่สารพนัธุกรรม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

คําขอหนงัสอืรบัรองพชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิดร้บัการตดัตอ่
สารพนัธุกรรม สทช. 1-1/1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ยืน่ตัง้แตว่นัขอรับการตรวจวเิคราะห)์ 

กรมวชิาการเกษตร 

6 แบบฟอรม์การขอหนงัสอืรบัรองพชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิด้
รบัการตดัตอ่สารพนัธุกรรม (Non-GMOs) สทช. 1-1/2 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สามารถยืน่ไดต้ัง้แตว่นัขอรับการตรวจวเิคราะห)์ 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (เสยีคา่ธรรมเนยีมเมือ่ทําการยืน่ขอตรวจวเิคราะหท์าง
หอ้งปฏบิตักิารเพือ่รับรองพชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิดรั้บการตดัตอ่สาร
พันธกุรรม))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขอหนังสอืรับรองพชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิดรั้บการตดัตอ่สารพันธกุรรม สทช. 1-1/1 
(หมายเหต:ุ -)  

2 แบบฟอรม์การขอหนังสอืรับรองพชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิดรั้บการตดัตอ่สารพันธุกรรม (Non-GMOs)  
สทช. 1-1/2 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
 
 

 
 
 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 601 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารเพือ่รบัรองพชื
หรอืสนิคา้พชืทีม่ไิดร้บัการตดัตอ่สารพนัธุกรรม 86 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ตามประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื่อง การรับรองพืชหรือสนิคา้พืชทีม่ไิดรั้บการตัดต่อสารพันธุกรรม พ.ศ. 
2544 และ พ.ศ. 2555 ผูใ้ดประสงคใ์หก้รมวชิาการเกษตรรับรองว่าพชืหรอืสนิคา้พืชนัน้มใิชพ่ืชทีไ่ดรั้บการตัดต่อ 
สารพันธุกรรม ใหย้ืน่คําขอตามแบบ สทช.1-1 โดยการรับรองจะตอ้งมกีารตรวจวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรซ์ึง่ใชเ้วลา 
ในการตรวจวเิคราะห ์ไม่เกนิ 12 วันทําการนับจากวนัทีห่อ้งปฏบิัตกิารไดรั้บตัวอย่างพชืหรอืสนิคา้พชื ในกรณีทีต่อ้งทํา
การตรวจวเิคราะหเ์พิม่เตมิ ทางหอ้งปฏบิตักิารจะแจง้ผูข้อรับบรกิารทราบเป็นกรณีไป 
  1. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
  2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วจัิยพัฒนาการตรวจสอบพชืและจลุนิทรยีด์ดัแปรพันธกุรรม 
อาคารปฏบิตักิาร สํานักวจัิยพัฒนาเทคโนโลยชีวีภาพ กรมวชิาการเกษตร  
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร  กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท ์02-579 1534-5 โทรสาร 02-5791533/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
klangna_gmo@hotmail.com/อเีมล ์
(หมายเหต:ุ (ผูป้ระกอบการสามารถสง่เมลลคํ์ารอ้งได ้
ในวนัหยดุราชการ เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการพมิพใ์บคํารอ้งและ
ตรวจสอบคํารอ้ง จากอเีมลลใ์นวนัเวลาทําการ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 12 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่ใบคําขอหนังสอืรับรองพชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิด ้
รับการตัดตอ่สารพันธกุรรม (สทช.1-1/1)  
และแบบฟอรม์การขอหนังสอืรับรองพชืหรอืสนิคา้พชื 
ทีม่ไิดรั้บการตดัตอ่สารพันธกุรรม (Non-GMOs) (สทช.1-1/2) 
พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ 
ใหถ้กูตอ้งครับถว้นพรอ้มนําสง่ตวัอยา่งทดสอบแกเ่จา้หนา้ที ่
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบคําขอ สทช.1-1/1  
และ สทช.1/1-2 พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ  
และตรวจรับตัวอยา่งทดสอบ                     
1.3 เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับคําขอพรอ้มรับชําระคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักวจัิยพัฒนา
เทคโนโลยชีวีภาพ 

 

2 การพจิารณา 
2.1 หอ้งปฏบิัตกิารดําเนนิการตรวจวเิคราะหต์วัอยา่ง 
2.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบผลความถกูตอ้งของการตรวจวเิคราะห ์ 
2.3 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาออกเอกสารผลการตรวจวเิคราะหต์ัวอย่าง                                
(หมายเหต:ุ -)  

10 วนัทําการ สาํนักวจัิยพัฒนา
เทคโนโลยชีวีภาพ 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจลงนามในใบผลการตรวจวเิคราะห ์
3.2 เจา้หนา้ทีแ่จง้ผูย้ืน่คําขอเพือ่รับทราบผลการตรวจวเิคราะห ์
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักวจัิยพัฒนา
เทคโนโลยชีวีภาพ 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ  สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน
ของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจอยา่งละ 1 ฉบบั) 

กรมการปกครอง 

2 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เซ็นตส์ดพรอ้มประทับตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 หนงัสอืมอบอํานาจในกรณีทีผู่ย้ ืน่คําขอหนงัสอืรบัรอง
ไดร้บัมอบอํานาจใหย้ืน่คําขอหนงัสอืรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(พรอ้มตดิแสตมป์อากร) 

- 

4 
 

คําขอหนงัสอืรบัรองพชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิดร้บัการตดัตอ่
สารพนัธุกรรม สทช. 1-1/1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขอรับ ณ จดุบรกิาร) 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

แบบฟอรม์การขอหนงัสอืรบัรองพชืหรอืสนิคา้พชืทีม่ไิด้
รบัการตดัตอ่สารพนัธุกรรม (Non-GMOs) สทช. 1-1/2 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขอรับ ณ จดุบรกิาร) 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 การวเิคราะหต์วัอยา่งสนิคา้พชืคงรูป เชงิคุณภาพแบบ Screening 

test 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม  
1,600 บาท 

2 การวเิคราะหต์วัอยา่งอาหารสําเร็จรูป (ผลติภณัฑพ์ชื) เชงิคุณภาพ
แบบ Screening test 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม  
1,800 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การตรวจสอบเชือ้โรคและศตัรพูชืเพือ่ประกอบ 
      การออกใบรบัรองสขุอนามยัพชืตามเงือ่นไข 
      ของประเทศปลายทาง 87 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  1. ตรวจศตัรูพชืตามเงือ่นไขของประเทศปลายทาง 
  2. หากตรวจพบศัตรูพชืตอ้งสงสยั ตอ้งเพิม่ระยะเวลาในการตรวจเพือ่จําแนกชนดิศัตรูพชืดว้ยเทคนคิเฉพาะทาง 
ซึง่อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาเพิม่จากทีกํ่าหนดไว ้
  3. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ ผูรั้บคําขอจะไม่ดําเนนิการ
จนกวา่เอกสารจะถกูตอ้งและครบถว้น 
  4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่วจัิยการกักกนัพชื สํานักวจัิยพัฒนาการอารักขาพชื กรมวชิาการเกษตร 
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม. 10900 
โทรศพัท:์ 02-5612145 โทรสาร: 02-5612146/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 8 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูส้ง่ออกหรอืผูแ้ทนยืน่แบบคําขอใหต้รวจรับรองสขุอนามัย
พชืและเอกสารประกอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารแบบคําขอและเอกสารประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 ชัว่โมง สาํนักวจัิยพัฒนาการ
อารักขาพชื 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีสุ่ม่ตัวอย่างและตรวจสอบโรคและศตัรูพชื 
ในหอ้งปฏบิตักิาร 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั สาํนักวจัิยพัฒนาการ
อารักขาพชื 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 เจา้หนา้ทีเ่สนอผูม้อํีานาจลงนามในรายงานผลการตรวจ
รับรองสขุอนามัยพชืตามแบบคําขอใหต้รวจรับรองสขุอนามัยพชื 
3.2 ผูย้ืน่คําขอมารับรายงานผลการตรวจรับรองสขุอนามัยพชื 
ตามแบบคําขอใหต้รวจรับรองสขุอนามัยพชื 
(หมายเหต:ุ -)  

4 ชัว่โมง สาํนักวจัิยพัฒนาการ
อารักขาพชื 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 แบบคําขอใหต้รวจรบัรองสุขอนามยัพชื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

ขอ้ความทีต่อ้งการใหร้ะบุลงในใบรบัรองสขุอนามยัพชื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมวชิาการเกษตร 

3 
 

แบบคําขอใหเ้ก็บตวัอยา่งพชื/ผลติผลพชืนอกสถานที ่
เพือ่ตรวจวนิจิฉยัศตัรูพชื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ในกรณีใหเ้จา้หนา้ทีสุ่ม่ตวัอยา่งนอกสถานที)่ 

กรมวชิาการเกษตร 

4 แบบคําขอใบรบัรองสขุอนามยัพชื (แบบ พ.ก.7) กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

5 
 

ใบอนุญาตนําเขา้ (import permit) ของประเทศ
ปลายทาง (ถา้ม)ี หรอืรายชือ่ศตัรูพชืทีต่อ้งการ 
ใหต้รวจรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : NPPO ของประเทศ 
ผูนํ้าเขา้) 

- 

6 
 

ใบรายงานผลการตรวจศตัรูพชื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีตรวจศตัรูพชืจากหอ้งปฏบิตักิารอืน่ ) 

- 

7) 
 

รายละเอยีดการกําจดัศตัรูพชื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีทีม่กีารกําจัดศตัรูพชืกอ่นการสง่ออก ออก
เอกสารโดยผูส้ง่ออก) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ยานพาหนะในการเดนิทางไปเก็บตวัอยา่งนอกสถานที ่ 

(กรณีตอ้งเดนิทางไปดว้ยตนเองตามทีจ่า่ยจรงิ) 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมจา่ยตามจรงิ))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

2 คา่ตรวจสอบศตัรูพชืขึน้กบัขอ้กําหนดของหนว่ยงานน ัน้ๆ 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมจา่ยตามจรงิ))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
กรอกขอ้มูลตามเอกสารหลักฐานประกอบ 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกใบรบัรองสขุอนามยัพชืสําหรบัการสง่ออก 
      ผกัและผลไมต้ามขอ้ตกลงพเิศษ 88 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระสงคจ์ะขอรับการออกใบรับรองสขุอนามัยพืชสําหรับการสง่ออกผักและผลไมก้รณีเงือ่นไขพิเศษตอ้งปฏบิัต ิ
ตาม พ.ร.บ. กักพชื พ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ. กักพชื (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
โดย พ.ร.บ. กกัพชื (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2551 ซึง่ขึน้อยูก่บัรายละเอยีดดงันี ้
  1. การออกใบรับรองสขุอนามัยพชืสําหรับการสง่ออกผักและผลไมก้รณีเงือ่นไขพเิศษ ดงันี ้
      1.1 กรณีอบไอน้ํา(Vapor Heat Treatment : VHT) ประเทศญีปุ่่ น 
                     (1) ผลไมส้ง่ออก 
       (1.1) มะมว่งสด พันธุห์นังกลางวนั น้ําดอกไม ้แรด พมิเสนแดง และมหาชนก 
                           (1.2) มังคดุ 
                           (1.3) สม้โอ พันธุท์องด ี
                     (2) สง่ออกในลักษณะของสนิคา้ขนสง่ทางเรอื สนิคา้ขนสง่ทางอากาศ และ/หรอื สนิคา้ถอืตดิตัวมา
พรอ้มกบัผูโ้ดยสารทางเครือ่งบนิ 
                     (3) ผา่นการกําจัดแมลงวนัผลไมจ้ากเครือ่งอบไอน้ํา 
                     (4) ผา่นการตรวจโดยหนา้ทีด่า้นกักกนัพชืของไทยและญีปุ่่ น 
                     (5) ผลไมแ้ละหบีหอ่ทีบ่รรจผุลไมท้ีผ่า่นการตรวจตอ้งตดิเครือ่งหมายตามทีญ่ีปุ่่ นกําหนด 
                     (6) ใบรับรองสขุอนามัยพชืออกใหโ้ดยสาํนักวจัิยพัฒนาการอารักขาพชื สาธารณรัฐเกาหล ี
                     (7) มะมว่งสด พันธุห์นังกลางวนั น้ําดอกไม ้และแรด 
                     (8) สง่ออกในลกัษณะของสนิคา้ขนสง่ทางเรอืสนิคา้ขนสง่ทางอากาศ  
                     (9) ผา่นการกําจัดแมลงวนัผลไมจ้ากเครือ่งอบไอน้ํา 
                     (10) ผา่นการตรวจโดยหนา้ทีด่า้นกกักนัพชืของไทย 
                     (11) มะมว่งและหบีหอ่ทีบ่รรจมุะมว่งทีผ่า่นการตรวจตอ้งตดิเครือ่งหมายตามทีเ่กาหลกํีาหนด  
                     (12) ใบรับรองสขุอนามัยพชืออกใหโ้ดยสาํนักวจัิยพัฒนาการอารักขาพชื เครอืรัฐออสเตรเลยี 
                     (13) มะมว่งสดทกุพันธุ ์
                     (14) สง่ออกในลกัษณะของสนิคา้ขนสง่ทางเรอื สนิคา้ขนสง่ทางอากาศ  
                     (15) มใีบอนุญาตนําเขา้จากออสเตรเลยี ทะเบยีนโรงคัดบรรจุ (GMP) ทะเบยีนสวนเกษตรกร (GAP) 
ทะเบยีนโรงอบไอน้ํา 
                     (16) ผา่นการกําจัดแมลงวนัผลไมจ้ากเครือ่งอบไอน้ําและตอ้งปราศจากดว้งเจาะเมล็ดมะมว่ง 
                     (17) ผา่นการตรวจโดยหนา้ทีด่า้นกกักนัพชืของไทย 
                     (18) หบีหอ่ทีบ่รรจผุลไมท้ีผ่า่นการตรวจตอ้งตดิเครือ่งหมายตามทีอ่อสเตรเลยีกําหนด 
                     (19) ใบรับรองสขุอนามัยพชืออกใหโ้ดยสาํนักวจัิยพัฒนาการอารักขาพชื ประเทศนวิซแีลนด ์
                     (20) มะมว่งสดทกุพันธุ ์
                     (21) สง่ออกในลกัษณะของสนิคา้ขนสง่ทางเรอืสนิคา้ขนสง่ทางอากาศ 
                     (22) ผา่นการกําจัดแมลงวนัผลไมจ้ากเครือ่งอบไอน้ํา 
                     (23) ผา่นการตรวจโดยหนา้ทีด่า้นกกักนัพชืของไทย 
                     (24) หบีหอ่ทีบ่รรจผุลไมท้ีผ่า่นการตรวจตอ้งตดิเครือ่งหมายตามทีน่วิซแีลนดกํ์าหนด 
                     (25) ใบรับรองสขุอนามัยพชืออกใหโ้ดยสาํนักวจัิยพัฒนาการอารักขาพชื 
     1.2 กรณีรมสารเมทลิโบรไ์มด ์(Fumigation) สาธารณรัฐเกาหล ี
                     (1) มังคดุสด 
                     (2) ผูส้ง่ออกเขา้ร่วมโครงการสง่มังคดุไปสาธารณรัฐเกาหล ีขึน้ทะเบยีนโรงคัดบรรจุ (GMP) ทะเบยีนสวน
เกษตรกร (GAP) ทะเบยีนโรงรมเมทลิโบรไ์มด ์
                     (3) สง่ออกในลกัษณะของสนิคา้ขนสง่ทางเรอืสนิคา้ขนสง่ทางอากาศ 
                     (4) รมดว้ยสารเมทลิโบรไ์มด ์และมหีนังสอืรับรองการรมสารเมทลิโบรไ์มด ์
                     (5) ผา่นการตรวจโดยหนา้ทีด่า้นกักกนัพชืของไทยทีโ่รงคัดบรรจ ุ
                     (6) มังคดุและหบีหอ่ทีบ่รรจมุังคดุทีผ่า่นการตรวจตดิเครือ่งหมายตามทีเ่กาหลกํีาหนด 
                     (7) มใีบรับรองสขุอนามัยพชืสาธารณรัฐจนี (ไตห้วนั) 
                     (8) ผลหมากสด 
                     (9) เขา้ร่วมโครงการสง่หมากไปสาธารณรัฐจนี (ไตห้วัน) ขึน้ทะเบยีนโรงคัดบรรจ ุ (GMP) ทะเบยีนสวน
เกษตรกร (GAP) ทะเบยีนโรงรมเมทลิโบรไ์มด ์
                     (10) สง่ออกในลกัษณะของสนิคา้ขนสง่ทางอากาศ 
                     (11) รมดว้ยสารเมทลิโบรไ์มด ์ 
                     (12) ตรวจโดยหนา้ทีด่า้นกกักนัพชืของไทยและไตห้วนัทีโ่รงคดับรรจ ุ
                     (13) หบีหอ่ทีบ่รรจผุลหมากทีผ่า่นการตรวจตดิเครือ่งหมายตามทีไ่ตห้วนักําหนด 
                     (14) มใีบรับรองสขุอนามัยพชืออกใหโ้ดยสาํนักวจัิยพัฒนาการอารักขาพชื เครอืรัฐออสเตรเลยี 
 
                     (15) ผลไมส้ง่ออก 
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              (15.1) มังคดุ 
                   (15.2) สบัปะรด 
                     (16) มใีบอนุญาตนําเขา้จากออสเตรเลยี ทะเบยีนโรงคัดบรรจุ (GMP) ทะเบยีนสวนเกษตรกร (GAP) 
ทะเบยีนโรงรมเมทลิโบรไ์มด ์
                     (17) สง่ออกในลกัษณะของสนิคา้ขนสง่ทางเรอืสนิคา้ขนสง่ทางอากาศ 
                     (18) รมดว้ยสารเมทลิโบรไ์มด ์กรณีสบัปะรดตอ้งตดัจกุ 
                     (19) ผา่นการตรวจโดยหนา้ทีด่า้นกกักนัพชืของไทยทีโ่รงคดับรรจ ุ
                     (20) ผลไมแ้ละหบีหอ่ทีบ่รรจผุลไมท้ีผ่่านการตรวจตดิเครือ่งหมายตามทีอ่อสเตรเลยีกําหนด 
                     (21) มใีบรับรองสขุอนามัยพชื 
     1.3 กรณีใชค้วามเย็น (Cold Treatment) เครอืรัฐออสเตรเลยี 
                     (1) ผลไมส้ง่ออก 
                           (1.1) ลิน้จี ่
                 (1.2) ลําไย 
                     (2) มใีบอนุญาตนําเขา้จากออสเตรเลยี ทะเบยีนโรงคดับรรจ ุ(GMP) ทะเบยีนสวนเกษตรกร (GAP) 
                     (3) สง่ออกในลกัษณะของสนิคา้ขนสง่ทางเรอื สนิคา้ขนสง่ทางอากาศ 
                     (4) กําจัดศตัรูพชืดว้ยความเย็นตามทีอ่อสเตรเลยีกําหนด 
                     (5) ผา่นการตรวจโดยหนา้ทีด่า้นกักกนัพชืของไทยทีโ่รงคัดบรรจ ุ
                     (6) หบีหอ่ทีบ่รรจผุลไมท้ีผ่า่นการตรวจตอ้งตดิเครือ่งหมายตามทีอ่อสเตรเลยีกําหนด 
                     (7) มใีบสอบเทยีบแทง่วดัอณุหภมูติู ้
                     (8)ใบรับรองสขุอนามัยพชืออกใหโ้ดยสํานักวจัิยพัฒนาการอารักขาพชื ประเทศนวิซแีลนด ์
                     (9) ผลไมส้ง่ออก 
                           (9.1) ลิน้จี ่
                           (9.2) ลําไย 
                     (10) สง่ออกในลกัษณะของสนิคา้ขนสง่ทางเรอืสนิคา้ขนสง่ทางอากาศ 
                     (11) กําจัดศตัรูพชืดว้ยความเย็นตามทีน่วิซแีลนดกํ์าหนด 
                     (12) ผา่นการตรวจโดยหนา้ทีด่า้นกกักนัพชืของไทยทีโ่รงคดับรรจ ุ
                     (13) หบีหอ่ทีบ่รรจผุลไมท้ีผ่า่นการตรวจตอ้งตดิเครือ่งหมายตามทีน่วิซแีลนดกํ์าหนด 
                     (14) มใีบสอบเทยีบแทง่วดัอณุหภมูติู ้
                     (15) ใบรับรองสขุอนามัยพชืออกใหโ้ดยสาํนักวจัิยพัฒนาการอารักขาพชื 
     1.4 กรณีฉายรังส ี(Irradiation) สหรัฐอเมรกิา 
                     (1) ผลไมส้ง่ออก 
                           (1.1) ลําไย 
                           (1.2) ลิน้จี ่
                           (1.3) สบัปะรด 
                           (1.4) มะมว่ง 
                           (1.5) มังคดุ 
                           (1.6) เงาะ 
                           (1.7) แกว้มังกร 
                     (2) เขา้ร่วมโครงการสง่ผลไมฉ้ายรังสไีปสหรัฐอเมรกิา ขึน้ทะเบยีนโรงคัดบรรจ ุ (GMP) ทะเบยีนสวน
เกษตรกร (GAP) 
                     (3) สง่ออกในลกัษณะของสนิคา้ขนสง่ทางเรอืสนิคา้ขนสง่ทางอากาศ 
                     (4) กําจัดศตัรูพชืดว้ยรังสทีีส่หรัฐอเมรกิากําหนดทีโ่รงคัดบรรจ ุ
                     (5) ผา่นการตรวจโดยหนา้ทีด่า้นกักกนัพชืของไทยและสหรัฐอเมรกิาทีโ่รงงานฉายรังส ี
                     (6) ผลไมแ้ละหบีหอ่ทีบ่รรจผุลไมท้ีผ่า่นการตรวจตอ้งตดิเครือ่งหมายตามทีส่หรัฐอเมรกิากําหนด 
                     (7) ตอ้งมใีบรับรองสขุอนามัยพชืและใบรับรองการตรวจศัตรูพชืของสหรัฐอเมรกิา 
     1.5 กรณีสุม่ตรวจศตัรูพชืกอ่นการสง่ออก เครอืรัฐออสเตรเลยี 
                     (1) ผลไมแ้กะเปลอืก 
                           (1.1) ทเุรยีนสดแกะเปลอืกทัง้พล ู
                           (1.2) สม้โอสดแกะเปลอืกลกัษณะเนือ้ทัง้กลบี 
                           (1.3) สบัปะรดสดแกะเปลอืกลักษณะเป็นชิน้ 
                     (2) มใีบอนุญาตนําเขา้จากออสเตรเลยี ทะเบยีนโรงคัดบรรจุ (GMP) ทะเบยีนสวนเกษตรกร (GAP) 
ระบบการการวเิคราะหอ์ันตรายและจุดวกิฤตทีต่อ้งควบคมุในการผลติอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point, 
HACCP) และขบวนการผลติ 
                     (3) ผลไมส้ด            
                           (3.1) ทเุรยีนสดทัง้ผล 
                     (4) มใีบอนุญาตนําเขา้จากออสเตรเลยี ทะเบยีนโรงคดับรรจ ุ(GMP) ทะเบยีนสวนเกษตรกร (GAP) 
                     (5) สง่ออกในลกัษณะของสนิคา้ขนสง่ทางเรอืสนิคา้ขนสง่ทางอากาศ 
                     (6) ผา่นการตรวจโดยหนา้ทีด่า้นกักกนัพชืของไทยทีโ่รงคัดบรรจ ุ
                     (7) ผลไมแ้ละหบีหอ่ทีบ่รรจผุา่นการตรวจตดิเครือ่งหมายตามทีอ่อสเตรเลยีกําหนด 
                     (8) มใีบรับรองสขุอนามัยพชื ประเทศนวิซแีลนด ์
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                     (9) ผักและผลไมส้ง่ออก 
                           (9.1) ขงิสด (เหงา้) 
                           (9.2) ทเุรยีนผลสด 
                           (9.3) สบัปะรดผลสด 
                     (10) สง่ออกในลกัษณะของสนิคา้ขนสง่ทางเรอืสนิคา้ขนสง่ทางอากาศ 
                     (11) ผา่นการตรวจโดยหนา้ทีด่า้นกกักนัพชืของไทยทีโ่รงคดับรรจ ุ
                     (12) ผักและผลไมแ้ละหบีหอ่ทีบ่รรจผัุกและผลไมท้ีผ่า่นการตรวจตอ้งตดิเครือ่งหมายตามทีน่วิซแีลนด์
กําหนด 
                     (13) มใีบรับรองสขุอนามัยพชื 
 2. ระยะเวลาดําเนนิการเริม่นับตัง้แตเ่อกสารทีย่ืน่ขอใบรับรองสขุอนามัยพชืถูกตอ้งและครบถว้น 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่งานกําจัดศตัรูพชืกักกนั กลุม่วจัิยการกกักนัพชื  
สาํนักวจัิยพัฒนาการอารักขาพชื กรมวชิาการเกษตร 10900  
(ตัง้อยูภ่ายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน)  
โทรศพัท ์02-5793496 โทรสาร 02-5792145/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ตัง้แตเ่วลา 08.30 -16.30 น.  
วนัเสาร ์ถงึ วนัอาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ จะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ดา่นตรวจพชืของกรมวชิาการเกษตรทัว่ประเทศ (ยกเวน้กรณีอบไอน้ํา 
(Vapor Heat Treatment : VHT) ไปประเทศญีปุ่่ น สาธารณรัฐเกาหล ี
เครอืรัฐออสเตรเลยี และประเทศนวิซแีลนด ์และกรณีรมสารเมทลิโบรไ์มด ์
(Fumigation) ไปสาธารณรัฐจนี (ไตห้วนั))/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ตัง้แตเ่วลา 08.30 -16.30 น.  
วนัเสาร ์ถงึ วนัอาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ จะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ หรอืเวลาทําการของดา่นตรวจพชื))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
pq_tmt@doa.in.th /อเีมล ์
(หมายเหต:ุ (เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการในวนัทําการถัดไป))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 60 นาท ี
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ตวัแทน/ผูส้ง่ออก ยืน่เอกสารเพือ่ขอใบรับรองสขุอนามัยพชื 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้น 
ของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี สาํนักวจัิยพัฒนาการ
อารักขาพชื 

 

2 การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่มิพใ์บรับรองสขุอนามัยพชืและเสนอผูม้อํีานาจ 
เพือ่พจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี สาํนักวจัิยพัฒนาการ
อารักขาพชื 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามใบรับรองสขุอนามัยพชื 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี สาํนักวจัิยพัฒนาการ
อารักขาพชื 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

คําขอใบรบัรองสขุอนามยัพชืตามพระราชบญัญตักิกัพชื 
พ.ศ. 2507 และทีเ่เกไ้ขเพิม่เตมิ (แบบ พ.ก.7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหรอืสาํเนาทีม่ลีายมอืชือ่พนักงานเจา้หนา้ที)่ 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

ใบรายงานการปฏบิตังิานการควบคมุการสง่ออก 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหรอืสาํเนาทีม่ลีายมอืชือ่พนักงานเจา้หนา้ที)่ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ป่วยการรบัรองสขุอนามยัพชื 

(หมายเหต:ุ (เก็บคา่ธรรมเนยีมตามกฎกระทรวง กําหนดคา่ธรรมเนยีม 
และคา่ป่วยการ พ.ศ. 2553))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

2 คา่ใบรบัรองสขุอนามยัพชื 
(หมายเหต:ุ (เก็บคา่ธรรมเนยีมตามกฎกระทรวง กําหนดคา่ธรรมเนยีม 
และคา่ป่วยการ พ.ศ. 2553))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําขอใบรับรองสขุอนามัยพชืตามพระราชบัญญัตกิักพชื พ.ศ. 2507 และทีเ่เกไ้ขเพิม่เตมิ (แบบ พ.ก.7) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ใบรายงานการปฏบิตังิานการควบคมุการสง่ออก 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วธิกีารกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

4 หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขของประเทศปลายทาง 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การกําจดัศตัรพูชืกกักนัสําหรบัการสง่ออกผกั 
      และผลไมต้ามขอ้ตกลงพเิศษ 89 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระสงคจ์ะขอรับการสุ่มตรวจศัตรูพืชสําหรับการส่งออกผักและผลไมก้รณีเงื่อนไขพิเศษตอ้งปฏบิัตติาม 
พ.ร.บ. กักพชื พ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ. กักพชื (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
โดย พ.ร.บ. กกัพชื (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2551 ซึง่ขึน้อยูก่บัรายละเอยีดดงันี ้
  1. การกําจัดศตัรูพชืกกักนัสําหรับการสง่ออกผักและผลไมก้รณีเงือ่นไขพเิศษ ดงันี ้
      1.1 กรณีอบไอน้ํา (Vapor Heat Treatment : VHT)  
                     (1) ประเทศญีปุ่่ น 
                          (1.1) อบไอน้ําปรับสภาพความชืน้สมัพัทธ ์
                          (1.2) มะม่วงสด พันธุห์นังกลาง วันน้ําดอกไม ้แรด พมิเสนแดง และมหาชนกทีอุ่ณหภูม ิ47 องศา
เซลเซยีส นาน 20 นาท ี
                          (1.3) มังคดุทีอ่ณุหภมู ิ46 องศาเซลเซยีส นาน 58 นาท ี
                          (1.4) สม้โอพันธุท์องดทีีอ่ณุหภมู ิ46 องศาเซลเซยีส นาน 30 นาท ี 
                     (2) สาธารณรัฐเกาหล ี
                          (2.1) อบไอน้ําปรับสภาพความชืน้สมัพัทธ ์
                          (2.2) มะม่วงสด พันธุห์นังกลางวัน น้ําดอกไม ้และแรด ทีอ่ณุหภูม ิ47 องศาเซลเซยีส นาน 20 นาท ี
     เครอืรัฐออสเตรเลยี 
                          (2.3) อบไอน้ําปรับสภาพความชืน้สมัพัทธ ์
                          (2.4) มะมว่งสดทกุพันธุ ์ทีอ่ณุหภมู ิ47 องศาเซลเซยีส นาน 20 นาท ี
                          (2.5) ตอ้งปราศจากดว้งเจาะเมล็ดมะม่วง ประเทศนวิซแีลนด ์
                          (2.6) อบไอน้ําปรับสภาพความชืน้สมัพัทธ ์
                          (2.7) มะมว่งสดทกุพันธุ ์ทีอ่ณุหภมู ิ47 องศาเซลเซยีส นาน 20 นาท ี
     1.2 กรณีรมสารเมทลิโบรไ์มด(์Fumigation)  
                     (1) สาธารณรัฐเกาหล ี
                          (1.1) รมผลมังคดุสด ดว้ยสารเมทลิโบรไ์มด ์ทีอ่ตัรา 32 กรัม/ลบ.ม. นาน 2 ชัว่โมง  
สาธารณรัฐจนี (ไตห้วนั) 
                          (1.2) รมผลหมากสด ดว้ยสารเมทลิโบรไ์มด ์ทีอ่ตัรา 32 กรัม/ลบ.ม. นาน 2 ชัว่โมง  
                     (2) เครอืรัฐออสเตรเลยี 
                          (2.1) รมผลมังคดุสด ดว้ยสารเมทลิโบรไ์มด ์ทีอ่ตัรา 32 กรัม/ลบ.ม. นาน 2 ชัว่โมง 
                          (2.2) รมผลสบัปะรดสด ดว้ยสารเมทลิโบรไ์มด ์ทีอ่ตัรา 32 กรัม/ลบ.ม. นาน 2 ชัว่โมง 
                          (2.3) สบัปะรดตอ้งตดัจกุ 
     1.3 กรณีใชค้วามเย็น (Cold Treatment)  
                     (1) เครอืรัฐออสเตรเลยี 
                           (1.1) ลิน้จีแ่ละลําไย กําจัดศัตรูพชืทีอ่ณุหภูม ิ0.99 องศาเซลเซยีสหรอืตํา่กวา่ นานตดิตอ่กัน 17 วัน  
หรอื 1.38 องศาเซลเซยีสหรอืตํา่กวา่ นานตดิตอ่กนั 20 วนั (นับตัง้แตเ่ริม่บนัทกึอณุหภมูเิเละเวลาทีใ่ชกํ้าจัดศตัรูพชื)  
                     (2) ประเทศนวิซแีลนด ์
                          (2.1) ลิน้จี่กําจัดศัตรูพืชทีอุ่ณหภูม ิ1.11 องศาเซลเซยีสหรือตํ่ากว่า นานตดิต่อกัน 12 วัน  
หรอื 1.67 องศาเซลเซยีส หรอืตํา่กวา่ นานตดิตอ่กนั 14 วนั (นับตัง้แตเ่ริม่บนัทกึอณุหภมูเิเละเวลาทีใ่ชกํ้าจัดศตัรูพชื) 
                          (2.2) ลําไย กําจัดศัตรูพืชทีอุ่ณหภูม ิ0.99 องศาเซลเซยีสหรือตํา่กว่า นานตดิต่อกัน 13 วัน  
หรอื 1.38 องศาเซลเซยีส หรอืตํา่กวา่ นานตดิตอ่กนั 18 วนั (นับตัง้แตเ่ริม่บนัทกึอณุหภมูเิเละเวลาทีใ่ชกํ้าจัดศตัรูพชื) 
     1.4 กรณีฉายรังส ี(Irradiation)  
                     (1) สหรัฐอเมรกิา 
                          (1.1) ฉายรังสทีีอ่ตัรา 400 เกรย ์
                          (1.2) ผลไมส้ง่ออก ไดแ้กลํ่าไยลิน้จีส่บัปะรดมะมว่งมังคดุเงาะ และแกว้มงักร 
     1.5 กรณีสุม่ตรวจศตัรูพชืกอ่นการสง่ออก  
                     (1) เครอืรัฐออสเตรเลยี 
                          (1.1) ผลไมแ้กะเปลอืก ไดแ้ก ่
                                  (1.1.1) ทเุรยีนสดแกะเปลอืกทัง้พล ู
                                  (1.1.2) สม้โอสดแกะเปลอืกลกัษณะเนือ้ทัง้กลบี 
                                  (1.1.3) สบัปะรดสดแกะเปลอืกลักษณะเป็นชิน้ 
                          (1.2) ผลไมส้ด ไดแ้ก ่
                                  (1.2.1) ทเุรยีนสดทัง้ผล ประเทศนวิซแีลนด ์
                          (1.3) ผักและผลไมส้ง่ออก ไดแ้ก ่
                                  (1.3.1) ขงิสด (เหงา้) 
                                  (1.3.2) ทเุรยีนผลสด 
                                  (1.3.3) สบัปะรดผลสด 
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 2. ระยะเวลาดําเนนิการเริม่นับตัง้แตเ่อกสารทีย่ืน่ขอใบรับรองสขุอนามัยพชืถูกตอ้งและครบถว้น 
 3. เมือ่เจา้หนา้ทีดํ่าเนินการกําจัดศัตรูพชืในผักและผลไมก้รณีเงือ่นไขพเิศษผ่านเรยีบรอ้ยเเลว้ จะแจง้ผูส้ง่ออก
ใหรั้บทราบ เพือ่ใหผู้ส้ง่ออกดําเนนิการขอสุม่ตรวจศตัรูพชืสาํหรับการสง่ออกผักและผลไมต้อ่ไป 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่งานกําจัดศตัรูพชืกักกนั กลุม่วจัิยการกกักนัพชื  
สาํนักวจัิยพัฒนาการอารักขาพชื กรมวชิาการเกษตร 10900  
(ตัง้อยูภ่ายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน)  
โทรศพัท ์02-5793496 โทรสาร 02-5792145/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ตัง้แตเ่วลา 08.30 -16.30 น.  
วนัเสาร ์ถงึ วนัอาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์จะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
pq_tmt@doa.in.th /อเีมล ์
(หมายเหต:ุ (เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการในวนัทําการถัดไป))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 2 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ตวัแทน/ผูส้ง่ออก แจง้เจา้หนา้ทีเ่พือ่ทําการกําจัดศตัรูพชื 
ในผลไม ้
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักวจัิยพัฒนาการ
อารักขาพชื 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีเ่ดนิทางไปกําจัดศตัรูพชืตามเงือ่นไขพชืสง่ออก 
ทีร่ะบไุว ้
2.2 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการกําจัดศตัรูพชื 
(หมายเหต:ุ (กรณีใชค้วามเย็น (Cold treatment)  
นับเวลาถงึปิดผนกึตูข้นสง่สนิคา้))  

1 วนัทําการ สาํนักวจัิยพัฒนาการ
อารักขาพชื 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ทีท่ีทํ่าการกําจัดศตัรูพชือนุมัตใิหส้ามารถสง่ออกผลไม ้
หลงัการกําจัดศตัรูพชืได ้
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักวจัิยพัฒนาการ
อารักขาพชื 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

ใบขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้ง่ออกผกัและผลไมไ้ปตา่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ใชย้ืน่ประกอบในการสง่ออกครัง้แรกเทา่นัน้) 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

ใบแจง้รายการทีจ่ะทําการกําจดั 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(แจง้รายละเอยีด เชน่ พันธุ ์น้ําหนัก ประเทศ) 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ป่วยการรบัรองสขุอนามยัพชื 

(หมายเหต:ุ (เก็บคา่ธรรมเนยีมตามกฎกระทรวง กําหนดคา่ธรรมเนยีมและ 
คา่ป่วยการ พ.ศ. 2553))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

2 คา่ใบรบัรองสขุอนามยัพชื 
(หมายเหต:ุ (เก็บคา่ธรรมเนยีมตามกฎกระทรวง กําหนดคา่ธรรมเนยีมและ 
คา่ป่วยการ พ.ศ. 2553))  
 
 

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
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ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
3 คา่พาหนะในการเดนิทาง 

(หมายเหต:ุ (เก็บคา่พาหนะตามทีจ่า่ยจรงิ))  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 การกําจัดศตัรูพชืกกักนัสําหรับการสง่ออกผักและผลไมก้รณีเงือ่นไขพเิศษ 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 612 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การสุม่ตรวจศตัรพูชืสําหรบัการสง่ออกผกัและผลไม ้
      ตามขอ้ตกลงพเิศษ 90 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
  ผูป้ระสงคจ์ะขอรับการสุ่มตรวจศัตรูพืชสําหรับการส่งออกผักและผลไมก้รณีเงื่อนไขพิเศษตอ้งปฏบิัตติาม 
พ.ร.บ. กักพชื พ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ. กักพชื (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
โดย พ.ร.บ. กกัพชื (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2551 ซึง่ขึน้อยูก่บัรายละเอยีดดงันี ้

1. การสุม่ตรวจศตัรูพชืสาํหรับการสง่ออกผักและผลไมก้รณีเงือ่นไขพเิศษ ดงันี ้
       1.1 กรณีอบไอน้ํา(Vapor Heat Treatment : VHT)  
                 (1) ประเทศญีปุ่่ น 
                           (1.1) สุม่ตรวจ 5 เปอรเ์ซ็นตข์องสนิคา้ทัง้หมด 
                 (2) สาธารณรัฐเกาหล ี
                           (2.1) สุม่ตรวจ 2 เปอรเ์ซ็นตข์องสนิคา้ทัง้หมด 
                 (3) เครอืรัฐออสเตรเลยี 
                           (3.1) สุม่ตรวจ 600 ผล 
                 (4) ประเทศนวิซแีลนด ์
                           (4.1) สุม่ตรวจ 2 เปอรเ์ซ็นตข์องสนิคา้ทัง้หมด 
       1.2 กรณีรมสารเมทลิโบรไ์มด(์Fumigation)  
                 (1) สาธารณรัฐเกาหล ี
                           (1.1) สุม่ตรวจ 2 เปอรเ์ซ็นตข์องสนิคา้ทัง้หมด 
                 (2) สาธารณรัฐจนี (ไตห้วนั) 
                           (2.1) สุม่ตรวจ 2 เปอรเ์ซ็นตข์องสนิคา้ทัง้หมด 
                 (3) เครอืรัฐออสเตรเลยี 
                           (3.1) สุม่ตรวจ 600 ผล 
       1.3 กรณีใชค้วามเย็น (Cold Treatment) 
                 (1) เครอืรัฐออสเตรเลยี 
                           (1.1) สุม่ตรวจ 600 ผล 
                 (2) ประเทศนวิซแีลนด ์
                           (2.1) สุม่ตรวจ 2 เปอรเ์ซ็นตข์องสนิคา้ทัง้หมด 
       1.4 กรณีฉายรังส ี(Irradiation)  
                 (1) สหรัฐอเมรกิา 
                           (1.1) สุม่ตรวจ 5 กลอ่ง 
       1.5 กรณีสุม่ตรวจศตัรูพชืกอ่นการสง่ออก 
                 (1) เครอืรัฐออสเตรเลยี 
                           (1.1) ผลไมแ้กะเปลอืกสุม่ตรวจ 5 เปอรเ์ซ็นตข์องสนิคา้ทัง้หมด 
                           (1.2) ผลไมส้ดสุม่ตรวจ 600 ผล ดว้ยการผา่ 
                 (2) ประเทศนวิซแีลนด ์
                           (2.1) สุม่ตรวจ 600 ผล 

2. ระยะเวลาดําเนนิการเริม่นับตัง้แตเ่อกสารทีย่ืน่ขอใบรับรองสขุอนามัยพชืถูกตอ้งและครบถว้น 
3. ผูส้ง่ออกจะตอ้งยืน่เอกสารคําขอเจา้หนา้ทีสุ่ม่ตรวจพชืลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัทําการ แตไ่มเ่กนิ 5 วนัทําการ 

  4. เมือ่เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการสุม่ตรวจศัตรูพชืในผักและผลไมก้รณีเงือ่นไขพเิศษผ่านเรยีบรอ้ยเเลว้จะแจง้ผูส้ง่ออก
ใหรั้บทราบ เพือ่ใหผู้ส้ง่ออกดําเนนิการขอใบรับรองสขุอนามัยพชืตอ่ไป 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กลุม่งานกําจัดศตัรูพชืกักกนั กลุม่วจัิยการกกักนัพชื  
สาํนักวจัิยพัฒนาการอารักขาพชื กรมวชิาการเกษตร 10900  
(ตัง้อยูภ่ายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน)  
โทรศพัท:์ 02-5793496 โทรสาร 02-5792145/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ตัง้แตเ่วลา 08.30 -16.30 น.  
วนัเสาร ์ถงึ วนัอาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ จะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
pq_tmt@doa.in.th /อเีมล ์
(หมายเหต:ุ ( เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการในวนัทําการถัดไป))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 7 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ตวัแทน/ผูส้ง่ออกยืน่ แบบคําขอตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่นัดสุม่
ตรวจพชื 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั สาํนักวจัิยพัฒนาการ
อารักขาพชื 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีเ่ดนิทางไปตรวจสอบศตัรูพชื 
2.2 เจา้หนา้ทีทํ่าการสุม่ตรวจศัตรูพชื 
(หมายเหต:ุ (- ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขเเละหลกัเกณฑ ์
ของประเทศปลายทาง 
- กรณีใชค้วามเย็น (Cold Treatment) เจา้หนา้ที ่
ตอ้งสอบเทยีบอณุหภมูติูก้อ่น))  

5 วนั สาํนักวจัิยพัฒนาการ
อารักขาพชื 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 เจา้หนา้ทีอ่นุมัตใิหส้ามารถสง่ออก 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั สาํนักวจัิยพัฒนาการ
อารักขาพชื 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1 
 

แบบฟอรม์นดัเจา้หนา้ทีเ่ทยีบปรบัอุณหภูมติู ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ตน้ฉบบัหรอืสําเนา ระบวุนั เวลา สถานที ่ 
และการเดนิทางใหช้ดัเจน 
- ใชส้าํหรับการสง่ออกกรณีใชค้วามเย็น (Cold Treatment)  
ไปเครอืรัฐออสเตรเลยี และประเทศนวิซแีลนด)์ 

กรมวชิาการเกษตร 

2 
 

แบบฟอรม์นดัเจา้หนา้ทีสุ่ม่ตรวจพชื 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหรอืสาํเนา ระบวุนั เวลา สถานที ่ 
และการเดนิทางใหช้ดัเจน สาํหรับทกุประเทศ ) 

กรมวชิาการเกษตร 

3 
 

แบบคําขอใบรบัรองสขุอนามยัพชื ตามพระราชบญัญตั ิ
กกัพชื พ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (พ.ก. 7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหรอืสาํเนา พรอ้มระบรุายละเอยีดใหช้ดัเจน 
สาํหรับทกุประเทศ) 

กรมวชิาการเกษตร 

4 
 

ใบรายงานการปฏบิตังิาน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหรอืสาํเนา พรอ้มระบรุายละเอยีดใหช้ดัเจน 
สาํหรับทกุประเทศ) 

กรมวชิาการเกษตร 

5 
 

หนงัสอืรบัรองการรมเมทลิโบรไมด ์(แบบ ก.ก. 2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ตน้ฉบบัหรอืสําเนา พรอ้มระบรุายละเอยีดใหช้ดัเจน 
- ใชส้าํหรับกรณีรมสารเมทลิโบรไ์มด ์(Fumigation) ไปสาธารณรัฐ
เกาหล)ี 

กรมวชิาการเกษตร 

6 
 

หนงัสอืรบัรองการเป็นผูบ้รรจสุนิคา้ (แบบ ก.ก.3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ตน้ฉบบัหรอืสําเนา พรอ้มระบรุายละเอยีดใหช้ดัเจน 
- กรณีรมสารเมทลิโบรไ์มด ์(Fumigation) ไปสาธารณรัฐเกาหล)ี 

กรมวชิาการเกษตร 

7 
 

หนงัสอืการขึน้ทะเบยีนเขา้รว่มโครงการสง่ออกพชื 
ไปประเทศตา่ง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 

กรมวชิาการเกษตร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(- ออกใหโ้ดยกองพัฒนาระบบเเละรับรองมาตรฐาน
สนิคา้พชื 
- ใชาํสําหรับกรณีรมสารเมทลิโบรไ์มด ์(Fumigation)  
ไปสาธารณรัฐเกาหล ีและเครอืรัฐออสเตรเลยี 
- ใชาํสําหรับกรณีใชค้วามเย็น (Cold Treatment)  
ไปเครอืรัฐออสเตรเลยี 
- ใชาํสําหรับกรณีฉายรังส ี(Irradiation) ไปสหรัฐอเมรกิา 
- ใชส้าํหรับกรณีสุม่ตรวจศตัรูพชืกอ่นการสง่ออก  
ไปเครอืรัฐออสเตรเลยี) 

8 
 

หนงัสอืรบัรองหลกัการทีด่สํีาหรบัโรงรมเมทลิโบรไมด ์
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีรมสารเมทลิโบรไ์มด ์(Fumigation)  
ไปสาธารณรัฐเกาหล ีเครอืรัฐออสเตรเลยี และสาธารณรัฐจนี 
(ไตห้วนั)) 

กรมวชิาการเกษตร 

9 
 

หนงัสอืรบัรองหลกัปฏบิตัทิ ีด่สํีาหรบัโรงคดับรรจ ุ
ตามขอ้กําหนด ของกรมวชิาการเกษตร (GMP) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(- ใชส้ําหรับกรณีรมสารเมทลิโบรไ์มด ์(Fumigation) 
ไปสาธารณรัฐเกาหล ีสาธารณรัฐจนี (ไตห้วนั)  
และเครอืรัฐออสเตรเลยี 
- ใชส้าํหรับกรณีใชค้วามเย็น (Cold Treatment)  
ไปเครอืรัฐออสเตรเลยี 
- ใชส้าํหรับกรณีฉายรังส ี(Irradiation) ไปสหรัฐอเมรกิา 
- ใชส้าํหรับกรณีสุม่ตรวจศตัรูพชืกอ่นการสง่ออก  
ไปเครอืรัฐออสเตรเลยี) 

กรมวชิาการเกษตร 

10 
 

ใบอนุญาตนําเขา้ (Import Permit) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(- ใชส้ําหรับกรณีรมสารเมทลิโบรไ์มด ์(Fumigation) 
ไปเครอืรัฐออสเตรเลยี 
- ใชส้าํหรับกรณีใชค้วามเย็น (Cold Treatment)  
ไปเครอืรัฐออสเตรเลยี 
- ใชส้าํหรับกรณีสุม่ตรวจศตัรูพชืกอ่นการสง่ออก  
ไปเครอืรัฐออสเตรเลยี) 

กรมวชิาการเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 คา่ป่วยการรบัรองสขุอนามยัพชื 

(หมายเหต:ุ (เก็บคา่ธรรมเนยีมตามกฎกระทรวง กําหนดคา่ธรรมเนยีม 
และคา่ป่วยการ พ.ศ. 2553))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

2 คา่ใบรบัรองสขุอนามยัพชื 
(หมายเหต:ุ (เก็บคา่ธรรมเนยีมตามกฎกระทรวง กําหนดคา่ธรรมเนยีม 
และคา่ป่วยการ พ.ศ. 2553))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

3 คา่พาหนะในการเดนิทาง 
(หมายเหต:ุ (เก็บคา่เดนิทางตามทีจ่่ายจรงิ))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์นัดเจา้หนา้ทีเ่ทยีบปรับอณุหภมูติู ้
(หมายเหต:ุ -)  

2 แบบฟอรม์นัดเจา้หนา้ทีสุ่ม่ตรวจพชื 
(หมายเหต:ุ -)  

3 แบบคําขอใบรับรองสขุอนามัยพชื ตามพระราชบญัญัตกิกัพชื พ.ศ. 2507 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (พ.ก. 7) 
(หมายเหต:ุ -)  

4 ใบรายงานการปฏบิตังิาน 
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ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมายเหต:ุ -)  
5 หนังสอืรับรองการรมเมทลิโบรไมด ์(แบบ ก.ก. 2) 

(หมายเหต:ุ -)  
6 หนังสอืรับรองการเป็นผูบ้รรจสุนิคา้ (แบบ ก.ก.3) 

(หมายเหต:ุ -)  
7 หลกัเกณฑก์ารสุม่ตรวจศตัรูพชืสาํหรับการสง่ออกผักและผลไมก้รณีเงือ่นไขพเิศษ 

(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1 สาํนักวจัิยพัฒนาการอารักขาพชื ตกึจักรทอง กรมวชิาการเกษตร  
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900  
(ตัง้อยูภ่ายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน)  
โทรศพัท ์02-5791061 หรอื 02-5795583 โทรสาร 02-9405396  
(หมายเหต:ุ (วนัจันทร-์วนัศกุร ์ในเวลาราชการ ยกเวน้วนัหยุดราชการ และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ))  

2 ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th /  
ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3 ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดั
นนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การใหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรม
พฒันาทีด่นิ 1 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมพัฒนาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ประชาชนหรอืเอกชนทีม่คีวามประสงคจ์ะขอรับบรกิารแผนทีห่รือขอ้มูลทางแผนทีท่ีก่รมพัฒนาทีด่นิ ผลติหรือ

จัดหามาเพือ่บรกิาร ใหย้ืน่คําขอตอ่ อธบิดกีรมพัฒนาทีด่นิ โดยตอ้งระบวุัตถุประสงคใ์นการนําไปใช ้ขอบเขตพืน้ที ่หรอื
เอกสารหลักฐานแสดงสทิธิการครอบครองทีด่นิทีต่อ้งการจะขอรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดนิ พรอ้มเอกสารและ
หลกัฐานประกอบการยืน่คําขอ 

กรมพัฒนาทีด่นิ จะใหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มูลทางแผนทีแ่ก ่เอกชน ตามรายการแผนทีห่รือขอ้มูลทางแผนทีท่ี่
ระบุไวใ้นบัญชีอัตราค่าใชจ้่ายในการบริการแผนที่หรือขอ้มูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย ทา้ยกฎกระทรวงฯ 
http://www.lddservice.org/services/PDF/saleprice.pdf เวน้แต่เป็นบริเวณพื้นที่ที่ กรมแผนที่ทหาร ระบุว่ามี
ผลกระทบตอ่ความมั่นคงหรอืเสยีหายตอ่ผลประโยชนข์องประเทศ จะไมใ่หบ้รกิารแกเ่อกชน 

แผนทีห่รอืขอ้มูลทางแผนทีท่ีใ่หบ้รกิาร กรมพัฒนาทีด่นิ สงวนไวม้ใิหผู้ข้อรับบรกิารทําการเปลีย่นแปลง ทําซ้ํา 
จําหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้หมดของแผนทีห่รือขอ้มูลทางแผนทีแ่ก่บุคคลทีส่ามโดย
เด็ดขาด อัตราค่าใชจ้่ายในการบริการแผนทีห่รือขอ้มูลทางแผนทีเ่ป็นไปตามบัญช ีทา้ยกฎกระทรวง โดยสามารถดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไข และอัตราคา่ใชจ้่ายในการบรกิาร แผนที่
หรอืขอ้มลูทางแผนทีเ่ป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2555 http://www.lddservice.org/services/PDF/saleprice_regulation.pdf 

กรณีคําขอหรือเอกสาร หลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิให ้
สมบูรณ์ ครบถว้นและถูกตอ้งได ้ในขณะนั้น เจา้หนา้ทีรั่บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามร่วมกันในบันทกึความ
บกพร่องของคําขอหรือรายการเอกสารหลักฐานที่จะตอ้งยื่นเพิ่มเติม พรอ้มทัง้กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอ 
ดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิใหถู้กตอ้งครบถว้น หากผูย้ื่นคําขอไม่แกไ้ขเพิ่มเตมิคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพิม่เตมิตามทีป่รากฎในบนัทกึทีจั่ดทําไว ้ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด เจา้หนา้ทีจ่ะสง่คนืคําขอใหแ้กผู่ย้ืน่คําขอพรอ้มทัง้
แจง้เป็นหนังสอืเหตแุห่งการคนืคําขอใหท้ราบ โดยผูย้ืน่คําขอจะอทุธรณ์คําสัง่คนืคําขอตามกฎหมายวธิปีฏบิัตริาชการ
ทางปกครองหรอืจะยืน่คําขอใหมก็่ได ้

ภายหลงัจากผูม้อํีานาจลงนามอนุมัตใิหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มูลทางแผนทีแ่ลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมา
ชําระเงนิคา่ธรรมเนียมและมาตดิตอ่ขอรับ แผนทีห่รือขอ้มูลทางแผนที ่ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด โดยเมือ่ผูย้ืน่คําขอ
ชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมพรอ้มรับเอกสารหลกัฐานการจา่ยเงนิ แลว้ ใหนํ้าเอกสารดังกลา่วมาตดิตอ่ขอรับแผนทีห่รอืขอ้มูล
ทางแผนที ่และทําขอ้ตกลง เงือ่นไขการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิ 

กรณีผูย้ื่นคําขอไม่มาชําระเงนิค่าธรรมเนียมหรือไม่นําเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมหรือไม่ทํา
ขอ้ตกลง การใชแ้ผนทีห่รือขอ้มูลทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด เจา้หนา้ทีจ่ะสง่คนืคําขอใหแ้กผู่ย้ืน่คําขอพรอ้มทัง้แจง้เป็นหนังสอืเหตแุห่งการคนืคําขอใหท้ราบ โดยผูย้ืน่คํา
ขอจะอทุธรณ์คําสัง่คนืคําขอตามกฎหมายวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองหรอืจะยืน่คําขอใหมก็่ได ้

ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น สมบูรณ์ และ
ถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  (หมายเหต:ุ -)  
กลุม่จัดการและบรกิารแผนทีแ่ละขอ้มูลทางแผนที ่ สํานัก
เทคโนโลยกีารสาํรวจและทําแผนที ่   
กรมพัฒนาทีด่นิ ชัน้ 1 อาคาร 8 ชัน้  เลขที ่2003/61 ถนน
พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย ์10900 
โทรศพัท ์02-5797590 , 02-5790986 โทรสาร  02-5797590 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอ ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคข์อรับบรกิารแผน
ทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิ พรอ้มเอกสาร 
หลกัฐานประกอบ 
1.2 เจา้หนา้ที ่ตรวจสอบความสมบรูณ์ ครบถว้นของเอกสาร
และหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักเทคโนโลยกีาร
สาํรวจและทําแผนที ่

 

2. การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ที ่ตรวจพจิารณาจํานวนแผนทีห่รอืขอ้มูลทาง
แผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิทีใ่หบ้รกิารไดแ้ละประเมนิราคา

1 ชัว่โมง สาํนักเทคโนโลยกีาร
สาํรวจและทําแผนที ่
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

คา่ธรรมเนยีม 
2.2 เจา้หนา้ที ่แจง้ผลการตรวจพจิารณา จํานวนแผนทีห่รอื
ขอ้มลูทางแผนทีแ่ละจํานวนเงนิคา่ธรรมเนยีมทีต่อ้งชาํระ 
(หมายเหต:ุ -)  

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อธบิดกีรมพัฒนาทีด่นิหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายลงนามอนุมัติ
ใหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนที ่
(หมายเหต:ุ -)  

4 วนัทําการ สาํนักเทคโนโลยกีาร
สาํรวจและทําแผนที ่

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาเอกสาร) 

กรมการปกครอง 

2. 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คําขอ เป็นนติบิคุคล โดยลงลายมอืชือ่รับรอง
สาํเนาเอกสาร) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3. 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากหนว่ยงานเอกชนหรอืผูข้อรบับรกิารแผนที่
หรอืขอ้มูลทางแผนที ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4. 
 

หนงัสอืขอรบับรกิารแผนทีห่รอืขอ้มูลทางแผนที ่กรมพฒันาทีด่นิ
สําหรบัหนว่ยงานเอกชนหรอืประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5. 
 

แผนที ่แผนผงัเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงขอบเขตพืน้ทีท่ ีป่ระสงค์
จะขอรบับรกิารแผนทีแ่ละขอ้มูลทางแผนที ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6.  เอกสารหลกัฐานการจา่ยเงนิคา่ธรรมเนยีม การบรกิารแผนทีห่รอื
ขอ้มูลทางแผนที ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองคลงั 

7. 
 

เอกสารหลกัฐานการโอนเงนิคา่ธรรมเนยีมการบรกิารแผนทีห่รอื
ขอ้มูลทางแผนที ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(บญัชธีนาคาร กรุงไทย สาขาพหลโยธนิ 39  ชือ่บญัช ีกรม
พัฒนาทีด่นิ บญัชเีลขที ่039-6-00333-8) 

- 

8. 
 

หนงัสอืขอ้ตกลงการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มูลทางแผนทีข่องกรมพฒันา
ทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูย้ืน่คําขอ ไดจั้ดทําเอกสารหลักฐานพรอ้มกรอกขอ้ความ
และลงลายมอืชือ่ในเอกสาร สมบรูณ์ ครบถว้นและถกูตอ้งเป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้) 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / 
รอ้ยละ) 

1. ภาพถา่ยทางอากาศสเีชงิเลข มาตราสว่น 1:25,000 
(หมายเหต:ุ ((คา่ธรรมเนยีม/ภาพ)  ))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

2. ภาพถา่ยออรโ์ธสเีชงิเลข มาตราสว่น 1:25,000 
(หมายเหต:ุ ((คา่ธรรมเนยีม/ระวาง)  ))  

คา่ธรรมเนยีม 28,000 บาท 

3. แผนทีภ่าพถา่ยออรโ์ธส ีมาตราสว่น 1:25,000 แบบ Hard copy 
(หมายเหต:ุ ((คา่ธรรมเนยีม /แผน่)  ))  

 คา่ธรรมเนยีม 700 บาท 
  

4. ภาพถา่ยออรโ์ธสเิชงิเลข มาตราสว่น 1:4,000 
(หมายเหต:ุ ((คา่ธรรมเนยีม /ระวาง)  ))  

 คา่ธรรมเนยีม 600 บาท 
  

5. แผนทีภ่าพถา่ยออรโ์ธส ีมาตราสว่น 1:4,000 แบบ Hard copy 
(หมายเหต:ุ ((คา่ธรรมเนยีม /แผน่)  ))  

 คา่ธรรมเนยีม 700 บาท 
  

6. แผนทีเ่สน้ช ัน้ความสูงเชงิเลข มาตราสว่น 1:4,000 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีม /ระวาง))  

 คา่ธรรมเนยีม 600 บาท 
  

7. หมุดหลกัฐานภาคพืน้ดนิ 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีม/หมดุ))  

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. แบบหนังสอืขอรับบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนที ่กรมพัฒนาทีด่นิ สาํหรับหน่วยงานเอกชนหรอื
ประชาชน 
(หมายเหต:ุ -)  

2. ตวัอยา่ง หนังสอืการขอรับบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีส่าํหรับประชาชน 
(หมายเหต:ุ -)  

3. ตวัอยา่ง  หนังสอืขอรับบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูแผนทีส่าํหรับหน่วยงานเอกชน 
(หมายเหต:ุ -)  

4. แบบฟอรม์ขอ้ตกลงการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูฯของกรมพัฒนาทีด่นิสาํหรับเอกชน/ประชาชน 
(หมายเหต:ุ -)  

5. ตวัอยา่ง  ขอ้ตกลงการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิสาํหรับประชาชน 
(หมายเหต:ุ -)  

6. ตวัอยา่ง  ขอ้ตกลงการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิสาํหรับเอกชน 
(หมายเหต:ุ -)  

7. แบบฟอรม์หนังสอืมอบอํานาจ 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การวเิคราะหด์นิสําหรบัเกษตรกร 2 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมพัฒนาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การวเิคราะหต์รวจสอบตัวอย่างดนิ หมายความว่า การนําวชิาการทางวทิยาศาสตรม์าใชใ้นการปฏบิัตงิาน

ร่วมกับการใชเ้ครื่องมอื เครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลงานการตรวจวเิคราะหด์นิทีป่รากฏ
เป็นตวัเลขและรายละเอยีดขอ้มลูของดนิ ทีส่ามารถจะนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน ์

2. ผูใ้ดประสงคจ์ะใหก้รมพัฒนาทีด่นิวเิคราะหต์รวจสอบตัวอย่างดนิเป็นการใหบ้รกิารเกษตรกรทั่วไป ใหย้ืน่คําขอ
ตามแบบทีค่ณะกรรมการกําหนด ณ กรมพัฒนาทีด่นิ กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิกลุ่มวทิยบรกิาร 
สํานักวทิยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดนิ สํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต หรือสถานีพัฒนาที่ดนิทอ้งที่ซึง่ที่ดนินั้นตัง้อยู ่
พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐานตามทีร่ะบไุวใ้นแบบคําขอตามทีค่ณะกรรมการกําหนดรวมทัง้ตวัอยา่งดนิทีจ่ะใหทํ้าการวเิคราะห์
ตรวจสอบดว้ย 

3. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
3.1 กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานรวมทัง้ตัวอย่างดนิทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง

และไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร
หลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนินการแกไ้ข
เพิม่เตมิ ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ผูรั้บคําขอมสีทิธยิกเลกิการยืน่คําขอนัน้ได ้

3.2 ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืประชาชนจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น 
ถูกตอ้งตามที่ ระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ หลังจากผูม้ีอํานาจลงนามรับรองผลวเิคราะห์ดนิแลว้ 
เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการวเิคราะหใ์หผู้ย้ืน่คําขอทราบตามทีร่ะบไุวใ้นแบบยืน่คําขอ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิ และกลุม่วทิย
บรกิาร 
สาํนักวทิยาศาสตรเ์พือ่การพัฒนาทีด่นิ  กรมพัฒนาทีด่นิ เลขที ่
2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร  กรุงเทพฯ 
10900 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1-12 (กลุม่วเิคราะหด์นิ)/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สถานพัีฒนาทีด่นิทกุจังหวดั /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 60 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
1) ผูย้ืน่คําขอยืน่คําขอและตวัอยา่งดนิตอ่เจา้หนา้ที ่
2) เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอเอกสารและหลกัฐานใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ/ผูรั้บผดิชอบ ) 
- กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิ 
- กลุม่วเิคราะหด์นิ สาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1-12  
- สถานพัีฒนาทีด่นิ  77 จังหวัด) 

1 วนัทําการ สาํนักวทิยาศาสตร์
เพือ่การพัฒนา

ทีด่นิ 
 

2. การพจิารณา 
1) เจา้หนา้ทีส่ง่ตวัอยา่งดนิ ใหห้อ้งปฏบิตักิาร 
2) เจา้หนา้ทีเ่ตรยีมตวัอยา่งดนิ 
3) เจา้หนา้ทีว่เิคราะหต์วัอยา่งดนิ 
4) เจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานผลวเิคราะหด์นิและเสนอผูม้อํีานาจเพือ่        
    พจิารณาลงนาม 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ/ผูรั้บผดิชอบ ) 

54 วนัทําการ สาํนักวทิยาศาสตร์
เพือ่การพัฒนา

ทีด่นิ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

- กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิ 
- กลุม่วทิยบรกิาร 
- กลุม่วเิคราะหด์นิ สาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1-12 
- สถานพัีฒนาทีด่นิ  77 จังหวัด) 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามรับรองผลวเิคราะหด์นิ 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ/ผูรั้บผดิชอบ ) 
- กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิ 
- ผูอํ้านวยการกลุม่วเิคราะหด์นิ    สาํนักงานพัฒนา ทีด่นิเขต 1-12) 

5 วนัทําการ สาํนักวทิยาศาสตร์
เพือ่การพัฒนา

ทีด่นิ 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เจา้หนา้ทีจ่ดบนัทกึหมายเลขบตัรประชาชน 13 หลกั ใน
แบบรับคําขอ) 

กรมการปกครอง 

2. 
 

แบบฟอรม์ใบสง่ตวัอยา่งและรายละเอยีด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาทีด่นิ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / 

รอ้ยละ) 
1. ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ (เป็นไปตาม บญัช ี2 การวเิคราะหต์รวจสอบตวัอยา่งดนิของ
เกษตรกรของกฎกระทรวง กําหนด  หลกัเกณฑ ์ วธิกีารและเงือ่นไข  
และอตัราคา่ใชจ้่าย ในการวเิคราะหต์รวจสอบตัวอย่างดนิเป็นการเฉพาะ
ราย พ.ศ. 2555))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. แบบฟอรม์ใบสง่ตวัอย่างวเิคราะหด์นิและรายละเอยีดการสง่ตัวอย่างของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารในสว่นกลาง 
(หมายเหต:ุ -)  

2. แบบฟอรม์รายละเอยีดตวัอย่างดนิของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาค 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
1. สถานีพัฒนาทีด่นิ หมายถงึ หน่วยงานของกรมพัฒนาทีด่นิจํานวน 77 จังหวัด ซึง่ไม่ปรากฎในกฎกระทรวง

สงักดัสาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1-12 
2. สาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1-12 หมายถงึ หน่วยงานใหบ้รกิารของกรมพัฒนาทีด่นิในพืน้ที ่โดยกลุม่วเิคราะห์

ดนิอยูภ่ายใตส้งักดัสาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1-12 
3. รายการวเิคราะหต์รวจสอบดนิ ตามบญัช ี2 ใหเ้ป็นไปตามการพจิารณาของเจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิตักิาร 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การใหบ้รกิารกลา้หญา้แฝกเพือ่การอนุรกัษด์นิและนํา้ 
(ภายใตก้ระบวนงานระบบอนรุกัษด์นิและนํา้) 3 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมพัฒนาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การใหบ้รกิารกลา้หญา้แฝกเพือ่การอนุรักษ์ดนิและน้ํา เปิดใหบ้รกิารในชว่งฤดฝูนเป็นเวลาประมาณ 4 เดอืน

ซึง่จะประกาศชว่งระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ โดยปิดประกาศ ณ สถานทีใ่หบ้รกิาร 
2. เกษตรกร ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ หรือองคก์รต่างๆ ทีม่ีความประสงค์ขอรับกลา้หญา้แฝก 

เพือ่นําไปปลกูขยายพันธุใ์นการอนุรักษ์ดนิและน้ํา หรอืเพือ่การถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้กเ่กษตรกรหมอดนิอาสา ยืน่คํา
ขอรับกลา้หญา้แฝกไดท้ี ่สํานักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1 &ndash; 12 สถานีพัฒนาทีด่นิ 77 จังหวัดศนูยศ์กึษาการพัฒนา
เขาหนิซอ้นอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิศูนย์ศกึษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยป์ฏบิัตกิาร
โครงการหลวงภาคเหนือ ศนูยป์ฏบิัตกิารโครงการจัดการพัฒนาทีด่นิตามพระราชประสงคห์นองพลับ &ndash; กลัดหลวง 
และ ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ

3. ผูอํ้านวยการสํานักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1 &ndash; 12 ผูอํ้านวยการสถานีพัฒนาทีด่นิ 77 แหง่ ผูอํ้านวยการ
ศูนยศ์กึษาการพัฒนาเขาหนิซอ้น ผูอํ้านวยการศูนยศ์กึษาการพัฒนาพกิุลทอง ผูอํ้านวยการศูนยป์ฏบิัตกิารโครงการ
หลวงภาคเหนอื ผูอํ้านวยการศนูยป์ฏบิัตกิารโครงการจัดการพัฒนาทีด่นิตามพระราชประสงคห์นองพลับ &ndash; กลัดหลวง 
และ ผูอํ้านวยการศนูยศ์กึษาวธิกีารฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิมอํีานาจอนุมัตใิหแ้จกจ่าย
กลา้หญา้แฝกไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสม และตามปรมิาณทีไ่ดรั้บการจัดสรรของหน่วยงานในแตล่ะพืน้ที ่

4. ภายหลงัจากผูม้อํีานาจลงนามอนุมัตแิลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้วัน เวลา และสถานที ่ใหผู้ย้ืน่คําขอมารับกลา้หญา้
แฝกตอ่ไป 

5. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมารับกลา้หญา้แฝกตามจํานวนทีไ่ดรั้บการแจกจา่ย ณ จดุแจกจา่ยกลา้ฯ หรอืจดุนัดหมาย และ
ผูย้ืน่คําขอตอ้งขนสง่เพือ่นําไปปลกูขยายพันธุใ์นการอนุรักษ์ดนิและน้ํา หรอืเพือ่การถา่ยทอดเทคโนโลยใีหแ้กเ่กษตรกร
หมอดนิอาสาดว้ยตนเอง 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1 – 12  /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สถานพัีฒนาทีด่นิ 77 จังหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยศ์กึษาการพัฒนาเขาหนิซอ้นอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําร ิ
ตําบลเขาหนิซอ้น อําเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชงิเทรา 
24120 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ           
ตําบลกะลวุอเหนอื อําเภอเมอืง จังหวดันราธวิาส 96000 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยป์ฏบิัตกิารพัฒนาทีด่นิโครงการหลวง 164 หมูท่ี ่3 
ถนนเชยีงใหม-่ฝาง ตําบลดอนแกว้ อําเภอแมร่มิ จังหวดั
เชยีงใหม ่50180 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยป์ฏบิัตกิารโครงการจัดพัฒนาทีด่นิตามพระราช
ประสงค ์(หนองพลบั-กลดัหลวง)   ถนนหัวหนิ-วลยั ตําบล
หนองพลบั อําเภอหัวหนิ  จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์77110 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนั
เนือ่งมาจากพระราชดําร ิ หมู ่2 บา้นระฆังทอง ตําบลเขา
ชะงุม้ อําเภอโพธาราม จังหวดัราชบรุ ี
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูรั้บบรกิารยืน่ใบคํารอ้งขอกลา้หญา้แฝกพรอ้มหลักฐานแสดง
ตวัตน 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหค้รบถว้น 
ถกูตอ้ง 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บผดิชอบคอื สํานักงานพัฒนาทีด่นิ
เขต 1-12 
 สถานพัีฒนาทีด่นิ 77 จังหวดั  
 ศนูยศ์กึษาการพัฒนาเขาหนิซอ้น 
 ศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทอง  
 ศนูยป์ฏบิัตกิารพัฒนาทีด่นิโครงการหลวง  
 ศนูยป์ฏบิัตกิารโครงการจัดการพัฒนาทีด่นิตามพระราชประสงค ์    
  หนองพลบั – กลดัหลวง และ 
 ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําร ิ 

1 วนัทําการ สาํนักงานพัฒนาทีด่นิ
เขต 1 - 12 

 

2. การพจิารณา 
1.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบจํานวนกลา้หญา้แฝกคงเหลอื 
2. เจา้หนา้ทีเ่สนอใบคํารอ้งขอกลา้หญา้แฝกและ   
    เอกสารประกอบใหผู้ม้อํีานาจพจิารณาอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บผดิชอบคอื สํานักงานพัฒนาทีด่นิ
เขต 1-12 
สถานพัีฒนาทีด่นิ 77   จังหวดั 
 ศนูยศ์กึษาการพัฒนาเขาหนิซอ้น 
 ศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทอง  
 ศนูยป์ฏบิัตกิารพัฒนาทีด่นิโครงการหลวง  
 ศนูยป์ฏบิัตกิารโครงการจัดการพัฒนาทีด่นิตามพระราชประสงค ์     
หนองพลบั – กลดัหลวง และ 
 ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําร ิ 

1 วนัทําการ สาํนักงานพัฒนาทีด่นิ
เขต 1 - 12 

 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุมัตใิบคํารอ้ง 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บผดิชอบคอื สํานักงานพัฒนาทีด่นิ
เขต 1-12 
  สถานพัีฒนาทีด่นิ 77 จังหวดั  
 ศนูยศ์กึษาการพัฒนาเขาหนิซอ้น 
 ศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทอง  
ศนูยป์ฏบิัตกิารพัฒนาทีด่นิโครงการหลวง  
 ศนูยป์ฏบิัตกิารโครงการจัดการพัฒนาทีด่นิตามพระราชประสงค์
หนองพลบั – กลดัหลวง และ 
 ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําร ิ 

1 วนัทําการ สาํนักงานพัฒนาทีด่นิ
เขต 1 - 12 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1. 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 
 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

2. 
 

เอกสารใบคํารอ้งขอรบักลา้หญา้แฝก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามในใบคํารอ้ง) 

กรมพัฒนาทีด่นิ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. แบบฟอรม์ใบคําขอรับกลา้หญา้แฝก 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1. กรมพัฒนาทีด่นิ เลขที ่2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์  
02-562-5100  โทรสาร 02-562-0313 Website : www.ldd.go.th อเีมล ์cit_1@ldd.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2. สาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1-12 /ตูรั้บขอ้รอ้งเรยีน  
(หมายเหต:ุ -)  

3. สถานพัีฒนาทีด่นิ 77 จังหวดั /ตูรั้บขอ้รอ้งเรยีน  
(หมายเหต:ุ -)  

4. ศนูยศ์กึษาการพัฒนาเขาหนิซอ้นอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ        ตําบลเขาหนิซอ้น อําเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชงิเทรา 24120 โทรศพัท ์038-544-982-3  โทรสาร 038-554-983   
อเีมล ์ckh_1@ldd.go.th /ตูรั้บขอ้รอ้งเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

5. ศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิตําบลกะลวุอเหนอื            
อําเภอเมอืง จังหวดันราธวิาส 96000  โทรศพัท ์073-631-033-8  โทรสาร 073-631-034           
 อเีมล ์cpt_1@ldd.go.th /ตูรั้บขอ้รอ้งเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

6. ศนูยป์ฏบิัตกิารพัฒนาทีด่นิโครงการหลวง 164 หมูท่ี ่3 ถนนเชยีงใหม-่ฝาง               ตําบลดอนแกว้ 
อําเภอแมร่มิ จังหวดัเชยีงใหม ่50180  โทรศพัท ์053-890- 103 โทรสาร 053121173               อเีมล ์
cnr_1@ldd.go.th /ตูรั้บขอ้รอ้งเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

7. ศนูยป์ฏบิัตกิารโครงการจัดพัฒนาทีด่นิตามพระราชประสงค ์          (หนองพลับ-กลดัหลวง) ถนนหัวหนิ-
วลยั ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหนิ  จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์77110                โทรศพัท ์032-
528-015  โทรสาร  032-528-015  อเีมล ์ r10_8@ldd.go.th  /ตูรั้บขอ้รอ้งเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

8. ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ        หมู ่2 บา้นระฆังทอง 
ตําบลเขาชะงุม้ อําเภอโพธาราม จังหวดัราชบรุ ี โทรศพัท ์032-226-744    โทรสาร 032-226-744  
อเีมล ์ r10_10@ldd.go.th /ตูรั้บขอ้รอ้งเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

9. สายดว่น กรมพัฒนาทีด่นิ 1760 
(หมายเหต:ุ -)  

10. ศนูยดํ์ารงธรรมจังหวดั 76 จังหวดั 
(หมายเหต:ุ -)  

11. ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

12. ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดั
นนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
  

http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขออนุญาตใชท้ีร่าชพสัดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทานเพือ่กอ่สรา้งสะพานขา้มทางนํา้ชลประทาน 1 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานนัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ คําสัง่ และหลกัเกณฑข์องกรมชลประทาน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และของสว่น
ราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้ง และที่สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทานทัง้นี้ สามารถดาวน์โหลด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมด ไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรือเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิ่มเตมิได ้

ในขณะนั้น ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดกรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนินการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตาม
ขอ้กําหนด จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 
6. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
7. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไมเ่กนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27   

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่./ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่../ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี.่../ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี.่../ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) โครงการชลประทาน(จังหวดั)/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ี่
ราชพัสดนัุน้ตัง้อยู/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 67 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู)่)  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีดตาม
แบบตรวจสอบ (ชป.393/1) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู)่) 

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการให ้
ใชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
กรมธนารักษ์พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืกรมธนารักษ์/ผูว้า่ราชการจังหวัดที่
ทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูเ่ป็นผูพ้จิารณา ))  

43 วนัทําการ กรมธนารักษ์ 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้ผล
พจิารณาและหรอืแจง้ผลการชําระคา่ทดแทนการใชป้ระโยชน์จาก
กรมธนารักษ์หรอืผูว้า่ราชการจังหวดัหรอืธนารักษ์พืน้ทีผู่รั้บมอบ
อํานาจ 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณา
จากกรมธนารักษ์ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ
คอืสาํนักงานชลประทานที.่..))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1  หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีาร
มอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต  ผูแ้ทนนติบิคุคล และผูรั้บมอบ
อํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบอํานาจ 
ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล และ
ผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับถา้หากมกีาร
มอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบั หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวง
พาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืสาํเนา หนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่ว พรอ้ม
ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจ และประทับตราสาํคัญของ
นติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ หรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทาง
อเิล็กทรอนกิส)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจกรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น ผูม้สีทิธลิง
นามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจ
ตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิยล์งนาม พรอ้มทัง้ลงนาม
จรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมชลประทาน 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์ไดท้ี ่โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน 
(จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ ๆ ของกรมชลประทานทีท่ี่
ราชพัสดนัุน้ตัง้อยู ่หรอืหรอืสามารถ Download แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 

กรมทีด่นิ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาตพรอ้ม
ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคลหลาย
คนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วมดังปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของ
กรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  
(ชป.393)  ทกุรายหรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอื
มอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานองเชน่ธนาคารพาณชิย ์เป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุ
ฉบับ) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต ขนาด 
(A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดย
ใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาที่
กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ หมาย
เหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 
2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพี
วศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกรผูอ้อกแบบ
คํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต(วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบัหมาย
เหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 
2542ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไม่
หมดอายุ) 
 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกับผูข้ออนุญาต)วศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับหมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดย
ใชเ้ฉพาะงานประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาที่
กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุพ.ศ. 2550 และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภาวศิวกร
ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้ง ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับและ
ระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุกอ่สรา้งยังไม่
หมดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของทาง
ราชการนัน้))  

คา่ธรรมเนยีม 
0 บาท 

  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คําขอ และตวัอยา่งการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต รวมทัง้ 
รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขออนุญาตใชท้ีร่าชพสัดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทานเพือ่กอ่สรา้งทางเชือ่ม 2 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานนัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและของส่วน
ราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งและที่สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทานทัง้นี้สามารถดาวน์โหลด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น  
6. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
7. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที.่..//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที.่..//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) โครงการ
ชลประทาน(จังหวดั)//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) หน่วยงานของ
กรมชลประทานทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 67 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ
ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีดตาม
แบบตรวจสอบ (ชป.393/7) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ
ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการใหใ้ช ้
ประโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
กรมธนารักษ์พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืกรมธนารักษ์/ผูว้า่ราชการจังหวัดทีท่ี่
ราชพัสดนัุน้ตัง้อยูเ่ป็นผูพ้จิารณา สําหรับระยะเวลาการใหบ้รกิารคอื 
30 วนัทําการถอืปฏบิัตติาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557มาตรา 39/1 ไปกอ่นเนือ่งจากยังไม่ไดรั้บ
คําตอบยนืยันจากกรมธนารักษ์ ))  

43 วนัทําการ กรมธนารักษ์ 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้ผล
พจิารณาและหรอืแจง้ผลการชําระคา่ทดแทนการใชป้ระโยชน์จาก
กรมธนารักษ์หรอืผูว้า่ราชการจังหวดัหรอืธนารักษ์พืน้ทีผู่รั้บมอบ
อํานาจ 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณาจาก
กรมธนารักษ์ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื 
สาํนักงานชลประทาน))  
 
 

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอจัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 634 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
ชลประทานหลวงเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ
ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู)่)  

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ
ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ  
ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บ
มอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมี
การมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ  
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย 
(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอืสาํเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล
ดงักลา่วพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจและ
ประทับตราสาํคญัของนติบิคุคลนัน้หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจหรอื
หนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจกรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น

- 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 635 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
ผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวง
พาณชิยล์งนามพรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์ไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่
.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ
ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูห่รอืหรอืสามารถ Download 
แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
ผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบักรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคลหลายคนเป็น
เจา้ของกรรมสทิธิร์วม 
ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมด
จะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอื
มอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิ
อากรแสตมป์ 30 บาท) 

- 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานองเชน่ธนาคารพาณชิยเ์ป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืขออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง
ทกุฉบับ) 

- 

11 
 

แบบแปลนแผนผงัแผนทีท่ ีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาตขนาด 
(A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับหมายเหตุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ
หมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัติ
วศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของ
งานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนด

- 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 636 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
สาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกรซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกับผูข้ออนุญาต) 
วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั 
หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542     ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 และระหวา่ง
กอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต)ออกโดยสภา
วศิวกร 
ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับและ
ระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุกอ่สรา้งยังไม่
หมดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการ
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตาม
ระเบยีบของทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คําขอและตัวอยา่งการกรอกเอกสาร (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์คําขอและตวัอยา่งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตรวมทัง้รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรฐัประเภทอืน่ ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่กอ่สรา้งสะพานขา้มทางนํา้ชลประทาน 3 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์นัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานและของสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและที่
สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทาน ทั ้งนี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
รายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ
ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไปผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอื
ภายในไม่เกนิ 7 วันนับแตว่ันทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 
27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิศ์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้
ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 54 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่
ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สํานักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานที่
ทีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู)่))  

1 วนัทําการ กรม
ชลประทาน 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีดตาม
แบบตรวจสอบ (ชป.393/8) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4- เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/
ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่
ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สํานักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานที่
ทีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู)่)  

14 วนัทําการ กรม
ชลประทาน 

 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการใหใ้ช ้
ประโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรม
ชลประทาน 

 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
4.1 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืกรมใชป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาตตอ่
หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูเ่พือ่พจิารณาตามอํานาจ
หนา้ที ่
4.2 หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอํีานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย
พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
4.3 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตจากหน่วยงาน
อืน่ของรัฐใหก้รมชลประทานดําเนนิการ(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื
หน่วยงานของรัฐเชน่ กรมป่าไมก้รมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุ์
พชื  กรมเจา้ทา่ เป็นตน้ โดยกําหนดระยะเวลาหน่วยงานละ 30 วนั 
ตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557
มาตรา 39/1 ยกเวน้ หน่วยงานทีม่กีารกําหนดระยะเวลาไว ้ไดแ้ก ่กรม
เจา้ทา่ 75 วนั กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 45 วนั หรอืหน่วยงานอืน่ทีแ่จง้
กําหนดระยะเวลาเพิม่เตมิ ทัง้นี้ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บ
ไซด ์http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  
 

30 วนัทําการ - 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้ผล
พจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง) 

1 วนัทําการ กรม
ชลประทาน 

 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 639 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณาจากผู ้
ขออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง)ใหห้น่วยงานผู ้
รับคําขอ(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

6 การพจิารณา 
6.1  หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่
ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สํานักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานที่
ทีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู)่)  

4 วนัทําการ กรม
ชลประทาน 

 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูข้ออนุญาตลงนามในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่
ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สํานักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานที่
ทีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู)่)  

1 วนัทําการ กรม
ชลประทาน 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติบิคุคล และ
ผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต  ผูแ้ทนนติบิคุคล และผูรั้บมอบ
อํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้ง
แนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บ
มอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีารมอบอํานาจ
ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและ
ผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ(ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบั หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวง
พาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืสาํเนา หนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่ว พรอ้ม
ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจ และประทับตราสาํคัญของ
นติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ หรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทาง
อเิล็กทรอนกิส)์ 
 
 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 640 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั

ผูอ้อกเอกสาร 
6 

 
หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจกรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการผูท้ีม่ ี
อํานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิยล์งนามพรอ้มทัง้ลง
นามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- 

7 แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์คํารอ้งไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน 
(จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิ
ของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนน์อกเหนือจากทีด่นิของรัฐประเภท
อืน่นัน้ตัง้อยูห่รอืสามารถ Download แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื ผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาตพรอ้ม
ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคลหลายคน
เป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วม 
ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้งลง
นามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอืมอบอํานาจให ้
บคุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระจํานอง
เชน่ธนาคารพาณิชยเ์ป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุ
ฉบับ) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต ขนาด 
(A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต 
วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับหมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและ
ขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนด
สาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับหมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 

- 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 641 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั

ผูอ้อกเอกสาร 
ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกรผูอ้อกแบบ
คํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภาวศิวกรซึง่
วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการกอ่สรา้ง 
พรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกับผูข้ออนุญาต)วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้ง
ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับหมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542     ลงนามรับรองโดยใช ้
เฉพาะงานประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไว ้
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550 และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอาย)ุ 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต)ออกโดยสภาวศิวกรซึง่
วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบัและระหวา่ง
กอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุกอ่สรา้งยังไมห่มดอาย)ุ 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของทาง
ราชการนัน้))  

คา่ธรรมเนยีม 
0 บาท 

  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้งขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต รวมทัง้ 
รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรฐัประเภทอืน่ที ่
กรมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่กอ่สรา้งถนนและปรบัปรุงถนนคนัคลอง คนั
ก ัน้นํา้ และถนนชลประทาน 4 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์นัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานและของสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและที่
สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทาน ทั ้งนี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
รายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ
ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 

6. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไมเ่กนิ 7 
วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 2 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 54 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น (หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน 
(จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรม
ชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้
ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีดตาม
แบบตรวจสอบ (ชป.393/8) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/
ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่
ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สํานักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานที่
ทีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู)่)  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการใหใ้ช ้
ประโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
4.1 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืกรมใชป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาตตอ่
หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูเ่พือ่พจิารณาตามอํานาจ
หนา้ที ่
4.2 หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอํีานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย
พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
4.3 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตจากหน่วยงาน
อืน่ของรัฐใหก้รมชลประทานดําเนนิการ(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื
หน่วยงานของรัฐเชน่ กรมป่าไมก้รมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุ์
พชื  กรมเจา้ทา่ เป็นตน้ โดยกําหนดระยะเวลาหน่วยงานละ 30 วนั 
ตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557
มาตรา 39/1 ยกเวน้ หน่วยงานทีม่กีารกําหนดระยะเวลาไว ้ไดแ้ก ่กรม
เจา้ทา่ 75 วนั กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 45 วนั หรอืหน่วยงานอืน่ทีแ่จง้
กําหนดระยะเวลาเพิม่เตมิ ทัง้นี้ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บ
ไซด ์http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

30 วนัทําการ - 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้ผล
พจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง) 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณาจากผู ้
ขออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง)ใหห้น่วยงานผู ้
รับคําขอ (หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1  หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้ง

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่
ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สํานักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานที่
ทีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู)่)  

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่
ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สํานักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานที่
ทีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู)่)  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติบิคุคล และ
ผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต  ผูแ้ทนนติบิคุคล และผูรั้บมอบ
อํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบอํานาจ  
ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บ
มอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีารมอบอํานาจ
ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและ
ผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ(ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบั หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวง
พาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืสาํเนา หนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่ว พรอ้ม
ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจ และประทับตราสาํคัญของ
นติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ หรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทาง
อเิล็กทรอนกิส)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจกรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่นผูม้สีทิธลิงนาม
ในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจตาม
หนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิยล์งนาม พรอ้มทัง้ลงนามจรงิ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมชลประทาน 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ((ขอแบบฟอรม์คํารอ้งไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่
.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน 
(จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิ
ของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนน์อกเหนือจากทีด่นิของรัฐประเภท
อืน่นัน้ตัง้อยูห่รอืสามารถ Download แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf)) 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาตพรอ้ม
ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคลหลายคน
เป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วมดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของ
กรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  
ทกุรายหรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจ
ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท)) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระจํานอง
เชน่ธนาคารพาณิชยเ์ป็นตน้)) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุ
ฉบับ) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต ขนาด 
(A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับหมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใช ้
เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาที่
กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
พ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับหมายเหตุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 
ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกรผูอ้อกแบบ
คํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภาวศิวกรซึง่
วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั

ผูอ้อกเอกสาร 
15 

 
หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุผูค้วบคมุการกอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
ผูข้ออนุญาตและวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิ
รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับหมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542     ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงาน
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 
และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต)ออกโดยสภาวศิวกรซึง่
วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบัและระหวา่ง
กอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุกอ่สรา้งยังไมห่มดอาย)ุ 
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รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม 

 (บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของทาง
ราชการนัน้))  

คา่ธรรมเนยีม 
0 บาท 

  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตวัอยา่งเอกสารประกอบการขออนุญาต รวมทัง้ รายละเอยีด
และหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตใชท้ีร่าชพสัดใุนความครอบครองของ
กรมชลประทานเพือ่กอ่สรา้งสิง่ปลกูสรา้งเป็นการช ัว่คราวในเขตทีด่นิกรม
ชลประทาน 5 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานนัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและของส่วน
ราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งและที่สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทานทัง้นี้สามารถดาวน์โหลด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 
6. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
7. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 63 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลาง
ที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ
ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีดตาม
แบบตรวจสอบ (ชป.393/8) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/
ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่
ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สํานักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ี่
ราชพัสดนัุน้ตัง้อยู)่)  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการใหใ้ช ้
ประโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
กรมธนารักษ์พจิารณาอนุญาต/ ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืกรมธนารักษ์/ผูว้า่ราชการจังหวัดทีท่ี่
ราชพัสดนัุน้ตัง้อยูเ่ป็นผูพ้จิารณา ))  

39 วนัทําการ กรมธนารักษ์ 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้ผล
พจิารณาและหรอืแจง้ผลการชําระคา่ทดแทนการใชป้ระโยชน์จาก
กรมธนารักษ์หรอืผูว้า่ราชการจังหวดัหรอืธนารักษ์พืน้ทีผู่รั้บมอบ
อํานาจ 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณาจาก
กรมธนารักษ์ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  
 
 
 
 

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 649 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
6 การพจิารณา 

6.1  หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลาง
ที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ
ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลาง
ที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ
ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ ถา้หากมกีาร
มอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บมอบ
อํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบอํานาจ
ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและ
ผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ(ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ(ถา้หากมกีาร
มอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวง
พาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอืสาํเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่วพรอ้ม
ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจและประทับตราสาํคัญ
ของนติบิคุคลนัน้หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจหรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคล
ทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ 
กรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่น 

- 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 650 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการผูท้ี่
มอํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิยล์งนามพรอ้ม
ทัง้ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

7 แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์ไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรม
ชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูห่รอืหรอืสามารถ Download แบบฟอรม์
เอกสารไดจ้าก
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาต
พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบักรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคล
หลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วม 
ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้ง
ลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอืมอบอํานาจ
ใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 
บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานองเชน่ธนาคารพาณชิยเ์ป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง
ทกุฉบับ) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต ขนาด 
(A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต 
วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับหมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกรพ.ศ. 
2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพี
วศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับหมาย
เหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา

- 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 651 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกรผูอ้อกแบบ
คํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภาวศิวกร
ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกับผูข้ออนุญาต)วศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้งลงนามจรงิบรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบัหมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542     ลงนามรับรอง
โดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาที่
กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุพ.ศ. 2550 และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต)ออกโดยสภาวศิวกร
ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับและ
ระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุกอ่สรา้งยังไม่
หมดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมแตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ๆอาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของทาง
ราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คําขอและตัวอยา่งการกรอกเอกสาร (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์คําขอและตวัอยา่งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตรวมทัง้รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรฐัประเภทอืน่ที ่
กรมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่กอ่สรา้งสะพานเลยีบทางนํา้ชลประทาน 6 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์นัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานและของสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและที่
สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทาน ทั ้งนี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
รายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ
ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 

6. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 
วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี…่/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้
ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 54 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานที่
ทีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชประโยชนนั์น้ตัง้อยู)่)  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีดตาม
แบบตรวจสอบ (ชป.393/8) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม                          
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานที่
ทีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู)่)  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการใหใ้ช ้
ประโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
4.1 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืกรมใชป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาตตอ่
หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูเ่พือ่พจิารณาตาม
อํานาจหนา้ที ่
4.2 หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอํีานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย
พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
4.3 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตจาก
หน่วยงานอืน่ของรัฐใหก้รมชลประทานดําเนนิการ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยงานของรัฐเชน่ กรมป่าไมก้รม
อทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ชื  กรมเจา้ทา่ เป็นตน้ โดย
กําหนดระยะเวลาหน่วยงานละ 30 วนั ตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557มาตรา 39/1 ยกเวน้ หน่วยงาน
ทีม่กีารกําหนดระยะเวลาไว ้ไดแ้ก ่กรมเจา้ทา่ 75 วนั กรมสง่เสรมิ
สหกรณ์ 45 วนั หรอืหน่วยงานอืน่ทีแ่จง้กําหนดระยะเวลาเพิม่เตมิ 
ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

30 วนัทําการ - 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้ผล
พจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง) 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณาจาก

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง)ใหห้น่วยงานผู ้
รับคําขอ(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม(หมายเหต:ุ 
(ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ
ของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใช ้
ประโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูข้ออนุญาตลงนามในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ
ของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใช ้
ประโยชนนั์น้ตัง้อยู)่)  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีาร
มอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บมอบ
อํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบอํานาจ
ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย )) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและ
ผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย (ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ  พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ  
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 
(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอืสาํเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล
ดงักลา่วพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจและ
ประทับตราสาํคญัของนติบิคุคลนัน้หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจหรอื
หนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 
 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 655 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
6 

 
หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจกรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการผู ้
ทีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิยล์งนามพรอ้ม
ทัง้ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์คํารอ้งไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่
.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรม
ชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์
นอกเหนอืจากทีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้ตัง้อยูห่รอืสามารถ Download 
แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาต
พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบักรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคล
หลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วมดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบ
เจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  
(ชป.393)  ทกุรายหรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็น
หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานองเชน่ธนาคารพาณชิยเ์ป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง
ทกุฉบับ) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต ขนาด 
(A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต 
วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับหมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภท
และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
กําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ

- 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 656 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
อนุญาต(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
หมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัติ
วศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของ
งานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกรผูอ้อกแบบ
คํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภาวศิวกร 
ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต)วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับหมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและ
ขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
กําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 และ
ระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต) ออกโดยสภา
วศิวกร ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ
และระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุกอ่สรา้งยังไม่
หมดอายุ) 

สภาวศิวกร 
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รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการ
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบ
ของทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต รวมทัง้ 
รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขออนุญาตใชท้ีร่าชพสัดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทานเพือ่กอ่สรา้งสะพานเลยีบทางนํา้ชลประทาน 7 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานนัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ คําสัง่ และหลกัเกณฑข์องกรมชลประทาน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และของสว่น
ราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้ง และที่สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทานทัง้นี้ สามารถดาวน์โหลด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมด ไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 
6. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
7. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไมเ่กนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ย

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 67 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานที่
ทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู)่)  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีดตาม
แบบตรวจสอบ (ชป.393/1) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานที่
ทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู)่)  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการใหใ้ช ้
ประโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
กรมธนารักษ์พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืกรมธนารักษ์/ผูว้า่ราชการจังหวัดทีท่ี่
ราชพัสดนัุน้ตัง้อยูเ่ป็นผูพ้จิารณา ))  

43 วนัทําการ กรมธนารักษ์ 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้ผล
พจิารณาและหรอืแจง้ผลการชําระคา่ทดแทนการใชป้ระโยชน์จาก
กรมธนารักษ์หรอืผูว้า่ราชการจังหวัดหรอืธนารักษ์พืน้ทีผู่รั้บมอบอํานาจ 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณาจาก
กรมธนารักษ์ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื 
สาํนักงานชลประทานที.่..))  
 

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงาน

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานที่
ทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานที่
ทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต  ผูแ้ทนนติบิคุคล และผูรั้บ
มอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ(ถา้หากมี
การมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย
(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบั หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื สาํเนา หนังสอืรับรองนติิ
บคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจ 
และประทับตราสาํคญัของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ 
หรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ กรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวง
พาณชิยล์งนาม  พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

กรมชลประทาน 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์ไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่
.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ 
ๆ ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู ่หรอืDownload แบบฟอรม์
เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาต
พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบักรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมี
บคุคลหลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วมดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิ
ทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตาม
แบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทน
โดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานองเชน่ธนาคารพาณชิยเ์ป็นตน้) 

- 

10 หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต 
ขนาด (A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับหมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
หมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัติ
วศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาด
ของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
กําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา

สภาวศิวกร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
วศิวกร 
ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบั 
ผูข้ออนุญาต)วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับหมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภท
และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ  
พ.ศ. 2550 และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต)ออกโดยสภา
วศิวกรซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุ
ฉบับและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุกอ่สรา้ง
ยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

   (บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของ
ทางราชการนัน้))  

คา่ธรรมเนยีม 
0 บาท 

  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต รวมทัง้ 
รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คู่มอืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรฐัประเภทอืน่ 
ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่วางทอ่ประปาในเขตชลประทาน 8 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์นัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานและของสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและที่
สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทาน ทั ้งนี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
รายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้  

5. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ
ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 

6. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 
วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี…่/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่
นัน้ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 54 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของ
รัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/8) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหา
และอปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการ
ใหใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
4.1 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืกรมใชป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาต
ตอ่หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูเ่พือ่พจิารณา
ตามอํานาจหนา้ที ่
4.2 หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอํีานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย
พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
4.3 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตจาก
หน่วยงานอืน่ของรัฐใหก้รมชลประทานดําเนนิการ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยงานของรัฐเชน่ กรมป่าไม ้
กรมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ชื  กรมเจา้ทา่ เป็นตน้ 
โดยกําหนดระยะเวลาหน่วยงานละ 30 วนั ตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557มาตรา 39/1 
ยกเวน้ หน่วยงานทีม่กีารกําหนดระยะเวลาไว ้ไดแ้ก ่กรมเจา้ทา่ 
75 วนั กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 45 วนั หรอืหน่วยงานอืน่ทีแ่จง้
กําหนดระยะเวลาเพิม่เตมิ ทัง้นี้ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ
ไดท้ีเ่ว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  
 

30 วนัทําการ - 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้
ผลพจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่วขอ้ง) 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณา
จากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง)ให ้
หน่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
การชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของ
รัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของ
รัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนน์อกเหนือจากทีร่าช
พัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้
หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บ
มอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย ) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมี
การมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้
หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย 
(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 665 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอื 
สาํเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่วพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง
โดยกรรมการผูม้อํีานาจและประทับตราสาํคัญของนติบิคุคลนัน้หรอืโดย
หุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจหรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจกรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่น ผูม้สีทิธิ
ลงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการผูท้ีม่ ี
อํานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิยล์งนาม 
พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์คํารอ้งไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ
ของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์
นอกเหนอืจากทีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้ตัง้อยูห่รอืสามารถ Download 
แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
ผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบักรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคลหลายคนเป็น
เจา้ของกรรมสทิธิร์วม ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของ
กรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  
(ชป.393)  ทกุรายหรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็น
หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานอง เชน่ ธนาคารพาณชิย ์เป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต 
ขนาด (A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 

- 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 666 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต (วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั 
หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตาม
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต ออกโดยสภา
วศิวกร 
ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต)วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 และระหวา่ง
กอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต) ออกโดยสภา
วศิวกร 
ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับและ
ระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุกอ่สรา้งยังไม่
หมดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของ
ทางราชการนัน้))  

คา่ธรรมเนยีม 
0 บาท 

  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้งขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต 
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ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

รวมทัง้ รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตใชท้ีร่าชพสัดใุนความครอบครองของ
กรมชลประทานเพื่อใช้ที่ด ินบร ิเวณอ่างเก็บนํ ้า  และแหล่งนํ ้าต่าง ๆ  
ของกรมชลประทานเพือ่จดัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว 9 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานนัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและของส่วน
ราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งและที่สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทานทัง้นี้สามารถดาวน์โหลด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 
6. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
7. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27   

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 52 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขอ
อนุญาตตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าช
พัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/8) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหา
และอปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าช
พัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการ
ใหใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
กรมธนารักษ์พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืกรมธนารักษ์/ผูว้า่ราชการจังหวัด
ทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูเ่ป็นผูพ้จิารณา))  

28 วนัทําการ กรมธนารักษ์ 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้
ผลพจิารณาและหรอืแจง้ผลการชาํระคา่ทดแทนการใช ้
ประโยชนจ์ากกรมธนารักษ์หรอืผูว้า่ราชการจังหวัดหรอืธนา
รักษ์พืน้ทีผู่รั้บมอบอํานาจ 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผล
พจิารณาจากกรมธนารักษ์ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  
 

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
การชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที่
.../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและ
บํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้
ตัง้อยู่))  

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าช
พัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ ถา้หากมี
การมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บมอบ
อํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบอํานาจ
ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ  
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย 
(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอื 
สาํเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่วพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง
โดยกรรมการผูม้อํีานาจและประทับตราสาํคัญของนติบิคุคลนัน้หรอืโดยหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูม้อํีานาจหรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจกรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการ
ผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิยล์งนาม

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์ไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรม
ชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูห่รอืหรอืสามารถ Download แบบฟอรม์
เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาต
พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมี
บคุคลหลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วม ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิ
ทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตาม
แบบฟอรม์ (ชป.393)  ทกุรายหรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดย
ตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานอง เชน่ ธนาคารพาณชิย ์เป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง
ทกุฉบับ) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต ขนาด 
(A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัติ
วศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของ
งานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต (วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภท
และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ พ.ศ. 
2550) 
 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
14 

 
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต 
ออกโดยสภาวศิวกร ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

15 หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต) วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและ
ขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
กําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 และ
ระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต) ออกโดยสภา
วศิวกรซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
กอ่สรา้งยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมแตส่ว่นราชการ
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ๆอาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบ
ของทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คําขอและตัวอยา่งการกรอกเอกสาร (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์คําขอและตวัอยา่ง
เอกสารประกอบการขออนุญาตรวมทัง้รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขออนญุาตใชท้ีร่าชพสัดใุนความครอบครอง
ของกรมชลประทานเพือ่วางทอ่ประปาในเขตชลประทาน 10 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานนัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและของส่วน
ราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งและที่สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทานทัง้นี้สามารถดาวน์โหลด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 
6. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
7. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 67 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขอ
อนุญาตตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าช
พัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/3) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหา
และอปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าช
พัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการ
ใหใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
กรมธนารักษ์พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืกรมธนารักษ์/ผูว้า่ราชการ
จังหวดัทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูเ่ป็นผูพ้จิารณา ))  

43 วนัทําการ กรมธนารักษ์ 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้
ผลพจิารณาและหรอืแจง้ผลการชาํระคา่ทดแทนการใช ้
ประโยชนจ์ากกรมธนารักษ์หรอืผูว้า่ราชการจังหวัดหรอืธนา
รักษ์พืน้ทีผู่รั้บมอบอํานาจ 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผล
พจิารณาจากกรมธนารักษ์ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..)) 

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1  หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
การชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าช
พัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที่
.../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและ
บํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้
ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต  ผูแ้ทนนติบิคุคล และผูรั้บ
มอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หาก
มกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) (ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4  ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ  พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย)(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบั หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื สาํเนา หนังสอืรับรองนติิ
บคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจ 
และประทับตราสาํคญัของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ 
หรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ กรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวง
พาณชิยล์งนาม  พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- 

7 แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) กรมชลประทาน 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์ไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่
.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ 
ๆ ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู ่หรอื สามารถ Download 
แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
ผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคลหลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วม 
ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมด
จะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอื
มอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิ
อากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานอง เชน่ ธนาคารพาณชิย ์เป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต 
ขนาด (A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง ทกุฉบบั 
หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตาม
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตาม
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550) 

- 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 677 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
14 

 
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต ออกโดยสภา
วศิวกร ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับ) 

สภาวศิวกร 

15 หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกับผูข้ออนุญาต) วศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 และระหวา่ง
กอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต) 
ออกโดยสภาวศิวกร ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง ทกุฉบบัและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุกอ่สรา้งยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการ
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบ
ของทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้ง ชป.393 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต 
รวมทัง้ รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรฐัประเภทอืน่ที ่
กรมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่ฝงัทอ่กา๊ซ และทอ่นํา้มนั 11 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์นัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานและของสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและที่
สาํคญัตอ้งไมเ่ป็นปัญหาและอปุสรรคตอ่การชลประทานทัง้นีส้ามารถดาวนโ์หลดหลักเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีด
ทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้

ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลา
ใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิหากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดกรม
ชลประทานขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด จงึจะ
ดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ
ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 

6. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันทหีรอืภายในไม่เกนิ 7 
วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี…่/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ ( ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่
นัน้ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 54 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/4) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหา
และอปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน 
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอมในการ
ใหใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
4.1 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืกรมใชป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาต
ตอ่หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูเ่พือ่พจิารณา
ตามอํานาจหนา้ที ่
4.2 หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอํีานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย
พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
4.3 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตจาก
หน่วยงานอืน่ของรัฐใหก้รมชลประทานดําเนนิการ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยงานของรัฐเชน่ กรมป่าไม ้
กรมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ชื  กรมเจา้ทา่ เป็นตน้ 
โดยกําหนดระยะเวลาหน่วยงานละ 30 วนั ตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557มาตรา 39/1 
ยกเวน้ หน่วยงานทีม่กีารกําหนดระยะเวลาไว ้ไดแ้ก ่กรมเจา้ทา่ 
75 วนั กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 45 วนั หรอืหน่วยงานอืน่ทีแ่จง้
กําหนดระยะเวลาเพิม่เตมิ ทัง้นี้ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ
ไดท้ีเ่ว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  
 

30 วนัทําการ - 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้
ผลพจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่วขอ้ง) 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานสง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณา
จากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง)ให ้
หน่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1  หน่วยรับคําขอจัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
การชลประทานหลวงเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมี
การมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)) 

กรมการปกครอง 

2 
 
 

 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต  ผูแ้ทนนติบิคุคล และผูรั้บ
มอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)) 

กรมการปกครอง 

3 
 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมี
การมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)(ถา้ม)ี) 

กรมการปกครอง 

4 
 

 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ  พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย)(ถา้ม)ี) 
 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบั หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืสาํเนา หนังสอืรับรองนติบิคุคล
ดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจ และ
ประทับตราสาํคญัของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ หรอื
หนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจกรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น  
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการ
ผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิยล์งนาม
พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้งขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์คํารอ้งทีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่
.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ ๆ 
ของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์
นอกเหนอืจากทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูห่รอืสามารถ Download แบบฟอรม์เอกสาร
ไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมชลประทาน 

8 
 

สําเนาหนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของ
ผูข้ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาต  พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั 
กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคลหลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วม  
ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบ เจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมด
จะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุราย หรอื
มอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิ
อากรแสตมป์ 30 บาท ) 

- 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระจํานอง เชน่ ธนาคารพาณิชย ์
เป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูข้อพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต ขนาด 
(A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต 
วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภท
และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
กําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ พ.ศ. 2550) 
 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต 
วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ) 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณ ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเ้ฉพาะงานตาม
ประเภท และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรม และวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ พ.ศ. 
2550) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต ออกโดยสภา
วศิวกร ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับ) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกับผูข้ออนุญาต) วศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร 
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและขนาดของงานวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพี
วศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอื
รับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต) ออกโดยสภา
วศิวกรซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
กอ่สรา้งยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม 

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของ
ทางราชการนัน้))  

คา่ธรรมเนยีม  
0 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้งขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต 
รวมทัง้ รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตใชท้ีร่าชพสัดใุนความครอบครองของ
กรมชลประทานเพือ่เลีย้งปลาในกระชงั 12 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานนัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและของส่วน
ราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งและที่สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทานทัง้นี้สามารถดาวน์โหลด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 
6. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
7. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ย

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 50 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง  (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขอ
อนุญาตตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดุ
นัน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/8) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหา
และอปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู)่)  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการ
ใหใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนั (หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สํานักงาน
ชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
กรมธนารักษ์พจิารณาอนุญาต/ ไมอ่นุญาต(หมายเหต:ุ 
(ผูรั้บผดิชอบ คอืกรมธนารักษ์/ผูว้า่ราชการจังหวัดทีท่ีร่าชพัสดุ
นัน้ตัง้อยูเ่ป็นผูพ้จิารณา ))  

26 วนัทําการ กรมธนารักษ์ 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้
ผลพจิารณาและหรอืแจง้ผลการชาํระคา่ทดแทนการใช ้
ประโยชนจ์ากกรมธนารักษ์หรอืผูว้า่ราชการจังหวัดหรอืธนารักษ์
พืน้ทีผู่รั้บมอบอํานาจ 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณา
จากกรมธนารักษ์ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  
 

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1  หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
การชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ  
ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บ
มอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย) 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ  
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย
(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอื 
สาํเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่วพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง
โดยกรรมการผูม้อํีานาจและประทับตราสาํคัญของนติบิคุคลนัน้หรอืโดย
หุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจหรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจกรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวง
พาณชิยล์งนามพรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

กรมชลประทาน 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์ไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่
.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ
ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูห่รอืหรอืสามารถ Download 
แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาต
พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมี
บคุคลหลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วม ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนด
ทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาต
ตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการ
แทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานอง เชน่ ธนาคารพาณชิย ์เป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต 
ขนาด (A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตาม
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต (วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตาม
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 

สภาวศิวกร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต 
ออกโดยสภาวศิวกรซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต)วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542  ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภท
และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ พ.ศ. 
2550 และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอาย)ุ 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต) ออกโดยสภา
วศิวกรซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
กอ่สรา้งยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

สภาวศิวกร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมแตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ๆอาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของ
ทางราชการนัน้))  

คา่ธรรมเนยีม 
0 บาท 

  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คําขอและตัวอยา่งการกรอกเอกสาร (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์คําขอและตวัอยา่ง
เอกสารประกอบการขออนุญาตรวมทัง้รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขออนุญาตใชท้ีร่าชพสัดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทานเพือ่ฝงัทอ่กา๊ซ และทอ่นํา้มนั 13 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานนัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและของส่วน
ราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งและที่สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทานทัง้นี้สามารถดาวน์โหลด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 
6. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
7. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไมเ่กนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานอืน่ๆ ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 67 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/4) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหา
และอปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการ
ใหใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนั (หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สํานัก
ชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
กรมธนารักษ์พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต (หมายเหต:ุ 
(ผูรั้บผดิชอบ คอืกรมธนารักษ์/ผูว้า่ราชการจังหวัดทีท่ีร่าชพัสดุ
นัน้ตัง้อยูเ่ป็นผูพ้จิารณา ))  

43 วนัทําการ กรมธนารักษ์ 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้
ผลพจิารณาและหรอืแจง้ผลการชาํระคา่ทดแทนการใช ้
ประโยชนจ์ากกรมธนารักษ์หรอืผูว้า่ราชการจังหวัดหรอืธนารักษ์
พืน้ทีผู่รั้บมอบอํานาจ 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณา
จากกรมธนารักษ์ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
การชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  
7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดุ
นัน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต  ผูแ้ทนนติบิคุคล และผูรั้บ
มอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หาก
มกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 
(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทน 
นติบิคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 
(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบั หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืสาํเนา หนังสอืรับรองนติบิคุคล
ดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจ และ
ประทับตราสาํคญัของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ หรอื
หนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ กรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวง
พาณชิยล์งนาม  พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 

กรมชลประทาน 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ขอรับแบบฟอรม์ไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่
.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ 
ๆ ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู ่หรอืสามารถ Download 
แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
ผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคลหลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วม 
ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมด
จะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอื
มอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิ
อากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานอง เชน่ ธนาคารพาณชิยเ์ป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต 
ขนาด (A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต 
วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตาม
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550) 

- 

12 รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต 
วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ) หมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตาม
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 

สภาวศิวกร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต 
ออกโดยสภาวศิวกร ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต)วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภท
และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550 และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอาย)ุ 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต) ออกโดยสภา
วศิวกรซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
กอ่สรา้งยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการ
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตาม
ระเบยีบของทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้ง ชป.393 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต 
รวมทัง้ รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คู่มอืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรฐัประเภทอืน่ 
ที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์เพื่อระบายนํ ้าที่ผ่านระบบบําบดันํ ้าเสีย 
ลงทางนํา้ชลประทาน 14 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลแประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์นัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานและของสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและที่
สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทาน ทั ้งนี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
รายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ
ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 

6. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 
วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี…่/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่
นัน้ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 54 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขอ
อนุญาตตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที่
.../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและ
บํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐ
ประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/4) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหา
และอปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที่
.../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและ
บํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐ
ประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการ
ใหใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
4.1 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืกรมใชป้ระกอบการยืน่คําขอ
อนุญาตตอ่หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูเ่พือ่
พจิารณาตามอํานาจหนา้ที ่
4.2 หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอํีานาจหนา้ทีต่าม
กฎหมายพจิารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต 
4.3 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตจาก
หน่วยงานอืน่ของรัฐใหก้รมชลประทานดําเนนิการ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยงานของรัฐเชน่ กรมป่าไม ้
กรมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ชื  กรมเจา้ทา่ เป็นตน้ 
โดยกําหนดระยะเวลาหน่วยงานละ 30 วนั ตามพ.ร.บ.วธิี
ปฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557มาตรา 
39/1 ยกเวน้ หน่วยงานทีม่กีารกําหนดระยะเวลาไว ้ไดแ้ก ่กรม
เจา้ทา่ 75 วนั กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 45 วนั หรอืหน่วยงานอืน่ที่
แจง้กําหนดระยะเวลาเพิม่เตมิ ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซด์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

30 วนัทําการ - 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้
ผลพจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่วขอ้ง) 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผล
พจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่วขอ้ง)ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
การชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของ
รัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  
 

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาต (หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วย
รับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของ
รัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนน์นัน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมี
การมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต  ผูแ้ทนนติบิคุคล และผูรั้บ
มอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและ
ผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีาร
มอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบั หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื 
สาํเนา หนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง
โดยกรรมการผูม้อํีานาจ และประทับตราสาํคัญของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูม้อํีานาจ หรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจกรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการผู ้
ทีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิยล์งนามพรอ้ม
ทัง้ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 
 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้งขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์คํารอ้งไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่
.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรม
ชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์
นอกเหนอืจากทีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้ตัง้อยู่ 
หรอืสามารถ Download แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
ผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคลหลายคนเป็นเจา้ของ
กรรมสทิธิร์วม ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วม
ทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุราย
หรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิ
อากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานอง เชน่ ธนาคารพาณชิย ์เป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง
ทกุฉบับ) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต ขนาด 
(A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง ทกุฉบับ 
หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัติ
วศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของ
งานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต (วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภท
และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
กําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกรผูอ้อกแบบ
คํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต ออกโดยสภา
วศิวกรซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับ) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต)วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและ
ขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
กําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 และ
ระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต) 
ออกโดยสภาวศิวกร ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง ทกุฉบบัและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
กอ่สรา้งยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการ
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีาร เรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบ
ของทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้งขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต รวมทัง้ 
รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 
))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตใชท้ีร่าชพสัดใุนความครอบครองของ
กรมชลประทานเพือ่ขดุลอก 15 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานนัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและของส่วน
ราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งและที่สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทานทัง้นี้สามารถดาวน์โหลด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 
6. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
7. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 50 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขอ
อนุญาตตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที่
.../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและ
บํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้
ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/8) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหา
และอปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. 
/สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู)่)  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการ
ใหใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนั (หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื 
สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
กรมธนารักษ์พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืกรมธนารักษ์/ผูว้า่ราชการ
จังหวดัทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูเ่ป็นผูพ้จิารณา ))  

26 วนัทําการ กรมธนารักษ์ 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้
ผลพจิารณาและหรอืแจง้ผลการชาํระคา่ทดแทนการใช ้
ประโยชนจ์ากกรมธนารักษ์หรอืผูว้า่ราชการจังหวัดหรอืธนา
รักษ์พืน้ทีผู่รั้บมอบอํานาจ 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผล
พจิารณาจากกรมธนารักษ์ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานชลประทานที.่..))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1  หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
การชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที่
.../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและ
บํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้
ตัง้อยู่))  

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต (หมายเหต:ุ 
(ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่
.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน 
(จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของ
กรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู)่)  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ ถา้หากมี
การมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บมอบ
อํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบอํานาจ
ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมี
การมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ  
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย 
(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอืสาํเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล
ดงักลา่วพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจและ
ประทับตราสาํคญัของนติบิคุคลนัน้หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจหรอื
หนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจกรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่น ผูม้สีทิธลิง
นามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจ
ตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิยล์งนามพรอ้มทัง้ลง
นามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 

กรมชลประทาน 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์ไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรม
ชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูห่รอืหรอืสามารถ Download แบบฟอรม์
เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

8 หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
ผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคลหลายคนเป็นเจา้ของ
กรรมสทิธิร์วมดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วม
ทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุราย
หรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิ
อากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานอง เชน่ ธนาคารพาณชิย ์เป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง
ทกุฉบับ) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต ขนาด 
(A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับหมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนาม
รับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต (วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั 
หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัติ
วศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของ
งานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 
 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 

สภาวศิวกร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต ออกโดยสภา
วศิวกร 
ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต) วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัติ
วศิวกรพ.ศ. 2542  ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 และระหวา่งกอ่สรา้ง
หนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต) ออกโดยสภา
วศิวกรซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
กอ่สรา้งยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมแตส่ว่นราชการ
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ๆอาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบ
ของทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คําขอและตัวอยา่งการกรอกเอกสาร (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์คําขอและตวัอยา่ง
เอกสารประกอบการขออนุญาตรวมทัง้รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คู่มอืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตใช้ทีด่นิของรฐัประเภทอื่น 
ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่ก่อสรา้งสิง่ปลูกสรา้งเป็นการช ัว่คราว 
ในเขตทีด่นิกรมชลประทาน 16 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์นัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานและของสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและที่
สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทาน ทั ้งนี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
รายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ
ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 

6. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 
วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ย

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 706 
 
ตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่
นัน้ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 54 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง(ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

1 วนั กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/7) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหา
และอปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../ สาํนักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที.่../กองพัฒนาแหลง่น้ําขนาดกลาง/
สาํนักพัฒนาแหลง่น้ําขนาดใหญ/่โครงการชลประทาน
(จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ ๆ ของ
กรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใช ้
ประโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการ
ใหใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนั(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สํานักงาน
ชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
4.1 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืกรมใชป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาต
ตอ่หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูเ่พือ่พจิารณา
ตามอํานาจหนา้ที ่
4.2 หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอํีานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย
พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
4.3 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตจาก
หน่วยงานอืน่ของรัฐใหก้รมชลประทานดําเนนิการ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยงานของรัฐเชน่ กรมป่าไม ้
กรมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ชื  กรมเจา้ทา่ เป็นตน้ 
โดยกําหนดระยะเวลาหน่วยงานละ 30 วนั ตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557มาตรา 39/1 
ยกเวน้ หน่วยงานทีม่กีารกําหนดระยะเวลาไว ้ไดแ้ก ่กรมเจา้ทา่ 
75 วนั กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 45 วนั หรอืหน่วยงานอืน่ทีแ่จง้
กําหนดระยะเวลาเพิม่เตมิ ทัง้นี้ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ
ไดท้ีเ่ว็บไซด ์

30 วนัทําการ - 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  
5 การพจิารณา 

5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้
ผลพจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่วขอ้ง) 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณา
จากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง)ให ้
หน่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที ่...))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
การชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต  ผูแ้ทนนติบิคุคล และ
ผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมี
การมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย) (ถา้ม)ี) 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย (ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
5 

 
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบั หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืสาํเนา หนังสอืรับรองนติิ
บคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ี
อํานาจ และประทับตราสาํคัญของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผู ้
มอํีานาจ หรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบ
อํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ กรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวง
พาณชิยล์งนาม พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์คํารอ้งไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนน์อกเหนอืจากทีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้ตัง้อยูห่รอื
สามารถ Download แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมการปกครอง 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผู ้
ขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั กรณีทีด่นิของผูข้อ
อนุญาตมบีคุคลหลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วมดงัปรากฏรายละเอยีด
ในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผู ้
ขออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใด
กระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต  กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิ
ภาระจํานองเชน่ธนาคารพาณชิยเ์ป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูข้อพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

กรมการปกครอง 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต 
ขนาด (A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผู ้
ขออนุญาต (วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุ
ฉบับ 
หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตาม
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไว ้
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
พ.ศ. 2550) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกรซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุ
ฉบับ) 

สภาวศิวกร 

15 หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต)วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุ
ฉบับ 
หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภท
และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
พ.ศ. 2550 และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุ
การกอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต) ออกโดยสภา
วศิวกรซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
กอ่สรา้งยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการ
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตาม
ระเบยีบของทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรคํ์ารอ้งขอใชท้ีด่นิ (ชป 393) 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต 
รวมทัง้ รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตใชท้ีร่าชพสัดใุนความครอบครองของ
กรมชลประทานเพือ่ระบายนํา้ทีผ่า่นระบบบําบดันํา้เสยีลงทางนํา้ชลประทาน 17 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานนัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและของส่วน
ราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งและที่สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทานทัง้นี้สามารถดาวน์โหลด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 
6. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
7. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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หน่วยงาน  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานอืน่ๆ ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้
ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 50 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขอ
อนุญาตตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที่
.../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและ
บํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้
ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/4) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหา
และอปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที่
.../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและ
บํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้
ตัง้อยู่))  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการ
ใหใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
กรมธนารักษ์พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืกรมธนารักษ์/ผูว้า่ราชการ
จังหวดัทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูเ่ป็นผูพ้จิารณา ))  

26 วนัทําการ กรมธนารักษ์ 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้
ผลพจิารณาและหรอืแจง้ผลการชาํระคา่ทดแทนการใช ้
ประโยชนจ์ากกรมธนารักษ์หรอืผูว้า่ราชการจังหวัดหรอืธนา
รักษ์พืน้ทีผู่รั้บมอบอํานาจ 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผล
พจิารณาจากกรมธนารักษ์ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ (หมายเหต:ุ 
(ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1  หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
การชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าช
พัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าช
พัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย) 

กรมการปกครอง 

 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต  ผูแ้ทนนติบิคุคล และผูรั้บ
มอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ(ถา้หากมี
การมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ  พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย)(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบั หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืสาํเนา หนังสอืรับรองนติบิคุคล
ดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจ และ
ประทับตราสาํคญัของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ หรอื
หนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ กรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวง
พาณชิยล์งนาม  พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
7 

 
แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขอรับแบบฟอรม์ไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่
.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ 
ๆ ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู ่หรอืสามารถ Download 
แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาต
พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบักรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมี
บคุคลหลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วมดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิ
ทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตาม
แบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทน
โดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานองเชน่ธนาคารพาณชิยเ์ป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต 
ขนาด (A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 
หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตาม
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550) 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกร 
ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต(วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุ
ฉบับ) 
หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542     ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงาน
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550 และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอาย)ุ 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต)ออกโดยสภา
วศิวกร 
ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
กอ่สรา้งยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการ
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตาม
ระเบยีบของทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้ง ชป.393 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต 
รวมทัง้ รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตเชา่ทีร่าชพสัดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทานเพือ่อยูอ่าศยั 18 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. บุคคลผูม้ีสทิธเิช่าที่ดนิเพื่ออยู่อาศัย ตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดหาประโยชน์ในทีร่าชพัสด ุ

พ.ศ.2552 มดีงันี ้
1.1 ผูท้ีอ่ยู่อาศยัในทีด่นิแปลงทีจ่ะจัดใหเ้ชา่มาแตเ่ดมิโดยชอบหรอืสจุรติ 
1.2 ผูเ้ดอืดรอ้นทีอ่ยูอ่าศยัเพราะถกูขบัไลห่รอืถูกไฟไหมท้ีอ่ยู่อาศัย 
1.3 ขา้ราชการ ลกูจา้งประจําและพนักงานราชการของสว่นราชการ 
1.4 พนักงาน ลกูจา้งประจําและพนักงานราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
1.5 เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานของรัฐหรอืองคก์รอืน่ของรัฐ 
1.6 ผูไ้มม่ทีีด่นิเป็นของตนเอง 

ทัง้นี ้สามารถดาวนโ์หลดหลักเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมด ไดท้ี ่
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2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้ 
6. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
7. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไมเ่กนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  
8. ผูข้ออนุญาตนําเอกสารสญัญาทีไ่ดรั้บอนุญาตจากกรมธนารักษ์ จํานวน 5 ชดุ มาลงทะเบยีนผูไ้ดรั้บอนุญาต

ใหเ้ชา่ทีร่าชพัสดตุอ่เจา้หนา้ทีช่ลประทาน ณ หน่วยรับคําขอทีย่ืน่เรือ่งขออนุญาตภายในระยะเวลา 15 วนั  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี…่/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ ( ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 14 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.394) พรอ้มเอกสารการขอ
อนุญาตตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าช
พัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/1-1) 
2.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบพืน้ทีจั่ดทําแผนทีบ่รเิวณทีข่อเชา่
แผนผังแบบแปลนสิง่กอ่สรา้ง 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหา
และอปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน 
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยรับคําขอโครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. 
/สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

9 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจพจิารณาและลงนามใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วาม
ยนิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูรั้บมอบ
อํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต/ผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลง
นามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของ
ผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต/ผูรั้บมอบอํานาจ
พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้ง
แนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุพรอ้มลงนามจรงิรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั) 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

6 
 

แบบฟอรม์คํารอ้งขอเชา่ทีด่นิ (ชป.394) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอรับแบบฟอรม์คํารอ้งทีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ 
ๆ ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูห่รอืสามารถ Download 
แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP394.pdf) 

กรมชลประทาน 

7 
 

แบบแปลน แผนผงัแผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณที ่ขอเชา่ ขนาด 
(A1) ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณ ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ 
หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร 
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภท และขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรม และวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ พ.ศ. 2550) 

- 

8 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณ ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ) 

- 

9 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต 
วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

10 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกร ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับ) 

สภาวศิวกร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม แตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของ
ทางราชการนัน้))  

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้งขอเชา่ทีด่นิ (ชป.394) 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต 
รวมทัง้ รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตใชท้ีร่าชพสัดใุนความครอบครองของ
กรมชลประทานเพือ่กอ่สรา้งอาคารป้องกนัตลิง่ทางนํา้ชลประทาน 19 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานนัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและของส่วน
ราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งและที่สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทานทัง้นี้สามารถดาวน์โหลด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 
6. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
7. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 50 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/10) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการให ้
ใชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
กรมธนารักษ์พจิารณาอนุญาต/ ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืกรมธนารักษ์/ผูว้า่ราชการจังหวัดที่
ทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูเ่ป็นผูพ้จิารณา ))  

26 วนัทําการ กรมธนารักษ์ 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้ผล
พจิารณาและหรอืแจง้ผลการชําระคา่ทดแทนการใชป้ระโยชน์จาก
กรมธนารักษ์หรอืผูว้า่ราชการจังหวดัหรอืธนารักษ์พืน้ทีผู่รั้บมอบ
อํานาจ 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณา
จากกรมธนารักษ์ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1  หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
การชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่)) 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 บตัรประจําตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ ถา้
หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บ
มอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย) 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย
(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอื 
สาํเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่วพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง
โดยกรรมการผูม้อํีานาจและประทับตราสาํคัญของนติบิคุคลนัน้หรอืโดย
หุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจหรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ กรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวง
พาณชิยล์งนาม 
พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

กรมชลประทาน 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์ไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่
.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูห่รอืหรอืสามารถ Download 
แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบ คอื ผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั กรณีทีด่นิของผูข้อ
อนุญาตมบีคุคลหลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วม 
ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมด
จะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอื
มอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิ
อากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิ
ภาระจํานอง 
เชน่ธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้) 

- 

10) 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต 
ขนาด (A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง ทกุฉบบั หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต 
(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตาม
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550) 
 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
14 

 
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกร ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต) 
วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั 
หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภท
และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550 และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต) 
ออกโดยสภาวศิวกรซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบัและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุกอ่สรา้งยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คึา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมแตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ๆอาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของ
ทางราชการนัน้))  

คา่ธรรมเนยีม 
0 บาท 

  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คําขอและตัวอยา่งการกรอกเอกสาร (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์คําขอและตวัอยา่ง
เอกสารประกอบการขออนุญาตรวมทัง้รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตเชา่ทีร่าชพสัดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทานเพือ่เกษตรกรรม 20 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. บุคคลผูม้ีสทิธิเช่าที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดหาประโยชน ์

 ในทีร่าชพัสด ุพ.ศ. 2552 มดีงันี ้
1.1 ผูท้ีป่ระกอบการเกษตรในทีด่นิแปลงทีจ่ะจัดใหเ้ชา่มาแตเ่ดมิโดยชอบหรอืสจุรติ 
1.2 ผูท้ีรั่ฐมนีโยบายใหค้วามชว่ยเหลอืในเรือ่งทีด่นิทํากนิ 
1.3 ผูม้อีาชพีเกษตรกรซึง่ยากจนไมม่ทีีด่นิทํากนิ 
1.4 ผูม้อีาชพีเกษตรกรซึง่มทีีด่นิไมพ่อทํากนิ 

2. อยูภ่ายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบยีบ หลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และไมเ่ป็นปัญหาอปุสรรคตอ่งานชลประทานใน
ปัจจุบนัและอนาคต 
ทัง้นี ้สามารถดาวนโ์หลดหลักเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมด ไดท้ี ่
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

3. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานนัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและของส่วน
ราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งและที่สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทานทัง้นี้สามารถดาวน์โหลด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

4. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
5. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

6. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

7. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 
8. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
9. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  
10. ผูข้ออนุญาตนําเอกสารสญัญาทีไ่ดรั้บอนุญาตจากกรมธนารักษ์ จํานวน 5 ชดุ มาลงทะเบยีนผูไ้ดรั้บอนุญาต

ใหเ้ชา่ทีร่าชพัสดตุอ่เจา้หนา้ทีช่ลประทาน ณ หน่วยรับคําขอทีย่ืน่เรือ่งขออนุญาตภายในระยะเวลา 15 วนั  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/
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ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 14 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง  (ชป.394) พรอ้มเอกสารการขออนุญาตตามที่
กําหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สํานักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลาง
ที.่.. /สํานักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวัด)/โครงการสง่น้ําและบํารงุรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ
ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู)่)  

1 วันทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลักฐานและกรอกรายละเอยีดตามแบบ
ตรวจสอบ (ชป.393/1-1) 
2.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบพืน้ที ่จัดทําแผนทีบ่รเิวณทีข่อเชา่ แผนผัง 
แบบแปลนสิง่กอ่สรา้ง 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน 
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบันทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไม่
ยนิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่
.../สํานักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สํานักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวัด)/โครงการสง่
น้ําและบํารงุรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้
ตัง้อยู)่)  

9 วันทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจพจิารณาและลงนามใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สํานักงานชลประทานที.่..))  

4 วันทําการ กรมชลประทาน 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูรั้บมอบ
อํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต/ผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลง
นามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของ
ผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต/ผูรั้บมอบอํานาจ
พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้ง
แนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) (ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาต/ผูรั้บมอบ
อํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย
(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

6 
 

แบบฟอรม์คํารอ้งขอเชา่ทีด่นิ (ชป.394) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอรับแบบฟอรม์คํารอ้งทีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ 
ๆ ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูห่รอืสามารถ Download 
แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP394.pdf) 

กรมชลประทาน 

7 
 

หนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิทีต่ดิกบัทีด่นิขอเช่า 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูข้อพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม แตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของ
ทางราชการนัน้))  

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้งขอเชา่ทีด่นิ (ชป.394) 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต 
รวมทัง้ รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขออนญุาตใชท้ีร่าชพสัดใุนความครอบครอง
ของกรมชลประทานเพือ่ใชนํ้า้ชลประทาน ต ัง้โรงสบูนํา้และวางทอ่สง่นํา้ 21 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานนัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและของส่วน
ราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งและที่สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทานทัง้นี้สามารถดาวน์โหลด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 
6. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
7. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27   

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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หน่วยงาน  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานอืน่ๆ ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้
ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 67 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/5) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการให ้
ใชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
กรมธนารักษ์พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืกรมธนารักษ์/ผูว้า่ราชการจังหวัดที่
ทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูเ่ป็นผูพ้จิารณา สําหรับระยะเวลาการใหบ้รกิาร
คอื 30 วนัทําการถอืปฏบิัตติาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557มาตรา 39/1 ไปกอ่นเนือ่งจากยัง
ไมไ่ดรั้บคําตอบยนืยันจากกรมธนารักษ์))  

43 วนัทําการ กรมธนารักษ์ 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้ผล
พจิารณาและหรอืแจง้ผลการชําระคา่ทดแทนการใชป้ระโยชน์จาก
กรมธนารักษ์หรอืผูว้า่ราชการจังหวดัหรอืธนารักษ์พืน้ทีผู่รั้บมอบ
อํานาจ 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณา
จากกรมธนารักษ์ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักชลประทานที.่..))  
 

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
ชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมี
การมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต  ผูแ้ทนนติบิคุคล และผูรั้บ
มอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย) (ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ  พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย) (ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบั หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื 
สาํเนา หนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง
โดยกรรมการผูม้อํีานาจ และประทับตราสาํคัญของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดย
หุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ หรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 
 
 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ 
กรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น  
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการ
ผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิยล์งนาม 
พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขอรับแบบฟอรม์ไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่
.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ ๆ 
ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู ่หรอื สามารถ Download 
แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
ผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคลหลายคนเป็นเจา้ของ
กรรมสทิธิร์วม ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิ์
รวมทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุ
รายหรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบ
อํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานอง เชน่ธนาคารพาณชิย ์เป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง
ทกุฉบับ) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต 
ขนาด (A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกรพ.ศ. 
2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพี
วศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต (วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับ) หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภท
และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550) 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกร ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต (วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ) หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและ
ขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
กําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 และ
ระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต)ออกโดยสภา
วศิวกร ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ
และระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุกอ่สรา้งยังไม่
หมดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของ
ทางราชการนัน้))  

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้ง ชป.393 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต 
รวมทัง้ รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คู่มอืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรฐัประเภทอืน่ 
ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่ใชนํ้า้ชลประทานต ัง้โรงสบูนํา้และวางทอ่สง่นํา้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์นัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานและของสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและที่
สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทาน ทั ้งนี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
รายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ
ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 

6. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 
วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้งตรวจสอบ
เอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 
ชัว่โมง)) โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ /ๆตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
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(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้
ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 54 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง  (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ - 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/5) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการให ้
ใชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
4.1 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืกรมใชป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาต
ตอ่หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูเ่พือ่พจิารณาตาม
อํานาจหนา้ที ่
4.2 หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอํีานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย
พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
4.3 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตจาก
หน่วยงานอืน่ของรัฐใหก้รมชลประทานดําเนนิการ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยงานของรัฐเชน่ กรมป่าไมก้รม
อทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ชื  กรมเจา้ทา่ เป็นตน้ โดย
กําหนดระยะเวลาหน่วยงานละ 30 วนั ตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิตั ิ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557มาตรา 39/1 ยกเวน้ 
หน่วยงานทีม่กีารกําหนดระยะเวลาไว ้ไดแ้ก ่กรมเจา้ทา่ 75 วนั 
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 45 วนั หรอืหน่วยงานอืน่ทีแ่จง้กําหนด
ระยะเวลาเพิม่เตมิ ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บ
ไซด ์http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

30 วนัทําการ - 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้ผล
พจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง) 

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณา
จากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง)ให ้
หน่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอโครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้
หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บ
มอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย ) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมี
การมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย(ถา้ม)ี) 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่สกลุ 
สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บ
มอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอืสาํเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล
ดงักลา่วพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจและ
ประทับตราสาํคญัของนติบิคุคลนัน้หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจหรอื

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ กรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวง
พาณชิยล์งนาม 
พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์คํารอ้งไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใช ้
ประโยชนน์อกเหนอืจากทีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้ตัง้อยู ่หรอืสามารถ 
Download แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 
 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
ผูข้ออนุญาตสาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคลหลายคนเป็น
เจา้ของกรรมสทิธิร์วม ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของ
กรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  
(ชป.393)  ทกุรายหรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็น
หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิ
ภาระจํานอง เชน่ธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต 
ขนาด (A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 
 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
13 

 
หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต (วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตาม
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต 
ออกโดยสภาวศิวกรซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนา
ถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง พรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต)วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542     ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 และระหวา่ง
กอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต 
ออกโดยสภาวศิวกร ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบัและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุกอ่สรา้งยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมแตส่ว่นราชการ
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ๆอาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบ
ของทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้งขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอและตัวอย่างเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตรวมทัง้รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตเชา่ทีร่าชพสัดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทานเพือ่ประโยชนอ์ยา่งอืน่ 23 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. บคุคลผูม้สีทิธเิชา่ทีด่นิเพือ่ประโยชน์อยา่งอืน่ แบง่ไดด้งันี้  

1.1 สว่นราชการ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หน่วยงานของรัฐ หรอืองคก์รอืน่ของรัฐ) 
1.2 รัฐวสิาหกจิ 
1.3 นติบิคุคล/บคุคลธรรมดา 

ทัง้นี ้สามารถดาวนโ์หลดหลักเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมด ไดท้ี่
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2.  การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานนัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและของส่วน
ราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งและที่สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทานทัง้นี้สามารถดาวน์โหลด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

3. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
4. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

5. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

6. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 
7. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
8. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  
9. ผูข้ออนุญาตนําเอกสารสญัญาทีไ่ดรั้บอนุญาตจากกรมธนารักษ์ จํานวน 5 ชดุ มาลงทะเบยีนผูไ้ดรั้บอนุญาต

ใหเ้ชา่ทีร่าชพัสดตุอ่เจา้หนา้ทีช่ลประทาน ณ หน่วยรับคําขอทีย่ืน่เรือ่งขออนุญาตภายในระยะเวลา 15 วนั 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 14 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.394) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดุ
นัน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/1-1) 
2.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบพืน้ทีจั่ดทําแผนทีบ่รเิวณทีข่อเชา่
แผนผังแบบแปลนสิง่กอ่สรา้ง 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหา
และอปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน 
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู)่)  

9 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจพจิารณาและลงนามใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วาม
ยนิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูรั้บมอบ
อํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต/ผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลง
นามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของ
ผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต/ผูรั้บมอบอํานาจ
พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้ง
แนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาต/ผูรั้บมอบ
อํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

6 
 

แบบฟอรม์คํารอ้งขอเชา่ทีด่นิ (ชป.394) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอรับแบบฟอรม์ทีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่
.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ 
ๆ ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูห่รอืสามารถ Download 
แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP394.pdf) 

กรมชลประทาน 

7 แบบแปลน แผนผงัแผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณที ่ขอเชา่ ขนาด 
(A1) ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

8 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

9 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตาม
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550) 

10 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกร 
ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม แตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของ
ทางราชการนัน้))  

คา่ธรรมเนยีม  
0 บาท 

  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้งขอเชา่ทีด่นิ (ชป.394) 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต 
รวมทัง้ รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตใชท้ีด่นิของรฐัประเภทอืน่ทีก่รมชลประทาน
ใชป้ระโยชนเ์พือ่กอ่สรา้งทางเชือ่ม 24 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์นัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานและของสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและที่
สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทาน ทั ้งนี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
รายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ
ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 

6. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไมเ่กนิ 7 
วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภท
อืน่นัน้ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 54 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขอ
อนุญาตตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของ
รัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/7) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหา
และอปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของ
รัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการ
ใหใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
4.1 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืกรมใชป้ระกอบการยืน่คําขอ
อนุญาตตอ่หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูเ่พือ่
พจิารณาตามอํานาจหนา้ที ่
4.2 หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอํีานาจหนา้ทีต่าม
กฎหมายพจิารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต 
4.3 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตจาก
หน่วยงานอืน่ของรัฐใหก้รมชลประทานดําเนนิการ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยงานของรัฐเชน่ กรมป่าไม ้
กรมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ชื  กรมเจา้ทา่ เป็นตน้ 
โดยกําหนดระยะเวลาหน่วยงานละ 30 วนั ตามพ.ร.บ.วธิี
ปฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557มาตรา 
39/1 ยกเวน้ หน่วยงานทีม่กีารกําหนดระยะเวลาไว ้ไดแ้ก ่กรม
เจา้ทา่ 75 วนั กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 45 วนั หรอืหน่วยงานอืน่ที่
แจง้กําหนดระยะเวลาเพิม่เตมิ ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  
 

30 วนัทําการ - 
 

http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/)
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้
ผลพจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่วขอ้ง) 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผล
พจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่วขอ้ง)ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
การชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของ
รัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของ
รัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมี
การมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต  ผูแ้ทนนติบิคุคล และผูรั้บ
มอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) ) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย) (ถา้ม)ี) 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย)(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบั หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืสาํเนา หนังสอืรับรองนติบิคุคล
ดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจ และ
ประทับตราสาํคญัของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ หรอื
หนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจกรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการ
ผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิยล์งนาม
พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393)  
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์คํารอ้งไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลาง
ที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ
ของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์
นอกเหนอืจากทีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้ตัง้อยูห่รอืสามารถ Download 
แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื ผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาต
พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมี
บคุคลหลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วม ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิ
ทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตาม
แบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทน
โดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานอง เชน่ธนาคารพาณชิย ์เป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิบอชคอืผูข้อพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุ
ฉบับ) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต ขนาด 
(A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณ ลงนามจรงิรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั  หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช ้
เฉพาะงานตามประเภท และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาที่
กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรม และวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุ พ.ศ. 2550 ) 
 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณ ลงนามจรงิรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั) 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต (วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั 
หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัติ
วศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของ
งานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกรซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต) วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและ
ขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
กําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 และ
ระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกรซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั
และระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุกอ่สรา้งยังไม่
หมดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการ
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตาม
ระเบยีบของทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคํารอ้งขอใชท้ีด่นิ ชป. 393 แบบฟอรม์คํารอ้งขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) (สามารถดาวนโ์หลด
แบบฟอรม์คําขอและตัวอยา่งเอกสารประกอบการขออนุญาตรวมทัง้รายละเอยีดและหลักเกณฑก์าร
พจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตใชท้ีร่าชพสัดใุนความครอบครองของ
กรมชลประทานเพือ่ปักเสา พาดสายหรอืรอ้ยสายไฟฟ้า/โทรศพัทใ์นเขต
ชลประทาน 25 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานนัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและของส่วน
ราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งและที่สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทานทัง้นี้สามารถดาวน์โหลด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 
6. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
7. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานอืน่ๆ ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 50 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/6) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการให ้
ใชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
กรมธนารักษ์พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืกรมธนารักษ์/ผูว้า่ราชการจังหวัดที่
ทีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูเ่ป็นผูพ้จิารณา ))  

26 วนัทําการ กรมธนารักษ์ 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้ผล
พจิารณาและหรอืแจง้ผลการชําระคา่ทดแทนการใชป้ระโยชน์จาก
กรมธนารักษ์หรอืผูว้า่ราชการจังหวดัหรอืธนารักษ์พืน้ทีผู่รั้บมอบ
อํานาจ 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณา
จากกรมธนารักษ์ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผู ้

ออกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต  ผูแ้ทนนติบิคุคล และผูรั้บ
มอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีาร
มอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย)(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ  พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย)(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบั หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื 
สาํเนา หนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจ และประทับตราสาํคญัของนติบิคุคลนัน้ หรอื
โดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ หรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทาง
อเิล็กทรอนกิส)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ 
กรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น  
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวง
พาณชิยล์งนาม   

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผู ้

ออกเอกสาร 
พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขอรับแบบฟอรม์ไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่
.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ 
ๆ ของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู ่หรอื สามารถ Download 
แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
ผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคลหลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วม 
ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมด
จะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอื
มอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิ
อากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิ
ภาระจํานอง 
เชน่ธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต 
ขนาด (A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต 
(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับ) หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตาม

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผู ้

ออกเอกสาร 
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550) 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกร ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต 
(วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ) 
หมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัติ
วศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและขนาดของ
งานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนด
สาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 และระหวา่ง
กอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต)ออกโดยสภา
วศิวกร ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุ
ฉบับและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
กอ่สรา้งยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการ
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตาม
ระเบยีบของทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้ง ชป.393 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต รวมทัง้ 
รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรฐัประเภทอืน่ทีก่รมชลประทาน
ใช้ประโยชน์เพื่อปักเสา พาดสายหรือรอ้ยสายไฟฟ้า/โทรศพัทใ์นเขต
ชลประทาน 26 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์นัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานและของสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและที่
สาํคญัตอ้งไมเ่ป็นปัญหาและอปุสรรคตอ่การชลประทานทัง้นีส้ามารถดาวนโ์หลดหลักเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีด
ทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้

ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลา
ใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิหากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาที่กําหนด กรม
ชลประทานขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด จงึจะ
ดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ
ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 

6.ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรือเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันทหีรือภายในไม่เกนิ 7 
วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่
นัน้ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 54 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ที่
กรมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู)่)  

1  
วนัทําการ 

กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/6) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหา
และอปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

14  
วนัทําการ 

กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการ
ใหใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที ่…))  

3  
วนัทําการ 

กรมชลประทาน 
 

4. การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
4.1 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืกรมใชป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาต
ตอ่หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูเ่พือ่พจิารณา
ตามอํานาจหนา้ที ่
4.2 หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอํีานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย
พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
4.3 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตจาก
หน่วยงานอืน่ของรัฐใหก้รมชลประทานดําเนนิการ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยงานของรัฐเชน่ กรมป่าไม ้
กรมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ชื  กรมเจา้ทา่ เป็นตน้ 
โดยกําหนดระยะเวลาหน่วยงานละ 30 วนั ตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557มาตรา 39/1 
ยกเวน้ หน่วยงานทีม่กีารกําหนดระยะเวลาไว ้ไดแ้ก ่กรมเจา้ทา่ 
75 วนั กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 45 วนั หรอืหน่วยงานอืน่ทีแ่จง้
กําหนดระยะเวลาเพิม่เตมิ ทัง้นี้ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ
ไดท้ีเ่ว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

30  
วนัทําการ 

- 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้
ผลพจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่วขอ้ง) 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณา
จากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง)ให ้
หน่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

1  
วนัทําการ 

กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
การชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ที่
กรมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

4  
วนัทําการ 

กรมชลประทาน 
 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ที่
กรมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู)่)  

1  
วนัทําการ 

กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้
หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บ
มอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย ) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมี
การมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย(ถา้ม)ี) 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย
(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอื 
สาํเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่วพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง
โดยกรรมการผูม้อํีานาจและประทับตราสาํคัญของนติบิคุคลนัน้หรอืโดย
หุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจหรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ 
กรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวง
พาณชิยล์งนาม 
พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์คํารอ้งไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใช ้
ประโยชนน์อกเหนอืจากทีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้ตัง้อยูห่รอืสามารถ 
Download แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 
 

กรมชลประทาน 

8 สําเนาหนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิ
ของผูข้ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบ คอื ผูข้ออนุญาตสาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั 
กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคลหลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วม 
ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมด
จะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอื
มอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิ
อากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิ
ภาระจํานองเชน่ธนาคารพาณชิย ์เป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต 
ขนาด (A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง - 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต 
(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ หมาย
เหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัติ
วศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาด
ของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
กําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกร ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต) วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุ
ฉบับ หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 และระหวา่ง
กอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกร ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุ
ฉบับและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
กอ่สรา้งยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมแตส่ว่นราชการ
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ๆอาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบ
ของทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้งขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอและตัวอย่างเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตรวมทัง้รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรฐัประเภทอืน่ทีก่รมชลประทาน
ใชป้ระโยชนเ์พือ่ขดุลอก 27 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์นัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานและของสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและที่
สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทาน ทั ้งนี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
รายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้

ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลา
ใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิหากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาที่กําหนด กรม
ชลประทานขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด จงึจะ
ดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ
ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 

6. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 
วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27   

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (เหต ุ ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. 
เนือ่งจากตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสาร
บรรณอเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (เหต ุ ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. 
เนือ่งจากตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสาร
บรรณอเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. 
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 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่
นัน้ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 54 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของ
รัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/8) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหา
และอปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของ
รัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการ
ใหใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนั (หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สํานักงาน
ชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
4.1 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืกรมใชป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาต
ตอ่หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูเ่พือ่พจิารณา
ตามอํานาจหนา้ที ่
4.2 หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอํีานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย
พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
4.3 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตจาก
หน่วยงานอืน่ของรัฐใหก้รมชลประทานดําเนนิการ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยงานของรัฐเชน่ กรมป่าไม ้
กรมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ชื  กรมเจา้ทา่ เป็นตน้ 
โดยกําหนดระยะเวลาหน่วยงานละ 30 วนั ตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557มาตรา 39/1 
ยกเวน้ หน่วยงานทีม่กีารกําหนดระยะเวลาไว ้ไดแ้ก ่กรมเจา้ทา่ 
75 วนั กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 45 วนั หรอืหน่วยงานอืน่ทีแ่จง้
กําหนดระยะเวลาเพิม่เตมิ ทัง้นี้ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ
ไดท้ีเ่ว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

30 วนัทําการ - 
 

5 การพจิารณา 1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้
ผลพจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่วขอ้ง) 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณา
จากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง)ให ้
หน่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

 

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
การชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของ
รัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูข้ออนุญาตลงนามในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของ
รัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต  ผูแ้ทนนติบิคุคล และ
ผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมี
การมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) ) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย) (ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 764 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอื 
สาํเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่วพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนา
ถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจและประทับตราสาํคญัของนติบิคุคลนัน้หรอื
โดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจหรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทาง
อเิล็กทรอนกิส)์ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบ
อํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ กรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่น ผูม้ี
สทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการ
ผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิยล์ง
นาม พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์คํารอ้งไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนน์อกเหนอืจากทีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้ตัง้อยู่
หรอืสามารถ Download แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผู ้
ขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั กรณีทีด่นิของผูข้อ
อนุญาตมบีคุคลหลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วม ดงัปรากฏรายละเอยีด
ในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผู ้
ขออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใด
กระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิ
ภาระจํานองเชน่ธนาคารพาณชิย ์เป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูข้อพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต 
ขนาด (A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 

- 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 765 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต วศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผู ้
ขออนุญาต (วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตาม
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไว ้
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
พ.ศ. 2550) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกร 
ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกับผู ้
ขออนุญาต)วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภท
และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
พ.ศ. 2550 และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุ
การกอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต)ออกโดยสภา
วศิวกร ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุ
ฉบับและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
กอ่สรา้งยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการ
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตาม
ระเบยีบของทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคํารอ้งชป 393 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต 
รวมทัง้ รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 766 
 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตใชนํ้า้จากทางนํา้ชลประทานทีเ่รยีกเก็บ
คา่ชลประทาน 28 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชน้ํ้าจากทางน้ําชลประทานทีเ่รยีกเก็บคา่ชลประทานนัน้ ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ คําสัง่ และหลกัเกณฑข์องกรมชลประทาน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และของสว่น
ราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง และทีส่าํคญัตอ้งไมเ่ป็นปัญหาและอปุสรรคตอ่การชลประทาน โดย ทางน้ําชลประทานทีกํ่าหนด
เป็นเขตจัดเก็บค่าชลประทาน จะตอ้งกําหนดโดยกฎกระทรวง ซึง่กําหนดแนวเขต/ขอบเขตของทางน้ําชลประทานที่
ชัดเจน อัตราค่าชลประทานทีจ่ะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผูใ้ชน้ํ้าชลประทาน เพื่อกจิการโรงงาน การประปา หรือ
กจิการอืน่ตามทีก่ฎกระทรวงกําหนด ทัง้นี้ สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมด ไดท้ี ่
http://kromchol.rid.go.th/budgets/fund/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 
6. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ

ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 
7.ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรือเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  
8. กรณีทีต่อ้งขอใชท้ีด่นิตอ้งดําเนนิการขออนุญาตตามหลักเกณฑก์ารขอใชท้ีร่าชพัสดหุรอืทีด่นิของรัฐประเภท

อืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์กอ่นจงึพจิารณาในขัน้ตอนตอ่ไป 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)ทีม่ทีางน้ําชลประทานใน
พืน้ทีเ่ขตความรับผดิชอบไดม้กีารออกกฎกระทรวง
กําหนดใหเ้ป็นทางน้ําทีจ่ะเรยีกเก็บคา่ชลประทานตาม
มาตรา 8 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษาทีม่ทีางน้ําชลประทานใน
พืน้ทีเ่ขตความรับผดิชอบไดม้กีารออกกฎกระทรวง
กําหนดใหเ้ป็นทางน้ําทีจ่ะเรยีกเก็บคา่ชลประทานตาม
มาตรา 8/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 13 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้งขอใชน้ํ้า (แบบผ.ย. 33) พรอ้มเอกสาร
การขออนุญาตตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการ
ชลประทาน(จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษาทีม่ทีางน้ํา
ชลประทานในพืน้ทีเ่ขตความรับผดิชอบและไดม้กีารออก
กฎกระทรวงกําหนดใหเ้ป็นทางน้ําทีจ่ะเรยีกเก็บคา่ชลประทานตาม
มาตรา 8  ))  
 

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

http://kromchol.rid.go.th/budgets/fund/
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาและพจิารณาเอกสารการขออนุญาตใชน้ํ้า
จากทางน้ําชลประทานตามแบบฟอรม์คําขอใชน้ํ้า(แบบผ.ย. 33) 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการชลประทาน(จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษาทีม่ี
ทางน้ําชลประทานในพืน้ทีเ่ขตความรับผดิชอบและไดม้กีารออก
กฎกระทรวงกําหนดใหเ้ป็นทางน้ําทีจ่ะเรยีกเก็บคา่ชลประทานตาม
มาตรา 8 ))  

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
3.1 ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม 
3.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน แจง้ผลพจิารณาใหห้น่วยงาน
ผูรั้บคําขอทราบ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณา 
หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการชลประทาน(จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษาทีม่ี
ทางน้ําชลประทานในพืน้ทีเ่ขตความรับผดิชอบและไดม้กีารออก
กฎกระทรวงกําหนดใหเ้ป็นทางน้ําทีจ่ะเรยีกเก็บคา่ชลประทานตาม
มาตรา 8))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการชลประทาน(จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษาทีม่ี
ทางน้ําชลประทานในพืน้ทีเ่ขตความรับผดิชอบและไดม้กีารออก
กฎกระทรวงกําหนดใหเ้ป็นทางน้ําทีจ่ะเรยีกเก็บคา่ชลประทานตาม
มาตรา 8))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมี
การมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต  ผูแ้ทนนติบิคุคล และผูรั้บ
มอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย)(ถา้ม)ี) 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ  พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย)(ถา้ม)ี) 
 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
5 

 
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบั หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื 
สาํเนา หนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง
โดยกรรมการผูม้อํีานาจ และประทับตราสาํคัญของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดย
หุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ หรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ กรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น ผูม้สีทิธิ
ลงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการผูท้ีม่ ี
อํานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิยล์งนาม  
พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้งขอใชนํ้า้จากทางนํา้ชลประทาน  (ผ.ย. 33) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขอรับคํารอ้งไดท้ี ่หน่วยรับคําขอ(โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ 
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษาทีไ่ดม้กีารออกกฎกระทรวงกําหนดใหเ้ป็นทางน้ํา
ชลประทานทีจ่ะเรยีกเก็บคา่น้ําชลประทานตามมาตรา 8) หรอืสามารถ 
Download แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก
http://kromchol.rid.go.th/budgets/fund/) 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานอง เชน่ ธนาคารพาณชิย ์เป็นตน้) 

- 

9 แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาตสบูนํา้
และจุดตดิมาตรวดันํา้ ขนาด (A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนาม
รับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

10 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

11 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต (วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับ) หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภท
และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550) 

- 

12 ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 

สภาวศิวกร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกร ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง พรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต(วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ) หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542  ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภท
และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550 และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอาย)ุ 

- 

14 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต) ออกโดยสภา
วศิวกรซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั
และระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุกอ่สรา้งยังไม่
หมดอายุ) 

สภาวศิวกร 

15 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของ
ทางราชการนัน้))  

คา่ธรรมเนยีม  
0 บาท 

 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้งขอใชน้ํ้าจากทางน้ําชลประทาน (ผ.ย. 33) 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต รวมทัง้ 
รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://kromchol.rid.go.th/budgets/fund/))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรฐัประเภทอืน่ทีก่รมชลประทาน
ใชป้ระโยชนเ์พือ่กอ่สรา้งอาคารป้องกนัตลิง่ทางนํา้ชลประทาน29 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์นัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานและของสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและที่
สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทาน ทั ้งนี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
รายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบ
ทา้ยหนังสอือนุญาตตอ่ไป 

6. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 
วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:00 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:00 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:00 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:00 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:00 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่
นัน้ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:00 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 54 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

1 วนัทํา
การ 

กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/10) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ(โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

14 วนัทํา
การ 

กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการให ้
ใชป้ระโยชนร์ว่มกนั (หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สํานักงาน
ชลประทานที.่..))  

3 วนัทํา
การ 

กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
4.1 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืกรมใชป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาต
ตอ่หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูเ่พือ่พจิารณาตาม
อํานาจหนา้ที ่
4.2 หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอํีานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย
พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
4.3 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตจาก
หน่วยงานอืน่ของรัฐใหก้รมชลประทานดําเนนิการ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยงานของรัฐเชน่ กรมป่าไมก้รม
อทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ชื  กรมเจา้ทา่ เป็นตน้ โดย
กําหนดระยะเวลาหน่วยงานละ 30 วนั ตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิตั ิ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557มาตรา 39/1 ยกเวน้ 
หน่วยงานทีม่กีารกําหนดระยะเวลาไว ้ไดแ้ก ่กรมเจา้ทา่ 75 วนั 
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 45 วนั หรอืหน่วยงานอืน่ทีแ่จง้กําหนด
ระยะเวลาเพิม่เตมิ ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บ
ไซดh์ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

30 วนัทํา
การ 

- 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้ผล

1 วนัทํา
การ 

- 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

พจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง) 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณา
จากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง)ให ้
หน่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

4 วนัทํา
การ 

กรมชลประทาน 
 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูข้ออนุญาตลงนามในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่)))  

1 วนัทํา
การ 

กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บ
มอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ(ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมี
การมอบอํานาจ ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจดว้ย)(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้
หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย(ถา้
ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบั หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืสาํเนา หนังสอืรับรองนติบิคุคล

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
ดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจ และ
ประทับตราสาํคญัของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ หรอื
หนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจ กรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่น ผูม้สีทิธิ
ลงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการผูท้ีม่ ี
อํานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิยล์งนาม 
พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์คํารอ้งไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ
ของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์
นอกเหนอืจากทีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้ตัง้อยู่ 
หรอืสามารถ Download แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาต
พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมี
บคุคลหลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วม ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนด
ทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาต
ตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการ
แทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานอง เชน่ ธนาคารพาณชิย ์เป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต 
ขนาด (A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
หมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัติ
วศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาด
ของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
กําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 
 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 
 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
13 

 
หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตาม
ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกรซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ทกุฉบับ) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต) วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับ หมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภท
และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550 และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอาย)ุ 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต)ออกโดยสภา
วศิวกร ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
ทกุฉบับและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
กอ่สรา้งยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการ
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีาร เรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตาม
ระเบยีบของทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคํารอ้งชป. 393 
(หมายเหต:ุ (ตวัอยา่งการกรอก คูม่อืการกรอก และแบบฟอรม์คําขอ (หรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิ ถา้ม)ี 
สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตวัอยา่งเอกสารประกอบการขออนุญาต รวมทัง้ รายละเอยีด
และหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใชเ้ครือ่งสูบนํา้เคลือ่นทีเ่พือ่ช่วยเหลอื 
ในการเพาะปลกูและการอืน่ 30 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องสบูน้ําเคลือ่นทีเ่พือ่ชว่ยเหลอืในการเพาะปลกูและการอืน่ตอ้งพจิารณาให ้

เป็นไปตามระเบยีบกรมชลประทานว่าดว้ยการใชเ้ครื่องสบูน้ําเคลือ่นทีเ่พือ่ชว่ยเหลอืในการเพาะปลูกและการอืน่พ.ศ. 
2544 ทั ้ ง นี้ ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ก า ร พิ จ า ร ณ า ใ น ร า ย ล ะ เ อี ย ด ทั ้ ง ห ม ด ไ ด ้ที ่
http://ridceo.rid.go.th/prachin/index_menu1.html 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 
วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

6. หน่วยรับคํารอ้งแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตแกผู่ย้ืน่คํารอ้งรวมถงึแจง้คา่ใชจ้า่ยน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ (หากมี) ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกรมชลประทานว่าดว้ยการใชเ้ครื่องสูบน้ําเคลือ่นทีเ่พื่อช่วยเหลอืในการ
เพาะปลกูและการอืน่พ.ศ. 2544 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา  16.00 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 30 นาท)ี)  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 16.00 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 30 นาท)ี)  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 7 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่คํารอ้งเรือ่งขอรับการชว่ยเหลอืพรอ้มเอกสาร
การขออนุญาตตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานให ้
ถกูตอ้ง ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคํารอ้ง(โครงการ
ชลประทาน(จังหวดั) / โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษาใน
พืน้ทีท่ีไ่ดรั้บความเดอืดรอ้น))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาคํารอ้งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกรม
ชลประทานวา่ดว้ยการใชเ้ครือ่งสบูน้ําเคลือ่นทีเ่พือ่ชว่ยเหลอื
ในการเพาะปลกูและการอืน่พ.ศ. 2544 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคํารอ้ง(โครงการ
ชลประทาน(จังหวดั) / โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษาใน
พืน้ทีท่ีไ่ดรั้บความเดอืดรอ้น))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 ผูม้อํีานาจพจิารณาอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บญัชรีายชือ่ (พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท)์และจํานวนพืน้ทีข่องผูไ้ดร้บั
ความเดอืดรอ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

2 
 

หนงัสอืยนืยนัจากผูแ้ทนกลุม่หรอื หนว่ยงานราชการอืน่ ๆ เพือ่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  (หากม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3 
 

แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงพืน้ทีท่ ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบ คอื ผูข้อรับบรกิาร) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีมขอรบับรกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

2 คา่นํา้มนัเชือ้เพลงิ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 
(หมายเหต:ุ (เป็นไปตามระเบยีบกรมชลประทานวา่ดว้ยการใชเ้ครือ่งสบู
น้ําเคลือ่นทีเ่พือ่ชว่ยเหลอืในการเพาะปลกูและการอืน่ พ.ศ. 2544  ))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ตวัอยา่งคําขอรับบรกิาร 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ และตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต 
รวมทัง้ รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้าก ไฟลแ์นบ หรอืเว็บไซต ์ 
http://ridceo.rid.go.th/prachin/index_menu1.html))  

หมายเหต ุ: - 

  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 779 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรฐัประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนเ์พือ่ใชท้ ีด่นิบรเิวณอ่างเก็บนํา้ และแหล่งนํา้ตา่ง ๆ 
ของกรมชลประทานเพือ่จดัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว 31 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์นัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสัง่และหลักเกณฑข์องกรมชลประทานและของสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและทีส่ําคัญตอ้ง
ไม่เป็นปัญหาและอปุสรรคตอ่การชลประทาน ทัง้นี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ี
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบทา้ย
หนังสอือนุญาตตอ่ไป 

6. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 วัน
นับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณหน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณหน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณหน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจาก
ตอ้งตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) หน่วยงานของกรม
ชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 54 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง  (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขอ
อนุญาตตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอโครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. 
/สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ที่
กรมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู)่  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ(ชป.393/8) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอโครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. 
/สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ที่
กรมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู)่  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการ
ใหใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต ุ: (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที ่…))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
4.1 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืกรมใชป้ระกอบการยืน่คําขอ
อนุญาตตอ่หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูเ่พือ่
พจิารณาตามอํานาจหนา้ที ่
4.2 หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอํีานาจหนา้ทีต่าม
กฎหมายพจิารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต 
4.3 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตจาก
หน่วยงานอืน่ของรัฐใหก้รมชลประทานดําเนนิการ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยงานของรัฐเชน่ กรมป่าไม ้
กรมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ชื  กรมเจา้ทา่ เป็นตน้ 
โดยกําหนดระยะเวลาหน่วยงานละ 30 วนั ตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557มาตรา 39/1 
ยกเวน้ หน่วยงานทีม่กีารกําหนดระยะเวลาไว ้ไดแ้ก ่กรมเจา้
ทา่ 75 วนั กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 45 วนั หรอืหน่วยงานอืน่ทีแ่จง้
กําหนดระยะเวลาเพิม่เตมิ ทัง้นี้ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ
ไดท้ีเ่ว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

30 วนัทําการ - 
 

5 การพจิารณา 1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้
ผลพจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่วขอ้ง) 
5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผล
พจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่วขอ้ง)ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

 

6 การพจิารณา 
6.1  หน่วยรับคําขอจัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอโครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. 
/สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ที่
กรมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาต(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วย
รับคําขอโครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/
โครงการสง่น้ําและบํารงุรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรม
ชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใช ้
ประโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีาร
มอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บมอบ
อํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้ง
แนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหตุ (สําเนาใบสําคัญการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บ
มอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีารมอบอํานาจ
ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย(ถา้ม)ี) 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย(ถา้
ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวง

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั

ผูอ้อกเอกสาร 
พาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอืสาํเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลดงักลา่วพรอ้ม
ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจและประทับตราสาํคัญ
ของนติบิคุคลนัน้หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจหรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคล
ทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจกรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่นผูม้สีทิธลิงนาม
ในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจตาม
หนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิยล์งนามพรอ้มทัง้ลงนามจรงิ
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์คํารอ้งไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สํานักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการชลประทาน 
(จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิ
ของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนน์อกเหนอืจากทีด่นิของรัฐประเภท
อืน่นัน้ตัง้อยูห่รอืสามารถ Download แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมชลประทาน 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตสําเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาตพรอ้ม
ลงนามจรงิรับรองสําเนาถูกตอ้งทกุฉบับกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคลหลายคน
เป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วมดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของ
กรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  
ทกุรายหรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจ
ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระจํานอง
เชน่ธนาคาร 
พาณชิย ์เป็นตน้) 

 
- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง
ทกุฉบับ) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต ขนาด 
(A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับหมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนาม
รับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
ตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 
 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั

ผูอ้อกเอกสาร 
13 

 
หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต (วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั 
หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกรพ.ศ. 
2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพี
วศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกรผูอ้อกแบบ
คํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภาวศิวกร
ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต) วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
หมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัติ
วศิวกรพ.ศ.2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 และระหวา่งกอ่สรา้ง
หนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภาวศิวกร 
ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับและ
ระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุกอ่สรา้งยังไม่
หมดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมแตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ๆอาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของ
ทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้งขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอและตัวอย่างเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตรวมทัง้รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตใชท้ีด่นิของรฐัประเภทอืน่ทีก่รมชลประทาน
ใชป้ระโยชนเ์พือ่เลีย้งปลาในกระชงั 32 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์นัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานและของสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและที่
สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทาน ทั ้งนี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
รายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
กรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด 
จงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบทา้ย
หนังสอือนุญาตตอ่ไป 

6. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันท ีหรอืภายในไม่เกนิ 7 วัน
นับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตาม พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
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(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้
ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 54 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอโครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีด
ตามแบบตรวจสอบ (ชป.393/8) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต ุ: (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอโครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการให ้
ใชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
4.1 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืกรมใชป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาต
ตอ่หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูเ่พือ่พจิารณาตาม
อํานาจหนา้ที ่
4.2 หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอํีานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย
พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
4.3 ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตจาก
หน่วยงานอืน่ของรัฐใหก้รมชลประทานดําเนนิการ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยงานของรัฐเชน่ กรมป่าไมก้รม
อทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ชื  กรมเจา้ทา่ เป็นตน้ โดย
กําหนดระยะเวลาหน่วยงานละ 30 วนั ตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิตั ิ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557มาตรา 39/1 ยกเวน้ 
หน่วยงานทีม่กีารกําหนดระยะเวลาไว ้ไดแ้ก ่กรมเจา้ทา่ 75 วนั 
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 45 วนั หรอืหน่วยงานอืน่ทีแ่จง้กําหนด
ระยะเวลาเพิม่เตมิ ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บ
ไซด ์http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/)) 

30 วนัทําการ - 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้ผล
พจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง) 

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

5.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณา
จากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง)ให ้
หน่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอโครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตใน 
(หมายเหต:ุ ((ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอโครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้
หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บ
มอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมกีารมอบ
อํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย ) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ (ถา้หากมี
การมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย
(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอืสาํเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล
ดงักลา่วพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจและ
ประทับตราสาํคญัของนติบิคุคลนัน้หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจหรอื

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจกรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่นผูม้สีทิธิ
ลงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการผูท้ีม่ ี
อํานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิยล์งนาม
พรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์คํารอ้งไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ
ของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์
นอกเหนอืจากทีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้ตัง้อยู่ 
หรอืสามารถ Download แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

กรมชลประทาน 

8 
 

สําเนาหนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิ
ของผูข้ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตสาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาต
พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบักรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมี
บคุคลหลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วมดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิ
ทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตาม
แบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทน
โดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานอง 
เชน่ธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต ขนาด 
(A1)    ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับหมายเหตุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกร
พ.ศ.2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงาน
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ.2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกับผูข้อ
อนุญาต 
(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับหมายเหตุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 
2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพี
วศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกรซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต) วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุ
ฉบับหมายเหต ุวศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
พระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ.2542     ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภท
และขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 
2550 และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอาย)ุ 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกรซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุ
ฉบับและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุกอ่สรา้ง
ยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมแตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ๆอาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของ
ทางราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คํารอ้งขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอและตัวอย่างเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตรวมทัง้รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตใชท้ีร่าชพสัดใุนความครอบครองของ
กรมชลประทานเพือ่ก่อสรา้งถนนและปรบัปรุงถนนคนัคลอง คนัก ัน้นํา้ และ
ถนนชลประทาน 33 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดใุนความครอบครองของกรมชลประทานนัน้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายกฎระเบยีบประกาศคําสั่งและหลักเกณฑข์องกรมชลประทานกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและของส่วน
ราชการอื่นที่เกี่ยวขอ้งและที่สําคัญตอ้งไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทานทัง้นี้สามารถดาวน์โหลด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ีh่ttp://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 

2. กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
3. กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผู ้

รับคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่คําขอดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดกรมชลประทานขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รับพจิารณา ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนด จงึจะดําเนนิตามระบบ
และขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป 

4. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. กอ่นลงนามในหนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตดําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่รมธนารักษ์กําหนดใหแ้ลว้เสร็จกอ่น 
6. เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบทา้ย

หนังสอือนุญาตตอ่ไป 
7. ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไม่ครบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทันทหีรอืภายในไม่เกนิ 7 วัน

นับแตว่นัทีไ่ดรั้บคําขอ (ตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่../ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์
ถงึ วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส ์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สํานักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่..//ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง))  
โครงการชลประทาน(จังหวดั)//ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง)) หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีด่นิ
ของรัฐประเภทอืน่นัน้ตัง้อยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 50 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง(ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้น  
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอโครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีดตาม
แบบตรวจสอบ (ชป.393/7) 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตัด 
2.3 เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน  
2.4 เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
2.5 เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอโครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที.่.. /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู)่)  

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

3 การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม ในการ
ใหใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่.))  

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
กรมธนารักษ์พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืกรมธนารักษ์/ผูว้า่ราชการจังหวดัทีท่ี่
ราชพัสดนัุน้ตัง้อยูเ่ป็นผูพ้จิารณา ))  

26 วนัทําการ กรมธนารักษ์ 
 

5 การพจิารณา 
5.1 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้
ผลพจิารณาและหรอืแจง้ผลการชาํระคา่ทดแทนการใช ้
ประโยชนจ์ากกรมธนารักษ์หรอืผูว้า่ราชการจังหวัดหรอืธนารักษ์
พืน้ทีผู่รั้บมอบอํานาจ 
5.2 เจา้หนา้ทีส่าํนักงานชลประทาน สง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณาจาก
กรมธนารักษ์ใหห้น่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอื สาํนักงานชลประทานที.่..))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6 การพจิารณา 
6.1 หน่วยรับคําขอ จัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
การชลประทานหลวง เสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่. /สํานักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและ
บํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยู)่)  

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

7 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุญาตในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบ คอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการ
กอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที ่.../สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน
ขนาดใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ํา
และบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีร่าชพัสดุ
นัน้ตัง้อยู่))  

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ ถา้หากมกีาร
มอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บมอบ
อํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีารมอบอํานาจ
ตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย) 

กรมการปกครอง 

3 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย 
(ถา้ม)ี) 

กรมการปกครอง 

4 ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคล
และผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบับ 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย 
(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอืสาํเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล
ดงักลา่วพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจและ
ประทับตราสาํคญัของนติบิคุคลนัน้หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจหรอื
หนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส)์ 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจกรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่นผูม้สีทิธลิง
นามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจ
ตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวงพาณชิยล์งนามพรอ้มทัง้ลง
นามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

- 

7 
 

แบบฟอรม์คํารอ้ง ขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 4 ชดุ 
หมายเหต ุ(ขอแบบฟอรม์ไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่.../
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทาน

กรมชลประทาน 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
ขนาดกลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญ่ที.่../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรม
ชลประทานทีท่ีร่าชพัสดนัุน้ตัง้อยูห่รอืหรอืสามารถ Download แบบฟอรม์
เอกสารไดจ้าก 
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf) 

8 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาต  (โฉนดทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
ผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบักรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมบีคุคลหลายคนเป็นเจา้ของ
กรรมสทิธิร์วม 
ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมดจะตอ้ง
ลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุรายหรอืมอบอํานาจ
ใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 
บาท) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิภาระ
จํานอง 
เชน่ธนาคารพาณิชยเ์ป็นตน้) 

- 

10 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้ง
ทกุฉบับ) 

- 

11 
 

แบบแปลน แผนผงั แผนที ่ทีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต ขนาด 
(A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับหมายเหตวุศิวกรผูเ้ป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนาม
รับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
ตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

12 
 

รายการคํานวณ โครงสรา้ง ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตวศิวกรผูอ้อกแบบ
และคํานวณลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต 
(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบับหมายเหตวุศิวกรผู ้
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกรพ.ศ. 2542 ลงนาม
รับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตาม
สาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุพ.ศ. 2550) 

- 

14 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกรผูอ้อกแบบ
คํานวณ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 

สภาวศิวกร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภาวศิวกร 
ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั) 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้อ
อนุญาต) 
วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบัหมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบัญญัตวิศิวกรพ.ศ. 
2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและขนาดของงานวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพี
วศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ.ศ. 2550 และระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอื
รับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกรผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 5 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต)ออกโดยสภา
วศิวกร 
ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับและ
ระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุกอ่สรา้งยังไม่
หมดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 4 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม 

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม  แตส่ว่นราชการหรอื
หน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ อาจมกีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตามระเบยีบของทาง
ราชการนัน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 
บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบฟอรม์คําขอและตัวอยา่งการกรอกเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอและตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาตรวมทัง้
รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขออนุญาตใชท้ีด่นิกรมชลประทานในความดแูล
ของสํานกังานจดัรปูทีด่นิจงัหวดัเพือ่ฝงัทอ่ทางขา้มและทาํถนนเชือ่มเขา้-ออก
ทีด่นิ 34 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ทีด่นิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทีไ่ดม้าตามพระราชบญัญัตจัิดรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ปัจจุบัน

ตกเป็นทีด่นิของกรมชลประทานเพือ่ประโยชน์ในการจัดรูปทีด่นิ ตามพระราชบัญญัตจัิดรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 
๒๕๕๘ มาตรา ๗๔ ดังนัน้กรมชลประทานจงึมอํีานาจในการใหใ้ชท้ีด่นิ การดูแลทีด่นิ ทวงถามและตดิตามเอาคนืซึง่
ทีด่นินีใ้นฐานะเจา้ของทีด่นิ การทีบ่คุลใดจะใชป้ระโยชน์ในทีด่นิของกรมชลประทานดังกลา่วตามความตอ้งการของตน
นอกเหนือจากทีก่รมชลประประทานไดดํ้าเนนิการก่อสรา้งไวเ้พือ่ประโยชน์สาธารณะตามรูปแบบทีก่อ่สรา้งจัดรูปทีด่นิ 
จะกระทํามไิด ้ตอ้งไดรั้บการพจิารณาอนุญาตจากกรมชลประทานหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายก่อน ทัง้นี้เพื่อมใิหเ้กดิความ
เสยีหายต่อการจัดรูปทีด่นิและเจา้ของทีด่นิในเขตโครงการจัดรูปทีด่นิ การฝังท่อทางขา้มและทําถนนในทีด่นิกรม
ชลประทานซึง่ไดก้อ่สรา้งไวเ้ป็นคสูง่น้ําเพือ่เขา้-ออกแปลงทีด่นิเพิม่จากทีไ่ดก้อ่สรา้งไวแ้ลง้แตเ่ดมิ จงึตอ้งขออนุญาต
จากกรมชลประทานก่อน โดยใหห้ัวหนา้สํานักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมในพืน้ที ่ในฐานะผูดู้แล
ทีด่นิกรมชลประทานในพืน้ทีเ่ป็นผูเ้ป็นผูพ้จิารณาตามหลักวศิวกรรมจัดรูปทีด่นิในเบือ้งตน้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สาํนักงานจัดรูปทีด่นิจังหวัดในพืน้ที ่ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 85 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขออนุญาต  พรอ้มเอกสารการขอ
อนุญาต ตามทีกํ่าหนด 
1.2 ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (ผูข้ออนุญาต / สํานักงานจัดรูปทีด่นิจังหวดัใน
พืน้ที ่))  

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูป
ทีด่นิกลาง 

 

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณาเอกสาร, ตําแหน่งการขออนุญาตในแบบผังการ
กอ่สรา้งระบบชลประทาน 
2.2 จัดทําแผนที ่ผังแปลงการขออนุญาตประกอบการ
พจิารณา      
2.3 ใหค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมจัดรูปทีด่นิ พจิารณาปัญหา
, อปุสรรคและผลกระทบตา่ง ๆ ตอ่ระบบชลประทาน                    
2.4. พจิารณาขอ้กฎหมาย ระเบยีบ คําสัง่ มต ิฯลฯ   
2.5 สรุปเรือ่ง ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการจัดรูปทีด่นิ
จังหวดัพจิารณา อนุญาต / ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานจัดรูปทีด่นิจังหวดัในพืน้ที)่)  

14 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูป
ทีด่นิกลาง 

 

3 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
การพจิารณาอนุญาต / ไม่อนุญาต   (โดยคณะกรรมการจัดรูป
ทีด่นิจังหวดั) 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานจัดรูปทีด่นิจังหวดัในพืน้ที)่)  

69 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูป
ทีด่นิกลาง 

 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
4.1 จัดทําหนังสอืแจง้ผลการอนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตทราบ 
และลงนาม 
4.2 จัดทําหนังสอือนุญาตลงนามแทนรัฐมนตรวีา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และลงนามในหนังสอื 
(หมายเหต:ุ (กรณีไมอ่นุญาต 
4.3 จัดทําหนังสอืแจง้ผลการไมอ่นุญาต พรอ้มเหตผุลและ
แจง้สทิธกิารอทุธรณ์ภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื
แจง้))  

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูป
ทีด่นิกลาง 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 ใบสําคญัการเปล ีย่นช ือ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3 ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการสมรสของผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4 ใบสําคญัการอยา่ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการอยา่ของผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5 หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบับ หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื สาํเนา หนังสอืรับรองนติิ
บคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจ 
และประตราสาํคัญของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ หรอื
หนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส ์

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 สําเนาหนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิ หรอืสทิธคิรอบครองทีด่นิทีข่อ
อนุญาต ฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 
กรณีทีด่นิของผูอ้นุญาตมหีลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์เจา้ของกรรมสทิธิ์
รวมทัง้หมดทกุรายจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาต หรอืมอบอํานาจให ้
บคุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 
บาท 
หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : สาํนักงานทีด่นิจังหวดั/ทีด่นิอําเภอ) 

กรมทีด่นิ 

7 แผนผงั แผนทีแ่สดงตําแหนง่บรเิวณทีข่ออนุญาต (ขนาด A4) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั  
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : ผูม้อบอํานาจ) 

- 

8 หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีการมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (ไมม่คีา่ธรรมเนยีม))  
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 798 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 

  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 799 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขออนญุาตใชท้ีด่นิกรมชลประทาน ในความดแูล
ของสํานกังานจดัรปูทีด่นิจงัหวดัเพือ่ฝงัทอ่รบันํา้เขา้ทีด่นิ 35 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ทีด่นิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทีไ่ดม้าตามพระราชบัญญัตจัิดรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ปัจจุบัน

ตกเป็นทีด่นิของกรมชลประทานเพือ่ประโยชน์ในการจัดรูปทีด่นิ ตามพระราชบัญญัตจัิดรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 
๒๕๕๘ มาตรา ๗๔ ดังนัน้กรมชลประทานจงึมอํีานาจในการใหใ้ชท้ีด่นิ การดูแลทีด่นิ ทวงถามและตดิตามเอาคนืซึง่
ทีด่นินีใ้นฐานะเจา้ของทีด่นิ การทีบ่คุลใดจะใชป้ระโยชน์ในทีด่นิของกรมชลประทานดังกลา่วตามความตอ้งการของตน
นอกเหนือจากทีก่รมชลประประทานไดดํ้าเนนิการก่อสรา้งไวเ้พือ่ประโยชน์สาธารณะตามรูปแบบทีก่่อสรา้งจัดรูปทีด่นิ 
จะกระทํามไิด ้ตอ้งไดรั้บการพจิารณาอนุญาตจากกรมชลประทานหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายก่อน ทัง้นี้เพื่อมใิหเ้กดิความ
เสยีหายตอ่การจัดรูปทีด่นิและเจา้ของทีด่นิในเขตโครงการจัดรูปทีด่นิ การฝังทอ่รับน้ําเพิม่เตมิในทีด่นิกรมชลประทาน
ซึง่ไดก้อ่สรา้งไวเ้ป็นคสูง่น้ําตามผังแบบรูปเดมิจงึตอ้งขออนุญาตจากกรมชลประทานกอ่น โดยใหห้ัวหนา้สํานักงานจัด
รูปทีด่นิและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที ่ในฐานะผูดู้แลทีด่นิกรมชลประทานในพื้นทีเ่ป็นผูพ้จิารณาตามหลัก
วศิวกรรมจัดรูปทีด่นิในเบือ้งตน้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สาํนักงานจัดรูปทีด่นิจังหวัดในพืน้ที ่ /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 85 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขออนุญาต พรอ้มเอกสารขอ
อนุญาตตามทีกํ่าหนด 
1.2 ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร 

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูปทีด่นิและ
จัดระบบน้ําเพือ่

เกษตรกรรมในพืน้ที ่
 

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณาเอกสาร,ตําแหน่งการขออนุญาตในแบบ
ผังการกอ่สรา้งระบบชลประทาน 
2.2 จัดทําแผนที ่ผังแปลงการขออนุญาตประกอบการ
พจิารณา 
2.3 ใหค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมจัดรูปทีด่นิ 
พจิารณาปัญหา,อปุสรรคและผลกระทบตา่ง ๆ ตอ่ระบบ
ชลประทาน 
2.4 พจิารณาขอ้กฎหมาย ระเบยีบ คําสัง่ มต ิฯลฯ 
2.5 สรุปเรือ่ง ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการจัดรูป
ทีด่นิจังหวดั พจิารณา อนุญาต / ไมอ่นุญาต 

14 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูปทีด่นิและ
จัดระบบน้ําเพือ่

เกษตรกรรมในพืน้ที ่
 

3 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
การพจิารณาอนุญาต / ไม่อนุญาต (โดยคณะกรรมการ
จัดรูปทีด่นิจังหวัด) 

69 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูปทีด่นิและ
จัดระบบน้ําเพือ่

เกษตรกรรมในพืน้ที ่
4 การลงนาม  

4.1 จัดทําหนังสอืแจง้ผลการอนุญาต และเสนอลงนาม 
4.2 จัดทําหนังสอือนุญาต เสนอลงนาม (กรณีอนุญาต) 

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูปทีด่นิและ
จัดระบบน้ําเพือ่

เกษตรกรรมในพืน้ที ่

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผู ้

ออกเอกสาร 
1 ใบสําคญัการเปล ีย่นช ือ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั  

กรมการปกครอง 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 800 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผู ้

ออกเอกสาร 
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

3 ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการสมรสของผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4 ใบสําคญัการอยา่ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการอยา่ของผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5 หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบับ หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื สาํเนา หนังสอืรับรองนติิ
บคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจ 
และประตราสาํคัญของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ หรอื
หนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส ์

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6 หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีการมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง กรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น ผู ้
มสีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการ
ผูท้ีม่อํีานาจลงนามตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวง
พาณชิย ์ 
หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : ผูม้อบอํานาจ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7 สําเนาหนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิ หรอืสทิธคิรอบครองทีด่นิทีข่อ
อนุญาต ฯ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 
กรณีทีด่นิของผูอ้นุญาตมหีลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์เจา้ของกรรมสทิธิ์
รวมทัง้หมดทกุรายจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาต หรอืมอบอํานาจให ้
บคุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์  
30 บาท 
หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : สาํนักงานทีด่นิจังหวดั/ทีด่นิอําเภอ) 

กรมทีด่นิ 

8 แผนผงั แผนทีแ่สดงตําแหนง่บรเิวณทีข่ออนุญาต (ขนาด A4) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั  
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : ผูม้อบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (ไมม่คีา่ธรรมเนยีม ))  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 801 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ:  
สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ แบะตวัอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต รวมทัง้ รายละเอยีดและ

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์http:// 
 

  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 802 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตใชท้ีด่นิของกรมชลประทาน  
ในความดแูลของสํานกังานจดัรปูทีด่นิ เพือ่เดนิทอ่ประปา 36 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ทีด่นิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทีไ่ดม้าตามพระราชบัญญัตจัิดรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ปัจจุบัน

ตกเป็นทีด่นิของกรมชลประทานเพือ่ประโยชน์ในการจัดรูปทีด่นิ ตามพระราชบัญญัตจัิดรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 
๒๕๕๘ มาตรา ๗๔ ดังนัน้กรมชลประทานจงึมอํีานาจในการใหใ้ชท้ีด่นิ การดูแลทีด่นิ ทวงถามและตดิตามเอาคนืซึง่
ทีด่นินีใ้นฐานะเจา้ของทีด่นิ การทีบ่คุลใดจะใชป้ระโยชน์ในทีด่นิของกรมชลประทานดังกลา่วตามความตอ้งการของตน
นอกเหนือจากทีก่รมชลประประทานไดดํ้าเนนิการก่อสรา้งไวเ้พือ่ประโยชน์สาธารณะตามรูปแบบทีก่่อสรา้งจัดรูปทีด่นิ 
จะกระทํามไิด ้ตอ้งไดรั้บการพจิารณาอนุญาตจากกรมชลประทานหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายก่อน ทัง้นี้เพื่อมใิหเ้กดิความ
เสยีหายตอ่การจัดรูปทีด่นิและเจา้ของทีด่นิในเขตโครงการจัดรูปทีด่นิ การเดนิทอ่ประปาในทีด่นิกรมชลประทานจงึตอ้ง
ขออนุญาตจากกรมชลประทานก่อน โดยใหห้ัวหนา้สํานักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที ่ใน
ฐานะผูด้แูลทีด่นิกรมชลประทานในพืน้ทีเ่ป็นผูเ้ป็นผูพ้จิารณาตามหลักวศิวกรรมจัดรูปทีด่นิในเบือ้งตน้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สาํนักงานจัดรูปทีด่นิกลาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 85 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขออนุญาต พรอ้มเอกสารขอ
อนุญาตตามทีกํ่าหนด 
1.2 ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร 

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูปทีด่นิและ
จัดระบบน้ําเพือ่

เกษตรกรรมในพืน้ที ่

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณาเอกสาร,ตําแหน่งการขออนุญาตในแบบ
ผังการกอ่สรา้งระบบชลประทานในพืน้ที ่
2.2 จัดทําแผนที ่ผังแปลงการขออนุญาตประกอบการ
พจิารณา 
2.3 ใหค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมจัดรูปทีด่นิ 
พจิารณาปัญหา,อปุสรรคและผลกระทบตา่ง ๆ ตอ่ระบบ
ชลประทานและการพัฒนาการเกษตรในพืน้ที ่
2.4 พจิารณาขอ้กฎหมาย ระเบยีบ คําสัง่ มต ิฯลฯ 
2.5 สรุปเรือ่ง ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการจัดรูป
ทีด่นิจังหวดั พจิารณา อนุญาต / ไมอ่นุญาต 

14 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูปทีด่นิและ
จัดระบบน้ําเพือ่

เกษตรกรรมในพืน้ที ่
 

3 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
การพจิารณาอนุญาต / ไม่อนุญาต (โดยคณะกรรมการ
จัดรูปทีด่นิจังหวัด) 

69 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูปทีด่นิและ
จัดระบบน้ําเพือ่

เกษตรกรรมในพืน้ที ่
4 การลงนาม  

4.1 จัดทําหนังสอืแจง้ผลการอนุญาต และเสนอลงนาม 
4.2 จัดทําหนังสอือนุญาต เสนอลงนาม (กรณีอนุญาต) 

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูปทีด่นิและ
จัดระบบน้ําเพือ่

เกษตรกรรมในพืน้ที ่

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 ใบสําคญัการเปล ีย่นช ือ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

3 ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการสมรสของผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4 ใบสําคญัการอยา่ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการอยา่ของผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5 หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบับ หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื สาํเนา หนังสอืรับรองนติบิคุคล
ดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจ และ
ประตราสาํคัญของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ หรอื
หนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส ์

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีการมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง กรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น ผูม้ี
สทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการผูท้ี่
มอํีานาจลงนามตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ 
หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : ผูม้อบอํานาจ 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

7 แผนผงั แผนทีแ่สดงตําแหนง่บรเิวณทีข่ออนุญาต (ขนาด A4) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั  
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : ผูม้อบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (ไมม่คีา่ธรรมเนยีม ))  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ แบะตวัอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต รวมทัง้ รายละเอยีด
และหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ แบะตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต 
รวมทัง้ รายละเอยีดและหลักเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์))  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตใชท้ีด่นิของกรมชลประทาน  
ในความดูแลของสํานกังานจดัรูปทีด่นิเพือ่ปักเสาไฟฟ้าและเดนิสายไฟฟ้า
พาดผา่น 37 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ทีด่นิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทีไ่ดม้าตามพระราชบญัญัตจัิดรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ปัจจุบัน

ตกเป็นทีด่นิของกรมชลประทานเพือ่ประโยชน์ในการจัดรูปทีด่นิ ตามพระราชบัญญัตจัิดรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 
๒๕๕๘ มาตรา ๗๔ ดังนัน้กรมชลประทานจงึมอํีานาจในการใหใ้ชท้ีด่นิ การดูแลทีด่นิ ทวงถามและตดิตามเอาคนืซึง่
ทีด่นินีใ้นฐานะเจา้ของทีด่นิ การทีบ่คุลใดจะใชป้ระโยชน์ในทีด่นิของกรมชลประทานดังกลา่วตามความตอ้งการของตน
นอกเหนือจากทีก่รมชลประประทานไดดํ้าเนนิการก่อสรา้งไวเ้พือ่ประโยชน์สาธารณะตามรูปแบบทีก่อ่สรา้งจัดรูปทีด่นิ 
จะกระทํามไิด ้ตอ้งไดรั้บการพจิารณาอนุญาตจากกรมชลประทานหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายก่อน ทัง้นี้เพื่อมใิหเ้กดิความ
เสยีหายตอ่การจัดรูปทีด่นิและเจา้ของทีด่นิในเขตโครงการจัดรูปทีด่นิ การปักเสาไฟฟ้าและเดนิสายไฟฟ้าพาดผ่านใน
ทีด่นิกรมชลประทาน จงึตอ้งขออนุญาตจากกรมชลประทานก่อน โดยใหห้ัวหนา้สํานักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ํา
เพือ่เกษตรกรรมในพืน้ที ่ในฐานะผูด้แูลทีด่นิกรมชลประทานในพืน้ทีเ่ป็นผูเ้ป็นผูพ้จิารณาตามหลกัวศิวกรรมจัดรูปทีด่นิ
ในเบือ้งตน้  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สาํนักงานจัดรูปทีด่นิจังหวัดในพืน้ที ่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 85 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขออนุญาต พรอ้มเอกสารขอ
อนุญาตตามทีกํ่าหนด 
1.2 ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร 

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูปทีด่นิและ
จัดระบบน้ําเพือ่

เกษตรกรรมในพืน้ที ่

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณาเอกสาร,ตําแหน่งการขออนุญาตในแบบผัง
การกอ่สรา้งระบบชลประทานในพืน้ที ่
2.2 จัดทําแผนที ่ผังแปลงการขออนุญาตประกอบการ
พจิารณา 
2.3 ใหค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมจัดรูปทีด่นิ พจิารณา
ปัญหา,อปุสรรคและผลกระทบตา่ง ๆ ตอ่ระบบ
ชลประทานและการพัฒนาการเกษตรในพืน้ที ่
2.4 พจิารณาขอ้กฎหมาย ระเบยีบ คําสัง่ มต ิฯลฯ 
2.5 สรุปเรือ่ง ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการจัดรูป
ทีด่นิจังหวดั พจิารณา อนุญาต / ไมอ่นุญาต 

14 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูปทีด่นิและ
จัดระบบน้ําเพือ่

เกษตรกรรมในพืน้ที ่
 

3 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
การพจิารณาอนุญาต / ไม่อนุญาต (โดยคณะกรรมการ
จัดรูปทีด่นิจังหวัด) 

69 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูปทีด่นิและ
จัดระบบน้ําเพือ่

เกษตรกรรมในพืน้ที ่
4 การลงนาม  

4.1 จัดทําหนังสอืแจง้ผลการอนุญาต และเสนอลงนาม 
4.2 จัดทําหนังสอือนุญาต เสนอลงนาม (กรณีอนุญาต) 

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูปทีด่นิและ
จัดระบบน้ําเพือ่

เกษตรกรรมในพืน้ที ่

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 ใบสําคญัการเปล ีย่นช ือ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

3 ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการสมรสของผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4 ใบสําคญัการอยา่ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการอยา่ของผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5 หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบับ หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื สาํเนา หนังสอืรับรองนติิ
บคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ี
อํานาจ และประตราสาํคัญของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้ี
อํานาจ หรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส ์

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6 หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีการมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง กรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจลงนามตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์ 
หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : ผูม้อบอํานาจ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7 แผนผงั แผนทีแ่สดงตําแหนง่บรเิวณทีข่ออนุญาต (ขนาด A4) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั  
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : ผูม้อบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (ไมม่คีา่ธรรมเนยีม ))  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตจําหนา่ยหรอืกอ่ใหเ้กดิภาระตดิพนัซึง่
ทีด่นิในทอ้งทีท่ ีจ่ะสํารวจการจดัรปูทีด่นิ 38 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ดว้ยพระราชบัญญัตจัิดรูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๓๓ กําหนดกําหนดไวว้า่ ในระหวา่งใช ้ 

บังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปทีด่นิ(หา้ปี)ตามแผนทีส่ังเขปแนบทา้ย หา้มมิใหผู้ใ้ดจําหน่าย 
ก่อใหเ้กดิภาระตดิพันหรือกระทําการใด ๆ อันทําใหร้าคาประเมินที่ดนิในทอ้งที่ที่จะสํารวจการจัดรูปที่ด ินสูงขึ้น        
ตามหลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการจัดรูปทีด่นิกลางกําหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา เวน้แต่
ไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดนิกลางหรือผูซ้ ึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ด ินกลางมอบหมาย   
ประกอบกับคณะกรรมการจัดรูปทีด่นิกลางไดอ้อกระเบยีบคณะกรรมการจัดรูปทีด่นิกลางว่าดว้ยหลักเกณฑ ์วธิีการ    
และเงือ่นไขการการพจิารณาอนุญาตใหจํ้าหน่าย ก่อใหเ้กภิาระตดิพันหรอืกระทําการใด ๆ อันทําใหร้าคาประเมนิทีด่นิ 
ในทอ้งทีท่ีจ่ะสํารวจการจัดรูปทีด่นิสงูขึน้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนัน้เจา้ของทีด่นิในเขตทอ้งทีท่ีจ่ะสํารวจการจัดรูปทีด่นิ ทีม่ี
ความประสงคจ์ะจําหน่าย กอ่ใหเ้กดิภาระตดิพันหรอืกระทําการใด ๆ อันทําใหร้าคาประเมนิทีด่นิในทอ้งทีท่ีจ่ะสํารวจการ
จัดรูปทีด่นิสงูขึน้ จะตอ้งขออนุญาตเพือ่กระทําการดังกลา่วตามทีก่ฎหมายกําหนดไว ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -) สาํนักงานจัดรูปทีด่นิจังหวดัในพืน้ที/่
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 85 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขออนุญาต พรอ้มเอกสารขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร 

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูปทีด่นิ
และจัดระบบน้ําเพือ่
เกษตรกรรมในพืน้ที ่

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณาเอกสารและตําแหน่งการขออนุญาต 
2.2 บนัทกึถอ้ยคํา / สอบสวนคูส่ญัญาตามองคป์ระกอบของ
กฎหมายและหลักเกณฑ ์
2.3 จัดทําแผนที ่/ ผังแปลงทีด่นิประกอบการพจิารณา 
2.4 พจิารณาคณุสมบตัผิูรั้บโอน 
2.5 พจิารณาขอ้กฎหมาย ระเบยีบ คําสัง่ และคณุสมบตัผิูรั้บโอน 
2.6 สรุปเรือ่ง ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการจัดรูปทีด่นิ
จังหวดั พจิารณา อนุญาต / ไม่อนุญาต 

14 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูปทีด่นิ
และจัดระบบน้ําเพือ่
เกษตรกรรมในพืน้ที ่

 

3 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
การพจิารณาอนุญาต / ไม่อนุญาต (โดยคณะกรรมการจัดรูป
ทีด่นิจังหวดั) 

69 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูปทีด่นิ
และจัดระบบน้ําเพือ่
เกษตรกรรมในพืน้ที ่

4 การลงนาม  
4.1 จัดทําหนังสอืแจง้ผลการอนุญาต และเสนอลงนาม 
4.2 จัดทําหนังสอือนุญาต เสนอลงนาม (กรณีอนุญาต) 

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูปทีด่นิ
และจัดระบบน้ําเพือ่
เกษตรกรรมในพืน้ที ่

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 ใบสําคญัการเปล ีย่นช ือ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3 ทะเบยีนสมรส กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการสมรสของผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

4 ใบสําคญัการอยา่ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการอยา่ของผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5 หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบับ หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื สาํเนา หนังสอืรับรองนติิ
บคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ี
อํานาจ และประตราสาํคัญของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้ี
อํานาจ หรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส ์

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6 หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีการมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง กรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจลงนามตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์ 
หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : ผูม้อบอํานาจ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7 สําเนาหนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิ หรอืสทิธคิรอบครองทีด่นิทีข่อ
อนุญาต ฯ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 
หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : สาํนักงานทีด่นิจังหวดั / ทีด่นิอําเภอ 

กรมทีด่นิ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (ไมม่คีา่ธรรมเนยีม ))  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ แบะตวัอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต รวมทัง้ รายละเอยีดและ

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์http:// 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 808 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตโอนสทิธทิ ีด่นิทีไ่ดร้บัเอกสารสทิธทิ ีด่นิ
ในเขตการจดัรปูทีด่นิ 39 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ดว้ยพระราชบัญญัตจัิดรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๕๔ กําหนดกําหนดไวว้า่ ภายในกําหนด

หา้ปี นับแตว่นัไดรั้บหนังสอืแสดงสทิธทิีด่นิในเขตโครงการจัดรูปทีด่นิ เจา้ของทีด่นิหรอืผูไ้ดรั้บสทิธใินทีด่นิจะโอนสทิธิ
ในทีด่นินัน้ไปยังผูอ้ ืน่มไิด ้เวน้แตเ่ป็นการตกทอดโดยทาวมรดก หรอืการโอนใหแ้กท่ายาทโดยธรรม หรอืการโอนไปยัง
สหกรณ์การเกษตรหรอืกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ หรอืการโอนไปยังกรมชลประทานเพือ่ประโยชน์ใน
การจัดรูปทีด่นิ หรือเมือ่รับอนุญาตเป็นหนังสอืจากคณะกรรมกการจัดรูปทีด่นิกลางหรือผูซ้ ึง่คณะกรรมการจัดรูปทีด่นิ
กลางมอบหมาย ประกอบกับคณะกรรมการจัดรูปที่ดนิกลางไดอ้อกระเบียบคณะกรรมการจัดรูปทีด่นิกลางว่าดว้ย
หลกัเกณฑ ์การพจิารณาอนุญาตใหโ้อนสทิธใินทีด่นิทีไ่ดรั้บหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิในเขตโครงการจัดรูปทีด่นิ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ดังนัน้เจา้ของทีด่นิทีไ่ดรั้บหนังสอืแสดงสทิธทิีด่นิในเขตโครงการจัดรูปทีด่นิ ทีม่คีวามประสงคจ์ะโอนสทิธใิน
ทีด่นินัน้ไปยังผูอ้ ืน่ จะตอ้งขออนุญาตเพือ่กระทําการดงักลา่วตามกฎหมายและระเบยีบทีกํ่าหนดไว ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สาํนักงานจัดรูปทีด่นิจังหวัดในพืน้ที/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง  
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 85 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขออนุญาต พรอ้มเอกสารขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร 

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูป
ทีด่นิและจัดระบบ
น้ําเพือ่เกษตรกรรม

ในพืน้ที ่
2 การพจิารณา 

2.1 พจิารณาเอกสารและตําแหน่งการขออนุญาต 
2.2 บนัทกึถอ้ยคํา / สอบสวนคูส่ญัญาตามองคป์ระกอบของ
กฎหมายและหลักเกณฑ ์
2.3 จัดทําแผนที ่/ ผังแปลงทีด่นิประกอบการพจิารณา 
2.4 พจิารณาคณุสมบตัผิูรั้บโอน 
2.5 พจิารณาขอ้กฎหมาย ระเบยีบ คําสัง่ และคณุสมบตัผิูรั้บโอน 
2.6 สรุปเรือ่ง ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการจัดรูปทีด่นิ
จังหวดั พจิารณา อนุญาต / ไม่อนุญาต 

14 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูป
ทีด่นิและจัดระบบ
น้ําเพือ่เกษตรกรรม

ในพืน้ที ่
 

3 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
การพจิารณาอนุญาต / ไม่อนุญาต (โดยคณะกรรมการจัดรูป
ทีด่นิจังหวดั) 

69 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูป
ทีด่นิและจัดระบบ
น้ําเพือ่เกษตรกรรม

ในพืน้ที ่
4 การลงนาม  

4.1 จัดทําหนังสอืแจง้ผลการอนุญาต และเสนอลงนาม 
4.2 จัดทําหนังสอือนุญาต เสนอลงนาม (กรณีอนุญาต) 

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูป
ทีด่นิและจัดระบบ
น้ําเพือ่เกษตรกรรม

ในพืน้ที ่

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 ใบสําคญัการเปล ีย่นช ือ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

3 ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการสมรสของผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4 ใบสําคญัการอยา่ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการอยา่ของผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5 หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบับ หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื สาํเนา หนังสอืรับรองนติิ
บคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ี
อํานาจ และประตราสาํคัญของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้ี
อํานาจ หรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส ์

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6 หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีการมอบ
อํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง กรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจลงนามตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์ 
หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : ผูม้อบอํานาจ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7 สําเนาหนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิ หรอืสทิธคิรอบครองทีด่นิทีข่อ
อนุญาต ฯ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั  
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 
หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : สาํนักงานทีด่นิจังหวดั / ทีด่นิอําเภอ 

กรมทีด่นิ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (ไมม่คีา่ธรรมเนยีม ))  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ:  
สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ แบะตวัอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต รวมทัง้ รายละเอยีดและ

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์http://  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตเปลีย่นการใชท้ดีนิในเขตโครงการจดั
รปูทีด่นิ เพือ่ประโยชนอ์ยา่งอืน่ซึง่มใิชเ่กษตรกรรม 40 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ดว้ยพระราชบัญญัตจัิดรูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๕๖ กําหนดกําหนดไวว้า่ ในเขตโครงการ

จัดรูปทีด่นิ หา้มมใิหใ้ชท้ีด่นิเพื่อประโยชน์อย่างอืน่ซึง่มใิชเ่กษตรกรรม หรอืทําการปลูกสรา้งสิง่ใด ๆ หรือทําการใด ๆ  
แก่ทีด่นินัน้อันอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารจัดรูปทีด่นิ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากคณะกรรมการจัดรูป
ที่ดนิจังหวัดหรือผูซ้ ึง่คณะกรรมการจัดรูปที่ดนิจังหวัดมอบหมาย ทัง้นี้ตามหลักเกณฑ์ วธิีการและเงื่อนไขตามที่
คณะกรรมการจัดรูปทีด่นิกลางกําหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา ประกอบกับคณะกรรมการจัดรูปทีด่นิกลางได ้
ออกระเบยีบคณะกรรมการจัดรูปทีด่นิกลางวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการอนุญาตใหเ้ปลีย่นการใชท้ีด่นิเพือ่
ประโยชนอ์ยา่งอืน่ซึง่มใิชเ่กษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนัน้เจา้ของทีด่นิในเขตโครงการจัดรูปทีด่นิ ทีม่คีวามประสงคจ์ะ
ใชท้ีด่นิของตนเพือ่ประโยชนอ์ยา่งอืน่ซึง่มใิชเ่กษตรกรรม หรอืทําการปลกูสรา้งสิง่ใด ๆ หรอืทําการใด ๆ แกท่ีด่นินัน้อัน
อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่การจัดรูปทีด่นิ จะตอ้งขออนุญาตเพื่อกระทําการดังกล่าวตามทีก่ฎหมายและระเบยีบ
กําหนดไว ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สาํนักงานจัดรูปทีด่นิจังหวัดในพืน้ที/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 85 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขออนุญาต พรอ้มเอกสารขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
1.2 ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร 

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูป
ทีด่นิและจัดระบบ
น้ําเพือ่เกษตรกรรม

ในพืน้ที ่
2 การพจิารณา 

2.1 พจิารณาเอกสารและตําแหน่งการขออนุญาต 
2.2 สอบสวน บนัทกึถอ้ยคําผูข้ออนุญาต เกีย่วกบัเรือ่งการ
ขออนุญาตเปลีย่นการใชท้ีด่นิ 
2.3 จัดทําแผนที ่/ ผังแปลงทีด่นิประกอบการพจิารณา 
2.4 พจิารณาปัญหา อปุสรรคและผลกระทบตา่ง ๆ ตอ่การ
กอ่สรา้งจัดรูปทีด่นิ ฯ  
2.5 พจิารณาขอ้กฎหมาย ระเบยีบ คําสัง่ ฯลฯ 
2.6 สรุปเรือ่ง ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการจัดรูปทีด่นิ
จังหวดั พจิารณา อนุญาต / ไม่อนุญาต 

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูป
ทีด่นิและจัดระบบ
น้ําเพือ่เกษตรกรรม

ในพืน้ที ่
 

3 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
การพจิารณาอนุญาต / ไม่อนุญาต (โดยคณะกรรมการจัดรูป
ทีด่นิจังหวดั) 
 

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูป
ทีด่นิและจัดระบบ
น้ําเพือ่เกษตรกรรม

ในพืน้ที ่
4 การลงนาม  

4.1 จัดทําหนังสอืแจง้ผลการอนุญาต และเสนอลงนาม 
4.2 จัดทําหนังสอือนุญาต เสนอลงนาม (กรณีอนุญาต) 

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูป
ทีด่นิและจัดระบบ
น้ําเพือ่เกษตรกรรม

ในพืน้ที ่

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 ใบสําคญัการเปล ีย่นช ือ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 
 

กรมการปกครอง 

2 ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล (ถา้ม)ี กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติบิคุคล 
และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

3 ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการสมรสของผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4 ใบสําคญัการอยา่ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการอยา่ของผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5 หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบับ หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื สาํเนา หนังสอืรับรองนติบิคุคล
ดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจ และประ
ตราสําคญัของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้อํีานาจ หรอืหนังสอื
รับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส ์

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

6 หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีการมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง กรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น ผูม้ี
สทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่นผูจั้ดการผูท้ีม่ ี
อํานาจลงนามตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ 
หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : ผูม้อบอํานาจ 

กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

7 สําเนาหนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิ หรอืสทิธคิรอบครองทีด่นิทีข่อ
อนุญาต ฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 
กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมหีลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์จา้ของกรรมสทิธิ์
รวมทัง้หมดทกุรายจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาต หรอืมอบอํานาจใหบ้คุคล
ใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจ ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท 

กรมทีด่นิ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (ไมม่คีา่ธรรมเนยีม ))  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ:  
สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ แบะตวัอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต รวมทัง้ รายละเอยีดและ

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์http:// 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตแกไ้ขผงัแปลงแบ่งกรรมสทิธิ ์
- รวมกรรมสทิธิ ์ท ีด่นิในเขตโครงการจดัรปูทีด่นิ 41 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ดว้ยพระราชบญัญัตจัิดรปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๒ (๓) กําหนดกําหนดใหค้ณะกรรมการจัด

รูปทีด่นิจังหวดัมอํีานาจหนา้ทีใ่นการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบการวางแผนผังการจัดแปลงทีด่นิ ระบบชลประทาน การ
สรา้งถนนหรือทางลําเลยีงในไร่นา การปรับระดับพืน้ทีด่นิ การแลกเปลีย่นทีด่นิและการอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกับการจัดรูปทีด่นิ
ในเขตโครงการจัดรปูทีด่นิ 

การขออนุญาตแบง่กรรมสทิธิร์วมทีด่นิก็ด ีการขออนุญาตรวมกรรมสทิธิท์ีด่นิก็ด ีถอืเป็นการเปลีย่นแปลงแผนผัง
แปลงทีด่นิทีค่ณะกรรมการจัดรูปทีด่นิจังหวัดไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นชอบไวเ้พื่อเขา้ดําเนนิการกอ่สรา้งจัดรูปทีด่นิ ซึง่
ทีด่นิทุกแปลงจะมีโครงสรา้งพื้นฐานทางการเกษตรอันไดแ้ก่ คูส่งน้ํา คูระบายน้ํา ถนนทางลําเลยีง ดังนั้นการแบ่ง
กรรมสทิธิร์วมทีด่นิหรอืการรวมกรรมสทิธิท์ีด่นิ จะตอ้งขออนุญาตเพื่อกระทําการดังกล่าว ซึง่เป็นอํานาจการพจิารณา
ของคณะกรรมการจัดรูปทีด่นิจังหวดัตามทีก่ฎหมายกําหนดไว ้

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สาํนักงานจัดรูปทีด่นิจังหวัดในพืน้ที/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 85 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูข้ออนุญาตยืน่คําขออนุญาต พรอ้มเอกสารขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
 

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูป
ทีด่นิและจัดระบบ
น้ําเพือ่เกษตรกรรม

ในพืน้ที ่
2 การพจิารณา 

2.1 พจิารณาเอกสารประกอบและตําแหน่งทีด่นิทีข่ออนุญาต 
2.2 สอบสวนบนัทกึถอ้ยคําผูข้ออนุญาต 
2.3 จัดทําแผนที ่/ ผังการแบง่แปลง – รวมแปลงทีด่นิ
ประกอบการพจิารณา 
2.4 พจิารณาปัญหา อปุสรรคและผลกระทบตา่ง ๆ ตอ่ระบบ
ชลประทาน และวศิวกรรมจัดรูปทีด่นิ ฯ  
2.5 สรุปเรือ่ง ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการจัดรูปทีด่นิ
จังหวดั พจิารณา อนุญาต / ไม่อนุญาต 

14 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูป
ทีด่นิและจัดระบบ
น้ําเพือ่เกษตรกรรม

ในพืน้ที ่
 

3 การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
การพจิารณาอนุญาต / ไม่อนุญาต (โดยคณะกรรมการจัดรูป
ทีด่นิจังกลาง หรอืผูไ้ดรั้บมอบหมายแลว้แตก่รณี) 
 

69 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูป
ทีด่นิและจัดระบบ
น้ําเพือ่เกษตรกรรม

ในพืน้ที ่
4 การลงนาม  

4.1 จัดทําหนังสอืแจง้ผลการอนุญาต และเสนอลงนาม 
4.2 จัดทําหนังสอือนุญาต เสนอลงนาม (กรณีอนุญาต) 

1 วนัทําการ สาํนักงานจัดรูป
ทีด่นิและจัดระบบ
น้ําเพือ่เกษตรกรรม

ในพืน้ที ่

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 ใบสําคญัการเปล ีย่นช ือ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2 ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกุล (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาต ผูแ้ทนนติิ

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
บคุคล และผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

3 ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาใบสําคญัการสมรสของผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

4 ใบสําคญัการอยา่ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(สําเนาใบสาํคญัการอยา่ของผูข้ออนุญาต พรอ้มลงนามจรงิ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5 หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตน้ฉบับ หนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิย ์รับรองไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื สาํเนา หนังสอืรับรองนติิ
บคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามจรงิรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ี
อํานาจ และประตราสาํคัญของนติบิคุคลนัน้ หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผูม้ี
อํานาจ หรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส ์

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6 หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีการมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง กรณีเป็นบรษัิท หา้งหุน้สว่น 
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจลงนามตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์ 
หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : ผูม้อบอํานาจ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7 สําเนาหนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิ หรอืสทิธคิรอบครองทีด่นิทีข่อ
อนุญาต ฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั  
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 
กรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตมหีลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิเ์จา้ของ
กรรมสทิธิร์วมทัง้หมดทกุรายจะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาต หรอืมอบ
อํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบอํานาจ ตดิ
อากรแสตมป์ 30 บาท 

กรมทีด่นิ 

8 แผนผงั แผนทีแ่สดงตําแหนง่บรเิวณทีข่ออนุญาต (ขนาด A4) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั  
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หน่วยงานผูอ้อกเอกสาร : ผูม้อบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: 
สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอ แบะตวัอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาต รวมทัง้ รายละเอยีดและ

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์http:// 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนําแปลงเดมิ
มาขึน้ทะเบยีนดว้ยตนเอง ณ สํานกังานเกษตรอําเภอ/สํานกังานเกษตรเขต
(กทม.) 1 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ครัวเรอืนเกษตรกรผูข้อขึน้ทะเบยีนจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบกจิกรรมการเกษตรเป็นอาชพีหลักหรอืรองก็ได ้
2. ครัวเรอืนเกษตรกร 1 ครัวเรอืน จะมตีวัแทนมาขอขึน้ทะเบยีนไดเ้พยีง 1 คน 
3. เกษตรกรตอ้งบรรลุนิตภิาวะ และมีสัญชาตไิทย กรณีเป็นนิตบิุคคลจะตอ้งมีการมอบหมายตัวแทนมาขึน้

ทะเบยีน 
4. ผูข้อขึน้ทะเบยีนใหม่ หรือเพิม่แปลงใหม่ ใหไ้ปยื่นเอกสารทีส่ํานักงานเกษตรอําเภอทีต่ัง้แปลงทีด่นิทีทํ่า

กจิกรรมอยู ่หากมแีปลงทีทํ่ากจิกรรมหลายพืน้ที ่หลายการปกครอง ใหไ้ปยืน่ทีส่าํนักงานเกษตรอําเภอทีต่ัง้แปลงหลกั 
5. ผูข้อขึน้ทะเบยีนตอ้งมพียานแปลงขา้งเคยีงหรอืผูนํ้าชมุชนในพืน้ทีต่ัง้แปลง รับรองการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและ

การจัดทํากจิกรรมการเกษตร โดยตอ้งลงลายมอืชือ่เป็นพยาน กําหนดใหร้ะบตํุาแหน่งกรณีพยานเป็นผูนํ้าชมุชน 
6. เกษตรกรทีป่ลกูพชืเศรษฐกจิทีก่รมสง่เสรมิการเกษตรกําหนดจะตอ้งมกีารตรวจสอบ ดงันี้ 

6.1 หากเกษตรกรเพาะปลกูพชืชนิดเดมิในแปลงทีเ่คยขึน้ทะเบยีนไว ้(เนื้อทีป่ลกูไม่เกนิของเดมิ) จะมกีาร
ตรวจสอบโดยนํารายชือ่และรายละเอยีดการเพาะปลกูไปตดิประกาศเพือ่ใหต้รวจสอบโดยชมุชน 

6.2 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชในแปลงใหม่ซึง่ยังไม่เคยขึน้ทะเบยีนไว ้จะมีการตรวจสอบพื้นทีจ่ริงโดย
เจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิการเกษตรทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

 

หมายเหต ุ
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนัทําการ นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
4. สําหรับพชืเศรษฐกจิใชร้ะยะเวลาทัง้ส ิน้ไมเ่กนิ 13 วนัทําการ พชือืน่ๆ ใชร้ะยะเวลาทัง้ส ิน้ไมเ่กนิ 4 วนัทําการ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเกษตรอําเภอ/สาํนักงานเกษตรเขต (กทม.) 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 13 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
เกษตรกรยื่นแบบคํารอ้งขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่
กรอกขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์พรอ้มการรับรองเอกสาร
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์ของ
ขอ้มลูและเอกสาร 
หมายเหต ุ 
การรับขึน้ทะเบยีนและตรวจสอบเอกสารใชร้ะยะเวลา
ใหบ้ริการ 20 นาท/ีราย และเจา้หนา้ทีรั่บขึน้ทะเบยีน
รวบรวมเอกสารเสนอเจา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร
ภายในวนัถัดไป 

1 วนัทําการ สาํนักงาน 
เกษตรอําเภอ 

2. การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ที่พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดความ
ถกูตอ้งของขอ้มลู การถอืครองทีด่นิ 
2.2 เจา้หนา้ที่ดําเนินการรวบรวมขอ้มูลเกษตรกร
บันทกึขอ้มูลเขา้สู่ระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร
และจัดทําขอ้มูลของเกษตรกรเพื่อติดประกาศให ้
ชมุชนตรวจสอบ 
2.3 ดําเนนิการตดิประกาศใหช้มุชนตรวจสอบ 
 
 

11 วนัทําการ สาํนักงาน 
เกษตรอําเภอ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

หมายเหต ุ 
1. การบนัทกึขอ้มูลเขา้สูร่ะบบใชร้ะยะเวลา 15 นาท/ีราย 
2. พืชอืน่ๆ ทีไ่ม่ใชพ่ืชเศรษฐกจิ ใหนั้บระยะเวลา ใน
ขัน้ตอนนี้ 2 วันทําการ และรอพิมพ์ขอ้มูล ลงในสมุด
ทะเบยีนเกษตรกรภายในวันถัดไป ไม่ตอ้งพมิพข์อ้มูล
เกษตรกรไปตดิประกาศเพือ่ใหช้มุชนตรวจสอบ 
3. แปลงทีป่ลกูพชืเศรษฐกจิทีกํ่าหนดนัน้ เจา้หนา้ทีจ่ะ
พมิพข์อ้มลูไปตดิประกาศเพือ่ใหช้มุชนตรวจสอบ
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ทีเ่สนอนายทะเบียนลงนามในสมุดทะเบียน
เกษตรกร 
หมายเหต ุ 
1. จัดพมิพส์มดุทะเบยีนเกษตรกร 15 นาท/ีราย  
2. ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในสมุด
ทะเบียนเกษตรกรเพื่อส่งให เ้จ า้หนา้ที่ส่ง เสริม
การเกษตร 

1 วนัทําการ สาํนักงาน 
เกษตรอําเภอ 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. แบบคําขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกร (แบบ ทบก.01)         ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั - 
2. บตัรประจําตัวประชาชน                                         ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
3. สมดุทะเบยีนบา้น                                                ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
4. หลกัฐานแสดงสทิธกิารถอืครองทีด่นิ                        ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

                                                                      สาํเนา    1 ฉบบั 
- 

5. หนังสอืมอบอํานาจ                                              ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั - 
6. สมดุทะเบยีนเกษตรกร                                          ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั - 
7. รูปถา่ยขนาด 1 นิว้                                               ฉบบัจรงิ 1 ชดุ - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 -ไมม่คีา่ธรรมเนยีม-  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. แบบคําขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกร (แบบ ทบก. 01) 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนําแปลงใหมม่าข ึน้
ทะเบยีนดว้ยตนเอง ณ สาํนกังานเกษตรอาํเภอ/สาํนกังานเกษตรเขต (กทม.) 2 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมสง่เสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ครัวเรอืนเกษตรกรผูข้อขึน้ทะเบยีนจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบกจิกรรมการเกษตรเป็นอาชพีหลักหรอืรองก็ได ้
2. ครัวเรอืนเกษตรกร 1 ครัวเรอืน มตีวัแทนมาขอขึน้ทะเบยีนไดเ้พยีง 1 คน 
3. เกษตรกรตอ้งบรรลุนิตภิาวะ และมีสัญชาตไิทย กรณีเป็นนิตบิุคคลจะตอ้งมีการมอบหมายตัวแทนมาขึน้

ทะเบยีน 
4. ผูข้อขึน้ทะเบยีนใหม่ หรือเพิม่แปลงใหม่ ใหไ้ปยื่นเอกสารทีส่ํานักงานเกษตรอําเภอทีต่ัง้แปลงทีด่นิทีทํ่า

กจิกรรมอยู ่หากมแีปลงทีทํ่ากจิกรรมหลายพืน้ที ่หลายการปกครอง ใหไ้ปยืน่ทีส่าํนักงานเกษตรอําเภอทีต่ัง้แปลงหลกั 
5. ผูข้อขึน้ทะเบยีนตอ้งมพียานแปลงขา้งเคยีงหรอืผูนํ้าชมุชนในพืน้ทีต่ัง้แปลง รับรองการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและ

การจัดทํากจิกรรมการเกษตร โดยตอ้งลงลายมอืชือ่เป็นพยาน กําหนดใหร้ะบตํุาแหน่งกรณีพยานเป็นผูนํ้าชมุชน 
6. เกษตรกรทีป่ลกูพชืเศรษฐกจิทีก่รมสง่เสรมิการเกษตรกําหนดจะตอ้งมกีารตรวจสอบ ดงันี้ 

6.1 หากเกษตรกรเพาะปลกูพชืชนิดเดมิในแปลงทีเ่คยขึน้ทะเบยีนไว ้(เนื้อทีป่ลกูไม่เกนิของเดมิ) จะมกีาร
ตรวจสอบโดยนํารายชือ่และรายละเอยีดการเพาะปลกูไปตดิประกาศเพือ่ใหต้รวจสอบโดยชมุชน 

6.2 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชในแปลงใหม่ซึง่ยังไม่เคยขึน้ทะเบยีนไว ้จะมีการตรวจสอบพื้นทีจ่ริงโดย
เจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิการเกษตรทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
หมายเหต ุ

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนัทําการ นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
4. สําหรับพชืเศรษฐกจิใชร้ะยะเวลาทัง้ส ิน้ไมเ่กนิ 40 วนัทําการ พชือืน่ๆ ใชร้ะยะเวลาทัง้ส ิน้ไมเ่กนิ 4 วนัทําการ  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเกษตรอําเภอ/สาํนักงานเกษตรเขต (กทม.) 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 40 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
เกษตรกรยื่นแบบคํารอ้งขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่
กรอกขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์พรอ้มการรับรองเอกสาร
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์ของ
ขอ้มลูและเอกสาร 
หมายเหต ุ 
การรับขึน้ทะเบยีนและตรวจสอบเอกสารใชร้ะยะเวลา
ใหบ้ริการ 20 นาท/ีราย และเจา้หนา้ทีรั่บขึน้ทะเบยีน
รวบรวมเอกสารเสนอเจา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร
ภายในวนัถัดไป 

1 วนัทําการ สาํนักงาน 
เกษตรอําเภอ 

2. การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายละเอยีดความถูกตอ้ง
ของขอ้มลู การถอืครองทีด่นิ 
2.2 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการรวบรวมขอ้มลูเกษตรกรบันทกึ
ขอ้มูลเขา้สู่ระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกรและ
จัดทําขอ้มูลของเกษตรกรเพื่อเตรียมแผนตรวจสอบ
พื้นทีจ่ริง โดยจัดกลุ่มตรวจสอบพื้นทีต่ามสถานทีต่ัง้
แปลง 
2.3 เจา้หนา้ที่ดําเนินการนัดหมายเกษตรกรและลง
ตรวจสอบพืน้ทีจ่รงิ และยนืยันความถูกตอ้งของขอ้มูล
ในพื้นทีโ่ดยการตรวจสอบพกิัด GPS /ชนิด/พันธุพ์ืช/

38 วนัทําการ สาํนักงาน 
เกษตรอําเภอ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

เนือ้ทีป่ลกู 
หมายเหต ุ 
1. กรณีพืชเศรษฐกจิ จัดพมิพ์รายชือ่ผูข้อขึน้ทะเบยีน
สง่ใหนั้กวชิาการสง่เสรมิการเกษตรภายใน 7 วนัทําการ 
2. กรณีพืชอืน่ๆ ใหนั้บระยะเวลาในขัน้ตอนนี้ 2 วันทํา
การและรอพิมพ์ขอ้มูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร
ภายในวนัทําการถัดไป ไมต่อ้งตรวจสอบพืน้ทีจ่รงิ 
3. เจา้หนา้ที่จะแจง้กําหนดการตรวจสอบแปลงให ้
เกษตรกรทราบก่อนวันที่แจง้ว่าจะเก็บเกี่ยวโดย
ตรวจสอบเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่กําหนดเท่า นั้น 
(เจา้หนา้ที่จะแจง้กําหนดการตรวจสอบพื้นที่จริงให ้
เกษตรกรทราบภายในเวลา 30 วนัทําการ) 
4. ใชเ้วลาในการตรวจสอบพืน้ทีจ่รงิ ภายใน 1  วนัทําการ 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ทีเ่สนอนายทะเบยีนลงนามในสมดุทะเบยีน
เกษตรกร 
หมายเหต ุ 
จัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร 15 นาที/ราย และ
รวบรวมเสนอนายทะเบยีน 

1 วนัทําการ สาํนักงาน 
เกษตรอําเภอ 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. แบบคําขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกร (แบบ ทบก.01)         ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั - 
2. บตัรประจําตัวประชาชน                                         ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
3. สมดุทะเบยีนบา้น                                                 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
4. หลกัฐานแสดงสทิธกิารถอืครองทีด่นิ                        ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

                                                                      สาํเนา    1 ฉบบั 
- 

5. หนังสอืมอบอํานาจ                                              ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั - 
6. สมดุทะเบยีนเกษตรกร                                          ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั - 
7. รูปถา่ยขนาด 1 นิว้                                               ฉบบัจรงิ 1 ชดุ - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 -ไมม่คีา่ธรรมเนยีม-  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. แบบคําขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกร (แบบ ทบก. 01) 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนวสิาหกจิชุมชนและเครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน กรณี
จดทะเบยีน ณ สาํนกังานเกษตรอาํเภอ/กิง่อาํเภอ/สาํนกังานเกษตรเขต (กทม.) 3 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมสง่เสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑข์องวสิาหกจิชุมชน 

1. วสิาหกจิชมุชนจะตอ้งเป็นกจิการทีดํ่าเนนิการ หรอืประสงคท์ีจ่ะดําเนนิการร่วมกนัของกลุม่บคุคลในพืน้ทีซ่ ึง่เป็นทีต่ัง้
ของวสิาหกจิชมุชน และ/หรอื รวมถงึพืน้ทีข่า้งเคยีงทีม่อีาณาเขตตดิตอ่กบัพืน้ทีซ่ ึง่เป็นทีต่ัง้ของวสิาหกจิชมุชนดว้ย ซึง่อาจอยู่
ภายในตําบล อําเภอ จังหวัดเดยีวกันหรือไม่ก็ได ้โดยสมาชกิของวสิาหกจิชุมชนมีวถิีชวีติร่วมกันและสามารถดําเนิน
กจิการร่วมกนัได ้อาจเป็นนติบิคุคลหรอืไมเ่ป็นนติบิคุคลก็ได ้จะตอ้งประกอบดว้ยสมาชกิทีอ่ยูร่่วมกนัในชมุชนไมน่อ้ยกวา่ 7 คน 
โดยตอ้งไมอ่ยูใ่นครอบครัวเดยีวกนั และไมม่รีายชือ่ปรากฏในทะเบยีนบา้นเดยีวกนั 

2. วสิาหกจิชมุชนจะตอ้งเป็นกจิการทีเ่กีย่วกับการผลติสนิคา้ การใหบ้รกิาร หรอืกจิการอืน่ ทีทํ่าใหเ้กดิการพัฒนา
และแกไ้ขปัญหาของชมุชน 

3. วสิาหกจิชุมชนจะตอ้งดําเนินกจิการโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งรายได ้เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพื่อ
ประโยชนส์ขุของคนในชมุชน 

4. วสิาหกจิชมุชนจะตอ้งดําเนนิกจิการโดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑข์องเครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน 
1. ตอ้งประกอบดว้ยวสิาหกจิชมุชนตัง้แต ่2 วสิาหกจิชมุชนขึน้ไปมารวมตวักนั 
2. อาจมบีคุคลภายนอกซึง่วสิาหกจิชมุชนเห็นวา่เป็นผูท้ีส่ามารถใหค้วามรู ้ความชว่ยเหลอื หรอืทําคณุประโยชน์

อืน่ใดมาร่วมในการดําเนนิการดว้ยก็ได ้
3. การจัดทํากจิกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของวสิาหกจิชุมชนในเครือข่ายวสิาหกจิ

ชมุชนนัน้ 
4. การดําเนนิงานของเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชนตอ้งมขีอ้บงัคบัในการบรหิารจัดการเครอืจ่ายวสิาหกจิชมุชน 

หมายเหต ุ
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนัทําการ นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
4. คณะกรรมการสง่เสริมวสิาหกจิชมุชนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นผูพ้ิจารณาคําอุทธรณ์หรือขอ้รอ้งเรียน 

คําวนิจิฉัยของคณะกรรมการฯ ใหถ้อืเป็นทีส่ดุ  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเกษตรอําเภอ/สาํนักงานเกษตรเขต (กทม.) 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 11 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่แบบคําขอจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชน/เครอืขา่ย
วสิาหกจิชมุชน (แบบ สวช.01) และเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบเอกสารบนัทกึขอ้มลูในระบบและออกใบ    
รับเรือ่งการยืน่คําขอจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนและ
เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน (ท.ว.ช.1) ใหแ้กผู่ย้ืน่ฯ 

1 วนัทําการ สาํนักงาน    
เกษตรอําเภอ 

2. การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ที่พิจารณารายละเอียดใหเ้ป็นไปตาม

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน และบันทกึขอ้มูลในระบบ
สารสนเทศวสิาหกจิชมุชน (2 วนัทําการ) 
2.2 ปิดประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชนและ

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและแบบ สวช.01 เพื่อให ้
สมาชกิและผูม้สีว่นไดเ้สยีตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลในการจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนและเครอืข่าย

9 วนัทําการ สาํนักงาน 
เกษตรอําเภอ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

วสิาหกจิชมุชน (7 วนัทําการ) 
หมายเหต ุ 
ปิดประกาศ ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ/กิง่อําเภอ/
สาํนักงานเกษตรเขต (กทม.) 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เสนอนายทะเบยีนลงนามอนุมัตใินหนังสอืสําคัญแสดง
การจดทะเบยีนวสิาหกจิชุมชนและเครือข่ายวสิาหกจิ
ชมุชน (ท.ว.ช.2) และเอกสารสําคัญแสดงการดําเนิน
กจิการของวสิาหกจิชมุชนและเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน 
(ท.ว.ช.3) 

1 วนัทําการ สาํนักงาน 
เกษตรอําเภอ 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. แบบคําขอจดทะเบยีน (แบบ สวช.01)                       ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั - 
2. ทะเบยีนรายชือ่และทีอ่ยูข่องสมาชกิ                         ฉบับจรงิ 1 ฉบบั - 
3. บตัรประจําตัวประชาชน                                         สาํเนา    1 ฉบับ 

หมายเหต ุของสมาชกิและผูม้อํีานาจทําการแทน 
กรมการปกครอง 

4. หนังสอืใหค้วามยนิยอมของสมาชกิซึง่มจํีานวน           ฉบับจรงิ 1 ฉบบั 
ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของสมาชกิทัง้หมด หรอื 
สาํเนามตทิีป่ระชมุซึง่มอบหมายใหบ้คุคลหนึง่ 
บคุคลใดมาจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนแทน 
(กรณไีมเ่ป็นนติบิคุคลและจดทะเบยีน 
วสิาหกจิชมุชน) 

- 

5. มตขิองคณะกรรมการดําเนนิการ หรอืมตขิอง               สําเนา   1 ชดุ 
ทีป่ระชมุใหญ ่ซึง่มอบหมายใหบ้คุคลหนึง่บคุคลใด                             
มาจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนแทน (กรณีนติบิคุคล) 

- 

6. เอกสารแสดงวัตถปุระสงค ์ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั         สาํเนา   1 ฉบับ 
ของนติบิคุคล (กรณีนติบิคุคล) 

- 

7. บญัชรีายชือ่คณะกรรมการดําเนนิการปัจจบุนั              สาํเนา    1 ฉบับ 
(กรณีนติบิคุคล) 

- 

8. หนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชน       สําเนา    1 ฉบับ 
ทีเ่ป็นสมาชกิในเครอืขา่ยฯ 
หมายเหต ุกรณีจดทะเบยีนเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน 

- 

9. ขอ้บงัคับของเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน                       สําเนา    1 ฉบับ 
หมายเหต ุกรณีจดทะเบยีนเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 -ไมม่คีา่ธรรมเนยีม-  คา่ธรรมเนยีน 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคํารอ้งขอจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนและเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน (แบบ สวช 01) 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การจดทะเบยีนวสิาหกจิชุมชนและเครอืขา่ยวสิาหกจิ
ชุมชน กรณีจดทะเบยีน ณ ศูนยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตาํบล/แขวง (กทม.) 4 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑข์องวสิาหกจิชุมชน 

1. วสิาหกจิชมุชนจะตอ้งเป็นกจิการทีดํ่าเนนิการ หรอืประสงคท์ีจ่ะดําเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคลในพื้นทีซ่ ึง่
เป็นทีต่ัง้ของวสิาหกจิชมุชน และ/หรอื รวมถงึพืน้ทีข่า้งเคยีงทีม่อีาณาเขตตดิตอ่กับพืน้ทีซ่ ึง่เป็นทีต่ัง้ของวสิาหกจิชมุชน
ดว้ย ซึง่อาจอยู่ภายในตําบล อําเภอ จังหวัดเดยีวกันหรือไม่ก็ได ้โดยสมาชกิของวสิาหกจิชมุชนมวีถิชีวีติร่วมกันและ
สามารถดําเนินกจิการร่วมกันได ้อาจเป็นนิตบิุคคลหรือไม่เป็นนิตบิุคคลก็ได ้จะตอ้งประกอบดว้ยสมาชกิทีอ่ยู่ร่วมกันใน
ชมุชนไมน่อ้ยกวา่ 7 คน โดยตอ้งไมอ่ยูใ่นครอบครัวเดยีวกนั และไมม่รีายชือ่ปรากฏในทะเบยีนบา้นเดยีวกนั 

2. วสิาหกจิชุมชนจะตอ้งเป็นกจิการทีเ่กีย่วกับการผลติสนิคา้ การใหบ้ริการ หรือกจิการอื่น ทีทํ่าใหเ้กดิการ
พัฒนาและแกไ้ขปัญหาของชมุชน 

3. วสิาหกจิชุมชนจะตอ้งดําเนินกจิการโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งรายได ้เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพื่อ
ประโยชนส์ขุของคนในชมุชน 

4. วสิาหกจิชมุชนจะตอ้งดําเนนิกจิการโดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑข์องเครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน 
1. ตอ้งประกอบดว้ยวสิาหกจิชมุชนตัง้แต ่2 วสิาหกจิชมุชนขึน้ไปมารวมตวักนั 
2. อาจมบีคุคลภายนอกซึง่วสิาหกจิชมุชนเห็นวา่เป็นผูท้ีส่ามารถใหค้วามรู ้ความชว่ยเหลอื หรอืทําคณุประโยชน์

อืน่ใดมาร่วมในการดําเนนิการดว้ยก็ได ้
3. การจัดทํากจิกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของวสิาหกจิชุมชนในเครือข่ายวสิาหกจิ

ชมุชนนัน้ 
4. การดําเนนิงานของเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชนตอ้งมขีอ้บงัคบัในการบรหิารจัดการเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน 

หมายเหต ุ
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนัทําการ นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
4. คณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิชมุชนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นผูพ้จิารณาคําอทุธรณ์หรอืขอ้รอ้งเรยีนคํา

วนิจิฉัยของคณะกรรมการฯ ใหถ้อืเป็นทีส่ดุ  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเกษตรอําเภอ/สาํนักงานเกษตรเขต (กทม.) 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ยื่นคําขอจดทะเบียนวสิาหกจิชุมชน/เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน (แบบ สวช.01)  และเจ า้หนา้ที่
ตรวจสอบเอกสาร 
1.2 เจ า้หน า้ที่ศูนย์ฯ  ร วบรวมแบบคําขอนําส่ง
สํานักงานเกษตรอําเภอ/กิง่อําเภอ/สํานักงานเกษตร
เขต (กทม.) บนัทกึขอ้มลูในระบบและ  ออกใบรับเรือ่ง
การยืน่คําขอจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนและเครือข่าย
วสิาหกจิชมุชน (ท.ว.ช.1) 
1.3 นําใบรับเรื่องการยื่นคําขอจดทะเบยีนวสิาหกจิ
ชมุชนและเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบ
ใหแ้กผู่ย้ืน่ฯ 
 

5 วนัทําการ สาํนักงานเกษตร
อําเภอ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

หมายเหต ุ 
1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล/แขวง (กทม.) ณ ตําบล/แขวงทีก่ลุม่ผูม้า
ยืน่ขอรับการจดทะเบยีนวสิาหกจิชุมชนและเครือข่าย
วสิาหกจิชมุชนนัน้ตัง้อยู ่หรอื 
2. ศนูยฯ์ ณ ตําบล/แขวงใกลเ้คยีงในอําเภอ/กิง่อําเภอ
เดยีวกนั (ในกรณีทีตํ่าบล/แขวงนัน้ไมม่ศีนูยฯ์ ตัง้อยู)่ 

2. การพจิารณา 
2.1 เ จ า้หน ้าที่ต ร วจสอบข อ้มู ลคุณสมบัติและ

หลักเกณฑข์องวสิาหกจิชมุชนและเครือข่ายวสิาหกจิ
ชมุชน และเอกสารหลักฐาน แลว้บันทกึขอ้มูลในระบบ
สารสนเทศวสิาหกจิชมุชน (2 วนัทําการ) 
2.2 ปิดประกาศรายชือ่วสิาหกจิชุมชนและเครือข่าย

วสิาหกจิชมุชนและแบบ สวช.01 เพือ่ใหส้มาชกิและผู ้
มสีว่นไดเ้สยีตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในการ
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชมุชน (7 วนัทําการ) 
หมายเหต ุ 
ปิดประกาศ ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ/กิง่อําเภอ/
สาํนักงานเกษตรเขต (กทม.) 

9 วนัทําการ สาํนักงาน 
เกษตรอําเภอ 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เสนอนายทะเบยีนลงนามอนุมัตใินหนังสอืสําคัญแสดง
การจดทะเบยีนวสิาหกจิชุมชนและเครือข่ายวสิาหกจิ
ชมุชน (ท.ว.ช.2) และเอกสารสําคัญแสดงการดําเนิน
กจิการของวสิาหกจิชมุชนและเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน 
(ท.ว.ช.3) 

1 วนัทําการ สาํนักงาน 
เกษตรอําเภอ 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. แบบคําขอจดทะเบยีน (แบบ สวช.01)                       ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั - 
2. ทะเบยีนรายชือ่และทีอ่ยูข่องสมาชกิ                         ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั - 
3. บตัรประจําตวัประชาชน                                         สาํเนา    1 ฉบบั 

หมายเหต ุของสมาชกิและผูม้อํีานาจทําการแทน 
กรมการปกครอง 

4. หนังสอืใหค้วามยนิยอมของสมาชกิซึง่มจํีานวน            ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของสมาชกิทัง้หมด หรอื 
สาํเนามตทิีป่ระชมุซึง่มอบหมายใหบ้คุคลหนึง่ 
บคุคลใดมาจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนแทน 
(กรณไีมเ่ป็นนติบิคุคลและจดทะเบยีน 
วสิาหกจิชมุชน) 

- 

5. มตขิองคณะกรรมการดําเนนิการ หรอืมตขิอง               สาํเนา   1 ชดุ 
ที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดมาจดทะเบียน
วสิาหกจิชมุชนแทน (กรณีนติบิคุคล) 

- 

6. เอกสารแสดงวตัถปุระสงค ์ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั         สาํเนา   1 ฉบบั 
ของนติบิคุคล (กรณีนติบิคุคล) 

- 

7. บญัชรีายชือ่คณะกรรมการดําเนนิการปัจจุบนั              สาํเนา    1 ฉบบั 
(กรณีนติบิคุคล) 

- 

8. หนังสอืสาํคญัแสดงการจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชน       สาํเนา    1 ฉบบั 
ทีเ่ป็นสมาชกิในเครอืขา่ยฯ 
หมายเหต ุกรณีจดทะเบยีนเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน 

- 

9. ขอ้บงัคบัของเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน                       สาํเนา    1 ฉบบั 
หมายเหต ุกรณีจดทะเบยีนเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 -ไมม่คีา่ธรรมเนยีม-  คา่ธรรมเนยีน 0 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. แบบคํารอ้งขอจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนและเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน (แบบ สวช 01) 

หมายเหต ุ: - 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1. สาํนักงานเกษตรจังหวดั (ทีส่าํนักงานเกษตรอําเภอนัน้สงักัดอยู)่ 
2. สาํนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (ทีส่าํนักงานเกษตรเขตนัน้สงักดัอยู)่ 
3. ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุ ง เทพมหานคร  10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/                     
ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถนนพษิณุโลก เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 
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กรมสง่เสรมิสหกรณ ์
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การกําหนดวงเงนิกูย้มืหรอืคํา้ประกนัประจําปีของสหกรณ์  
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :กรมสง่เสรมิสหกรณ๋ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
การกูย้มืเงนิหรอืการค้ําประกันของสหกรณ์จะตอ้งจํากัดอยู่ภายในวงเงนิทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์เห็นชอบตาม

มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศนายทะเบยีนสหกรณ์หลักเกณฑก์ารพจิารณาให ้
ความเห็นชอบวงเงนิการกูย้มืเงนิหรือการค้ําประกันของสหกรณ์มคีวามชัดเจนและครอบคลุมถงึสหกรณ์ทีจ่ดทะเบยีนใหม ่
ดังนั้น เมื่อสหกรณ์ไดกํ้าหนดวงเงนิกูย้ืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ์แลว้ใหเ้สนอนายทะเบยีนสหกรณ์พิจารณา
เห็นชอบใหถ้อืใชไ้ดโ้ดยมขีัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดวงเงินกูย้ืมหรือค้ําประกันของสหกรณ์ตามประกาศ 
นายทะเบยีนสหกรณ์หลกัเกณฑก์ารพจิารณาใหค้วามเห็นชอบวงเงนิการกูย้มืหรอืการค้ําประกนัของสหกรณ ์

2. ทีป่ระชมุใหญพ่จิารณากําหนดวงเงนิกูย้มืหรอืค้ําประกนัของสหกรณ์ตามทีค่ณะกรรมการดําเนนิการเสนอ 
3. เมื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบใหส้หกรณ์จัดทําเอกสารเสนอนายทะเบียนสหกรณ์  

ณ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดทีต่ัง้ในกรณีสว่นภูมภิาคหรือสํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรือพื้นที ่2 
ในกรณีสหกรณ์ทีต่ัง้ในกรุงเทพมหานคร ภายในสามสบิวนันับแตว่นัทีป่ระชมุใหญเ่สร็จสิน้ 
หรอืสามารถศกึษารายละเอยีดได ้ตามลงิคข์า้งลา่งนี ้

(https://drive.google.com/file/d/1FKI69-a6ghqzHMQxnpp9WuO8sH5tw67z/view) และ  
(https://drive.google.com/file/d/1eSQ3rp4-e3CM6a3TqvylDL4I1v9yH-eq/view)  
(http://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/243) 

หมายเหต:ุ  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 
          2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
          3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
          ทัง้นี้ จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตท่ีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอกําหนดวงเงนิกูย้มืหรอืค้ําประกนัประจําปีพรอ้ม
เอกสารหลักฐาน และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้ง 
ของขอ้ความและเอกสาร 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบ 

- ในสว่นภมูภิาคคอื
สาํนักงานสหกรณ์

จังหวดั  
- ในกรุงเทพมหานคร
คอืสาํนักงานสง่เสรมิ

สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร 

พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2) 

2 การพจิารณา 
พจิารณาและวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการกําหนดวงเงนิ
กูย้มืหรอืค้ําประกนัประจําปีของสหกรณ์และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ พรอ้มทัง้จัดทําเอกสาร
เพือ่เสนออนุมัตลิงนาม 
 

1 วนัทําการ 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามและออกเอกสารเห็นชอบคําขอ

1 วนัทําการ 

https://drive.google.com/file/d/1FKI69-a6ghqzHMQxnpp9WuO8sH5tw67z/view)%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
https://drive.google.com/file/d/1eSQ3rp4-e3CM6a3TqvylDL4I1v9yH-eq/view
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

กําหนดวงเงนิกูย้มืหรอืค้ําประกันประจําปีของสหกรณ์ 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 
 

คําขอถอืใชว้งเงนิกูย้มืหรอืคํา้ประกนั ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
 - 

2 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) - 

3 
 

สําเนารายงานการประชุมใหญข่องสหกรณ์ทีม่มีตใินเรือ่งดงักลา่ว  1 
ชดุ - 

4 
 

รายงานกจิการประจําปีสหกรณ ์ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
 - 

5 
 

งบทดลองวนัสิน้เดอืนกอ่นประชุมใหญ ่ฉบบัจรงิ1ชดุ 
 - 

6 
 

แผนการดําเนนิงานของสหกรณ์ ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
 - 

7 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั  
(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) กรมการปกครอง 

8 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการคร ัง้ทีม่มีตมิอบ
อํานาจใหผู้แ้ทนสหกรณย์ืน่คําขอ 1 ชดุ (ใชใ้นประกอบหนังสอืมอบ
อํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :กรมสง่เสรมิสหกรณ๋ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
สหกรณต์ ัง้แตส่องสหกรณอ์าจควบเขา้กนัเป็นสหกรณ์เดยีวได ้โดยมตแิห่งทีป่ระชมุใหญ่ของแตล่ะสหกรณ์

และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์พ.ศ. 2542 มขีัน้ตอน
ดําเนนิการ ดงัตอ่ไปนี ้

• ตอ้งเป็นสหกรณ์ประเภทเดยีวกัน (เนือ่งจากสหกรณ์ทีค่วบเขา้กนัตอ้งมวีตัถปุระสงคเ์ดยีวกนั) 
• ตอ้งจัดประชมุใหญ่แตล่ะสหกรณ์เพือ่ขอมตคิวบเขา้กนัมตใินกรณีดงักลา่วใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 

สองในสามของจํานวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชมุ 
• ใหส้หกรณ์รวบรวมเอกสารและรายงานขอความเห็นชอบใหส้หกรณ์ควบเขา้กนัเป็นสหกรณ์เดยีวไดโ้ดย

ยืน่เอกสารทีส่ํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 หรอืสาํนักงานสหกรณ์
จังหวดัทีต่ัง้อยูข่องสหกรณ์ประสงคท์ีข่อควบ 

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวนัทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตท่ีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 6 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์พรอ้มเอกสาร
และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ความและ
เอกสาร 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
หน่วยงานรับผดิชอบ 
- ในสว่นภมูภิาคคอื
สหกรณ์จังหวดั 
- ในกรุงเทพมหานคร
สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 
 

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณาวเิคราะหจํ์านวนสมาชกิปรมิาณธรุกจิ
เงือ่นไขตามทีก่ฎหมายกําหนด 
2.2 จัดทําบนัทกึเสนอผลการวเิคราะหแ์ละจัดทํา
บนัทกึเสนอความเห็น 
2.3 จัดทําเอกสารเพือ่เสนออนุมัตลิงนาม 

4 วนัทําการ 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามและเจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการ
ออกเอกสารเห็นชอบการควบสหกรณ์ 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
หน่วยงานรับผดิชอบ 
- ในสว่นภมูภิาคคอื
สหกรณ์จังหวดั  
- ในกรุงเทพมหานคร
สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
หนงัสอืขอความเห็นชอบควบสหกรณเ์ขา้กนั ฉบบัจรงิ 2 ฉบับ 
 

- 

2 
 

สําเนารายงานการประชุมใหญข่องแตล่ะสหกรณซ์ึง่มมีตใินเรือ่ง
ดงักลา่ว 2 ชดุ 

 

- 

3 
 

สําเนาบญัชแีสดงฐานะการเงนิของทุกสหกรณ์ทีจ่ะควบเขา้กนั 2 ชดุ 
 

- 

4 
 

บญัชรีายชือ่สหกรณท์ีจ่ะควบเขา้กนั ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
 

- 

5 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถยืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) 

- 

6 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั 
(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

7 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการคร ัง้ทีม่มีตมิอบ
อํานาจใหผู้แ้ทนสหกรณย์ืน่คําขอ 1 ชดุ  
(ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) การจัดตัง้สหกรณ์ 
http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/2016-05-23-06-56-36/2016-06-02-02-38-34/2016-06-02-03-
01-21 

2) ร่างขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/2016-05-23-07-13-21/2016-06-02-02-11-30/2016-06-02-02-
26-39 

หมายเหต ุ: - 
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คู่ม ือ สําหรบัประชาชน :  การถือใช้ระ เบียบว่าด้วยการรบัฝากเง ิน 
จากสมาชกิสหกรณ์หรอืสหกรณ์อืน่หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ๋ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
มาตรา 46(5) แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ.2542 กําหนดใหส้หกรณ์รับฝากเงนิประเภทออมทรัพยห์รือ

ประเภทประจําจากสมาชกิหรือสหกรณ์อืน่หรือสมาคมฌาปกจิสงเคราะห์ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ที่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ประกอบคําสั่งนายทะเบยีนสหกรณ์ที ่131/2555 มอบอํานาจใหร้องนายทะเบยีน
สหกรณ์ปฏบิตักิารแทนนายทะเบยีนสหกรณ์ ตอ้งเสนอนายทะเบยีนสหกรณ์เพือ่ขอความเห็นชอบการถอืใชแ้ละเมือ่นาย
ทะเบยีนสหกรณ์ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้จงึจะมผีลบังคับใชไ้ด ้ดังนัน้สหกรณ์ทีป่ระสงคจ์ะขอความเห็นชอบการถอืใช ้
ระเบยีบมขีัน้ตอนและวธิปีฏบิตัดิงันี ้
 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการมีมติกําหนดระเบียบของสหกรณ์ ซึง่บรรดาระเบียบว่าดว้ยเงินรับฝาก  
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ไดย้กร่างระเบยีบใหเ้ป็นตวัอย่างในการถอืใช ้สหกรณ์จัดทําเอกสารเพือ่ประกอบขอความเห็นชอบ
การถอืใชร้ะเบยีบของสหกรณ์ 
 สหกรณ์รวบรวมเอกสารและรายงานขอความเห็นชอบการถือใชร้ะเบยีบว่าดว้ยการรับฝากเงนิจากสมาชกิ
สหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์โดยยื่นเอกสารที่สํานักงานสหกรณ์จังหวัดหรือสํานักงาน
สง่เสรมิสหกรณก์รุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 ทีส่าํนักงานสหกรณ์นัน้ตัง้อยู ่
(http://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/243) 
หมายเหต ุ:  

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 
  2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  ทัง้นี้ จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่ทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 

 
ลําดบั 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรับฝากเงนิจากสมาชกิ
สหกรณ์หรอืสหกรณ์อืน่หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์
พรอ้มเอกสารหลักฐาน 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณาและวเิคราะหร์ะเบยีบของสหกรณ์เป็นไปตาม
มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการดําเนนิการ ขอ้บงัคับสหกรณ์ 
คําแนะนํานายทะเบยีนสหกรณ์ และกฎหมาย 
2.2 จัดทําเอกสารเพือ่เสนออนุมัตลิงนาม 
 
 
 

3 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
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ลําดบั 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามและออกเอกสารการถอืใช ้
ระเบยีบวา่ดว้ยการรับฝากเงนิจากสมาชกิสหกรณ์หรอื
สหกรณ์อืน่หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์
 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิ
ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิ 1 ฉบบั 

- 

2 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ ซึง่มมีตใิน
เรือ่งดงักลา่วแลว้แตก่รณี 1 ชุด 

- 

3 
 

ระเบยีบทีส่หกรณ์ขอถอืใชห้รอืแกไ้ขเพิม่เตมิ 2 ชุด 
(เมือ่นายทะเบยีนสหกรณ์เห็นชอบการถอืใชแ้ลว้ จะจัดสง่ฉบับจรงิคนื
สหกรณ์ และจะเก็บคูฉ่บบัไว)้ 

- 

4 
 

ขอ้ความและเหตผุลในการแกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบ (แบบ ท.ข.3) 
1 ชุด (ใชป้ระกอบกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับบางขอ้) 

- 

5 
 

หนงัสอืมอบอํานาจของผูย้ ืน่คําขอ 1 ฉบบั  
(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) 

- 

6 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั  
(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

7 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการคร ัง้ทีม่มีตมิอบ
อํานาจใหผู้แ้ทนสหกรณย์ืน่คําขอ 1 ชุด  
(ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คูม่อืการกําหนดระเบยีบของสหกรณ ์
(หมายเหต:ุ https://drive.google.com/file/d/1MmXGpjQ7lEnYO7Qb4FM0gtCruBAueXf5/view)  

หมายเหต ุ: - 
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คู่ม ือ สําหรบัประชาชน :  การถือใช้ระ เบียบว่าด้วยการรบัฝากเง ิน 
จากสมาชกิสหกรณ์หรอืสหกรณ์อืน่หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ๋ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
มาตรา 46(5) แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ.2542 กําหนดใหส้หกรณ์รับฝากเงนิประเภทออมทรัพยห์รือ

ประเภทประจําจากสมาชกิหรือสหกรณ์อืน่หรือสมาคมฌาปกจิสงเคราะห์ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ที่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ประกอบคําสั่งนายทะเบยีนสหกรณ์ที ่131/2555 มอบอํานาจใหร้องนายทะเบยีน
สหกรณ์ปฏบิตักิารแทนนายทะเบยีนสหกรณ์ ตอ้งเสนอนายทะเบยีนสหกรณ์เพือ่ขอความเห็นชอบการถอืใชแ้ละเมือ่นาย
ทะเบยีนสหกรณ์ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้จงึจะมผีลบังคับใชไ้ด ้ดังนัน้สหกรณ์ทีป่ระสงคจ์ะขอความเห็นชอบการถอืใช ้
ระเบยีบมขีัน้ตอนและวธิปีฏบิตัดิงันี ้
 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการมีมติกําหนดระเบียบของสหกรณ์ ซึง่บรรดาระเบียบว่าดว้ยเงินรับฝาก  
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ไดย้กร่างระเบยีบใหเ้ป็นตวัอย่างในการถอืใช ้สหกรณ์จัดทําเอกสารเพือ่ประกอบขอความเห็นชอบ
การถอืใชร้ะเบยีบของสหกรณ์ 
 สหกรณ์รวบรวมเอกสารและรายงานขอความเห็นชอบการถอืใชร้ะเบยีบว่าดว้ยการรับฝากเงนิจากสมาชกิ
สหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์โดยยื่นเอกสารที่สํานักงานสหกรณ์จังหวัดหรือสํานักงาน
สง่เสรมิสหกรณก์รุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 ทีส่าํนักงานสหกรณ์นัน้ตัง้อยู ่
(http://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/243) 
หมายเหต ุ:  

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 
  2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  ทัง้นี้ จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่ทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรับฝากเงนิจากสมาชกิ
สหกรณ์หรอืสหกรณ์อืน่หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์ 
พรอ้มเอกสารหลักฐาน 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

2 การพจิารณา 
- พจิารณาและวเิคราะหร์ะเบยีบของสหกรณ์เป็นไปตามมตทิี่
ประชมุคณะกรรมการดําเนนิการ ขอ้บงัคับสหกรณ์ คําแนะนํา
นายทะเบยีนสหกรณ์ และกฎหมาย 
- จัดทําเอกสารเพือ่เสนออนุมัตลิงนาม 

3 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามและออกเอกสารการถอืใชร้ะเบยีบ 
วา่ดว้ยการรับฝากเงนิจากสมาชกิสหกรณ์หรอืสหกรณ์อืน่หรอื
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิ
ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิ 1 ฉบบั 

- 

2 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ ซึง่มมีตใิน
เรือ่งดงักลา่วแลว้แตก่รณี 1 ชุด 

- 

3 
 

ระเบยีบทีส่หกรณ์ขอถอืใชห้รอืแกไ้ขเพิม่เตมิ 2 ชุด 
(เมือ่นายทะเบยีนสหกรณ์เห็นชอบการถอืใชแ้ลว้ จะจัดสง่ฉบับจรงิคนื
สหกรณ์ และจะเก็บคูฉ่บบัไว)้ 

- 

4 
 

ขอ้ความและเหตผุลในการแกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบ (แบบ ท.ข.3) 
1 ชุด (ใชป้ระกอบกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับบางขอ้) 

- 

5 
 

หนงัสอืมอบอํานาจของผูย้ ืน่คําขอ 1 ฉบบั  
(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) 

- 

6 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั  
(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

7 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการคร ัง้ทีม่มีตมิอบ
อํานาจใหผู้แ้ทนสหกรณย์ืน่คําขอ 1 ชุด  
(ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1 คูม่อืการกําหนดระเบยีบของสหกรณ ์

(หมายเหต:ุ https://drive.google.com/file/d/1MmXGpjQ7lEnYO7Qb4FM0gtCruBAueXf5/view)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัจดทะเบยีนสหกรณ์ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
การจดทะเบยีนจัดตัง้สหกรณ์จะตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามมาตรา 33, 34, 35, 36 และ 37 แห่งพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกอบกบัระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ วา่ดว้ยวธิดํีาเนนิการจดทะเบยีนจัดตัง้สหกรณ์ พ.ศ. 2552 
กลา่วคอืตอ้งมวีัตถุประสงคเ์พื่อสง่เสรมิผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคมของบรรดาสมาชกิโดยวธิชีว่ยตนเองและ
ชว่ยเหลอืซึง่กันและกันตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ มคีวามเป็นไปไดท้างธุรกจิและปฎบิัตใินแต่ละขัน้ตอน
ถูกตอ้งและเพื่อความพรอ้มและความร่วมมือร่วมใจของสหกรณ์ถือเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จเบือ้งตน้ทีจ่ะกา้วไปสู่
ความสําเร็จในการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อไป จงึมกีารกําหนดแนวทางปฏบิัตหิลักๆในการดําเนินการขอจัดตัง้สหกรณ์ 
ดงันี ้

• กลุม่บุคคลธรรมดาและบรรลนุติภิาวะรวมตวักนัตอ้งมกีจิการร่วมกนั จํานวนทีเ่หมาะสม ประสงคจ์ะจัดตัง้
สหกรณ์ประสานงานกับสํานักงานสหกรณ์จังหวัด กรณีตัง้ในภูมภิาค หรือสํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร   
พืน้ที ่1, พืน้ที ่2 กรณีตัง้ในกรุงเทพมหานคร เพือ่รับความรูเ้กีย่วกับอดุมการณ์สหกรณ์ หลักการและวธิกีารสหกรณ์การ
ดําเนนิงานสหกรณ์อยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง 

• กรณีกลุ่มบุคคลประสงคจ์ะจัดตัง้สหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน ตอ้งตดิต่อชมุนุมสหกรณ์เครดติ          
ยเูนีย่นแหง่ประเทศไทย จํากดั เพือ่ใหค้วามรูก้อ่นจัดตัง้และทดลองดําเนนิงานในรูปแบบของสหกรณ์  

• กรณีกลุ่มบุคคลประสงคจ์ะจัดตัง้สหกรณ์ประเภทสหกรณ์บรกิารตามโครงการบา้นมั่นคงจะตอ้งมเีอกสาร
รับรองจากสถาบนัพัฒนาองคก์รชมุชน (องคก์ารมหาชน)  

• เมือ่กลุม่บคุคลผ่านการอบรมการสหกรณ์แลว้และประสงคจ์ะจัดตัง้เป็นสหกรณ์ใหดํ้าเนนิการสํารวจสภาวะ
ทางเศรษฐกจิและสังคมของบุคคล ซึง่จะประสงคจ์ะเป็นสมาชกิของสหกรณ์ ใชป้ระกอบการจัดทําแผนดําเนินการ
เกีย่วกบัธรุกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์ทีจ่ะจัดตัง้ 

• จัดประชุมผูซ้ ึง่ประสงคจ์ะเป็นสมาชกิสหกรณ์ เพื่อเลอืกตัง้คณะผูจั้ดตัง้สหกรณ์กําหนดชือ่สหกรณ์และ
วตัถปุระสงค ์

• จัดประชุมคณะผูจั้ดตัง้สหกรณ์ เพื่อเลือกประเภทสหกรณ์และจัดทําแผนดําเนินการเกีย่วกับธุรกจิหรือ
กจิกรรมของสหกรณ์จัดทําบัญชรีายชือ่ผูซ้ ึง่ประสงค์จะเป็นสมาชกิสหกรณ์จองชือ่สหกรณ์และจัดทําร่างขอ้บังคับ
สหกรณ์ 

• จัดประชุมผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิ เพื่อพิจารณาแผนดําเนินการเกีย่วกับธุรกจิหรือกจิกรรมของสหกรณ์และ          
ร่างขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

• คณะผูจั้ดตัง้ยืน่คําขอจดทะเบยีนสหกรณ์พรอ้มเอกสารทีส่ํานักงานสหกรณ์จังหวัด กรณีในสว่นภูมภิาคหรอื
ในกรณีกรุงเทพมหานครตดิตอ่ทีส่าํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1,พืน้ที ่2 

• ในกรณีนายทะเบยีนสหกรณ์มีขอ้สังสัยในหลักฐานทีข่อยื่นหรือถา้มีเหตุอันเชือ่ว่าสหกรณ์ทีจั่ดตัง้ขึน้มี
เจตนาโดยตรงหรอืโดยปรยิายหรอืกระทําการดงัตอ่ไปนี ้

1) หลกีเลีย่งภาษีตามประมวลรัษฎากร 
2) การฟอกเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยการฟอกเงนิ 
3) แสวงหากําไรหรอืผลประโยชนเ์ฉพาะบคุคลหรอืกลุม่ของบคุคลนัน้ 
4) ใชส้หกรณ์เป็นเครือ่งมอืสาํหรับใหบ้คุคลภายนอกหาประโยชน ์
5) ไมอ่าจดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามหลกัสหกรณ์สากล 

• นายทะเบยีนสหกรณ์อาจแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิหรอืพจิารณาไมรั่บจดทะเบยีนได ้
• กรณีนายทะเบียนสหกรณ์แจง้ไม่รับจดทะเบียนจัดตัง้สหกรณ์ คณะผูจั้ดตัง้สหกรณ์สามารถยื่นคําขอ

อทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหง่ชาต ิโดยยืน่ตอ่นายทะเบยีนสหกรณ์ซึง่ไม่รับจดทะเบยีนจัดตัง้สหกรณ์
นัน้ภายในหกสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้คําสัง่ 
หมายเหต:ุ  

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี้ จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่ทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 
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ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอจดทะเบยีนสหกรณ์พรอ้มเอกสารหลักฐานและ
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของขอ้ความและเอกสาร 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบ 
- ในสว่นภมูภิาค คอื
สาํนักงานสหกรณ์
จังหวดั  
- ใน
กรุงเทพมหานคร 
คอืสาํนักงาน
สง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร 
พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่
2) 

2 การพจิารณา 
1.1 พจิารณาและวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการจัดตัง้สหกรณ์
จากแผนดําเนนิการเกีย่วกบัธรุกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์ทีต่ัง้1 
1.2 พจิารณาและวเิคราะหข์อ้บังคบัของสหกรณ์ใหค้รบถว้น
ถกูตอ้งตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์คําแนะนํานายทะเบยีน
สหกรณ์และกฎหมาย 
1.3 พจิารณาและวเิคราะหค์ณุสมบตัผิูป้ระสงคจ์ะเป็นสมาชกิ
สหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
1.4 บนัทกึระบบจดทะเบยีนสหกรณ์เพือ่จองเลขทะเบยีน
สหกรณ์เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัและอืน่ๆ 
1.5 จัดทําเอกสารเพือ่เสนออนุมัตลิงนาม 

 วนัทําการ 

3 การพจิารณา 
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามและเจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการลงบนัทกึ
อนุมัตใินระบบจดทะเบยีนสหกรณ์พรอ้มทัง้ออกเอกสาร 
คําขอจดทะเบยีนสหกรณ์ 

 วนัทําการ 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั              

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอจดทะเบยีนสหกรณ ์ฉบบัจรงิ 2 ชดุ - 

2 
 

สําเนารายงานการประชุมผูซ้ ึง่ประสงคจ์ะเป็นสมาชกิสหกรณ์ 2 ชดุ - 

3 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณ์ 2 ชดุ - 

4 
 

สําเนารายงานการประชุมผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิสหกรณ ์2 ชดุ - 

5 
 

บญัชรีายชือ่ผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิสหกรณ ์ฉบบัจรงิ 2 ชดุ - 

6 แผนดําเนนิการเกีย่วกบัธรุกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์ ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
 

- 

7 
 

ขอ้บงัคบั ฉบบัจรงิ4ชดุ 
 สามารถศกึษาร่างขอ้บงัคบัโดยดาวนโ์หลดไดท้ี ่http://office.cpd.go.th/rlo/  

- 

8 
 

สําเนาแบบสํารวจสภาวะทางเศรษฐกจิและสงัคมของบุคคลซึง่ประสงคจ์ะ
เป็นสมาชกิของสหกรณ ์1 ชดุ 
(ใชป้ระกอบในการจัดทําแผนดําเนนิการเกีย่วกับธรุกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์) 

- 

9 
 

สําเนาหนงัสอืรบัอนุญาตใชส้ถานทีเ่ป็นทีต่ ัง้สหกรณ ์/ หนงัสอือนุญาต
จากหนว่ยงาน 2 ฉบับ 

- 

10 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั              

ผูอ้อกเอกสาร 
11 

 
บตัรประจําตวัประชาชน สําเนา 1 ฉบบั 
(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

12 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการคร ัง้ทีม่มีตมิอบอํานาจให้
ผูแ้ทนคณะผูจ้ดัต ัง้ย ืน่คําขอ สําเนา 1 ชดุ 
(ใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

13 
 

หนงัสอืรบัรองความพรอ้มการเป็นสหกรณ ์ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
(ใชใ้นกรณีจัดตัง้สหกรณ์ประเภทสหกรณ์บรกิารตามโครงการบา้นมั่นคง) 

สถาบนัพัฒนา
องคก์รชมุชน 

(พอช.) 
14 

 
หนงัสอืรบัรองการจดัต ัง้สหกรณ์จากชุมนุมสหกรณเ์ครดติยูเนีย่นแหง่
ประเทศไทย จํากดั ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
(ใชใ้นกรณีจัดตัง้เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดติยเูนีย่น ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 การจัดตัง้สหกรณ์ 
http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/2016-05-23-06-56-36/2016-06-02-02-38-34/2016-06-02-03-
01-21 

2 คูม่อืจัดตัง้สหกรณ์สําหรับประชาชนทั่วไป 
http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/2016-05-23-06-56-36/2016-06-02-02-38-34/2016-06-02-03-
01-21 

3 ร่างขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/2016-05-23-07-13-21/2016-06-02-02-11-30/2016-06-02-02-
26-39 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การเลอืกต ัง้ผูชํ้าระบญัชสีหกรณ์ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
มาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 ไดกํ้าหนดวา่ การชําระบัญชสีหกรณ์ทีเ่ลกิตามมาตรา 70 

แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ.2542 ไดแ้ก่ (1) มเีหตุตามทีกํ่าหนดในขอ้บังคับ (2) สหกรณ์มจํีานวนสมาชกินอ้ย
กว่าสบิคน (3) ทีป่ระชุมใหญ่ลงมตใิหเ้ลกิ (4) นายทะเบยีนสหกรณ์สั่งใหเ้ลกิตามมาตรา 71 แต่ยกเวน้เลกิตาม
กฎหมายลม้ละลายกําหนดการแตง่ตัง้ผูช้ําระบัญช ีไวด้งันี ้
      กรณีที ่1 เลกิตาม (1) มเีหตุตามทีกํ่าหนดในขอ้บังคับ (2) สหกรณ์มีจํานวนสมาชกินอ้ยกว่าสบิคน (3) ที่
ประชมุใหญ่สหกรณ์ลงมตใิหเ้ลกิ ใหส้หกรณ์จัดประชมุใหญ่ของมวลสมาชกิ เพื่อเลอืกตัง้ผูช้ําระบัญช ีและแจง้เป็น
หนังสอืพรอ้มสาํเนารายงานการประชมุใหญค่รัง้ทีม่มีตเิลอืกตัง้ผูช้ําระบัญชภีายใน 30 วันนับแตว่ันทีเ่ลกิสหกรณ์โดยยืน่
หนังสอืทีส่ํานักงานสหกรณ์จังหวัดหรอืสํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 หรือพืน้ที ่2 ทีส่ํานักงาน
สหกรณ์นัน้ตัง้อยู ่

กรณีที ่2 นายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ใหเ้ลกิ ตามมาตรา 71 หากสหกรณ์ยอมรับคําสัง่เลกิ ไม่ไดอ้ทุธรณ์คําสัง่ตอ่
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาตใิหส้หกรณ์จัดประชมุใหญ่เพื่อเลอืกตัง้ผูช้ําระบัญช ีและแจง้เป็นหนังสอืพรอ้ม
สําเนารายงานการประชมุใหญ่ครัง้ทีม่มีตเิลอืกตัง้ผูช้ําระบัญชภีายใน 30 วันนับแต่วันทีเ่ลกิสหกรณ์โดยยืน่หนังสอืที่
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดหรอืสํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 ทีส่ํานักงานสหกรณ์นัน้
ตัง้อยู ่
      สํานักงานสหกรณ์จังหวัดหรอืสํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที ่1 หรือพืน้ที ่2 ตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิ เมือ่ปรากฎพบวา่ขอ้เท็จจรงิตรงกับหลักกฎหมาย จงึประกาศเลกิสหกรณ์ และประกาศแจง้ชือ่ผูช้ําระบัญชี
(http://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/243) 
หมายเหต ุ:  

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 
        2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
        3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
        ทัง้นี้ จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่ทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
 ยืน่คําขอการเลอืกตัง้ผูช้าํระบัญชพีรอ้มเอกสารหลกัฐาน 
และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของขอ้ความ
และเอกสาร 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

2 การพจิารณา 
2.1 ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิใหต้รงตามหลกักฎหมาย 
2.2 พจิารณาวเิคราะหค์ณุสมบัตขิองผูช้าํระบญัช ีและ 
ความเหมาะสม 
2.3 จัดทําเอกสารเพือ่เสนออนุมัตลิงนาม 
 

3 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
 นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามและเจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการ 
ออกเอกสารและประกาศแตง่ตัง้ผูช้าํระบญัชสีหกรณ์ และ 
บนัทกึในระบบจดทะเบยีนสหกรณ์ 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
หนงัสอืสหกรณ ์1 ฉบบั 
 

- 

2 สําเนารายงานการประชุมใหญค่ร ัง้ทีม่มีตเิลอืกต ัง้ผูชํ้าระบญัช ี
2 ชุด (กรณีมกีารเลอืกตัง้ผูช้าํระบญัช)ี 

- 

3 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ 1 ฉบบั  
(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) 

- 

4 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั  
(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

5 
 

สําเนารายงานการประชุมคร ัง้ทีม่มีตมิอบอํานาจใหผู้แ้ทนยืน่คําขอ 
1 ชุด (ใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คําแนะนําการเลกิสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ https://drive.google.com/file/d/0B0iAMn3FAZY0ZzJxaUxlVUtmUWs/view )  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การนําเงนิของสหกรณ์ไปลงทนุโดยซือ้หุน้ของสถาบนัอืน่ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
การลงทนุของสหกรณ์ตามมาตรา 62 (6) แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 กําหนดใหส้หกรณ์ซือ้หุน้

ของสถาบันทีป่ระกอบธุรกจิอันทําใหเ้กดิ ความสะดวกหรือสง่เสรมิความเจรญิแก่กจิการของสหกรณ์โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ ประกอบกบักรมสง่เสรมิสหกรณ์ไดกํ้าหนดแนวทางปฏบิัตัไิว ้ดงันี ้
นยิามความหมายของคําวา่ : 

สถาบนั หมายถงึ นติบิคุคลตามกฎหมายทีจั่ดตัง้ไวก้อ่นทีส่หกรณ์จะมกีารขอความเห็นชอบ 
ซือ้หุน้ หมายถงึ การซือ้หุน้ของสถาบนัทีม่ทีนุซึง่แบง่เป็นหุน้ 
ความสะดวก หมายถงึ ธรุกจิของสถาบันดังกลา่วทําใหก้จิการของสหกรณ์เกดิความสะดวกอย่างไรซึง่สหกรณ์

จะตอ้งชีแ้จงเพือ่ประกอบการพจิารณาใหช้ดัเจน 
ความเจริญ หมายถึง ธุรกจิของสถาบันดังกล่าวทําใหก้จิการของสหกรณ์มีความเจริญกา้วหนา้อย่างไร 

ซึง่สหกรณ์จะตอ้งชีแ้จงเพือ่ประกอบการพจิารณาใหช้ดัเจน 
ดังนัน้ สหกรณ์ทีป่ระสงคล์งทุนซือ้หุน้ของสถานประกอบธุรกจิอันทําใหเ้กดิความสะดวกหรือส่งเสรมิความ

เจรญิแกก่จิการของสหกรณ์จะตอ้งพจิารณาถงึ 
1) สภาพคลอ่งของสหกรณ์วา่หากสหกรณ์มคีวามจําเป็นใชเ้งนิสดในการดําเนนิธุรกจิจะตอ้งสามารถขายหุน้

ดงักลา่วไดเ้พือ่นําเงนิสดมาใชใ้นการดําเนนิธรุกจิตอ่ไป 
           2) ความมั่นคงของสถานประกอบธรุกจิดงักลา่วจะตอ้งมกีารดําเนนิงานทีม่ั่นคงเพือ่ทีส่หกรณ์จะไดรั้บคนืเงนิทนุ
ทีล่งไป มฉิะนัน้จะกระทบถงึฐานะการเงนิและการดําเนนิงานของสหกรณ์ 
           3) ผลตอบแทนของหุน้จะตอ้งมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนซือ้หุน้ดังกล่าวจะตอ้งมากกว่าตน้ทุนทาง
การเงนิเฉลีย่ของสหกรณ์เพือ่ทีส่หกรณ์จะไดม้รีายไดจ้ากการลงทนุทีคุ่ม้คา่ 
  การเสนอเรื่องขอความเห็นชอบนั้นสหกรณ์ตอ้งนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับการนําเงินของสหกรณ์ไปลงทุน 
ตอ่ทีป่ระชมุใหญเ่พือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบเป็นคราว ๆ เมือ่ทีป่ระชมุใหญใ่หค้วามเห็นชอบแลว้ใหส้หกรณ์สง่คํารอ้ง
ขอนําเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุน้ของสถาบันอื่นพรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณา ณ สํานักงาน 
สหกรณ์จังหวัด ในกรณีตัง้อยู่ส่วนภูมภิาค ส่วนในกรณีตัง้อยู่กรุงเทพมหานครใหส้่งไดท้ีส่ํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 (http://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/243) 
หมายเหต ุ:  

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
  3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  ทัง้นี้ จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่ทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอความเห็นชอบนําเงนิของสหกรณ์ไปลงทนุ 
โดยซือ้หุน้ของสถาบนัอืน่พรอ้มเอกสารหลกัฐาน และ
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้น 
ของขอ้ความและเอกสาร 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณาวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการนําเงนิ 
ของสหกรณ์ไปลงทนุซือ้หุน้ของสถาบนัอืน่ ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์และกฎหมาย 
2.2 พรอ้มทัง้จัดทําเอกสารเพือ่เสนออนุมัตลิงนาม 
 

3 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามและออกเอกสารการนําเงนิ
ของสหกรณ์ไปลงทนุโดยซือ้หุน้ของสถาบนัอืน่ 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 
 

หนงัสอืสหกรณ์ (คําขอนําเงนิของสหกรณไ์ปลงทนุโดยซือ้หุน้ของ
สถาบนัอืน่) 1 ชุด 

- 

2 
 

สําเนารายงานการประชุมใหญค่ราวทีอ่นุมตัหิรอืเห็นชอบให้
สหกรณนํ์าเงนิไปลงทนุ 2 ชุด 

- 

3 
 

สําเนารายละเอยีดเกีย่วกบัการลงทนุ 2 ชุด 
 

- 

4 
 

เหตผุลทีต่อ้งการนําเงนิไปลงทุน และทีม่าของเงนิทีนํ่าไปลงทุน 
2 ชุด 

- 

5 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ 1 ฉบบั  
(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) 

- 

6 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั 
(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

7 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการคร ัง้ทีม่มีตมิอบ
อํานาจใหผู้แ้ทนสหกรณย์ืน่คําขอ 1 ชุด 
(ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : รบัจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์พ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์มอํีานาจ 

รับจดทะเบยีนแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บังคับประกอบกับนายทะเบยีนสหกรณ์มอบอํานาจการรับจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิ
ขอ้บังคับใหแ้กร่องนายทะเบยีนทีแ่ตง่ตัง้จากผูอํ้านวยการสํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 
และสหกรณ์จังหวดั ดงันัน้ สหกรณ์ทีป่ระสงคแ์กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัมขีัน้ตอนและวธิปีฏบิัต ิดงันี ้

• ทีป่ระชมุคณะกรรมการดําเนนิการพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัโดยมมีตเิป็นเอกฉันท ์
• สหกรณ์จัดใหม้กีารประชุมใหญ่โดยมวีาระการประชุมเรื่องแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บังคับสหกรณ์ มตทิีใ่ชต้อ้ง           

ไมน่อ้ยกวา่สองในสามของสมาชกิทีม่าประชมุ 
• สหกรณ์ตอ้งรายงานขอจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัภายในสามสบิวันนับแตว่ันถัดจากวันทีป่ระชมุใหญ่

มมีตโิดยยืน่เอกสารทีส่ํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที ่1 พื้นที ่2 หรือสํานักงานสหกรณ์จังหวัด 
ทีส่าํนักงานสหกรณ์ตัง้อยู ่

• กรณีแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับสหกรณ์โดยเปลีย่นชือ่สหกรณ์ใหม่สหกรณ์จะตอ้งขอจองชือ่ใหม่ของสหกรณ์
ทีส่าํนักงานสหกรณ์สง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 พืน้ที ่2 หรอืสํานักงานสหกรณ์จังหวัดทีส่ํานักงานสหกรณ์
นัน้ตัง้อยู ่

• ถา้พจิารณาไดว้า่การขอจดทะเบยีนสหกรณ์จะเสยีหายแกร่ะบบสหกรณ์ นายทะเบยีนสหกรณ์อาจไม่รับจด
ทะเบยีน 

• สหกรณ์สามารถยืน่คําอทุธรณ์คําสัง่ไม่รับจดทะเบยีนตอ่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาตโิดยยืน่
ตอ่นายทะเบยีนสหกรณ์ภายในหกสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้คําสัง่ 
รายละเอยีดตาม http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/2016-05-23-06-56-36/2016-06-02-02-38-34/2016-06-
02-03-01-21 
หมายเหต:ุ  

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตท่ีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 12 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบและเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้ความและ
เอกสาร 
 
 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

(หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ 
- ในสว่นภมูภิาคคอื
สาํนักงานสหกรณ์
จังหวดั  
- ในกรุงเทพมหานคร
คอืสาํนักงานสง่เสรมิ2 การพจิารณา 10 วนัทําการ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2.1 พจิารณาและวเิคราะหข์อ้บังคบัสหกรณ์ให ้
สอดคลอ้งกับระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์คําแนะนํา
นายทะเบยีนสหกรณ์และกฎหมาย 
2.2 บนัทกึในระบบจดทะเบยีนสหกรณ์เพือ่จองชือ่
สหกรณ์ (กรณีสหกรณ์เปลีย่นชือ่) 
2.3 บนัทกึในระบบจดทะเบยีนสหกรณ์เพือ่จองเลข
ทะเบยีนขอ้บงัคบั (กรณีสหกรณ์เปลีย่นใชข้อ้บงัคับ
ใหม)่ 
2.4 บนัทกึในรายละเอยีดทีอ่ยู ่(กรณีสหกรณ์แกไ้ข 
ทีอ่ยู)่ 
2.5 จัดทําเอกสารเพือ่เสนออนุมัตลิงนาม 

สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่
1 หรอืพืน้ที ่2) 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามและเจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการ
ลงบนัทกึอนุมัตใินระบบจดทะเบยีนสหกรณ์พรอ้มทัง้
เอกสารรับจดทะเบยีนขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

1 วนัทําการ 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
หนงัสอืสหกรณ ์(แบบท.ข.1) ฉบบัจรงิ 2 ฉบับ 
 

- 

2 
 

รายงานการประชุมใหญ ่สําเนา 2 ชดุ 
 

- 

3 
 

ขอ้ความและเหตผุลทีข่อจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั  
(แบบ ท.ข.2) ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
(ใชส้าํหรับการขอจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับบางขอ้) 

- 

4 
 

ขอ้บงัคบั ฉบบัจรงิ 4 ชดุ 
 

- 

5 
 

บนัทกึคํารบัรองของประธานและเลขานุการ ฉบบัจรงิ 4 ฉบบั 
 

- 

6 หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) 

- 

7 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั 
(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

8 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการคร ัง้ทีม่มีตมิอบ
อํานาจใหผู้แ้ทนสหกรณย์ืน่คําขอ 1 ชดุ 
(ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คูม่อืการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 
http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/2016-05-23-06-56-36/2016-06-02-02-38-34/2016-
06-02-03-01-21 

2 ร่างขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
https://drive.google.com/file/d/0B0iAMn3FAZY0dDZQNm5OcnFZWGc/view 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : รบัจดทะเบยีนชุมนมุสหกรณ์ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
การจดทะเบียนจัดตัง้ชุมนุมสหกรณ์จะตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไป ตามมาตรา 101, 102, 103, 104 แห่ง

พระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อใหส้หกรณ์ประเภทเดยีวกันที่มีวัตถุประสงคร์่วมมือกันแกไ้ขปัญหาทาง
เศรษฐกจิและสงัคมรวมตวักนัขอจดทะเบยีนจัดตัง้เป็นชมุนุมสหกรณ์โดยมขีัน้ตอนในการจัดตัง้ชมุนุมสหกรณ์ม ีดงันี ้

สหกรณ์ประเภทเดยีวกันประสงคจ์ะจัดตัง้ชุมนุมสหกรณ์จํานวนไม่นอ้ยกว่า 5 สหกรณ์ประสานงานร่วมกับ
เจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิสหกรณ์สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกรณีตัง้ในภูมภิาคหรือสํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 กรณีตัง้ในกรุงเทพมหานคร 

สหกรณ์ซึง่ประสงคจ์ะจัดตัง้ชมุนุมสหกรณ์ตอ้งประชมุใหญ่แตล่ะสหกรณ์เพือ่มมีตใินการร่วมจัดตัง้ชมุนุมสหกรณ์
คะแนนเสยีงทีใ่ชใ้หเ้ป็นไปตามทีกํ่าหนดในขอ้บงัคบัของแตล่ะสหกรณ์ 

คณะกรรมการดําเนนิงานของสหกรณ์ซึง่ประสงคจ์ะจัดตัง้ชมุนุมสหกรณ์แต่งตัง้ผูแ้ทนสหกรณ์ขึน้สหกรณ์ ละ 1 
คนประกอบเป็นคณะผูจั้ดตัง้ชมุนุมสหกรณ์เพือ่ดําเนนิการจัดตัง้ชมุนุมสหกรณ ์

คณะผูจั้ดตัง้ชมุนุมสหกรณ์ประชมุร่วมกันเพือ่กําหนดชือ่ชมุนุมสหกรณ์พจิารณาเลอืกประเภทของชมุนุมสหกรณ์
กําหนดวัตถุประสงคแ์ละอํานาจกระทําการจัดทําขอ้บังคับจัดทําแผนดําเนินการเกีย่วกับธุรกจิหรือกจิกรรมของชมุนุม
สหกรณ์และจัดทําบญัชรีายชือ่สหกรณ์ทีป่ระสงคจ์ะเป็นสมาชกิชมุนุมสหกรณ์ 

คณะผูจั้ดตัง้ยืน่คําขอจดทะเบยีนชมุนุมสหกรณ์พรอ้มเอกสารทีส่ํานักงานสหกรณ์จังหวัดกรณีในสว่นภูมภิาคหรอื
ในกรณีกรุงเทพมหานครยืน่คําขอจัดขอจดทะเบยีนไดท้ีส่ํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 

ในกรณีนายทะเบยีนสหกรณ์มขีอ้สงัสยัในหลักฐานทีข่อยืน่หรอืถา้มเีหตอุันเชือ่วา่สหกรณ์ทีจั่ดตัง้อาจทําใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่ระบบสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์อาจแจง้ใหผู้ย้ื่นคําขอมาชีแ้จงเพิ่มเตมิหรือพิจารณาไม่รับจด
ทะเบยีนได ้

กรณีไมรั่บจดทะเบยีนจัดตัง้สหกรณ์คณะผูจั้ดตัง้ชมุนุมสหกรณ์สามารถยืน่คําอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แหง่ชาตโิดยยืน่ตอ่นายทะเบยีนสหกรณ์ซึง่ไม่รับจดทะเบยีนจัดตัง้สหกรณ์นัน้ภายในหกสบิวันนับแตว่ันทีไ่ดรั้บ
คําสัง่ (http://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/243) 

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ข เพิม่เตมิ

ไดใ้นขณะนั้น ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน ร่วมกันพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนินการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ขัน้ตอนการดําเนนิงาน ตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวนัทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตท่ีพ่จิารณาแลว้
เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการ
กําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 

โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอจดทะเบยีนชมุนุมสหกรณ์พรอ้มเอกสารหลกัฐาน
และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ความและ
เอกสาร 
 
 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณาและวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการจัดตัง้ชมุนุม
สหกรณ์จากแผนดําเนนิการเกีย่วกับธรุกจิหรอืกจิกรรมของ
ชมุนุมสหกรณ์ทีจ่ะจัดตัง้ 
2.2 พจิารณาและวเิคราะห ์ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ใหค้รบถว้น 
ถกูตอ้งตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ คําแนะนํานาย
ทะเบยีนสหกรณ์ และกฎหมาย 
2.3 พจิารณาวเิคราะห ์คณุสมบตัสิมาชกิชมุนุมสหกรณ์ให ้
เป็นไปตามกฎหมาย 
2.4 บนัทกึรายละเอยีดในระบบจดทะเบยีนเพือ่จองเลข
ทะเบยีนสหกรณ์ เลขทะเบยีนขอ้บงัคับ 
2.5 จัดทําเอกสารเพือ่เสนออนุมัตลิงนาม 

13 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีสหกรณ์ลงนามและเจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการลงบนัทกึ
อนุมัตใินระบบจดทะเบยีนชมุนุมสหกรณ์พรอ้มทัง้ออก
เอกสารรับจดทะเบยีนชมุนุมสหกรณ ์

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 คําขอจดทะเบยีนชุมนุมสหกรณ ์2 ชุด - 
2 

 
สําเนารายงานการประชุมใหญข่องแตล่ะสหกรณ์ คร ัง้ทีม่มีตใิห้
รว่มกนัจดัต ัง้ชุมนุมสหกรณ ์2 ชุด 

- 

3 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการของแตล่ะ
สหกรณ ์คร ัง้ทีเ่ลอืกผูแ้ทนสหกรณ์เป็นคณะผูจ้ดัต ัง้ชุมนุมสหกรณ ์
2 ชุด 

- 

4 สําเนารายงานการประชุมคณะผูจ้ดัต ัง้ชุมนุมสหกรณ ์2 ชุด - 
5 บญัชรีายชือ่สหกรณส์มาชกิของชุมนุมสหกรณ ์2 ชุด - 
6 ขอ้บงัคบัชุมนุมสหกรณ ์4 ชุด - 
7 

 
แผนดําเนนิการเกีย่วกบัธรุกจิหรอืกจิกรรมของชุมนุมสหกรณ์ 
2 ชุด 

- 

8 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ 1 ชุด  
(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) 

- 

9 
 

สําเนาหนงัสอืรบัอนุญาตใชส้ถานทีเ่ป็นทีต่ ัง้ชุมนุมสหกรณ ์
2 ฉบบั 

- 

10 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั  
(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

11 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ คร ัง้ทีม่มีต ิ
มอบอํานาจใหผู้แ้ทนสหกรณย์ืน่คําขอ 1 ฉบบั  
(ใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คูม่อืจดทะเบยีนชมุนุมสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ https://drive.google.com/file/d/0B0iAMn3FAZY0d01TOXU4TUJzZTA/view)  

2 ร่างขอ้บงัคบั 
(หมายเหต:ุ http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/2016-05-23-07-13-21/2016-06-02-02-11-
30/2016-06-02-02-26-39)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : รบัจดทะเบยีนควบสหกรณ์ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
สหกรณ์ทีป่ระสงคจ์ะควบสหกรณ์จะตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามมาตรา 90, 91,92, 93, 94 และ 95 แห่ง

พระราชบัญญัตสิหกรณ์พ.ศ.2542 (http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) โดยตอ้งมสีหกรณ์ตัง้แต่สอง
สหกรณ์อาจควบเขา้กันเป็นสหกรณ์เดยีวไดโ้ดยมตแิห่งทีป่ระชมุใหญ่ของแตล่ะสหกรณ์และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากนายทะเบยีนสหกรณ์ในการขอความเห็นชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์ใหส้่งสําเนารายงานการประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ทีล่งมตใิหค้วบเขา้กันไปดว้ยในกรณีนายทะเบยีนใหค้วามเห็นชอบ ใหค้วบสหกรณ์เขา้กันได ้ใหส้หกรณ์แตล่ะ
สหกรณ์ดําเนนิการ โดยศกึษาวธิดํีาเนนิการ ดงันี ้

http://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/243 และ
https://drive.google.com/file/d/0B0iAMn3FAZY0Sy1iWmN4dnUwakU/view 

หมายเหต:ุ  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี้ จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่ทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 14 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์พรอ้มเอกสารและ
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของขอ้ความและเอกสาร 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบ 
- ในสว่นภมูภิาคคอื
สาํนักงานสหกรณ์
จังหวดั  
- ในกรุงเทพมหานคร
คอืสาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร 
พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2) 

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณาวเิคราะหป์รมิาณสมาชกิปรมิาณธรุกจิ 
2.2 พจิารณาวเิคราะหค์วามเป็นไปไดจ้ากแผนธรุก ิ
2.3 พจิารณาวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการจัดตัง้สหกรณ์
จากแผนดําเนนิการเกีย่วกบัธรุกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์
ทีต่ัง้ 
2.4 พจิารณาวเิคราะหข์อ้บงัคับของสหกรณ์ใหค้รบถว้น
ถกูตอ้งตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์คําแนะนํานาย
ทะเบยีนสหกรณ์และกฎหมาย 
2.5 จัดทําคําสัง่ถอนชือ่สหกรณ์ทีจ่ะควบเขา้กนัและอืน่ๆ 
2.6 บนัทกึในระบบจดทะเบยีนและถอนชือ่สหกรณ์ทีค่วบเขา้
กนั 

12 วนัทําการ 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามในและเจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการ 
ลงบนัทกึในระบบสหกรณ์พรอ้มทัง้ออกเอกสารรับจด
ทะเบยีนควบสหกรณ์ 

1 วนัทําการ 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอจดทะเบยีนควบสหกรณเ์ขา้กนั ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
(ซึง่ตอ้งลงลายมอืชือ่ของผูแ้ทนของสหกรณ์ทีค่วบเขา้กนั  
(เป็นคณะผูจั้ดตัง้สหกรณ์)) 

- 

2 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ์แตล่ะ
แหง่ทีค่วบเขา้กนั 2 ชดุ 

- 

3 
 

สําเนารายงานการประชุมของผูแ้ทนสหกรณท์ีป่ระสงคค์วบเขา้กนั
เป็นสหกรณเ์ดยีว 2 ชดุ 
(โดยมปีระธาน/รองประธาน/เลขานุการคณะผูแ้ทนลงนามรับรองสําเนา
จํานวน 1 คน) 

- 

4 
 

สําเนาหนงัสอืรบัรองไดว้า่แจง้เจา้หนีท้ ัง้ปวงของสหกรณพ์รอ้มใบ
ตอบรบัจากเจา้หนีพ้รอ้มรายการแสดงฐานะของสหกรณ์ทีน่าย
ทะเบยีนสหกรณใ์หค้วามเห็นชอบ 2 ชดุ 
(ใบตอบรับจากเจา้หนีใ้นกรณี 1) ไมม่เีจา้หนีค้ัดคา้น 2) เจา้หนีค้ดัคา้น
แตส่หกรณ์ทีจ่ะควบเขา้กนัไดช้ําระหนีห้รอืไดใ้หป้ระกนัเพือ่หนีร้ายนัน้
แลว้ 3) ในกรณีเจา้หนีไ้มต่อบรับ) 

- 

5 ใบสําคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณข์องทุกสหกรณ์ทีค่วบเขา้กนั     
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
(- ในกรณีทีใ่บสําคญัรับจดทะเบยีนสญูหายใหใ้ชส้าํเนาบนัทกึประจําวนั
แจง้ความเอกสารหาย 
- เพือ่ใชป้ระกอบในการถอนชือ่สหกรณ์) 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

6 บญัชรีายชือ่ผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิสหกรณ ์ฉบบัจรงิ 2 ชดุ - 
7 

 
แผนดําเนนิการเกีย่วกบัธรุกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์  
ฉบบัจรงิ 2 ฉบับ 

- 

8 ขอ้บงัคบัของสหกรณใ์หมท่ีข่อจดทะเบยีน ฉบบัจรงิ 4 ชดุ - 
9 

 
สําเนาหนงัสอืนายทะเบยีนสหกรณ์เห็นชอบการควบสหกรณ์ 2 ฉบับ 
(สว่นภมูภิาค -สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั 
กรุงเทพมหานคร - สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่
2 /ใชใ้นกรณีสหกรณ์ทปีระสงคค์วบเขา้กนัอยูต่า่งจังหวดัหรอืตา่งพืน้ที ่) 

- 

10 
 

สําเนาหนงัสอืรบัอนุญาตใชส้ถานทีเ่ป็นทีต่ ัง้สหกรณ ์2 ฉบับ 
(ใชใ้นกรณีสหกรณ์ไมม่ทีีต่ัง้เป็นของตนเอง) 

- 

11 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) 

- 

12 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั 
(ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

13 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะผูจ้ดัต ัง้คร ัง้ทีม่มีตมิอบอํานาจให้
ผูร้บัมอบอํานาจยืน่คําขอ 1 ฉบับ  
(ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 การจัดตัง้สหกรณ์ 
http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/2016-05-23-06-56-36/2016-06-02-02-38-34/2016-06-02-03-01-21 

2 คูม่อืจัดตัง้สหกรณ์สําหรับประชาชนทั่วไป 
http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/2016-05-23-06-56-36/2016-06-02-02-38-34/2016-06-02-
03-01-21 

3 ร่างขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/2016-05-23-07-13-21/2016-06-02-02-11-30/2016-06-02-02-26-39 

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : รบัจดทะเบยีนสหกรณ์ทีจ่ดัต ัง้ข ึน้ใหม ่โดยแยกจาก
สหกรณ์เดมิ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  11 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
การจดทะเบยีนแยกสหกรณ์ตอ้งปฎบิัตใิหเ้ป็นไปตามมาตรา 96, 97, 98, 99 และ 100 แห่งพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยกฎหมายสหกรณ์กําหนดวา่การแยกสหกรณ์จะกระทํามไิด ้แตถ่า้มกีาร
เปลีย่นแปลงเขตการปกครองทอ้งทีห่รือแบ่งหน่วยงานหรือสถานประกอบการจะแยกสหกรณ์ก็ได ้หากมคีวามจําเป็น
หรือมเีหตุใหไ้ม่สะดวกแก่การดําเนนิงานหมายถงึเมือ่สมาชกิสหกรณ์มคีวามประสงคจ์ะแยกสหกรณ์ตอ้งพจิารณาถงึ
มลูเหตทุีก่ฎหมายกําหนดใหแ้ยกสหกรณ์ได ้3 ประการเทา่นัน้ คอื 
(http://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/243) 

1) เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงเขตการปกครองทอ้งที ่
2) เมือ่มกีารแบง่หน่วยงาน 
3) เมือ่มกีารแบง่สถานประกอบการและสหกรณ์ทีข่อแยกมกีารแบง่ผลประโยชน์และความรับผดิทีเ่กีย่วขอ้งได ้

ตามประกาศนายทะเบยีนสหกรณ์เรือ่งกําหนดวธิกีารพจิารณาแบง่แยกทรัพยส์นิ ทนุสาํรอง หนีส้นิ สทิธแิละความรับผดิ
ของสหกรณ์ประกาศ ณ วนัที ่10 ตลุาคม พ.ศ. 2543 โดยสามารถศกึษาขัน้ตอนตามคูม่อืจดทะเบยีนสหกรณ์ ตามลงิค์
ขา้งลา่งนี ้(https://drive.google.com/file/d/0B0iAMn3FAZY0Sy1iWmN4dnUwakU/view) 
 เมื่อคณะผูจั้ดตัง้สหกรณ์ดําเนินการจัดทําเอกสารเพื่อจดทะเบยีนสหกรณ์โดยยื่นคําขอพรอ้มเอกสารไดท้ี่
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพื้นที ่2 แห่งทอ้งทีท่ีต่ัง้สํานักงาน
สหกรณ์ 
หมายเหต:ุ  

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี้ จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่ทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งและ 
ความครบถว้น 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ 
- ในสว่นภมูภิาคคอื
สาํนักงานสหกรณ์
จังหวดั  
- ในกรุงเทพมหานคร
คอืสาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่
1 หรอืพืน้ที ่2) 
 

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณา วเิคราะห ์เสนอใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์
วนิจิฉัย ชีข้าดแยกสหกรณ์ 
2.2 พจิารณา วเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการแยกสหกรณ์
จากแผนดําเนนิการเกีย่วกบัธรุกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์ 
ทีต่ัง้ใหม ่
2.3 พจิารณา วเิคราะหข์อ้บงัคับของสหกรณ์ วา่ครบถว้น 
ถกูตอ้งตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ คําแนะนํา 

13 วนัทําการ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

นายทะเบยีนสหกรณ์ และกฎหมาย 
2.4 พจิารณา วเิคราะห ์คณุสมบตัผิูจ้ะเป็นสมาชกิสหกรณ์
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
2.5 บนัทกึในระบบจดทะเบยีนสหกรณ์ 
2.6 จัดทําเอกสารเพือ่เสนอผูม้อํีานาจอนุมต/ิลงนาม 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามและเจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการ
บนัทกึในระบบจดทะเบยีนสหกรณ์ พรอ้มทัง้ออกเอกสาร
รับจดทะเบยีนสหกรณ์ 

1 วนัทําการ 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอใหน้ายทะเบยีนสหกรณว์นิจิฉยัแยกสหกรณ ์ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
(ใชเ้ฉพาะกรณีทีป่ระชมุใหญ่ไมเ่ห็นชอบใหแ้ยกสหกรณ์ ) 

- 

2 
 

สําเนาหนงัสอืสมาชกิรอ้งขอแยกสหกรณพ์รอ้มลงลายมอืชือ่สมาชกิทกุ
คน 2 ชดุ (ใชป้ระกอบขอความเห็นชอบแบง่แยกสหกรณ์) 

- 

3 
 

สําเนารายงานการประชุมใหญข่องสหกรณ์ทีม่มีตไิมเ่ห็นชอบแยก
สหกรณ์ 2 ชดุ (ใชป้ระกอบขอความเห็นชอบแบง่แยกสหกรณ์) 

- 

4 
 

สําเนาหนงัสอืรอ้งขอในกรณีสมาชกิไมเ่ห็นดว้ยกบัมตทิีป่ระชุมใหญ ่
2 ชดุ (ใชป้ระกอบขอความเห็นชอบแบง่แยกสหกรณ์) 

- 

5  รายการทรพัยส์นิทนุทนุสํารองหนีส้นิทีท่ ีป่ระชุมใหญ/่นายทะเบยีน
สหกรณเ์ห็นชอบใหแ้บง่แยก ฉบับจรงิ 2 ฉบับ (ใชป้ระกอบการขอความ
เห็นชอบแบง่แยกสหกรณ์ ) 

- 

6 
 

คําขอจดทะเบยีนแยกสหกรณ ์ฉบับจรงิ 2 ชดุ  
(ใชป้ระกอบขอจดทะเบยีนสหกรณ์) 

- 

7 
 

สําเนาหนงัสอืนายทะเบยีนสหกรณใ์หค้วามเห็นชอบแยกสหกรณไ์ด ้2 
ฉบับ  

- 

8 
 

สําเนาหนงัสอืรบัรองวา่ไดแ้จง้เจา้หนีท้ ัง้ปวงพรอ้มรายการทรพัยส์นิทุน
ทนุสํารองหนีส้นิทีท่ ีป่ระชุมใหญ/่นายทะเบยีนสหกรณเ์ห็นชอบให้
แบง่แยกสหกรณ ์2 ฉบับ (ใชป้ระกอบการขอจดทะเบยีนสหกรณ์) 

- 

9 
 

สําเนารายงานการประชุมผูซ้ ึง่ประสงคจ์ะเป็นสมาชกิสหกรณ์ 2 ชดุ 
(ใชป้ระกอบขอจดทะเบยีนสหกรณ์) 

- 

10 
 

สําเนารายงานการประชุมผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิสหกรณ ์2 ชดุ 
(ใชป้ระกอบขอจดทะเบยีนสหกรณ์) 

- 

11 
 

บญัชรีายชือ่ผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิสหกรณ ์ฉบบัจรงิ 2 ชดุ  
(ใชป้ระกอบการขอจดทะเบยีนสหกรณ์) 

- 

12 
 

แผนดําเนนิการเกีย่วกบัธรุกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์ ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
(ใชป้ระกอบการขอจดทะเบยีนสหกรณ์) 

- 

13 
 

ขอ้บงัคบัสหกรณใ์หม ่ฉบบัจรงิ 4 ฉบบั 
(ใชป้ระกอบการขอจดทะเบยีนสหกรณ์) 

- 

14 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) 

- 

15 
 

สําเนาหนงัสอืขออนุญาตใชส้ถานทีเ่ป็นทีต่ ัง้สหกรณ ์2 ฉบับ 
(ใชใ้นกรณีสหกรณ์ตัง้ใหมยั่งไมม่ทีีต่ัง้เป็นของตนเอง) 

- 

16 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั 
(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

17 
 

สําเนารายงานการประชุมคร ัง้ทีม่มีตมิอบอํานาจใหผู้แ้ทนคณะผูจ้ดัต ัง้ย ืน่
คําขอ 1 ชดุ (ใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 

 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 848 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 คูม่อืจดทะเบยีนสหกรณ์ http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/ 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การกําหนดวงเงนิดาํเนนิกจิการของกลุม่เกษตรกร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
การดําเนนิการของกลุม่เกษตรกร ไดแ้ก ่การร่วมทนุในการประกอบกจิการกบักลุม่เกษตรกรอืน่ การใหกู้ ้การ

ใหส้นิเชือ่ ใหย้มื ใหเ้ชา่ ใหเ้ชา่ซือ้ โอนรับจํานอง หรือรับจํานําซึง่ทรัพยส์นิแก่สมาชกิหรือของสมาชกิ ใหไ้ดม้า ถือ
กรรมสทิธิห์รอืทรัพยส์ทิธ ิครอบครอง กู ้ยมื เชา่ เชา่ซือ้ รับโอนสทิธกิารเชา่ หรอืสทิธกิารเชา่ซือ้ จํานองหรอืจํานํา ขาย
หรอืจําหน่ายดว้ยวธิอีืน่ใดซึง่ทรัพยส์นินัน้ จะตอ้งจํากัดอยู่ในวงเงนิทีน่ายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดเห็นชอบ
ตามมาตรา 10 วรรคทา้ยแห่งพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยกลุม่เกษตรกร พ.ศ.2547 ประกอบคําสั่งนายทะเบยีนสหกรณ์
มอบหมายใหร้องนายทะเบยีนสหกรณ์ปฏบิัตกิารแทนนายทะเบยีนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบระเบยีบกลุม่เกษตรกรว่า
ดว้ยการรับฝากเงนิและเห็นชอบวงเงนิการดําเนนิกจิการมขีัน้ตอนดงันี ้
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดวงเงินซึง่กลุ่มเกษตรกรอาจกูย้ืมสําหรับปีหนึ่ง ๆ เพื่อ
นําเสนอทีป่ระชมุใหญ ่
 ทีป่ระชมุใหญ่กลุม่เกษตรกรพจิารณากําหนดวงเงนิซึง่กลุม่เกษตรกรอาจกูย้มืสําหรับปีหนึง่ ๆ ไวต้ามทีจํ่าเป็น
และสมควรแกก่ารดําเนนิงาน 
 เมือ่ทีป่ระชมุใหญพ่จิารณาใหค้วามเห็นชอบใหเ้สนอนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวดัเห็นชอบ 
 แตถ่า้ทีป่ระชมุใหญยั่งไม่ไดกํ้าหนดหรอืนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดยังไมไ่ดใ้หค้วามเห็นชอบ
วงเงนิซึง่กลุม่เกษตรกรอาจกูย้มืสาํหรับปีหนึง่ก็ใหใ้ชว้งเงนิกูย้มืสาํหรับปีกอ่นไปพลาง โดยมขีัน้ตอนตามคูม่อื ดงันี้
(http://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/243) 
หมายเหต ุ:  

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 
   2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
   3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
   ทัง้นี้ จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่ทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่คําขอกําหนดวงเงนิดําเนนิกจิการพรอ้มเอกสาร และ
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของขอ้ความและเอกสาร 
 

1 วนัทําการ สาํนักงาน
สหกรณ์จังหวดั 

 

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณาวเิคราะหค์วามเป็นไปไดก้ารกําหนดวงเงนิ
ดําเนนิกจิการของกลุม่เกษตรกร 
2.2 จัดทําเอกสารเพือ่เสนอสหกรณ์จังหวดั /ผูอํ้านวยการ
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 หรอื 
พืน้ที ่2 พจิารณาลงนาม  
 

1 วนัทําการ สาํนักงาน
สหกรณ์จังหวดั 

 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 850 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดพจิารณาลงนาม
และเจา้หนา้ทีส่าํนักงานสหกรณ์จังหวดั /สาํนักงาน
สง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 หรอื พืน้ที ่2 
ดําเนนิการออกเอกสารการกําหนดวงเงนิดําเนนิกจิการของ
กลุม่เกษตรกร 
 

1 วนัทําการ สาํนักงาน
ปลดักระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอถอืใชว้งเงนิกูย้มื 1 ชุด 
 

- 

2 
 

สําเนารายงานการประชุมใหญข่องสหกรณ์ทีม่มีตใินเรือ่งดงักลา่ว 
1 ชุด 

- 

3 
 

รายงานกจิการประจําปีกลุม่เกษตรกร 1 ชุด - 

4 
 

งบทดลองวนัสิน้เดอืนกอ่นประชุมใหญ ่1 ชุด - 

5 
 

แผนการดําเนนิงานของสหกรณ ์1 ชุด - 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ 1 ชุด  
(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถยืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) 

- 

7 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั  
(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

8 
 

สําเนารายงานการประชุมคร ัง้ทีม่มีตมิอบอํานาจใหผู้แ้ทนยืน่คําขอ 
1 ฉบบั (ใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอความเห็นชอบควบกลุม่เกษตรกร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
กลุม่เกษตรกรต ัง้แตส่องกลุม่อาจควบเขา้กันเป็นสหกรณ์เดยีวไดโ้ดยมตแิห่งทีป่ระชมุใหญ่ของแตล่ะกลุ่ม

แตต่อ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัด ตามมาตรา 36 แห่งพระราชกฤษฎกีา วา่ดว้ย
กลุม่เกษตรกร พ.ศ.2547 มขีัน้ตอนดําเนนิการดงัตอ่ไปนี ้
 กลุม่เกษตรกรทีป่ระสงคค์วบเขา้กนัตอ้งเป็นกลุม่เกษตรกรประเภทเดยีวกัน (เนื่องจากกลุม่เกษตรกรทีค่วบเขา้
กนัตอ้งมวีตัถปุระสงคเ์ดยีวกนั 
 กลุม่เกษตรกรทีป่ระสงคค์วบเขา้กนัตอ้งจัดประชมุใหญข่องแตล่ะกลุม่เพือ่ขอมตคิวบเขา้กนั 
 มตใินกรณีดงักลา่วใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนสมาชกิซึง่มาประชมุ 
 ใหก้ลุม่เกษตรกรรวบรวมเอกสารและรายงานขอความเห็นชอบใหก้ลุม่เกษตรกรควบเขา้กนัเป็นกลุม่เกษตรกร
เดยีวไดโ้ดยยืน่เอกสารทีส่ํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 หรอืสาํนักงานสหกรณ์จังหวดั
ทีส่ํานักงานกลุม่เกษตรกรตัง้อยู ่(http://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/243) 
หมายเหต ุ:  

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 
   2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
   3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  ทัง้นี้ จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่ทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 6 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอความเห็นชอบควบกลุม่เกษตรกรพรอ้มเอกสาร
หลกัฐาน และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของขอ้ความ
และเอกสาร 
 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณา วเิคราะห ์ความเป็นไปไดก้ารควบเขา้กนัตาม
บญัชรีายชือ่กลุม่เกษตรกรทีป่ระสงคจ์ะควบเขา้กนั 
2.2 พจิารณา วเิคราะห ์ความเป็นไปไดต้ามรายงานการ
ประชมุใหญข่องแตล่ะกลุม่เกษตรกรทีป่ระสงคค์วบเขา้กนั 
2.3 พจิารณา วเิคราะห ์ฐานะทางการเงนิของกลุม่เกษตรกร  
2.4 จัดทําบนัทกึเสนอผลการวเิคราะหแ์ละจัดทําบนัทกึ
เสนอความเห็น 
2.5 จัดทําเอกสารเพือ่เสนอสหกรณ์จังหวดั/ ผูอํ้านวยการ
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 และ
พืน้ที ่2 พจิารณาลงนาม 
 

4 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดลงนามและ
เจา้หนา้ทีส่าํนักงานสหกรณ์จังหวดั/ สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 หรอื พืน้ที ่2 ดําเนนิการ
ออกเอกสารขอความเห็นชอบควบกลุม่เกษตรกร 
  

1 วนัทําการ สาํนักงาน
ปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
หนงัสอืขอความเห็นชอบควบกลุม่เกษตรกรเขา้กนั 1 ชุด และ 
สําเนา 1 ชุด 

- 

2 
 

สําเนารายงานการประชุมใหญข่องแตล่ะกลุม่เกษตรกร ซึง่มมีตใิน
เรือ่งดงักลา่ว 2 ชุด 

- 

3 
 

สําเนาบญัชแีสดงฐานะการเงนิของทุกกลุม่เกษตรกรทีจ่ะควบ 
เขา้กนั 2 ชุด 

- 

4 
 

บญัชรีายชือ่กลุม่เกษตรกรทีจ่ะควบเขา้กนั 2 ชุด - 

5 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ 1 ชุด (กรณีผูย้ืน่คําขอไมส่ามารถ
ยืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) 

- 

6 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั (ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใช ้
ประกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

7 
 

สําเนารายงานการประชุมคร ัง้ทีม่มีตมิอบอํานาจใหผู้แ้ทนยืน่คําขอ 
1 ชุด (ใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากจากสมาชกิและ
กลุม่เกษตรกรอืน่ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยกลุม่เกษตรกร พ.ศ.2547 มาตรา 10 (6) กําหนดใหก้ลุม่เกษตรกรรับเงนิประเภทออม

ทรัพยห์รอืประเภทประจําจากสมาชกิหรอืกลุม่เกษตรกรอืน่ได ้ตามระเบยีบของกลุม่เกษตรกรทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจาก
นายทะเบยีนสหกรณ์ ดงันัน้ กลุม่เกษตรกรทีป่ระสงคจ์ะขอความเห็นชอบการถอืใชร้ะเบยีบ มขีัน้ตอนและวธิปีฏบิตั ิดงันี ้

1. ทีป่ระชมุคณะกรรมการดําเนนิการมมีตกํิาหนดระเบยีบของกลุม่เกษตรกร 
 2. กลุม่เกษตรกรจัดทําเอกสารเพือ่ประกอบขอความเห็นชอบการถอืใชร้ะเบยีบ 
 3. กลุม่เกษตรกรรายงานขอถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรับฝากจากสมาชกิและกลุม่เกษตรกรอืน่ โดยยืน่เอกสารที่
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 หรอืสาํนักงานสหกรณ์จังหวัดทีส่าํนักงานกลุม่
เกษตรกรตัง้อยู ่โดยมขีัน้ตอนตามคูม่อื ดงันี ้
(http://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/243) 
หมายเหต ุ:  

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 
         2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
         3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
         ทัง้นี้ จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่ทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรับฝาก จากสมาชกิและ 
กลุม่เกษตรกรอืน่พรอ้มเอกสารหลกัฐาน และเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้ความและเอกสาร 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิ
สหกรณ์ 

 

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณาวเิคราะหร์ะเบยีบวา่ดว้ยการรับฝากจากสมาชกิ 
และกลุม่เกษตรกร เป็นไปตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ
ดําเนนิการ ขอ้บงัคบัสหกรณ์ และกฎหมาย 
2.2 จัดทําเอกสารเพือ่เสนออนุมัตลิงนาม 
 

3 วนัทําการ กรมสง่เสรมิ
สหกรณ์ 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามและเจา้หนา้ทีส่ํานักงานสหกรณ์
จังหวดั /สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 
หรอื พืน้ที ่2 ออกเอกสารถอืใชร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรับฝากจาก
สมาชกิและกลุม่เกษตรกรอืน่ 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิ
สหกรณ์ 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอถอืใชร้ะเบยีบหรอืแกไ้ขระเบยีบ 2 ชุด 
 

- 

2 สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ ซึง่มมีตใิน
เรือ่งดงักลา่ว 2 ชุด 

- 

3 
 

ระเบยีบทีส่หกรณ์ขอถอืใชห้รอืแกไ้ขเพิม่เตมิ 2 ชุด 
(เมือ่นายทะเบยีนสหกรณ์เห็นขอบการถอืใชแ้ลว้ จะจัดสง่ฉบับจรงิคนื
สหกรณ์และจะเก็บคูฉ่บบัไว)้ 

- 

4 
 

ขอ้ความและเหตผุลในการแกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบ (แบบ ท.ข. 3) 
2 ชุด (กรณีแกไ้ขเพิม่เตมิบางขอ้เทา่นัน้จงึจะใชป้ระกอบ) 

- 

5 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ 1 ฉบบั 
 (ใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไมส่ามารถยืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) 

- 

6 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั  
(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

7 
 

สําเนารายงานการประชุมคร ัง้ทีม่มีตมิอบอํานาจใหผู้แ้ทนยืน่คําขอ 
1 ชุด (ใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
การจดทะเบยีนจัดตัง้กลุม่เกษตรกร กําหนดโดย มาตรา 119, 120,121 แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ.2542 

ประกอบมาตรา 3,4,5,6,7,8 แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ย กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 ประกอบระเบยีบนายทะเบยีน
สหกรณ์ วา่ดว้ย การกําหนดอํานาจหนา้ทีใ่หเ้กษตรและสหกรณ์จังหวดัในฐานะนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัด
พ.ศ.2548  เพือ่ใหบ้คุคลผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลัก จํานวนไม่นอ้ยกวา่สามสบิคนและมวีัตถุประสงคเ์พื่อ
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกันในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมอาจร่วมกันจัดตัง้เป็นกลุม่เกษตรกรและจดทะเบยีนจัดตัง้ตาม
พระราชกฤษฎกีานีไ้ด ้

ขัน้ตอนในการจัดตัง้กลุม่เกษตรกรกําหนดไว ้ดงันี ้
1. กลุม่บคุคลธรรมดาและบรรลนุติภิาวะรวมตวักนัประกอบอาชพีเกษตรกรรมประเภทเดยีวกันไม่นอ้ยกวา่ 30 คน 

มคีวามประสงคจั์ดตัง้กลุม่เกษตรกรและรวมกนัจัดทําบญัชรีายชือ่เกษตรกรผูซ้ ึง่ประสงคจ์ะจัดตัง้กลุม่เกษตรก 
2. จัดประชมุเกษตรกรผูซ้ ึง่ประสงคจ์ะจัดตัง้กลุม่เกษตรกรเพือ่เลอืกคณะผูก้อ่การจํานวนไม่นอ้ยกวา่ 7 คนและ

กําหนดชือ่กลุม่เกษตรกร 
3. คณะผูก้อ่การกําหนดวตัถปุระสงคจั์ดทําบัญชรีายชือ่เกษตรกรผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกรและจัดทําร่าง

ขอ้บงัคบัของกลุม่เกษตรกร 
4. คณะผูก้อ่การจัดประชมุผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกรเพือ่รับทราบชือ่กลุม่เกษตรกรกําหนดวัตถุประสงค์

และพจิารณาร่างขอ้บงัคบัของกลุม่เกษตรกร 
5. คณะผูก้อ่การยืน่คําขอจดทะเบยีนพรอ้มเอกสารตอ่นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดแห่งทอ้งทีท่ีจ่ะ

จัดตั ้งกลุ่มเกษตรกรผ่านสํานักงานสหกรณ์จังหวัดแห่งทอ้งที่กรณีภูมิภาค หรือสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 กรณีกรุงเทพมหานคร 

ในการจัดประชมุทกุครัง้ตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิสหกรณ์สํานักงานสหกรณ์จังหวัดแห่งทอ้งทีก่รณีภมูภิาคหรอื
เจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิสหกรณ์สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 กรณีกรุงเทพมหานครเขา้
ร่วมประชมุดว้ย 

ถา้การขอจดทะเบยีนจัดตัง้กลุม่เกษตรกรนัน้มเีหตอุันควรสงสยัวา่เกีย่วกับการเมอืงหรอืเป็นภัยตอ่เศรษฐกจิหรอื
ความมั่นคงของประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศลีธรรมอันดขีองประชาชน นายทะเบยีนกลุ่มเกษตรกร
ประจําจังหวดัสามารถใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงรายละเอยีด หรอืไมรั่บจดทะเบยีนได ้

กรณีนายทะเบยีนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัดแห่งทอ้งทีไ่ม่รับจดทะเบยีน ผูก้่อการมสีทิธอิุทธรณ์ต่อรัฐมนตร ี
โดยใหย้ื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบยีนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัดผ่านสํานักงานสหกรณ์จังหวัดแห่งทอ้งทีก่รณีภูมภิาค 
หรือสํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที ่1 หรอืพื้นที ่2 กรณีกรุงเทพมหานคร และนายทะเบยีนกลุ่ม
เกษตรกรประจําจังหวัดดําเนินการสง่คําอุทธรณ์พรอ้มดว้ยคําชีแ้จงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพือ่วนิจิฉัยอทุธรณ์ (http://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/243) 

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 

   2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

   3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

   ทัง้นี้ จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่ทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 12 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกรพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้ง 
ของขอ้ความและเอกสาร 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณาวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการจัดตัง้ 
กลุม่เกษตรกร 
2.2 พจิารณาวเิคราะหต์รวจสอบคณุสมบตัผิูซ้ ึง่จะเป็น
สมาชกิกลุม่เกษตรกร วา่ประกอบอาชพีเกษตรกรเป็น
หลกัและประกอบอาชพีประเภทเกษตรกรรมเดยีวกนั มี
ภมูลํิาเนาอยูใ่นทอ้งทีท่ีก่ลุม่เกษตรกรนัน้ดําเนนิการอยู่
ตลอดจนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายกําหนด 
2.3 พจิารณาวเิคราะหข์อ้บงัคับกลุม่เกษตรกรใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายกําหนด 
2.4 จัดทําเอกสาร เสนอความเห็น ใหส้หกรณ์จังหวดั/
ผูอํ้านวยการสาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พืน้ที ่1และ พืน้ที ่2 ลงนาม 

10 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
 นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวดัลงนาม 
เจา้หนา้ทีส่าํนักงานสหกรณ์จังหวดั / สํานักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 หรอื พืน้ที ่2 ออก
เอกสารรับจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกรทีค่วบเขา้กนั 

1 วนัทําการ สาํนักงาน
ปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอจดทะเบยีนจดัต ัง้กลุม่เกษตรกร 2 ฉบบั 
 

- 

2 
 

สําเนารายงานการประชุมเกษตรกรผูซ้ ึง่ประสงคจ์ะจดัต ัง้กลุม่
เกษตรกร 2 ชุด 

- 

3 
 

สําเนารายงานการประชุมผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร 2 ชุด 
 

- 

4 
 

บญัชรีายชือ่ของผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร 2 ชุด 
 

- 

5 
 

ขอ้บงัคบัของกลุม่เกษตรกร 4 ชุด 
 

- 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ 1 ฉบบั  
(ใชใ้นกรณีทีผู่ย้ ืน่คําขอไมส่ามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) 

- 

7 
 

สําเนาหนงัสอืรบัอนุญาตใชส้ถานทีเ่ป็นทีต่ ัง้ 2 ฉบบั 
(ใชใ้นกรณี ทีไ่มม่ทีีต่ัง้เป็นของกลุม่เกษตรกรเอง) 

- 

8 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั 
(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

9 
 

สําเนารายงานการประชุมคร ัง้ทีม่มีตมิอบอํานาจใหผู้แ้ทนยืน่คําขอ 
1 ชุด (ใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ร่างขอ้บงัคบักลุม่เกษตรกร 
(หมายเหต:ุ https://drive.google.com/file/d/0B0iAMn3FAZY0Sy1iWmN4dnUwakU/view)  

2 คูม่อืจดทะเบยีนสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ (จดทะเบยีนกลุม่เกษตรกรจะอยูท่า้ยเลม่))  

หมายเหต ุ: - 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 858 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกรทีค่วบเขา้กนั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
การควบกลุม่เกษตรกรจะกระทําไดเ้มือ่นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดใหค้วามเห็นชอบตามมาตรา 36 

แหง่พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยกลุม่เกษตรกรพ.ศ. 2547 แลว้ใหก้ลุม่เกษตรกรทีไ่ดรั้บความเห็นชอบใหค้วบเขา้กันแตล่ะ
สหกรณ์ดําเนนิการดงันี ้

• ทําหนังสอืแจง้ไปยังเจา้หนีท้ัง้ปวงของกลุม่เกษตรกรเพือ่ใหเ้จา้หนี้พจิารณาการควบกลุม่เกษตรกรหากเจา้หนี้
ไมต่อ้งการใหค้วบกลุม่เกษตรกรเจา้หนี้ตอ้งสง่คําคัดคา้นภายใน 60 วันถา้ไม่มเีจา้หนี้คัดคา้นภายในกําหนดเวลาถอืวา่ไม่มี
คําคดัคา้นถา้มเีจา้หนีค้ัดคา้นกลุม่เกษตรกรจะควบเขา้กนัมไิดจ้นกวา่จะไดช้ําระหนีห้รอืไดใ้หป้ระกนัเพือ่หนีร้ายนัน้ 

• จัดการประชมุคณะกรรมการดําเนนิการเพือ่เลอืกตัง้ผูแ้ทนของแตล่ะกลุม่เกษตรกรกลุม่ละไม่เกนิ 3 คนเพือ่
ดําเนนิการขอจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกรใหม ่

• จัดประชุมคณะผูแ้ทนสหกรณ์เพื่อเลือกตัง้ประธานรองประธานเหรัญญิกและเลขานุการคณะผูแ้ทน               
กลุม่เกษตรกร 

• จัดทําเอกสารประกอบการขอจดทะเบยีนควบกลุม่เกษตรกรเขา้ดว้ยกนั 
• ยื่น คําขอจดทะเบียนกลุ่ม เกษตรกรที่ควบเขา้กันโดยยื่น เอกสารที่สํานักงานส่ง เสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 หรอืสาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทีส่าํนักงานกลุม่เกษตรกรนัน้ตัง้อยู ่
หมายเหต:ุ  

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี้ จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่ทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :12 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่คําขอจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกรทีค่วบเขา้กนัพรอ้ม
เอกสารหลักฐานและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้ง
ของขอ้ความและเอกสาร 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
- ในสว่นภมูภิาคคอื

สหกรณ์จังหวดั  
- ในกรุงเทพมหานคร

สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 

 

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณาวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการจด
ทะเบยีนควบกลุม่เกษตรกร 
2.2 พจิารณาวเิคราะหต์รวจสอบคณุสมบตัผิูซ้ ึง่จะเป็น
สมาชกิกลุม่เกษตรกรวา่ประกอบอาชพีเกษตรกรเป็น
หลกัมภีมูลํิาเนาอยูใ่นทัง้ทีท่ีก่ลุม่เกษตรกรทีจ่ดทะเบยีน
นัน้ดําเนนิการอยูแ่ละใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัเป็นไป
ตามหลกัเกณฑข์องนายทะเบยีนสหกรณ์และกฎหมาย
กําหนด 

10 วนัทําการ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2.3 พจิารณาวเิคราะหข์อ้บงัคับกลุม่เกษตรกรกลุม่
เกษตร 
2.4 จัดทําเอกสารเสนอใหส้หกรณ์จังหวดั/ผูอํ้านวยการ
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอื
พืน้ที ่2 พจิารณาในลงนาม 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดลงนาม
เจา้หนา้ทีส่าํนักงานสหกรณ์จังหวดั /สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 ออก
เอกสารรับจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกรทีค่วบเขา้กนั 

1 วนัทําการ สาํนักงาน
ปลดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั                

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอจดทะเบยีนควบกลุม่เกษตรกร ฉบบัจรงิ 2 ชดุ - 

2 
 

หนงัสอืรบัรองวา่ไดแ้จง้ไปยงัเจา้หนีท้ ัง้ปวงของกลุม่เกษตรกรและ
ไมม่คํีาคดัคา้น สําเนา 2 ชดุ 

- 

3 
 

บญัชรีายชือ่ของกลุม่เกษตรกรทีค่วบเขา้กนั ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
 

- 

4 
 

สําเนารายงานการประชุมของผูแ้ทนกลุม่เกษตรกรทีป่ระสงคค์วบ
เขา้กนัเป็นกลุม่เกษตรกรเดยีว 2 ชดุ 

- 

5 
 

ขอ้บงัคบัของกลุม่เกษตรกรใหมท่ีข่อจดทะเบยีน ฉบบัจรงิ 4 ชดุ 
 

- 

6 
 

ใบทะเบยีนจดัต ัง้กลุม่เกษตรกรเดมิ (ฉบบัจรงิ) กลุม่ละ 1 ชดุ 
 

- 

7 
 

สําเนาหนงัสอืนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจงัหวดัเห็นชอบ
ควบกลุม่เกษตรกร 2 ชดุ 

สาํนักงานปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์/
สาํนักงานสหกรณ์

จังหวดั 
8 หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถยืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) 
- 

9 
 

บตัรประจําตวัประชาชน สําเนา 1 ฉบบั 
(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

10 
 

รายงานการประชุมคร ัง้ทีม่มีตมิอบอํานาจใหผู้แ้ทนยืน่คําขอ 
สําเนา 1 ชดุ (ใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 การจัดตัง้สหกรณ์ 
http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/2016-05-23-06-56-36/2016-06-02-02-38-34/2016-06-02-
03-01-21 

2 ร่างขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/2016-05-23-07-13-21/2016-06-02-02-11-30/2016-06-02-
02-26-39 

หมายเหต ุ: - 
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คู่มอืสําหรบัประชาชน :  การรบัจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบักลุ่ม
เกษตรกร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
การจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับของกลุม่เกษตรกรกําหนดโดยมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ย

กลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2547 ใหน้ายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดมอํีานาจรับจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับ
ประกอบกับนายทะเบยีนสหกรณ์มอบอํานาจใหผู้อํ้านวยการสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 และ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบยีนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัด ดังนั้น กลุ่มเกษตรกรทีป่ระสงคแ์กไ้ข
เพิม่เตมิขอ้บงัคบั มขีัน้ตอนและวธิปีฏบิตัดิงันี ้

• ทีป่ระชมุคณะกรรมการดําเนนิการพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัโดยมมีตติามขอ้บงัคบั 
• จัดใหม้ีการประชุมใหญ่โดยมีวาระการประชุมเรื่องแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บังคับ มตทิี่ใชต้อ้งไม่นอ้ยกว่า 

สองในสามของสมาชกิทีม่าประชมุ 
• รายงานขอจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัโดยยืน่เอกสารทีส่าํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 

พืน้ที ่1 พืน้ที ่2 หรอืสาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทีส่าํนักงานกลุม่เกษตรกรตัง้อยู ่
• กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับโดยเปลี่ยนชื่อจะตอ้งตรวจสอบชื่อใหม่ต่อสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 พืน้ที ่2 หรอืสาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู ่
• ถา้การขอจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับกลุม่เกษตรกรนัน้มเีหตอุันควรสงสยัวา่เกีย่วกับการเมอืงหรอื

เป็นภัยต่อเศรษฐกจิหรือความมั่นคงของประเทศหรือขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศลีธรรมอันดขีอง
ประชาชน นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัด สามารถใหผู้ย้ื่นคําขอมาชีแ้จงรายละเอยีดหรือ          
ไมรั่บจดทะเบยีนได ้

• กรณีนายทะเบยีนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัดแห่งทอ้งทีไ่ม่รับจดทะเบยีนผูย้ืน่คําขอมสีทิธอิุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีโดยใหย้ื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัดผ่านสํานักงานสหกรณ์ให ้        
นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดดําเนนิการสง่คําอทุธรณ์พรอ้มดว้ยคําชีแ้จงไปยังรัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพือ่วนิจิฉัยอทุธรณ ์

หมายเหต:ุ  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี้ จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่ทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 12 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่คําขอจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบักลุม่เกษตรกร
พรอ้มเอกสารหลักฐานและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้ง
ของขอ้ความและเอกสาร 
 
 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
- หน่วยงานใน

ภมูภิาค คอื
สาํนักงานสหกรณ์
จังหวดัทัว่ประเทศ 

- หน่วยงานใน
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณาวเิคราะหข์อ้บงัคับของกลุม่เกษตรกรที ่
ขอจดทะเบยีนใหเ้ป็นไปตามมตทิีป่ระชมุใหญส่อดคลอ้งกับ
หลกัเกณฑข์องนายทะเบยีนสหกรณ์คําแนะนําของนาย
ทะเบยีนสหกรณ์และกฎหมาย 
2.2 ตรวจสอบชือ่กลุม่เกษตรกรกรณีมกีารเปลีย่นชือ่
ตรวจสอบกรณีขยายแดนดําเนนิงาน 
2.3 ตรวจสอบและบนัทกึเลขทะเบยีนขอ้บงัคับ (กรณีกลุม่
เกษตรกรเปลีย่นใชข้อ้บงัคับฉบบัใหม)่ 
2.4 จัดทําเอกสารเพือ่เสนอสหกรณ์จังหวดั /ผูอํ้านวยการ
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอื
พืน้ที ่2 ลงนาม 

10 วนัทําการ กรุงเทพมหานคร 
คอืสาํนักงาน
สง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร 
พืน้ที ่1 -2  

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดลงนามเจา้หนา้ที่
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั / สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 ออกเอกสารรับจด
ทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับกลุม่เกษตรกร 

1 วนัทําการ สาํนักงาน
ปลดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
คําขอรบัจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบักลุม่เกษตรกร 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
 

- 

2 
 

สําเนารายงานการประชุมใหญ ่2 ชดุ 
 

- 

3 
 

ขอ้ความและเหตผุลทีข่อจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
 

- 

4 
 

ขอ้บงัคบั ฉบบัจรงิ 4 ชดุ 
 

- 

5 หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานไดด้ว้ยตนเอง) 

- 

6 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1ฉบบั 
(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

7 
 

สําเนารายงานการประชุมคร ัง้ทีม่มีตมิอบอํานาจใหผู้แ้ทนยืน่คําขอ 
1ชดุ 
(ใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ร่างขอ้บงัคบัของกลุม่เกษตรกร 
http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/ 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การอนมุตัเิงนิกูก้องทนุพฒันาสหกรณ์ใหแ้กส่หกรณ์ 
กรณีวงเงนิไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท/สหกรณ์  
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. สหกรณ์ทีจ่ะขอกูเ้งนิกองทนุพัฒนาสหกรณ์จะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรมสง่เสรมิสหกรณ์ว่าดว้ยการบรหิาร

กองทนุพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ.2557 หมวด 3 การใหกู้ย้มืเงนิ การชําระหนี้ การผ่อนผัน ขยายเวลาชําระหนี้ การ
ปรับปรุงโครงสรา้งหนี ้และการลดหนี ้ประกาศ ณ วนัที ่29 กนัยายน 2557 

2. ขัน้ตอนการตรวจเอกสาร 
กรณีการยืน่คําขอกูเ้งนิและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอกูเ้งนิ โดยผูแ้ทนของสหกรณ์ยืน่ ณ หน่วยงาน 

เมือ่ผูรั้บคําขอตรวจสอบแลว้พบวา่คําขอไม่ถูกตอ้ง หรอืเอกสารไม่ครบถว้น และผูย้ืน่คําขอไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นทันท ี
ใหจั้ดทําบนัทกึระหวา่งผูย้ืน่คําขอกู ้และผูรั้บคําขอกู ้โดยระบรุายการความบกพร่อง และรายการทีต่อ้งการใหผู้ย้ืน่คําขอ
แกไ้ข พรอ้มกําหนดระยะเวลาการแกไ้ขและจัดสง่เอกสารในสว่นทีข่าด ใหช้ดัเจน ทัง้นี ้หากกําหนดระยะเวลาแลว้ ผูย้ืน่
คําขอ ไม่มายืน่แกไ้ขหรอืสง่เอกสารภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ใหผู้รั้บคําขอแจง้เป็นหนังสอืเพือ่สง่เอกสารคนืใหแ้ก่ผู ้
ยืน่คําขอ 

3. การพจิารณา 
กรณีที่เจา้หนา้ที่ผูรั้บผิดชอบ ไดพ้ิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบคําขอกูเ้งินและวิเคราะห์แผนงาน

โครงการของสหกรณ์แลว้ มขีอ้สงสยั ตอ้งการใหผู้ย้ืน่คําขอ ชีแ้จงรายละเอยีดขอ้มูลเพิม่เตมิ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอ
ดําเนนิการชีแ้จงขอ้มลูได ้ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 

4. ขัน้ตอนการดําเนินงาน ตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้ง หรือ
ไดรั้บการชีแ้จงขอ้มลูเพิม่เตมิครบถว้นถกูตอ้ง ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. หน่วยงานผูรั้บคําขอ จะแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสัญญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7วันนับแต่
วนัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั......................................... 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนดหรอื
วนัหยดุนขตัฤกษ์))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 
ชัน้ 3 อาคารกรมหมืน่พทิยาลงกร สาํนักพัฒนาและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารสหกรณ์ เลขที ่20 ถ.พชิยั เขตดสุติ 
กรุงเทพฯ 10300 
โทรศพัท ์0 2241 5902 โทรสาร 0 2243 3194/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนดหรอื
วนัหยดุนขตัฤกษ์))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
เลขที ่51 หมู ่1 ถ.สหีบรุานุกจิ แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกทม 
10510 โทร 0 2914 5412 โทรสาร 0 2540 7203/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนดหรอื
วนัหยดุนขตัฤกษ์))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 20 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ขัน้ตอนการขอกูเ้งนิ 
กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์รับคําขอกูเ้งนิของสหกรณ์พรอ้มทัง้
ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารประกอบคําขอกู ้
(หมายเหต:ุ (หน่วยสง่เสรมิสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์
จังหวดั....................../สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1,2))  
 

1 วนัทําการ - 
 

2 การพจิารณา 4 วนัทําการ - 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ 
วเิคราะหค์วามจําเป็นในการกูเ้งนิของสหกรณ์ วเิคราะหค์วาม
เป็นไปไดข้องแผนงาน/โครงการความเหมาะสมของจํานวน
เงนิกู ้ศกึษาขอ้มูลในพืน้ที ่ ใหค้วามเห็นประกอบการ
พจิารณาคําขอกูเ้งนิ 
 (หมายเหต:ุ (หน่วยสง่เสรมิสหกรณ์ สาํนักงานสหกรณ์
จังหวดั........................./สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1,2))  

 

3 การพจิารณา 
วเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องแผนงาน/โครงการ ความ
เหมาะสมของจํานวนเงนิกู ้เสนอความเห็นประกอบคําขอกู ้
จัดทําวาระการประชมุ จัดประชมุ สรุปผลการประชมุและ
เสนอผูม้อํีานาจอนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิ
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั.............../
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่
1,2.........))  

10 วนัทําการ - 
 

4 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
คณะอนุกรรมการพจิารณาเงนิกู ้กพส.มมีตแิละเสนอใหผู้ม้ ี
อํานาจลงนาม 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั.............../
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพทืน้ที ่1,2 แจง้
ผลใหส้หกรณ์ทราบพรอ้มเอกสารแบบฟรอ์มสญัญากูย้มืเงนิ 
สญัญาค้ําประกน้ และหลักประกนัอืน่ๆ  (ถา้ม)ี))  

1 วนัทําการ - 
 

5 การตรวจสอบเอกสาร 
ขัน้ตอนการเบกิเงนิ 
สหกรณ์เสนอเอกสารประกอบการรายงานขอเบกิเงนิ  
ตอ่กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ และกลุม่ฯ ตรวจสอบเอกสารขอเบกิ
เงนิ สญัญากูย้มืเงนิ สญัญาค้ําประก ้นั และเอกสารอืน่ๆที่
เกีย่วขอ้งใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
(หมายเหต:ุ (หน่วยสง่เสรมิสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์
จังหวดั................../สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1,2 / 
เอกสารประกอบการเบกิจา่ยเงนิกู ้ประกอบดว้ย 
1.หนังสอืขอเบกิเงนิ 
2.สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนนิการครัง้ทีม่ี
มตขิอเบกิเงนิกู/้แตง่ตัง้ผูแ้ทนสหกรณ์เพือ่ลงนามในหนังสอื
สญัญากูย้มืเงนิ 
3.หนังสอืสญัญากูย้มืเงนิและหนังสอืค้ําประกนัเงนิกู ้
4. สําเนาบัญชเีงนิฝากธนาคาร))  

1 วนัทําการ - 
 

6 การตรวจสอบเอกสาร 
พจิารณาตรวจสอบรายละเอยีดของเอกสารการขอเบกิเงนิกู ้
และเสนอผูเ้กีย่วขอ้งลงนามในเอกสารตา่งๆ (1 วนัทําการ) 
/ดําเนนิการโอนเงนิเขา้บญัชขีองสหกรณ์พรอ้มแจง้สหกรณ์
และแจง้ใหก้ลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ในพืน้ทีท่ราบ (2 วนัทําการ) 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั.............../
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพทืน้ที ่
1,2.............))  

3 วนัทําการ - 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
แบบคําขอกูเ้งนิกองทุนพฒันาสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 
 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

2 
 

งบทดลองของสหกรณ ์ณ วนัสิน้เดอืนกอ่นรายงานขอกู ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ- 

3 
 

งบดลุ งบกําไรขาดทุน 3 ปียอ้นหลงั ของสหกรณ ์กอ่นทีย่ ืน่คําขอ
กู ้เวน้แตส่หกรณปิ์ดบญัชไีมแ่ลว้เสร็จใหใ้ชง้บการเงนิกอ่นหนา้น ัน้ 
1 ปี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4 
 

แบบสํารวจสมาชกิทีแ่สดงความจํานงขอเขา้รว่มโครงการฯ ทีข่อกู ้
เงนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชเ้พิม่เตมิกรณีสหกรณ์ขอกูใ้นวตัถปุระสงคเ์พือ่จัดหาสนิคา้
มาจําหน่าย รวบรวมผลผลติ และใหส้มาชกิกู)้ 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

5 
 

สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ์
คร ัง้ทีม่มีตขิอกูเ้งนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

6 
 

สําเนาแผนงานประจําปีของสหกรณส์ว่นทีจ่ะขอกูเ้งนิกองทุน
พฒันาสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
 

สําเนาหนงัสอืเอกสารหลกัฐานการจํานองทีด่นิของสหกรณแ์ละ
ลําดบัทีส่หกรณ์จํานองทีด่นิหรอืสําเนาเอกสารทีด่นิทีจ่ะจํานองใหม่
หรอืจํานองเพิม่เตมิและรายละเอยีดสิง่ปลกูสรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชเ้พิม่เตมิกรณีสหกรณ์ทีม่ทีีด่นิในการค้ําประกนัการกูย้มื
เงนิ) 

กรมทีด่นิ 

8 
 

หนงัสอืรบัรองราคาประเมนิทีด่นิของกรมทีด่นิของสํานกังานทีด่นิ
อําเภอ/จงัหวดัพรอ้มหนงัสอืรบัรองราคาซือ้ขายทีด่นิบรเิวณ
ใกลเ้คยีงตามราคาทอ้งถิน่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชเ้พิม่เตมิ กรณีสหกรณ์ทีม่ทีีด่นิ ในการค้ําประกันการกูย้มื
เงนิ) 

กรมทีด่นิ 

9 
 

แผนทีท่ ีต่ ัง้ทีด่นิโดยสงัเขปพรอ้มอาณาบรเิวณใกลเ้คยีงและ
ทางเขา้ออกพรอ้มภาพถา่ยทีด่นิและบรเิวณโดยรอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชเ้พิม่เตมิ กรณีสหกรณ์ทีม่ทีีด่นิ ในการค้ําประกันการกูย้มื
เงนิ) 

กรมทีด่นิ 

10 
 

สําเนารายงานการประชุมใหญค่ร ัง้ทีม่มีตใิหล้งทนุในทรพัยส์นิ 
(กรณีกูเ้พือ่ลงทุนในทรพัยส์นิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชเ้พิม่เตมิกรณีทีส่หกรณ์ขอกูเ้พือ่ลงทนุในทรัพยส์นิ) 

- 

11 
 

ประมาณการคา่ลงทนุพรอ้มใบเสนอราคาประมาณการรายได-้
คา่ใชจ้า่ยและแบบแปลนการกอ่สรา้งทีม่วีศิวกรรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชเ้พิม่เตมิกรณีทีส่หกรณ์ขอกูเ้พือ่ลงทนุในทรัพยส์นิ) 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การอนมุตัเิงนิกูก้องทนุพฒันาสหกรณ์ใหแ้กส่หกรณ์ 
กรณีวงเงนิเกนิ 5 ลา้นบาท 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. สหกรณ์ทีจ่ะขอกูเ้งนิกองทนุพัฒนาสหกรณ์จะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรมสง่เสรมิสหกรณ์ว่าดว้ยการบรหิาร

กองทนุพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ.2557 หมวด 3 การใหกู้ย้มืเงนิ การชําระหนี้ การผ่อนผัน ขยายเวลาชําระหนี้ การ
ปรับปรุงโครงสรา้งหนี ้และการลดหนี ้ประกาศ ณ วนัที ่29 กนัยายน 2557 

2. ขัน้ตอนการตรวจเอกสาร 
กรณีการยืน่คําขอกูเ้งนิและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอกูเ้งนิ โดยผูแ้ทนของสหกรณ์ยืน่ ณ หน่วยงาน 

เมือ่ผูรั้บคําขอตรวจสอบแลว้พบวา่คําขอไม่ถูกตอ้ง หรอืเอกสารไม่ครบถว้น และผูย้ืน่คําขอไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นทันท ี
ใหจั้ดทําบนัทกึระหวา่งผูย้ืน่คําขอกู ้และผูรั้บคําขอกู ้โดยระบรุายการความบกพร่อง และรายการทีต่อ้งการใหผู้ย้ืน่คําขอ
แกไ้ข พรอ้มกําหนดระยะเวลาการแกไ้ขและจัดสง่เอกสารในสว่นทีข่าด ใหช้ดัเจน ทัง้นี ้หากกําหนดระยะเวลาแลว้ ผูย้ืน่
คําขอ ไม่มายืน่แกไ้ขหรอืสง่เอกสารภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ใหผู้รั้บคําขอแจง้เป็นหนังสอืเพือ่สง่เอกสารคนืใหแ้ก่ผู ้
ยืน่คําขอ 

3. การพจิารณา 
กรณีที่เจา้หนา้ที่ผูรั้บผิดชอบ ไดพ้ิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบคําขอกูเ้งินและวิเคราะห์แผนงาน

โครงการของสหกรณ์แลว้ มขีอ้สงสยั ตอ้งการใหผู้ย้ืน่คําขอ ชีแ้จงรายละเอยีดขอ้มูลเพิม่เตมิ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําข
ดําเนนิการชีแ้จงขอ้มลูได ้ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 

4. ขัน้ตอนการดําเนนิงาน ตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้ง หรือ
ไดรั้บการชีแ้จงขอ้มลูเพิม่เตมิครบถว้นถกูตอ้ง ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. หน่วยงานผูรั้บคําขอ จะแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วนัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั/ 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนดหรอื
วนัหยดุนขตัฤกษ์)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 
ชัน้ 3 อาคารกรมหมืน่พทิยาลงกร 
สาํนักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ 
เลขที ่20 ถ.พชิยั เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300  
โทร 0 2241 5902 โทรสาร 0 2243 3194/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนดหรอื
วนัหยดุนขตัฤกษ์)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
เลขที ่51 หมู ่1 ถ.สหีบรุานุกจิ แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ี
กรุงเทพฯ 10510 โทร 0 2914 5771 โทรสาร 0 2540 
7203/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :35 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

ขัน้ตอนการขอกูเ้งนิ 
กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์รับคําขอกูเ้งนิของสหกรณ์โดยตรวจสอบ 
ความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารประกอบคําขอกู ้
(หมายเหต:ุ (หน่วยสง่เสรมิสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวดั
....../สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1,2)) 

1 วนัทําการ - 
 

2 การพจิารณา 
กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์วเิคราะหถ์งึความจําเป็นของสหกรณ์ 
วเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องแผนงาน/โครงการความ

4 วนัทําการ - 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
เหมาะสมของจํานวนเงนิกูท้ีส่หกรณ์จําเป็นตอ้งใช ้ศกึษา
ขอ้มลูในพืน้ทีใ่หค้วามเห็นประกอบคําขอกูเ้งนิของสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยสง่เสรมิสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวดั
........../สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่
1,2)) 

3 พจิารณารายละเอยีด พรอ้มทัง้วเิคราะหเ์หตผุลความจําเป็นใน
การขอกูเ้งนิ วเิคราะหแ์ผนงานโครงการของสหกรณ์ ความ
เป็นไปไดข้องแผนงานพรอ้มระบคุวามเหมาะสมของจํานวน
เงนิกู ้ใหค้วามเห็นประกอบคําขอกู ้และสง่คําขอกูเ้งนิใหก้รม
สง่เสรมิสหกรณ์พจิารณา 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั........./สาํนักงาน
สง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1,2)) 

3 วนัทําการ - 
 

4 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ พจิารณาศกึษาขอ้มลูในพืน้ที ่วเิคราะห์
คําขอกูเ้งนิ วเิคราะหแ์ผนงานโครงการ วเิคราะหค์วามจําเป็น
ความเหมาะสมในการใหเ้งนิกู ้เพือ่นําเสนอประธาน
คณะอนุกรรมการพจิารณาเงนิกู ้กพส. 
/จัดทําวาระการประชมุ หนังสอืเชญิประชมุ เอกสารประกอบ
วาระการประชมุ และจัดประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณาเงนิกู ้
กพส. 
(หมายเหต:ุ (กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์)) 

20 วนัทําการ - 
 

5 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
คณะอนุกรรมการพจิารณาเงนิกูก้องทนุพัฒนาสหกรณ์มมีติ
และเสนอใหผู้ม้อํีานาจลงนาม 
(หมายเหต:ุ (กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์)) 

1 วนัทําการ - 
 

6 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ทีเ่สนอผลการอนุมัตใิหฝ่้ายเบกิจ่ายเงนิทนุดําเนนิการ 
และกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ดําเนนิการโอนเงนิเขา้บญัชขีอง
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั/สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์ฯ พืน้ที ่
1,2 
(หมายเหต:ุ (กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์)) 

2 วนัทําการ - 
 

7 การตรวจสอบเอกสาร 
ขัน้ตอนการเบกิเงนิ 
สหกรณ์เสนอเอกสารประกอบรายงานการขอเบกิเงนิกูต้อ่กลุม่
สง่เสรมิสหกรณ์ กลุม่ฯ ตรวจสอบเอกสารขอเบกิเงนิ สญัญา
กูย้มืเงนิ สญัญาค้ําประกนัหลักประกนัอืน่ๆและเอกสารอืน่ที่
เกีย่วขอ้งใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
(หมายเหต:ุ (หน่วยสง่เสรมิสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวดั
......../สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1,2 /
สหกรณ์จัดทําเอกสารประกอบการรายงานขอเบกิเงนิกู ้
ประกอบดว้ย 1.หนังสอืขอเบกิเงนิ 2. สาํเนารายงานการ
ประชมุคณะกรรมการดําเนนิการครัง้ทีม่มีตขิอเบกิเงนิกู/้ 
แตง่ตัง้ผูแ้ทนสหกรณ์เพือ่ลงนามในหนังสอืสญัญากูย้มืฯ 3. 
หนังสอืสญัญากูย้มืเงนิและหนังสอืค้ําประกนัเงนิกู ้4. สาํเนา
บญัชเีงนิฝาก ธกส. (อาจเป็นบัญชเีดมิทีส่หกรณ์มอียูแ่ลว้ก็
ได)้ )) 

1 วนัทําการ - 
 

8 พจิารณาตรวจสอบรายละเอยีดของเอกสารการขอเบกิเงนิกู ้
และเสนอผูเ้กีย่วขอ้งลงนามในเอกสารตา่งๆ / ดําเนนิการโอน
เงนิเขา้บญัชขีองสหกรณ์ พรอ้มแจง้สหกรณ์และแจง้ใหก้ลุม่
สง่เสรมิสหกรณ์ทราบดว้ย 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั......./สํานักงาน
สง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1,2)) 

3 วนัทําการ - 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
แบบคําขอกูเ้งนิกองทุนพฒันาสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

2 
 

งบทดลองของสหกรณ ์ณ วนัสิน้เดอืนกอ่นรายงานขอกูเ้งนิ กพส. 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

3 
 

งบดลุและงบกําไรขาดทนุของสหกรณ ์3 ปียอ้นหลงั กอ่นทีย่ ืน่เวน้
แตส่หกรณปิ์ดบญัชไีมแ่ลว้เสร็จใหใ้ชง้บการเงนิกอ่นหนา้น ัน้ 1 ปี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4 
 

แบบสํารวจสมาชกิทีแ่สดงความจํานงขอเขา้รว่มโครงการขอกูเ้งนิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชเ้พิม่เตมิกรณีสหกรณ์ขอกูใ้นวตัถปุระสงคเ์พือ่จัดหาสนิคา้
มาจําหน่าย รวบรวมผลผลติ และใหส้มาชกิกู)้ 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

5 
 

สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการดําเนนิการคร ัง้ทีม่มีต ิ
ขอกูเ้งนิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6 
 

สําเนาแผนงานประจําปีของสหกรณส์ว่นทีจ่ะขอกูเ้งนิกองทุน
พฒันาสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7 
 

สําเนาหนงัสอืเอกสารหลกัฐานการจํานองทีด่นิของสหกรณแ์ละ
ลําดบัทีส่หกรณ์จํานองทีด่นิหรอืสําเนาเอกสารทีด่นิทีจ่ะจํานองใหม่
หรอืจํานองเพิม่เตมิและรายละเอยีดสิง่ปลกูสรา้ง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชเ้พิม่เตมิกรณีสหกรณ์มทีีด่นิใชใ้นการค้ําประกนัเงนิกู)้ 

กรมทีด่นิ 

8 
 

หนงัสอืรบัรองราคาประเมนิของกรมทีด่นิของสํานกังานทีด่นิ
อําเภอ/จงัหวดัพรอ้มหนงัสอืรบัรองราคาซือ้ขายทีด่นิในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงตามราคาทอ้งถิน่ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชเ้พิม่เตมิกรณีทีส่หกรณ์มทีีด่นิในการค้ําประกนัเงนิกู)้ 

กรมทีด่นิ 

9 
 

แผนทีท่ ีต่ ัง้ของทีด่นิโดยสงัเขปพรอ้มอาณาบรเิวณใกลเ้คยีงและ
ทางเขา้ออกพรอ้มภาพถา่ยทีด่นิและบรเิวณโดยรอบ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชเ้พิม่เตมิกรณีสหกรณ์ทีม่ทีีด่นิใชใ้นการค้ําประกันเงนิกู)้ 

- 

10 
 

สําเนารายงานการประชุมใหญค่ร ัง้ทีม่มีตใิหล้งทนุในทรพัยส์นิ
กรณีการกูว้ตัถปุระสงคเ์พือ่ลงทนุในทรพัยส์นิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชเ้พิม่เตมิกรณีทีส่หกรณ์ขอกูเ้พือ่ลงทนุในทรัพยส์นิ) 

- 

11 
 

ประมาณการคา่ลงทนุพรอ้มใบเสนอราคาประมาณการรายได-้
รายจา่ยและแบบแปลนการกอ่สรา้งทีม่วีศิวกรรมรบัรองกรณีการกู ้
เงนิวตัถปุระสงคเ์พือ่ลงทนุในทรพัยส์นิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชเ้พิม่เตมิกรณีทีส่หกรณ์ขอกูเ้พือ่ลงทนุในทรัพยส์นิ) 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ย

ละ) 
1 ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การอนมุตัใิหเ้งนิกูเ้งนิทนุอืน่แกส่หกรณ์/กลุม่เกษตรกร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาเงนิกู ้

1. สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรทีจ่ะขอกูเ้งนิกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกรจะตอ้งผ่านมาตรฐานสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร
ของกรมสง่เสรมิสหกรณ์ของปีลา่สดุ 

2. ขัน้ตอนการตรวจเอกสาร 
   กรณีการยื่นคําขอกูเ้งนิและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอกูเ้งนิโดยผูแ้ทนของสหกรณ์ยืน่ ณ หน่วยงาน 

เมือ่ผูรั้บคําขอตรวจสอบแลว้พบวา่คําขอไมถ่กูตอ้งหรอืเอกสารไมค่รบถว้นและผูย้ืน่คําขอไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นทันทใีห ้
จัดทําบันทกึระหว่างผูย้ืน่คําขอกูแ้ละผูรั้บคําขอกู ้โดยระบุรายการความบกพร่องและรายการทีต่อ้งการใหผู้ย้ื่นคําขอ
แกไ้ขพรอ้มกําหนดระยะเวลาการแกไ้ขและจัดสง่เอกสารในสว่นทีข่าดใหช้ดัเจน ทัง้นี้หากกําหนดระยะเวลาแลว้ผูย้ืน่คําขอ
ไมม่ายืน่แกไ้ขหรอืสง่เอกสารภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดใหผู้รั้บคําขอแจง้เป็นหนังสอืเพือ่สง่เอกสารคนืใหแ้กผู่ย้ืน่คําขอ 

3. ขัน้ตอนการพจิารณา 
   กรณีทีเ่จา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบไดพ้จิารณาเอกสารหลักฐานประกอบคําขอกูเ้งนิและวเิคราะหแ์ผนงานโครงการ

ของสหกรณ์แลว้มขีอ้สงสยัตอ้งการใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงรายละเอยีดขอ้มูลเพิม่เตมิสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการ
ชีแ้จงขอ้มลูไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 

4. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งหรือ
ไดรั้บการชีแ้จงขอ้มลูเพิม่เตมิครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

5. หน่วยงานผูรั้บคําขอจะแจง้ผลการพิจารณาและกําหนดวันทําสัญญาใหผู้ย้ื่นคําขอทราบงานบริการนี้ผ่านการ
ดําเนนิการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแลว้ 

 มกีารผ่านการดําเนินการลดขัน้ตอนจนเป็นปัจจุบัน คอืจากเดมิกรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัตเิงินทีส่่วนกลาง 
จงึจะโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดหรือสํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที ่1  
และพืน้ที ่2 แตปั่จจบุันกรมสง่เสรมิสหกรณ์ไดจั้ดสรรวงเงนิใหก้ับจังหวัดโดยโอนเงนิใหต้ามวงเงนิทีจั่ดสรรในสว่นของ
จังหวดัแตล่ะจังหวดัเพือ่ใหจั้งหวดัสามารถดําเนนิการเบกิจา่ยเงนิไดเ้อง 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)) 
1. สว่นกลาง 
กลุม่วเิคราะหเ์งนิทนุอืน่ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์กรม
สง่เสรมิสหกรณ์ 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 3 อาคาร 3 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ เลขที ่12 ถนนกรุงเกษม แขวงวดัสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศพัท ์: 0 2281 8170,  
โทรสาร : 0 2281 8170, 0 2628 5156   
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cmsdo@cpd.go.th /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 – 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)) 
2. สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 3 อาคารกรมหมืน่พทิยาลงกรณ์เลขที ่20 ถนนพชิยั 
เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศพัท ์: 0 2241 5902, โทรสาร : 0 2243 3194   
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 – 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)) 
3. สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
ทีอ่ยู ่: 352 ถนนสหีบรุานุกจิ แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ี
กรุงเทพมหานคร 10510 
โทรศพัท ์: 0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770  
โทรสาร : 0 2540 7203   
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 – 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 38 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การพจิารณา 
กรมสง่เสรมิสหกรณ์พจิารณาเสนอโครงการขอกูเ้งนิ
กองุทนฯเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ (กลุม่วเิคราะหเ์งนิทนุอืน่)) 

0 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

2 เมือ่ไดรั้บอนุมัตเิงนิกูย้มืจากกองทนุฯ จงึจัดทํา
รายละเอยีดการจัดสรรกรอบวงเงนิโดยยดึหลักจํานวน
สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ทีผ่า่นมาตรฐานและจํานวน
สมาชกิของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 
(หมายเหต:ุ (กลุม่วเิคราะหเ์งนิทนุอืน่)) 

0 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

3 สรุปรายละเอยีดการจัดสรรในแตล่ะจังหวดัเสนอ
ประธานคณะกรรมการบรหิารโครงการเพือ่ขอความ
เห็นชอบ 
(หมายเหต:ุ (กลุม่วเิคราะหเ์งนิทนุอืน่)) 

0 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

4 ประชมุคณะกรรมการบรหิารโครงการเพือ่พจิารณา
อนุมัตแิละกําหนดหลักเกณฑเ์งือ่นไขการบรหิารการ
จัดสรรเงนิ 
(หมายเหต:ุ (กลุม่วเิคราะหเ์งนิทนุอืน่และกลุม่บรหิาร
จัดการเงนิทนุ)) 

0 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

5 แจง้จังหวัดเพือ่ดําเนนิการตามกรอบวงเงนิทีไ่ดรั้บ
จัดสรร 
(หมายเหต:ุ (กลุม่วเิคราะหเ์งนิทนุอืน่)) 

0 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

6 หมายเหต ุ
การพจิารณาขอ้ 1 - 5 ขา้งตน้ 
แสดงรายละเอยีดขัน้ตอนการดําเนนิงานของกรม
สง่เสรมิสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ -) 

0 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

7 การตรวจสอบเอกสาร 
ขัน้ตอนการขอกูเ้งนิ กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์รับคําขอกูเ้งนิ
ของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรพรอ้มทัง้ตรวจสอบความ
ถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารประกอบ 
คําขอกู ้
(หมายเหต:ุ (กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ของสํานักงาน
สหกรณ์จังหวดั/ สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2)) 

2 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

8 การพจิารณา 
กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์วเิคราะหค์วามจําเป็นในการกูเ้งนิ
ของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ความเป็นไปไดข้อง
แผนงาน/โครงการความเหมาะสมของจํานวนเงนิกูท้ี่
สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ตอ้งศกึษาขอ้มลูในพืน้ทีใ่ห ้
ความเห็นประกอบการพจิารณาคําขอกูเ้งนิของ
สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรและสง่เรือ่งใหส้าํนักงาน
สหกรณ์จังหวดั/สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2 
(หมายเหต:ุ (กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ของสํานักงาน
สหกรณ์จังหวดั/ สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2)) 

6 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

9 การพจิารณา/อนุมัต/ิแจง้ผลการอนุมัต ิ
พจิารณารายละเอยีดและจัดทําบนัทกึเพือ่เสนอและจัด
ประชมุคณะกรรมการระดบัจังหวดัโดยวเิคราะหค์วาม
เป็นไปไดข้องโครงการกจิกรรมทีก่ลุม่เกษตรกรเสนอ
และจัดทําสรุปรายงานการวเิคราะหเ์พือ่เสนอ
คณะกรรมการระดบัจังหวดั 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั/สํานักงาน
สง่เสรมิสหกรณ์ กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2)) 

11 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

10 นัดหมายและแจง้กําหนดการประชมุคณะกรรมการ
ระดบัจังหวดัรวมทัง้จัดประชมุคณะกรรมการระดบั

7 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 
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จังหวดั 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั/สํานักงาน
สง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2)) 

 

11 พจิารณาผลการประชมุเพือ่พจิารณาคําขอกูห้รอื
ดําเนนิการอืน่ๆเกีย่วกบัเงนิกองทนุฯเพือ่เสนอใหผู้ม้ ี
อํานาจอนุมัต/ิไม่อนุมัต ิ
(18 วนัทําการหลงัจากตรวจสอบความถกูตอ้งเอกสารแลว้) 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั/สํานักงาน
สง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2)) 

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

12 สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั/สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2 แจง้มตผิลการ
ประชมุผลการพจิารณาวา่อนุมัต/ิไมอ่นุมัตพิรอ้ม
เอกสารแบบฟอรม์สญัญากูย้มืเงนิสญัญาค้ําประกนัและ
หลกัประกนัอืน่ๆ (ถา้ม)ี ใหก้ลุม่สง่เสรมิสหกรณ์
ดําเนนิการตอ่ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั/สํานักงาน
สง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2)) 

2 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

13 กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์แจง้ผลอนุมัต/ิไมอ่นุมัตใิห ้
สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรทราบและดําเนนิการตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ (กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ของสํานักงาน
สหกรณ์จังหวดั/ สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2)) 

2 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

14 การตรวจสอบเอกสาร 
ขัน้ตอนการรับเอกสารเพือ่ประกอบการขอเบกิเงนิ 
1. สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรจัดทําเอกสารประกอบการ
รายงานขอเบกิเงนิกูป้ระกอบดว้ย 
1.1 หนังสอืขอเบกิเงนิ 
1.2 สาํเนารายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนนิการ
ครัง้ทีม่มีตขิอเบกิเงนิกู/้แตง่ตัง้ผูแ้ทนสหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรเพือ่ลงนามในหนังสอืสญัญากูย้มืฯ 
1.3 หนังสอืสญัญากูย้มืเงนิและหนังสอืค้ําประกนัเงนิกู ้
1.4) สาํเนาบญัชเีงนิฝาก ธกส. (เปิดบญัชกีลุม่
เกษตรกรใหมใ่นชือ่โครงการนัน้ๆ) 
1.5) เอกสารอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
(หมายเหต:ุ (กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ของสํานักงาน
สหกรณ์จังหวดั/ สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2)) 

0 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

15 2. กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ชว่ยแนะนําสหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรจัดทําหลกัฐานการกูย้มืและหลักประกนัพรอ้ม
ทัง้ตรวจสอบสญัญากูย้มืเงนิสญัญาค้ําประกนั
หลกัประกนัอืน่ๆและเอกสารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้นในพืน้ทีข่องกลุม่เกษตรกร/สหกรณ์เป้าหมาย
และสง่ใหส้าํนักงานสหกรณ์จังหวดั/สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2 
(หมายเหต:ุ (กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ของสํานักงาน
สหกรณ์จังหวดั/ สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2) 

3 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

16 3. สํานักงานสหกรณ์จังหวัด/สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2 ตรวจสอบ
เอกสารขอเบกิเงนิสญัญากูย้มืเงนิสญัญาค้ําประกนัและ
หลกัประกนัอืน่ๆพรอ้มเอกสารประกอบอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
และใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งลงนามในเอกสารตา่งๆ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั/สํานักงาน
สง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2)) 

2 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

17 4. สาํนักงานสหกรณ์จังหวัด/สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2 ดําเนนิการโอน
เงนิเขา้บญัชขีองสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรพรอ้มแจง้
สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรและแจง้ใหก้ลุม่สง่เสรมิสหกรณ์
ทราบดว้ย 

2 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 
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(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั/สํานักงาน
สง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2)) 

18 ตารางแสดงขัน้ตอนการบรกิาร 
ระยะเวลาดําเนนิการรวม 38 วนัทําการเนือ่งจากเป็น
กระบวนการงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุมัตเิงนิกู ้
รายละเอยีดและขัน้ตอนมากกวา่ตอ้งมกีารพจิารณา
ดว้ยความละเอยีดรอบคอบและขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน
ยุง่ยากกวา่ทําใหต้อ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ประกอบกับ
กลุม่เกษตรกรจะขอกูเ้งนิกบัสาํนักงานสหกรณ์จังหวดั
ในชว่งเริม่การผลติพรอ้มๆกนัอาจทําใหเ้กดิความเสีย่ง
ขึน้ได ้
(หมายเหต:ุ -) 

0 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
หนงัสอืขอกูเ้งนิของกลุม่เกษตรกร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

2 
 

แบบคําขอกูเ้งนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการของกลุม่
เกษตรกรทีม่มีตขิอกูเ้งนิกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(พรอ้มรับรองสาํเนา) 

- 

4 
 

งบทดลองณวนัสิน้เดอืนกอ่นเสนอเรือ่งขอกูเ้งนิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(พรอ้มรับรองสาํเนา) 

- 

5 รายงานกจิการประจําปีและงบดลุงบกําไรขาดทนุปีปจัจุบนัและ
ยอ้นหลงั 2 ปี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(พรอ้มรับรองสาํเนา) 

- 

6 
 

รายละเอยีดทรพัยส์นิทีจํ่านอง (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(พรอ้มรับรองสําเนา) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1) อากรแสตมป์ตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาเงนิกูแ้ละสญัญาคํา้ประกนั 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การอนญุาตใหส้มาชกินคิมสหกรณ์เขา้ทาํประโยชนใ์น
ทีด่นิของนคิมสหกรณ์ (กสน.3) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
การจัดทีด่นิในรูปนคิมสหกรณ์กรมสง่เสรมิสหกรณ์จะดําเนนิการจัดสรรทีด่นิใหแ้กร่าษฎรทีไ่ม่มทีีด่นิทํากนิหรอืมี

นอ้ยไม่เพียงพอแก่การประกอบอาชพีรวมถงึการจัดบริการในดา้นต่างๆเพื่อความสะดวกในการใชท้ีด่นิเพื่อประกอบ
อาชพีและทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บัสมาชกินคิมสหกรณ์ตามพระราชบญัญัตจัิดทีด่นิเพือ่การครองชพีพ.ศ. 2511 โดยอนุญาตให ้
เขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของนคิมสหกรณ์ (กสน.3) และการออกหนังสอืแสดงการทําประโยชน ์(กสน.5) 
หมายเหต ุ:    

1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมีการแจง้ผลการพิจารณาและกําหนดวันทําสัญญาใหผู้ย้ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่
พจิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -) 
กลุม่จัดทีด่นินคิมสหกรณ์กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ทีอ่ยู ่12 ถนนกรุงเกษมแขวงวดัสามพระยา
เขตพระนครกรุงเทพฯ 10200  
โทรศพัท ์02-628-5161 โทรสาร 02-628-5161 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 053-047-107)) 
นคิมสหกรณ์แม่แตง จังหวดัเชยีงใหม ่   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 053-475-496)) 
นคิมสหกรณ์พรา้ว  จังหวัดเชยีงใหม ่  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 054-465-324)) 
นคิมสหกรณ์เชยีงคํา  จังหวดัพะเยา   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 054-268-642)) 
นคิมสหกรณ์หา้งฉัตร  จังหวดัลําปาง   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 055-554-154)) 
นคิมสหกรณ์แม่สอด  จังหวดัตาก   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 055-851-116)) 
นคิมสหกรณ์นครชมุ  จังหวดักําแพงเพชร  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 055-810-635)) 
นคิมสหกรณ์ฟากทา่  จังหวดัอตุรดติถ ์   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 055-402-128)) 
นคิมสหกรณ์พชิยั   จังหวดัอตุรดติถ ์ 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 055-951-303)) 
นคิมสหกรณ์หนองบวั  จังหวดัสโุขทัย   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 055-601-016)) 
นคิมสหกรณ์พระร่วง  จังหวดัสโุขทยั   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 055-614-152)) 
นคิมสหกรณ์ครีมีาศ  จังหวดัสโุขทยั  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 055-652-642)) 
นคิมสหกรณ์สวรรคโลก  จังหวัดสโุขทยั   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 055-681-579)) 
นคิมสหกรณ์ศรสีาํโรง  จังหวดัสโุขทัย   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 034-478-403)) 
นคิมสหกรณ์บา้นไร่  จังหวดัสมทุรสาคร  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 034-857-509)) 
นคิมสหกรณ์โคกขาม  จังหวดัสมทุรสาคร  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 032-424-307)) 
นคิมสหกรณ์ชะอํา  จังหวัดเพชรบรุ ี  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 032-461-200)) 
นคิมสหกรณ์ทา่ยาง  จังหวดัเพชรบรุ ี  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 039-385-075-6)) 
นคิมสหกรณ์โป่งน้ํารอ้น จังหวัดจันทบรุ ี   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 037-401-232)) 
นคิมสหกรณ์กบนิทรบ์รุ ีจังหวดัปราจนีบรุ ี  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 037-244-675)) 
นคิมสหกรณ์สระแกว้  จังหวดัสระแกว้   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 037-258-969)) 
นคิมสหกรณ์วงัน้ําเย็น  จังหวดัสระแกว้   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 038-666-186)) 
นคิมสหกรณ์ชะแวะ จังหวัดระยอง   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 034-685-045)) 
นคิมสหกรณ์ทองผาภมู ิ จังหวัดกาญจนบรุ ี  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 042-689-092)) 
นคิมสหกรณ์ดอนตาล  จังหวดัมกุดาหาร   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 042-640-102-3)) 
นคิมสหกรณ์ดงเย็น  จังหวดัมุกดาหาร   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 045-465-214)) 
นคิมสหกรณ์พนา   จังหวดัอํานาจเจรญิ  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 075-687-940 )) 
นคิมสหกรณ์อา่วลกึ  จังหวัดกระบี ่   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 086-476-5414)) 
นคิมสหกรณ์คลองทอ่ม  จังหวัดกระบี ่  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 077-292-051)) 
นคิมสหกรณ์ทา่ฉาง  จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 077-379-025)) 
นคิมสหกรณ์กาญจนดษิฐ ์ จังหวดัสรุาษฎรธ์านี  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 077-399-123)) 
นคิมสหกรณ์พนม  จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 077-506-992)) 
นคิมสหกรณ์หลงัสวน  จังหวดัชมุพร   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 077-622-043)) 
นคิมสหกรณ์ทา่แซะ  จังหวดัชมุพร   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 075-757-670)) 
นคิมสหกรณ์ทุง่สง  จังหวดันครศรธีรรมราช  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 073-538-105)) 
นคิมสหกรณ์ปิเหล็ง  จังหวดันราธวิาส   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 073-565-167)) 
นคิมสหกรณ์บาเจาะ  จังหวดันราธวิาส   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :  22 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขออนุญาตเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของนคิม
สหกรณ์พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ 
1.2 เจา้หนา้ทีรั่บคําขอและตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้น
ของขอ้ความและเอกสารหลักฐาน 
หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบนคิมสหกรณ์) 

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีน่คิมสหกรณ์พจิารณาตรวจสอบรายละเอยีด
เพือ่เสนอตอ่สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัพจิารณา 
2.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานสหกรณ์จังหวดัพจิารณาตรวจสอบ
รายละเอยีดจัดทําความเห็นชอบเพือ่เสนอตอ่กรมสง่เสรมิ
สหกรณ์พจิารณา 
2.3 เจา้หนา้ทีก่รมสง่เสรมิสหกรณ์พจิารณาคําขออนุญาต
เขา้ทําประโยชนข์องสมาชกินคิมสหกรณ์และเสนออธบิดเีพือ่
อนุญาต 
หมายเหต:ุ 
(ผูรั้บผดิชอบนคิมสหกรณ์ (ระยะเวลา 7 วนัทําการ)  
และสาํนักงานสหกรณ์จังหวดั (ระยะเวลา 5 วนัทําการ) 
เจา้หนา้ทีน่คิมสหกรณ์พจิารณาตรวจสอบรายละเอยีดดงันี ้
1.คณุสมบตัขิองผูข้ออนุญาตไดแ้กผ่า่นการคัดเลอืกบคุคล
เขา้เป็นสมาชกินคิมสหกรณ์และสหกรณ์นคิม 
2.แผนผังจัดแบง่แปลงทีด่นิทีต่ัง้ทีด่นิกบัแผนทีว่งรอบกนั
เขตนคิมสหกรณ์ 
3.การอนุญาตของผูข้อและคูส่มรสเนื้อทีร่วมกันไมเ่กนิ 50 ไร่ 
4.ตรวจสอบการครอบครองและการใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีท่ี่
ขออนุญาต) 

20 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อธบิดพีจิารณาลงนามอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
แบบคําขออนุญาตเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของนคิมสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ  1  ฉบับ 
สําเนา  0  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

กรมการปกครอง 

3 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

กรมการปกครอง 

4 
 

ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบับ 
หมายเหต ุ (ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบับ 
หมายเหต ุ (ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

6 
 

ประกาศผลการคดัเลอืกบุคคลเขา้เป็นสมาชกินคิมสหกรณท์ี่
ปรากฏรายชือ่สมาชกิผูข้ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา  1  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

7 
 

สําเนาแผนผงัจดัแบง่ทีด่นิระวางทีด่นิแผนทีว่งรอบกนัเขตนคิม
สหกรณ์ 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  1  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

8 
 

บนัทกึการเปลืย่นแปลง (กสน.3) 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  0  ฉบับ 
หมายเหต ุ (ถา้ม)ี 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคําขออนุญาตเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของนคิมสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ (กสน.3)) 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืแสดงการทาํประโยชน ์(กสน.5) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
การจัดทีด่นิในรูปนคิมสหกรณ์กรมสง่เสรมิสหกรณ์จะดําเนนิการจัดสรรทีด่นิใหแ้กร่าษฎรทีไ่ม่มทีีด่นิทํากนิหรอืมี

นอ้ยไม่เพียงพอแก่การประกอบอาชพีรวมถงึการจัดบริการในดา้นต่างๆเพื่อความสะดวกในการใชท้ีด่นิเพื่อประกอบ
อาชพีและทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บัสมาชกินคิมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตจัิดทีด่นิเพือ่การครองชพีพ.ศ 2511 โดยอนุญาตให ้
เขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของนคิมสหกรณ์ (กสน.3) และการออกหนังสอืแสดงการทําประโยชน ์(กสน.5) 

หมายเหต ุ:    
1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมีการแจง้ผลการพิจารณาและกําหนดวันทําสัญญาใหผู้ย้ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่
พจิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการ
กําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู ่
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 23 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอหนังสอืแสดงการทําประโยชนพ์รอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
1.2 เจา้หนา้ทีรั่บคําขอและตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้น
ของขอ้ความและเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบนคิมสหกรณ์)) 

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการ

สหกรณ์ 
 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีน่คิมสหกรณ์พจิารณาตรวจสอบรายละเอยีด
เพือ่เสนอตอ่สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัพจิารณา 
2.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานสหกรณ์จังหวดัพจิารณาตรวจสอบ
รายละเอยีดจัดทําความเห็นเพือ่เสนอตอ่กรมสง่เสรมิสหกรณ์
พจิารณา 
2.3 เจา้หนา้ทีก่รมสง่เสรมิสหกรณ์พจิารณาคําขออนุญาต
เขา้ทําประโยชนข์องสมาชกินคิมสหกรณ์และเสนออธบิดเีพือ่
อนุญาต 
หมายเหต:ุ 
 (ผูรั้บผดิชอบนคิมสหกรณ์ (ระยะเวลา 8 วนัทําการ) 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั (ระยะเวลา 5 วนัทําการ) 
เจา้หนา้ทีน่คิมสหกรณ์ตรวจสอบดงันี ้
1.คณุสมบตัขิองผูข้ออนุญาตไดแ้กผ่า่นการคัดเลอืกเขา้เป็น
สมาชกินคิมสหกรณ์และสหกรณ์นคิม 
2.แผนผังจัดแบง่แปลงทีด่นิทีต่ัง้ทีด่นิกบัแผนทีว่งรอบกนั
เขตนคิมสหกรณ์ 

21 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการ

สหกรณ์ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3.เนือ้ทีผู่ข้อและคูส่มรสรวมกนัไมเ่กนิ 50 ไร ่
4.ตรวจสอบการครอบครอง 
และการใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีท่ีข่ออนุญาต 
5.กรอกรายละเอยีดและขึน้รูปทีด่นิตามแผนทีท่ีอ่ธบิด ี
ลงนามแลว้ในแบบหนังสอืแสดงการทําประโยชน ์(กสน. 5) 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อธบิดพีจิารณาลงนามอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการ

สหกรณ์ 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
แบบคําขอหนงัสอืแสดงการทําประโยชนแ์บบบนัทกึการตรวจสอบ
และความเห็นของหวัหนา้นคิมสหกรณ/์ผูอํ้านวยการนคิมสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ  1  ฉบบั 
สําเนา  0  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

กรมการปกครอง 

3 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

กรมการปกครอง 

4 
 

ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

กรมการปกครอง 

5 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

กรมการปกครอง 

6 
 

สําเนาใบเสร็จรบัเงนิคา่ชว่ยทนุรฐับาล 
ฉบบัจรงิ  0 ฉบบั 
สําเนา  1  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

7 
 

ประกาศผลการคดัเลอืกบุคคลเขา้เป็นสมาชกินคิมสหกรณท์ีป่รากฏ
ชือ่สมาชกิผูข้อออกหนงัสอืแสดงการทําประโยชน ์
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  1  ฉบับ 
หมายเหต ุ (เจา้หนา้ทีต่รวจสอบรายชือ่สมาชกิพรอ้มแนบสาํเนาประกาศ
ผลการคดัเลอืกฯ) 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

8 
 

สําเนาหนงัสอือนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของนคิมสหกรณ ์
(กสน.3) และบญัชแีนบทา้ยหนงัสอือนุญาต 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  1  ฉบับ 
หมายเหต ุ (เจา้หนา้ทีแ่นบสําเนาหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชนใ์น
ทีด่นิของนคิมสหกรณ์ (กสน.3) และบัญชแีนบทา้ยหนังสอือนุญาต) 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

9 
 

บนัทกึการเปลีย่นแปลง (กสน.5) 
ฉบบัจรงิ  1  ฉบบั 
สําเนา  0  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

10 
 

หนงัสอืแสดงการทําประโยชน ์
ฉบบัจรงิ  2  ฉบบั 
สําเนา  0  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมเ่กนิไรล่ะ 200 บาท 

(หมายเหต:ุ (มาตรา 10 ใหเ้รยีกเก็บเงนิจากสมาชกินคิมสหกรณ์ 
เพือ่ชว่ยทนุรัฐบาลในอตัราทีอ่ธบิดกํีาหนดซึง่ไมเ่กนิไร่ละ 200 บาท )) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคําขอหนังสอืแสดงการทําประโยชน์ 
(หมายเหต:ุ (กสน.5)) 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตใชท้ีด่นิในเขตนคิมสหกรณ์ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
การดําเนินการจัดทีด่นิในเขตนคิมสหกรณ์ใหแ้กร่าษฎรทีไ่ม่มทีีด่นิทํากนิหรอืมนีอ้ยไม่พอแกก่ารประกอบอาชพี

ภายใตบ้ทบัญญัตแิห่งพระราชบัญญัตจัิดทีด่นิเพื่อการครองชพีพ.ศ. 2511 ซึง่นอกจากจัดสรรทีด่นิใหแ้ก่สมาชกินคิม
สหกรณ์โดยการอนุญาตเขา้ทําประโยชน์ในทีด่นิของนคิมสหกรณ์ (กสน.3) และออกหนังสอืแสดงการทําประโยชน ์
(กสน.5) แลว้ยังมกีารอนุญาตใหบุ้คคลธรรมดานิตบิุคคลและสว่นราชการหรอืรัฐวสิาหกจิใชท้ีด่นิในเขตนิคมสหกรณ์
ตามมาตรา 15 ซึง่กําหนดวา่หา้มมใิหผู้ใ้ดเขา้ไปหาประโยชน์ยดึถอืครอบครองปลกูสรา้งกน่สรา้งแผว้ถางเผาป่าหรอืทํา
ดว้ยประการใดๆ อันเป็นการทําลายหรอืทําใหเ้สือ่มสภาพทีด่นิหรอืทําใหเ้ป็นอันตรายแกท่รัพยากรธรรมชาตใินทีด่นิ
ภายในเขตของนิคมเวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากอธบิด ีและมาตรา 16กําหนดว่าการอนุญาตตามมาตรา 15 ใหอ้ธบิดมีี
อํานาจเรียกเก็บเงนิค่าบํารุงตามจํานวนทีอ่ธบิดกํีาหนดโดยสมควรแก่กจิการนั้นเงนิค่าบํารุงนั้นใหใ้ชเ้พื่อประโยชน์
สว่นรวมของนคิมสหกรณ์ โดยกรมสง่เสรมิสหกรณ์ไดอ้อกระเบยีบกรมสง่เสรมิสหกรณ์วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละอัตราการ
เก็บเงนิคา่บํารุงนคิมสหกรณ์สาํหรับการเขา้หาประโยชนห์รอืกระทําการอืน่ใดภายในเขตนคิมสหกรณ์พ.ศ. 2556 

หมายเหต ุ:    
1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมีการแจง้ผลการพิจารณาและกําหนดวันทําสัญญาใหผู้ย้ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่
พจิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร  
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการ
กําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู ่
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :  24 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูย้ืน่คําขออนุญาตใชท้ีด่นิในเขตนคิมสหกรณ์พรอ้ม
เอกสารหลักฐานประกอบ 
2. เจา้หนา้ทีรั่บคําขอและตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้น
ของขอ้ความและเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบนคิมสหกรณ์)) 

 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีน่คิมสหกรณ์พจิารณาตรวจสอบรายละเอยีด
เพือ่เสนอตอ่สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั 
2.2 เจา้หนา้ทีส่ํานักงานสหกรณ์จังหวดัพจิารณาตรวจสอบ
รายละเอยีดจัดทําความเห็นเพือ่เสนอตอ่กรมสง่เสรมิ
สหกรณ์พจิารณา 
2.3 เจา้หนา้ทีก่รมสง่เสรมิสหกรณ์พจิารณาคําขออนุญาต
เป็นไปตามขอ้กฎหมายและจัดทํารายงานเสนอผูม้อํีานาจ
ลงนามเพือ่พจิารณาอนุญาต พรอ้มจัดทําสญัญาอนุญาตฯ 
3 ฉบบั 

หต:ุ  

2 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(ผูรั้บผดิชอบนคิมสหกรณ์ (ระยะเวลา 6 วนัทําการ) และ
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั (ระยะเวลา 3 วนัทําการ) 
เจา้หนา้ทีน่คิมสหกรณ์พจิารณาตรวจสอบรายละเอยีดดงันี ้
1.พืน้ทีท่ีข่ออนุญาตฯ 
2.จําลองรูปแปลงทีด่นิแสดงบรเิวณพืน้ทีข่ออนุญาตระบุ
ทศิมาตราสว่นความยาวของทกุดา้น 
3. กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับวตัถุประสงคท์ีข่อ
อนุญาตใชท้ีด่นิ)) 

3 นาม/คณะกรรมการมมีต ิ
าจลงนามพจิารณาอนุญาต 
หต:ุ -) 

 

 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
แบบคําขออนุญาตใชท้ีด่นิในเขตนคิมสหกรณ์ (กส.1/1, กส.1/2, 
กส.1/3) 
ฉบบัจรงิ  1  ฉบบั 
สําเนา  0  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคลหน่วยงานราชการหรอืรัฐวสิาหกจิใหใ้ชส้าํเนา
บตัรประชาชนของผูม้อํีานาจลงชือ่แทนนติบิคุคลหน่วยงานราชการหรอื
รัฐวสิาหกจิพรอ้มรับรองสาํเนา) 

กรมการปกครอง 

3 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบับ 
หมายเหต ุ– 

กรมการปกครอง 

4 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบับ 
หมายเหต ุ(สาํเนาหรอืหนังสอืรับรองของสาํนักงานทะเบยีนหุน้สว่น
บรษัิทแสดงการจดทะเบยีนวัตถปุระสงคแ์ละผูม้อํีานาจลงชือ่แทนนติิ
บคุคลผูข้ออนุญาต (ซึง่รับรองใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน) พรอ้มหลักฐานแสดง
อปุกรณ์ในการทํางานทะเบยีนหุน้สว่นบรษัิทตอ้งจดทะเบยีนในประเทศ
ไทยและผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นของนติบิคุคลนัน้ตอ้งมสีญัชาตไิทย
เกนิสองในสามของจํานวนผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นของนติบิคุคลนัน้
พรอ้มรับรองสาํเนา) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5 
 

หนงัสอืแสดงวา่เป็นผูไ้ดร้บัมอบอํานาจใหดํ้าเนนิการแทนสว่น
ราชการหรอืรฐัวสิาหกจิและนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคลหนังสอืมอบอํานาจใหต้ดิอากรแสตมป์ครบถว้น) 

- 

6 
 

รายละเอยีดของแผนงานหรอืโครงการทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต ุ(รายละเอยีดเกีย่วกับวตัถปุระสงคร์ะยะเวลาเริม่งานเป้าหมาย
ของโครงการคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการลงทนุรวมทัง้การใชแ้รงงานเกษตรใน
ทอ้งถิน่นัน้ๆและทอ้งถิน่ใกลเ้คยีงไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ 60 ของแรงงาน
เกษตรทีใ่ชท้ัง้หมดโดยจัดใหม้รีาษฎรซึง่อยูใ่นพืน้ทีนั่น้ไดรั้บจา้งใช ้
แรงงานเกษตรเป็นอนัดบัแรก) 

- 

7 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงบรเิวณพืน้ทีท่ ีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ  1  ฉบบั 
สําเนา  0  ฉบับ 
หมายเหต ุ (ตอ้งระบทุศิมาตราสว่นความยาวของทกุดา้นซึง่เมือ่รวมแลว้
จะตอ้งเทา่กบัจํานวนพืน้ทีท่ีข่ออนุญาตและทีด่นิขา้งเคยีงหากเป็นทีด่นิ

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
ตดิตอ่กับถนนลําหว้ยลําคลองตอ้งมสีญัลักษณ์นัน้ๆลงรูปในแผนที)่ 

8 
 

แผนผงัสิง่กอ่สรา้งโดยสงัเขป 
ฉบบัจรงิ  1  ฉบบั 
สําเนา  1  ฉบับ 
หมายเหต ุ (ตอ้งแสดงสิง่กอ่สรา้งตา่งๆในบรเิวณพืน้ทีท่ีข่ออนุญาต
พรอ้มระบจํุานวนเนือ้ทีข่องสิง่กอ่สรา้ง) 

- 

9 
 

สําเนารายงานการประชุมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขออนุญาตใชท้ีด่นิใน
เขตนคิมสหกรณ์ 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีสหกรณ์ใหแ้นบสําเนารายงานการประชมุ
คณะกรรมการดําเนนิการโดยมวีาระการขออนุญาตใชท้ีด่นิในเขตนคิม
สหกรณ์และมตใิหส้หกรณ์ขอใชท้ีด่นิเพือ่วตัถปุระสงคใ์ดจํานวนเนือ้ที่
และมอบหมายใหใ้ครเป็นผูข้ออนุญาตพรอ้มรับรองสําเนา 
2. กรณีหน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกจิใหแ้นบสาํเนารายงานการประชมุ
โดยมวีาระการขออนุญาตใชท้ีด่นิในเขตนคิมสหกรณ์และมตใิหข้อใช ้
ทีด่นิพรอ้มรับรองสาํเนา (ถา้ม)ี) 

- 

10 
 

ราคาประเมนิทีด่นิจากกรมธนารกัษข์ณะทําการขออนุญาตใชท้ีด่นิ 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

กรมการปกครอง 

11 
 

เอกสารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถปุระสงคต์ามทีข่ออนุญาตใชท้ีด่นิ 
(แลว้แตก่รณี) 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบบั 
หมายเหต ุ (หากการขออนุญาตใดๆทีต่อ้งผา่นการรับรองจากหน่วยงาน
เฉพาะใหแ้นบเอกสารการรับรองจากหน่วยงานนัน้ๆประกอบดว้ย) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ตามทีกํ่าหนดไวใ้นระเบยีบกรมสง่เสรมิสหกรณ์วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์

และอตัราการเก็บเงนิค่าบํารุงนิคมสหกรณ์สําหรบัการเข้าหา
ประโยชนห์รอืกระทําการอืน่ใดภายในเขตนคิมสหกรณ์พ.ศ. 2556 
(หมายเหต:ุ (โดยคดิอัตราคา่บํารุงนคิมสหกรณ์ตามราคาประเมนิทีด่นิ
ของกรมธนารักษ์ขณะทีทํ่าการของอนุญาตใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิภายใน
เขตนคิมสหกรณ์/ไร่/ปี)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคําขออนุญาตใชท้ีด่นิภายในเขตนคิมสหกรณ์กส.1/1 
(หมายเหต:ุ (สําหรับบคุคลธรรดา)) 

2 แบบคําขออนุญาตใชท้ีด่นิภายในเขตนคิมสหกรณ์กส.1/2 
(หมายเหต:ุ (สําหรับนติบิคุคลซึง่ไมใ่ชส่ว่นราชการหรอืรัฐวสิาหกจิ)) 

3 แบบคําขออนุญาตใชท้ีด่นิภายในเขตนคิมสหกรณ์กส.1/3 
(หมายเหต:ุ (สําหรับสว่นราชการหรอืรัฐวสิาหกจิ)) 

4 ระเบยีบกรมสง่เสรมิสหกรณ์วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละอตัราการเก็บเงนิคา่บํารุงนคิมสหกรณ์สาํหรับการ
เขา้หาประโยชนห์รอืกระทําการอืน่ใดภายในเขตนคิมสหกรณ์พ.ศ. 2556 
(หมายเหต:ุ -) 

หมายเหต ุ: - 
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คู่ม ือสําหรบัประชาชน :  การขออนุญาตใช้ที่ด ินในเขตนิคมสหกรณ์  
(การลงนามในสญัญา) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  24 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
การดําเนินการจัดทีด่นิในเขตนคิมสหกรณ์ใหแ้กร่าษฎรทีไ่ม่มทีีด่นิทํากนิหรอืมนีอ้ยไม่พอแกก่ารประกอบอาชพี

ภายใตบ้ทบัญญัตแิห่งพระราชบัญญัตจัิดทีด่นิเพื่อการครองชพีพ.ศ. 2511 ซึง่นอกจากจัดสรรทีด่นิใหแ้ก่สมาชกินคิม
สหกรณ์โดยการอนุญาตเขา้ทําประโยชน์ในทีด่นิของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) และออกหนังสอืแสดงการทําประโยชน ์
(กสน.5) แลว้ยังมกีารอนุญาตใหบุ้คคลธรรมดานิตบิุคคลและสว่นราชการหรอืรัฐวสิาหกจิใชท้ีด่นิในเขตนิคมสหกรณ์
ตามมาตรา 15 ซึง่กําหนดวา่หา้มมใิหผู้ใ้ดเขา้ไปหาประโยชน์ยดึถอืครอบครองปลกูสรา้งกน่สรา้งแผว้ถางเผาป่าหรอืทํา
ดว้ยประการใดๆอันเป็นการทําลายหรือทําใหเ้สือ่มสภาพทีด่นิหรือทําใหเ้ป็นอันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาตใินทีด่นิ
ภายในเขตของนิคมเวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากอธบิด ีและมาตรา 16กําหนดว่าการอนุญาตตามมาตรา 15 ใหอ้ธบิดมีี
อํานาจเรยีกเก็บเงนิคา่บํารุงตามจํานวนทีอ่ธบิดกํีาหนดโดยสมควรแกก่จิการนัน้เงนิคา่บํารุงนัน้ใหใ้ชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นรวมของ
นคิมสหกรณ ์โดยกรมสง่เสรมิสหกรณ์ไดอ้อกระเบยีบกรมสง่เสรมิสหกรณ์วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละอัตราการเก็บเงนิคา่บํารุง
นคิมสหกรณ์สาํหรับการเขา้หาประโยชนห์รอืกระทําการอืน่ใดภายในเขตนคิมสหกรณ์พ.ศ. 2556 ขอ้ 11 

หมายเหต ุ:    
1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมีการแจง้ผลการพิจารณาและกําหนดวันทําสัญญาใหผู้ย้ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่
พจิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร  
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู ่
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 11 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของสญัญา
อนุญาตฯ 
(เจา้หนา้ทีน่คิมสหกรณ์ตรวจสอบการลงนามในสญัญา
อนุญาตฯของผูข้ออนุญาตและพยานพรอ้มสําเนา
ใบเสร็จรับเงนิคา่บํารุงนคิมสหกรณ์ตามทีกํ่าหนดไวใ้น
ระเบยีบฯ (ถา้ม)ี 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบนคิมสหกรณ์ )) 

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีน่คิมสหกรณ์จัดทํารายงานและเสนอ
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัพจิารณาตรวจสอบรายละเอยีด
จัดทําความเห็นเพือ่เสนอกรมสง่เสรมิสหกรณ์พจิารณา 
2.2 เจา้หนา้ทีก่รมสง่เสรมิสหกรณ์พจิารณาตรวจสอบ
รายละเอยีดความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มูลเป็นไปตาม
ขอ้กฎหมายและจัดทํารายงานเสนอผูม้อํีานาจลงนามใน
สญัญาอนุญาตฯจํานวน 3 ฉบับ 

9 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(เจา้หนา้ทีก่รมสง่เสรมิสหกรณ์ตรวจสอบสญัญาอนุญาตฯ
และสาํเนาใบเสร็จรับเงนิคา่บํารุงนคิมสหกรณ์ตามที่
กําหนดไวใ้นระเบยีบฯ (ถา้ม)ี  
หมายเหต:ุ  
(ผูรั้บผดิชอบนคิมสหกรณ์ (ระยะเวลา 1 วนัทําการ)  
และสาํนักงานสหกรณ์จังหวดั (ระยะเวลา 3 วนัทําการ) 
1.นคิมสหกรณ์บางแหง่มรีะยะทางไกลจากสาํนักงาน
สหกรณ์จังหวดั 
2.บางจังหวัดผูว้า่ราชการจังหวัดไมไ่ดม้อบอํานาจการลง
นามในหนังสอืเสนอกรมสง่เสรมิสหกรณ์)) 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 เจา้หนา้ทีเ่สนอผูม้อํีานาจลงนามในสญัญาอนุญาตฯ 
3.2 เจา้หนา้ทีจั่ดสง่หนังสอืพรอ้มสญัญาอนุญาตฯ 
จํานวน 2 ฉบบัใหส้าํนักงานสหกรณ์จังหวดัใหน้คิมสหกรณ์
แจง้ผูข้ออนุญาตมารับสญัญาอนุญาตฯจํานวน 1 ฉบบั 
ณ ทีทํ่าการนคิมสหกรณ์และนคิมสหกรณ์เก็บไว ้1 ฉบบั
และนคิมสหกรณ์จัดทําทะเบยีนคมุสญัญาอนุญาตฯ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 สญัญาอนุญาตใชท้ีด่นิในเขตนคิมสหกรณจํ์านวน 3 ฉบบั 

ฉบบัจรงิ3ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

2 
 

สําเนาใบเสร็จรบัเงนิคา่บํารุงนคิมสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา2ฉบบั 
หมายเหต(ุหากมกีารคดิคา่บํารุงนคิมสหกรณ์ตามระเบยีบกรมสง่เสรมิ
สหกรณ์วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละอตัราการเก็บเงนิคา่บํารุงนคิมสหกรณ์
สาํหรับการเขา้หาประโยชนห์รอืกระทําการอืน่ใดภายในเขตนคิมสหกรณ์
พ.ศ.2556) 

กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ตามทีกํ่าหนดไวใ้นระเบยีบกรมสง่เสรมิสหกรณ์วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์

และอตัราการเก็บเงนิคา่บํารุงนคิมสหกรณ์สําหรบัการเขา้หาประ
โยนห์รอืกระทําการอืน่ใดภายในเขตนคิมสหกรณ์พ.ศ. 2556 
(หมายเหต:ุ (โดยคดิอัตราคา่บํารุงนคิมสหกรณ์ตามราคาประเมนิทีด่นิ
ของกรมธนารักษ์ขณะทีทํ่าการขออนุญาตใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิภายในเขต
นคิมสหกรณ์/ไร่/ปี)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การขออนุญาตเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชท้ ีด่นิที่
ไดร้บัเอกสารสทิธิใ์นเขตนคิมสหกรณ์ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
การขออนุญาตเปลีย่นแปลงวัตถุประสงคก์ารใชป้ระโยชน์ในทีด่นิในเขตนิคมสหกรณ์หมายถงึพื้นทีท่ีไ่ดจั้ดสรร

ใหก้ับสมาชกิเรยีบรอ้ยแลว้ตอ่มาสมาชกิตอ้งการขอเปลีย่นแปลงวัตถุประสงคก์ารใชป้ระโยชน์ในทีด่นิจากทําการเกษตรเป็น
วัตถุประสงคอ์ืน่ตอ้งไดรั้บการพจิารณาอนุญาตจากอธบิดกีรมส่งเสริมสหกรณ์ใหก้ระทําการอย่างอืน่ในทีด่นิทีจั่ดให ้
สมาชกิเขา้ทําประโยชนแ์ละไดรั้บเอกสารสทิธิแ์ลว้เอกสารสทิธิด์งักลา่วเชน่กสน. 3 กสน.5 โฉนด น.ส.3ก 
หมายเหต ุ:    

1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมีการแจง้ผลการพิจารณาและกําหนดวันทําสัญญาใหผู้ย้ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่
พจิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร  

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ 
 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทัว่ประเทศทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู ่
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 19 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขออนุญาตใชท้ีด่นิในเขตนคิมสหกรณ์
พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ 
1.2 เจา้หนา้ทีรั่บคําขอและตรวจสอบความถกูตอ้ง
ครบถว้นของขอ้ความและเอกสารหลกัฐาน 
หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบนคิมสหกรณ์)) 

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

2 การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีน่คิมสหกรณ์จัดทํารายงานและเสนอ
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัพจิารณาตรวจสอบ
รายละเอยีดจัดทําความเห็นเพือ่เสนอกรมสง่เสรมิ
สหกรณ์พจิารณา 
2.2 เจา้หนา้ทีก่รมสง่เสรมิสหกรณ์พจิารณาตรวจสอบ
รายละเอยีดความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มูลเป็นไป
ตามขอ้กฎหมายและจัดทํารายงานเสนอผูม้อํีานาจลง
นาม 
หมายเหต:ุ  
(ผูรั้บผดิชอบนคิมสหกรณ์ (ระยะเวลา 6 วนัทําการ) และ
สาํนักงานสหกรณ์ (ระยะเวลา 3 วนัทําการ) 
โดยเจา้หนา้ทีน่คิมสหกรณ์พจิารณาตรวจสอบ
รายละเอยีดดงันี้ 
1.พืน้ทีท่ีข่ออนุญาตฯ 
2.จําลองรูปแปลงทีด่นิแสดงบรเิวณพืน้ทีข่ออนุญาต

17 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ระบทุศิมาตราสว่นความยาวของทกุดา้น 
3. กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับวตัถุประสงคท์ี่
ขออนุญาตใชท้ีด่นิ)) 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อธบิดพีจิารณาลงนามในหนังสอืแจง้ผลการอนุญาต 
3.1 เจา้หนา้ทีเ่สนอผูม้อํีานาจลงนามการขออนุญาต
เปลีย่นแปลงวัตถปุระสงคก์ารใชท้ีด่นิทีไ่ดรั้บเอกสทิธิ์
ในเขตนคิมสหกรณ์ 
3.2 เจา้หนา้ทีจั่ดสง่หนังสอือนุญาตฯแจง้ให ้
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัใหน้คิมสหกรณ์แจง้ผูข้อ
อนุญาตทราบผลตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
แบบคําขอเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชท้ีด่นิทีไ่ดร้บัเอกสาร
สทิธิใ์นเขตนคิมสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ  1  ฉบบั 
สําเนา  0  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

- 

2 
 

สําเนาหนงัสอืเอกสารสทิธิ ์
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

- 

3 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบบั 
หมายเหต ุ - 

กรมการปกครอง 

4 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

กรมการปกครอง 

5 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบบั 
หมายเหต ุ - 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ครบถว้น (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ  1  ฉบบั 
สําเนา  1  ฉบับ 
หมายเหต ุ (ใชส้ําหรับกรณีผูข้ออนุญาตใชท้ีด่นิเป็นนติบิคุคล) 

- 

7 
 

หนงัสอืแสดงวา่เป็นผูท้ ีไ่ดร้บัมอบอํานาจใหดํ้าเนนิการแทนสว่น
ราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบับ 
หมายเหต ุ - 

- 

8 
 

รายละเอยีดของแผนงานหรอืโครงการทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ  1  ฉบบั 
สําเนา  1  ฉบับ 
หมายเหต ุ (รายละเอยีดของแผนงานหรอืโครงการทีข่ออนุญาต
พจิารณารายละเอยีดเกีย่วกบัวัตถปุระสงคร์ะยะเวลาเริม่งานเป้าหมายของ
โครงการคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการลงทนุรวมทัง้การใชแ้รงงานเกษตรใน
ทอ้งถิน่นัน้ๆและทอ้งถิน่ใกลเ้คยีงไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ 60 ของแรงงาน
เกษตรทีใ่ชท้ัง้หมดโดยจัดใหม้รีาษฎรซึง่อยูใ่นพืน้ทีนั่น้ไดรั้บจา้งใช ้
แรงงานเกษตรเป็นอนัดบัแรก) 

- 

9 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงบรเิวณพืน้ทีท่ ีข่ออนุญาตตอ้งระบุทศิมาตรา
สว่นความยาวของทุกดา้น 
ฉบบัจรงิ  1  ฉบบั 
สําเนา  1  ฉบับ 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ (แผนทีส่งัเขปแสดงบรเิวณพืน้ทีท่ีข่ออนุญาตตอ้งระบทุศิ
มาตราสว่นความยาวของทกุดา้นซึง่เมือ่รวมแลว้จะตอ้งเทา่กบัจํานวน
พืน้ทีท่ีข่ออนุญาตและทีด่นิขา้งเคยีงหากเป็นทีด่นิตดิตอ่กับถนนลําหว้ย
ลําคลองตอ้งมสีญัลักษณ์นัน้ๆลงรูปในแผนที)่ 

10 
 

แผนผงัสิง่กอ่สรา้งโดยสงัเขป 
ฉบบัจรงิ  1  ฉบบั 
สําเนา  1  ฉบับ 
หมายเหต ุ (แผนผังสิง่กอ่สรา้งโดยสงัเขปแสดงสิง่กอ่สรา้งตา่งๆใน
บรเิวณพืน้ทีท่ีข่ออนุญาตพรอ้มระบจํุานวนเนือ้ทีข่องสิง่กอ่สรา้ง) 

- 

11 
 

สําเนารายงานการประชุมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขออนุญาต
เปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชท้ีด่นิในเขตนคิมสหกรณ ์ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบบั 
หมายเหต ุ - 

- 

12 
 

เอกสารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ีข่อเปลีย่นแปลง 
ฉบบัจรงิ  0  ฉบบั 
สําเนา  2  ฉบบั 
หมายเหต ุ (เอกสารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งใหพ้จิารณาตามวตัถุประสงคท์ีข่อ
อนุญาตหากการขออนุญาตใดๆทีต่อ้งผา่นการรับรองจากหน่วยงานเฉพาะ
ใหแ้นบเอกสารการรับรองจากหน่วยงานนัน้ๆประกอบดว้ย) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ:  
ใชแ้บบฟอรม์คําขออนุญาตใชท้ีด่นิภายในเขตนคิมสหกรณ์โดยอนุโลม 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การอนมุตังิบดลุของผูชํ้าระบญัชสีหกรณ์ กรณีที่
ประชุมใหญไ่มค่รบองคป์ระชุม 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2553 บญัญัตวิา่ผูช้ําระ

บัญชตีอ้งทํางบดุลของสหกรณ์โดยไม่ชกัชา้ และใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์ตัง้ผูส้อบบัญชเีพื่อตรวจสอบงบดุลนัน้ เมือ่
ผูส้อบบัญชรัีบรองงบดลุแลว้ ใหผู้ช้ําระบัญชเีสนองบดลุตอ่ทีป่ระชมุใหญ่เพือ่อนุมัตแิลว้เสนองบดลุนัน้ตอ่นายทะเบยีน
สหกรณ์ ในกรณีทีก่ารประชมุใหญไ่มค่รบองคป์ระชมุ ใหผู้ช้าํระบญัชเีสนองบดลุตอ่นายทะเบยีนสหกรณ์เพือ่อนุมัต ิ

2. จากหลักกฎหมายดังกล่าว เมื่อผูช้ําระบัญชดํีาเนินการตามแนวทางการชําระบัญช ีโดยจัดทํางบดุลของ
สหกรณ์และไดรั้บการรับรองจากผูส้อบบัญชแีลว้ใหดํ้าเนนิการตามลําดับขัน้ตอน คอื เสนองบดลุทีไ่ดรั้บการรับรองจาก
ผูส้อบบัญชใีหท้ีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัตกิ่อน แลว้จงึเสนอต่อไปยังนายทะเบยีนสหกรณ์ กรณีทีไ่ม่
สามารถประชมุใหญ่ไดเ้นื่องจากสมาชกิมาร่วมประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามมาตรา 80 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ ผูช้ําระบัญชจีะตอ้งปฏบิัตติามคู่มือสําหรับประชาชนฉบับนี้ กล่าวคอื ผูช้ําระบัญชเีสนองบดุลทีผู่ส้อบบัญชี
ตรวจสอบและรับรองแลว้ตอ่นายทะเบยีนสหกรณเ์พือ่อนุมัต ิโดยยืน่คําขออนุมัตงิบดลุสหกรณ์กรณีทีป่ระชมุใหญ่ไม่ครบ
องคป์ระชมุพรอ้มเอกสาร ไปยังผูอํ้านวยการสํานักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ที ่1-10 ทีส่ํานักงานสหกรณ์แห่งนัน้ตัง้อยู่ ใน
ฐานะพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีม่อํีานาจหนา้ทีป่ฏบิัตกิารแทนนายทะเบยีนสหกรณ์ 
หมายเหต ุ:  

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ข เพิม่เตมิ
ไดใ้นขณะนั้น ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน ร่วมกันพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ขัน้ตอนการดําเนนิงาน ตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนั นับแตท่ีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (หรอืตดิตอ่ทางไปรษณีย)์)  
สาํนักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ ที ่1 – 10 ทัว่ประเทศ/ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
(มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 17 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูช้ําระบัญชยีืน่คําขออนุมัตงิบดลุสหกรณ์ กรณีทีป่ระชมุ
ใหญไ่มค่รบองคป์ระชมุพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่
คําขอตามคูม่อืนี้ 
1.2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น ถกูตอ้งของเอกสารใน
เบือ้งตน้ 

1 วนั กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 
 

2 การพจิารณา 
2.1 พจิารณาวเิคราะหค์วามถกูตอ้งของรายการในงบดลุและ
รายละเอยีดประกอบงบดลุทกุรายการ 
2.2 พจิารณารายละเอยีดประกอบรายการทรัพยส์นิทกุรายการ 
2.3 พจิารณารายงานของผูส้อบบญัช ี
2.4 พจิารณาเอกสารประกอบการประชมุใหญข่องผูช้าํระบญัช ี

15 วนั กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 
 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามอนุมัตงิบดลุของผูช้าํระบญัชใีน
กรณีทีป่ระชมุใหญ่ไมค่รบองคป์ระชมุ 

1 วนั กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 
 

  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 891 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาคําส ัง่แตง่ต ัง้เป็นผูชํ้าระบญัชขีองสหกรณ ์1 ฉบบั กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

3 
 

หนงัสอืคําขออนุมตังิบดุลของสหกรณ ์กรณีทีป่ระชุมใหญไ่มค่รบ
องคป์ระชุม 1 ชุด 

- 

4 
 

สําเนางบดลุ ณ วนัรบัมอบทรพัยส์นิและรายละเอยีดประกอบ 
1 ฉบบั (ทีผู่ส้อบบญัชรัีบรองแลว้) 

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

5 
 

สําเนารายละเอยีดประกอบรายการทรพัยส์นิทกุรายการ 
1 ชุด 

- 

6 
 

สําเนารายงานของผูส้อบบญัช ี1 ฉบบั กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

7 
 

สําเนาหนงัสอืเชญิประชุมใหญ ่1 ฉบบั - 

8 
 

สําเนารายงานการประชุมใหญข่องสหกรณ์ทีไ่มค่รบองคป์ระชุม 
1 ชุด 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 892 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การอนุมตังิบดุลของผูชํ้าระบญัชกีลุม่เกษตรกร 
กรณีทีป่ระชุมใหญไ่มค่รบองคป์ระชุม 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
การเลกิกลุ่มเกษตรกร มาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 บัญญัตวิา่ กลุ่ม

เกษตรกรยอ่มเลกิเมือ่มกีรณี ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ตามทีกํ่าหนดในขอ้บงัคบั 
 (2) กลุม่เกษตรกรมสีมาชกินอ้ยกวา่สามสบิคนตดิตอ่กนัเกนิหนึง่รอ้ยยีส่บิวนั 
 (3) ทีป่ระชมุใหญล่งมตใิหเ้ลกิ 
 (4) ศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
 (5) นายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ใหเ้ลกิตามมาตรา 33 

 กรณี (1) ,(2) ,(3) เมือ่นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัด (ในกรณีสว่นภูมภิาค) หรอืนายทะเบยีนกลุม่
เกษตรกรกรุงเทพมหานคร (ในกรณีกรุงเทพมหานคร) มปีระกาศเลกิกลุม่เกษตรกรและแตง่ตัง้ผูช้ําระบัญชแีลว้ พระราช
กฤษฎกีาวา่ดว้ยกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2547 มาตรา 34 กําหนดใหนํ้าบทบัญญัตเิกีย่วกับชําระบัญชตีามกฎหมายวา่ดว้ย
สหกรณ์มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม กรณี (4) การชําระบัญชเีป็นไปตามกฎหมายลม้ละลาย และกรณี (5) การชําระบัญชี
เป็นไปตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ วา่ดว้ยการชาํระบญัชกีลุม่เกษตรกรทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์สัง่เลกิ พ.ศ.2548 

1. เมือ่กลุม่เกษตรกรไดเ้ลกิตามมาตรา 32 (1),(2),(3) จงึตอ้งนําความเกีย่วกับการชําระบัญชตีามมาตรา 80 
แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาบังคับใชโ้ดยอนุโลม ซึง่บัญญัตวิา่ ผูช้ําระบัญชตีอ้งทํางบดลุของสหกรณ์
โดยไมช่กัชา้ และใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์ตัง้ผูส้อบบญัชเีพือ่ตรวจสอบงบดลุนัน้ เมือ่ผูส้อบบัญชรัีบรองงบดลุแลว้ ใหผู้ ้
ชาํระบญัชเีสนองบดลุตอ่ทีป่ระชมุใหญ่เพือ่อนุมัตแิลว้เสนองบดลุนัน้ตอ่นายทะเบยีนสหกรณ์ ในกรณีทีก่ารประชมุใหญ่
ไมค่รบองคป์ระชมุ ใหผู้ช้าํระบญัชเีสนองบดลุตอ่นายทะเบยีนสหกรณ์เพือ่อนุมัต ิ
  2. โดยจากหลกักฎหมายขา้งตน้ เมือ่ผูช้ําระบัญชดํีาเนนิการแนวทางการชําระบัญช ีโดยจัดทํางบดลุของกลุม่
เกษตรกร และไดรั้บการรับรองจากผูส้อบบัญชแีลว้ ใหดํ้าเนนิการตามลําดับขัน้ตอน คอื เสนองบดุลทีไ่ดรั้บการรับรอง
จากผูส้อบบญัชใีหท้ีป่ระชมุใหญข่องกลุม่เกษตรกรพจิารณาอนุมัตกิอ่น แลว้จงึเสนอตอ่ไปยังนายทะเบยีนสหกรณ์ กรณี
ที่ไม่สามารถประชุมใหญ่ไดเ้นื่องจากสมาชกิมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามมาตรา 80 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542ผูช้ําระบัญชจีะตอ้งปฏบิัตติามคูม่อืสําหรับประชาชนฉบับนี้ กลา่วคอื ผูช้ําระบัญชี
เสนองบดุลทีผู่ส้อบบัญชตีรวจสอบและรับรองแลว้ต่อนายทะเบยีนสหกรณ์เพื่ออนุมัต ิโดยยื่นคําขออนุมัตงิบดุลกลุ่ม
เกษตรกรกรณีทีป่ระชมุใหญไ่มค่รบองคป์ระชมุพรอ้มเอกสารหลักฐาน ไปยังผูอํ้านวยการสํานักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ที ่
1-10 ทีก่ลุม่เกษตรกรแหง่นัน้ตัง้อยู ่ในฐานะพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีม่อํีานาจหนา้ทีป่ฏบิัตกิารแทนนายทะเบยีนสหกรณ์ 
หมายเหต ุ:  

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ข เพิม่เตมิ
ไดใ้นขณะนั้น ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน ร่วมกันพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาที่
กําหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 
        2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกว่าผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการ
แกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
        3. ขัน้ตอนการดําเนนิงาน ตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
        4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนั นับแตท่ีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ ((หรอืตดิตอ่ทางไปรษณีย)์))  
สาํนักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ ที ่1 – 10/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์
ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 12 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร 

1.1 ผูช้ําระบัญชยีืน่คําขออนุมัตงิบดลุกลุม่เกษตรกร กรณี
ทีป่ระชมุใหญไ่มค่รบองคป์ระชมุพรอ้มเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยืน่คําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น ถกูตอ้ง ของ
เอกสารในเบือ้งตน้ 

1 วนัทําการ กรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ 

 

2 การพจิารณา 
1. พจิารณา  วเิคราะหค์วามถกูตอ้งของรายการในงบดลุ

10 วนัทําการ กรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
รายละเอยีดประกอบงบดลุ  และรายการทรัพยส์นิทกุ
รายการ 
2. พจิารณารายงานของผูส้อบบญัช ี
3. พจิารณาเอกสารประกอบการประชมุใหญข่องผูช้ําระ
บญัช ี

 

3 การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามอนุมัตงิบดลุของผูช้าํระบญัชี
ในกรณีทีป่ระชมุใหญไ่ม่ครบองคป์ระชมุ 

1 วนัทําการ กรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 

ผูอ้อกเอกสาร 
1 

 
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 

2 
 

สําเนาคําส ัง่/ประกาศแตง่ต ัง้เป็นผูชํ้าระบญัช ี1 ฉบบั (หน่วยงาน
ภาครัฐผูอ้อกเอกสาร : สาํนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรอื
กรมสง่เสรมิสหกรณ์) 

- 

3 
 

สําเนาคําส ัง่/ประกาศนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจงัหวดั 
เรือ่ง เลกิกลุม่เกษตรกร ตามมาตรา 32 (1) – (3) แหง่ พ.ร.ฎ.
กลุม่เกษตรกร 1 ฉบบั (หน่วยงานภาครัฐผูอ้อกเอกสาร : สํานักงาน
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กรมสง่เสรมิสหกรณ์) 

- 

4 
 

หนงัสอืคําขออนุมตังิบดุลกลุม่เกษตรกร กรณีทีป่ระชุมใหญไ่ม่
ครบองคป์ระชุม 1 ฉบบั 

- 

5 
 

สําเนางบดลุ ณ วนัรบัมอบทรพัยส์นิและรายละเอยีดประกอบ 
1 ชุด 

- 

6 
 

สําเนาายละเอยีดประกอบรายการทรพัยส์นิทกุรายการ 1 ชุด - 

7 
 

สําเนารายงานของผูส้อบบญัช ี1 ฉบบั - 

8 
 

สําเนาหนงัสอืเชญิประชุมใหญ ่1 ฉบบั - 

9 
 

สําเนารายงานการประชุมใหญข่องกลุม่เกษตรกรทีไ่มค่รบองค์
ประชุม 1 ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1. สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1,สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 และ
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทีย่ืน่คําขอ 

2. ศนูยป์ระสานราชการกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
หมายเหต:ุ เลขที ่12  ถนนกรงุเกษมแขวงวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์
10200 โทรศพัท ์0 2281 3095, 0 2281 1900 / www.cpd.go.th 

3. ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต:ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.
1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การใหบ้รกิารตรวจประเมนิและใหก้ารรบัรอง
มาตรฐานผลติภณัฑผ์า้ไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน (กรณีขอการรบัรอง
คร ัง้แรกและตอ่อาย)ุ 1 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมหมอ่นไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
เพื่อใหผ้ลติภัณฑผ์า้ไหมไทยผลติภัณฑผ์า้ไหมไทยมคีุณภาพตรงตามมาตรฐานทีกํ่าหนด เป็นทีย่อมรับและ

มั่นใจของผูบ้รโิภค กรมหม่อนไหมจงึกําหนดขัน้ตอนและแนวทางในการตรวจสอบกระบวนการผลติและวัตถุดบิทีใ่ชใ้น
การผลติของผูผ้ลติทีป่ระสงคจ์ะขอใชเ้ครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลติภัณฑผ์า้ไหมไทยตรานกยูงพระราชทานตาม
ขอ้บังคับกรมหม่อนไหมวา่ดว้ยการใชเ้ครือ่งหมายรับรองผลติภัณฑผ์า้ไหมไทย พ.ศ. 2554แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2557 

1. ผูท้ีจ่ะขอใชเ้ครือ่งหมายรับรองจะตอ้งเป็นผูผ้ลติผา้ไหมไทย เงือ่นไข 
1.1กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิ

ไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลา 
ทีกํ่าหนด ถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะขอรับการรับรองแลว้ 

1.2 ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้ง
ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

1.3 สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
1.4หลงัจากผูม้อํีานาจลงนามในใบรับรองแลว้เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบทาง

โทรศพัทห์รอืทางเว็บไซตข์องกรมหมอ่นไหม จากนัน้สาํนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหมอ่นไหมจะดําเนนิการสง่
ใบรับรอง ดวงตรานกยงูพระราชทาน และเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งกลบัไปยังหน่วยงานทีรั่บคําขอเพือ่ดําเนนิการ
มอบใบรับรองและตดิดวงตรานกยงูพระราชทานณ สถานทีผ่ลติ ในภายหลงั 

1.5ใบรับรองทีอ่อกใหจ้ะมอีาย ุ3 ปี นับแตว่นัทีร่ะบไุวใ้นใบรับรองและเมือ่ใบรับรองทีอ่อกใหค้รบกําหนดแลว้ 
ผูผ้ลติตอ้งยืน่คําขอเพือ่ขอใชเ้ครือ่งหมายรับรองใหม ่หรอืหากผลติผา้ไหมไดต้ามจํานวนทีข่อการรับรองแลว้ จะตอ้งยืน่
คําขอใหม่ 

1.6 เฉพาะศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนิีนาถ นครราชสมีาเทา่นัน้ที่
ผา่นการลดขัน้ตอนกระบวนงานแลว้ เนื่องจากเป็นพืน้ทีนํ่าร่องในการลดขัน้ตอนกระบวนงานการใหบ้รกิารตรวจประเมนิ
และใหก้ารรับรองมาตรฐานผลติภัณฑผ์า้ไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน (กรณีทีไ่ดรั้บใบรับรองแลว้) ดังนัน้ระยะเวลา
และขัน้ตอนในกระบวนงานดังกล่าวของศูนยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนิีนาถ 
นครราชสมีา จงึไมเ่ทา่กบัระยะเวลาและขัน้ตอนในคูม่อืนี ้

2.ผูใ้ดจะแสดงเครื่องหมายรับรองที่กรมหม่อนไหมไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ตอ้งไดรั้บใบรับรองใหแ้สดง
เครือ่งหมายรับรองจากกรมหมอ่นไหมกอ่นจงึจะใชไ้ด ้

3.ภายหลังจากที่ผูผ้ลิตไดรั้บใบรับรองเครื่องหมายแลว้ หากมีการตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ไดก้ารรับรอง 
มีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไวใ้นขอ้บังคับ หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานผา้ไหมไทย กรมหม่อนไหม 
จะดําเนินการยกเลกิใบรับรอง และผูข้อใชเ้ครื่องหมายรับรองจะตอ้งชําระค่าปรับเป็นจํานวนเงินอัตรารอ้ยละ 20  
ของยอดขายกอ่นหักคา่ใชจ้า่ยในรอบปีบญัชหีรอืปีภาษีของปีกอ่นหนา้วนัตรวจพบใหก้ับกรมหม่อนไหมเพิม่เตมิจากการ
ตรวจประเมนิตามปกต ิเพือ่จัดตัง้เป็นกองทนุสนับสนุนงานวจัิยการผลติผา้ไหมไทยตอ่ไป 

4.ในกรณีทีม่กีารยกเลกิใบรับรองแลว้ ผูท้ีถ่กูแจง้จะตอ้งยตุกิารใชส้ ิง่พมิพ ์สือ่โฆษณาทีม่กีารอา้งองิถงึการไดรั้บ
การรับรองทัง้หมด 

5. คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการรับรองเพือ่ออกใบรับรองและการตรวจประเมนิคณุภาพของกรมหม่อนไหม ใหก้รมหม่อนไหม
เรยีกเก็บจากผูข้อใชเ้ครือ่งหมายรับรองตามจํานวนทีจ่า่ยจรงิ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สาํนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหมอ่นไหม กรมหมอ่นไหม 
ชัน้ 3 อาคารกรมหมอ่นไหม 2175 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว 
จตจัุกร กทม. 10900 โทรศพัท ์: 02-5587924 ตอ่ 205 
โทรสาร : 02-5587902 อเีมล ์: ocss_silk@qsds.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์
พระบรมราชนินีาถ ทกุแหง่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 8 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูผ้ลติยืน่คําขอพรอ้มเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอและเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐาน

หมอ่นไหม 
 

2. การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจประเมนิ 
1. สถานทีผ่ลติ  
2. เครือ่งมอื อปุกรณ์ วตัถดุบิ หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. กระบวนการทอผา้ 
4. คณุภาพของผา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐาน

หมอ่นไหม 
 

3. การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีส่รุปผลการตรวจประเมนิและบนัทกึผลการตรวจ
ประเมนิในระบบออนไลน์ 
2. เจา้หนา้ทีส่ง่สรุปผลการตรวจประเมนิเสนอคณะทบทวนและ
ตดัสนิใหก้ารรับรองเพือ่พจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐาน

หมอ่นไหม 
 

4. การพจิารณา 
1. คณะทบทวนและตดัสนิใหก้ารรับรอง ประชมุพจิารณาอนุญาต 
2. เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูผลการพจิารณาอนุญาตในระบบ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐาน

หมอ่นไหม 
 

5. การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบรับรองและเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาเพือ่ลง
นาม 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐาน

หมอ่นไหม 
 

6. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบรับรอง 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐาน

หมอ่นไหม 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- สาํเนาบตัรประชาชนของผูย้ืน่คําขอ 
- กรณียืน่ขอรับการรับรองเป็นกลุม่ ใชส้าํเนาบตัรประชาชนของสมาชกิ
ทกุคนในกลุม่หรอืลกูไร่) 

กรมการปกครอง 

2. 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3. 
 

รายชือ่และเลขบตัรประจําตวัประชาชนของสมาชกิในกลุม่หรอืลกู
ไร ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4. 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

5. 
 

ภาพถา่ย ภาพแสดงสถานทีผ่ลติ เครือ่งมอื อุปกรณ์การผลติผา้
ไหม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
6. 

 
หนงัสอืรบัรองการผลติและจา่ยรงัไหม (แบบ กมม.07) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซือ้ขายรังไหม เสน้ไหมสาวมอื หรอื รังไหม เสน้
ไหมหัตถอตุสาหกรรมทีผู่ข้ายเป็นผูผ้ลติรังไหม/เสน้ไหมเอง) 

กรมหมอ่นไหม 

7. 
 

หนงัสอืการรบัรองการจําหนา่ยเสน้ไหม (แบบ กมม.08) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซือ้จากผูข้ายเสน้ไหมทีไ่มไ่ดผ้ลติเสน้ไหมเอง) 

กรมหมอ่นไหม 

8. 
 

ใบเสร็จรบัเงนิการซือ้ขายเสน้ไหมหรอืใบสง่ของ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ย

ละ) 
1. คําขอทีผ่ลติผา้ไหมแตล่ะชนดิไมเ่กนิ 1,000 เมตร 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ใบคําขอ))  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

2. คําขอทีผ่า้ไหมแตล่ะชนดิ เกนิกวา่ 1,000 เมตร แตไ่มเ่กนิ 5,000 
เมตร 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ใบคําขอ))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

3. คําขอทีผ่า้ไหมแตล่ะชนดิ เกนิกวา่ 5,000 เมตร ขึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ใบคําขอ))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. คําขอใบรับรอง แสดงเครือ่งหมายรับรองผลติภัณฑผ์า้ไหมไทย 
(หมายเหต:ุ -)  

2. คําขอรับดวงตรานกยงู 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 898 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การใหบ้รกิารตรวจประเมนิและใหก้ารรบัรอง
มาตรฐานผลติภณัฑผ์า้ไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน (กรณีทีไ่ดร้บัการ
รบัรองแลว้) 2 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมหมอ่นไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
เพือ่ใหผ้ลติภัณฑผ์า้ไหมไทยทีไ่ดรั้บการรับรองแลว้มกีารพัฒนาทีย่ั่งยนืและเป็นทีม่ั่นใจของผูบ้รโิภค กรมหม่อนไหม

จงึตอ้งตรวจตดิตามผลติภัณฑผ์า้ไหมไทยทีไ่ดรั้บการรับรองแลว้เป็นประจําโดย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอใชเ้ครือ่งหมายรับรอง
ผลติภัณฑผ์า้ไหมไทยตรานกยูงพระราชทานตอ้งปฏบิัตติามขอ้บังคับกรมหม่อนไหมว่าดว้ยการใชเ้ครื่องหมายรับรอง
ผลติภัณฑผ์า้ไหมไทย พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 

1. ผูท้ีจ่ะขอใชเ้ครือ่งหมายรับรองจะตอ้งเป็นผูผ้ลติผา้ไหมไทย เงือ่นไข 
1.1 กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ข

เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน
พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลา 
ทีกํ่าหนด ถอืวา่ผูย้ืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะขอรับการรับรองแลว้ 

1.2 ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้ง
ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

1.3 สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
1.4 หลงัจากผูม้อํีานาจลงนามในใบรายงานผลการพจิารณา/หนังสอือนุมัตใิหต้ดิดวงตรานกยงูพระราชทาน

แลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบทางโทรศัพทห์รอืทางเว็บไซตก์รมหม่อนไหม จากนัน้สํานัก
อนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหมหรอืหน่วยงานทีรั่บคําขอ จะดําเนินการไปตดิดวงตรานกยูงพระราชทาน ณ 
สถานทีผ่ลติ ในภายหลงั 

1.5ใบรับรองทีอ่อกใหจ้ะมอีายุ 3 ปี นับแตว่ันทีร่ะบไุวใ้นใบรับรองและเมือ่ใบรับรองทีอ่กใหค้รบกําหนดแลว้ 
ผูผ้ลติตอ้งยืน่คําขอเพือ่ขอใชเ้ครือ่งหมายรับรองใหม ่

1.6 เฉพาะศนูยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนิีนาถ นครราชสมีาเทา่นัน้ 
ที่ผ่านการลดขั ้นตอนกระบวนงานแลว้ เนื่องจากเป็นพื้นที่นําร่องในการลดขั ้นตอนกระบวนงานการใหบ้ริการ 
ตรวจประเมนิและใหก้ารรับรองมาตรฐานผลติภัณฑผ์า้ไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน (กรณีทีไ่ดรั้บใบรับรองแลว้) 
ดังนั้นระยะเวลาและขัน้ตอนในกระบวนงานดังกล่าวของศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้สริิกติ ิ ์
พระบรมราชนินีาถ นครราชสมีา จงึไมเ่ทา่กบัระยะเวลาและขัน้ตอนในคูม่อืนี ้

2. ผูใ้ดจะแสดงเครื่องหมายรับรองที่กรมหม่อนไหมไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ตอ้งไดรั้บใบรับรองใหแ้สดง
เครือ่งหมายรับรองจากกรมหมอ่นไหมกอ่นจงึจะใชไ้ด ้

3. ภายหลังจากที่ผูผ้ลติไดรั้บใบรับรองเครื่องหมายแลว้ หากมีการตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ไดก้ารรับรอง 
มีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไวใ้นขอ้บังคับ หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานผา้ไหมไทย กรมหม่อนไหม 
จะดําเนนิการยกเลกิใบรับรอง และผูข้อใชเ้ครือ่งหมายรับรองจะตอ้งชําระคา่ปรับเป็นจํานวนเงนิอัตรารอ้ยละ 20 ของยอดขาย
กอ่นหักคา่ใชจ้า่ยในรอบปีบญัชหีรอืปีภาษีของปีกอ่นหนา้วนัตรวจพบใหก้บักรมหม่อนไหมเพิม่เตมิจากการตรวจประเมนิ
ตามปกต ิเพือ่จัดตัง้เป็นกองทนุสนับสนุนงานวจัิยการผลติผา้ไหมไทยตอ่ไป 

4.ในกรณีทีม่กีารยกเลกิใบรับรองแลว้ ผูท้ีถ่กูแจง้จะตอ้งยตุกิารใชส้ ิง่พมิพ ์สือ่โฆษณาทีม่กีารอา้งองิถงึการไดรั้บ
การรับรองทัง้หมด 

5. คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการรับรองเพือ่ออกใบรับรองและการตรวจประเมนิคณุภาพของกรมหม่อนไหม ใหก้รมหม่อนไหม
เรยีกเก็บจากผูข้อใชเ้ครือ่งหมายรับรองตามจํานวนทีจ่า่ยจรงิ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สาํนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหมอ่นไหม กรมหมอ่นไหม 
ชัน้ 3 อาคารกรมหมอ่นไหม 2175 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว 
เขตจตจัุกร กทม. 10900 โทรศพัท ์: 02-5587924 ตอ่ 205 
โทรสาร : 02-5587902 อเีมล ์: ocss_silk@qsds.go.th/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์
พระบรมราชนินีาถ ทกุแหง่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 6 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูผ้ลติยืน่คําขอพรอ้มเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐาน

หมอ่นไหม 
 

2. การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจประเมนิกระบวนการทอผา้ และคณุภาพผา้ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐาน

หมอ่นไหม 
 

3. การพจิารณา 
3.1 เจา้หนา้ทีส่รุปผลการตรวจประเมนิ และบนัทกึผลการตรวจ
ประเมนิในระบบออนไลน์ 
3.2 เจา้หนา้ทีส่ง่สรุปผลการตรวจประเมนิเสนอคณะทบทวนและ
ตดัสนิใหก้ารรับรองเพือ่พจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐาน

หมอ่นไหม 
 

4. การพจิารณา 
4.1 คณะทบทวนและตัดสนิใหก้ารรับรอง ประชมุเพือ่พจิารณา 
4.2 เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูผลการพจิารณาอนุญาตในระบบ
ออนไลน ์ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐาน

หมอ่นไหม 
 

5. การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบรายงานผลการพจิารณา/หนังสอือนุมัตใิหต้ดิ
ดวงตรานกยงูพระราชทาน และเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาเพือ่ลง
นาม 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐาน

หมอ่นไหม 
 

6. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบรายงานผลการพจิารณา/หนังสอือนุมัตใิห ้
ตดิดวงตรานกยงูพระราชทาน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักอนุรักษ์และ
ตรวจสอบมาตรฐาน

หมอ่นไหม 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
หนงัสอืรบัรองการผลติและจา่ยรงัไหม (แบบ กมม.07) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีการซือ้ขายรังไหม/เสน้ไหมสาวมอื หรอืรังไหม/
เสน้ไหมหัตถอตุสาหกรรมทีผู่ข้ายเป็นผูผ้ลติรังไหม/เสน้ไหมเอง)) 

กรมหมอ่นไหม 

2. 
 

หนงัสอืรบัรองการจําหนา่ยเสน้ไหม (แบบ กมม.08) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีซือ้จากผูข้ายเสน้ไหมทีไ่มไ่ดผ้ลติเสน้ไหมเอง) 

กรมหมอ่นไหม 

3. 
 

ใบเสร็จรบัเงนิการซือ้ขายเสน้ไหม หรอืใบสง่ของ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4. 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- สาํเนาบตัรประชาชนของผูย้ืน่คําขอ 
- กรณียืน่ขอรับการรับรองเป็นกลุม่ ใชส้าํเนาบตัรประชาชนของสมาชกิ
ทกุคนในกลุม่หรอืลกูไร่) 

กรมการปกครอง 

5. 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 
 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
6. 

 
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ย

ละ) 
1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. คําขอรับดวงตรานกยงู 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอรบัทอ่นพนัธุห์มอ่น กิง่ชําหมอ่น หมอ่นชําถุง 
ไขไ่หมพนัธุด์ ีและไหมอรี ี ่
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมหมอ่นไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1.ผูป้ระสงคจ์ะขอรับท่อนพันธุห์ม่อน กิง่ชําหม่อน หม่อนชําถุง และไข่ไหมพันธุ์ด ีจะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบ 

กรมหมอ่นไหม วา่ดว้ยการขายและแจกพันธุห์มอ่น ไขไ่หม และหนอนไหม พ.ศ.2559 
2.ผูป้ระสงคจ์ะขอรับไหมอรีี ่จะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบกรมหมอ่นไหมวา่ดว้ยการขายและแจกไหมอรีี ่พ.ศ.2559 
3.การขายและแจกพันธุห์มอ่น ไขไ่หมพันธุด์ ีหรอืไหมอรีี ่จะกระทําไดด้งักรณีตอ่ไปนี ้

3.1 การกระจายพันธุห์มอ่นไหม ไขไ่หมพันธุด์ ีหรอืไหมอรีี ่ไปสูเ่กษตรกรทัว่ประเทศ 
3.2 การศกึษาหรอืคน้ควา้ทดลอง 
3.3 ใหค้วามร่วมมอืกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
3.4 การดําเนนิการตามโครงการพระราชดํารแิละโครงการพเิศษตา่งๆ 
3.5 สนับสนุนกจิกรรมตามนโยบายของกรมหม่อนไหม 

4.การขายหรอืแจกหนอนไหม ไหมอรีี ่จะกระทําไดด้งักรณีตอ่ไปนี้ 
4.1 การศกึษาหรอืคน้ควา้ทดลอง 
4.2 สนับสนุนกจิกรรมตามนโยบายของกรมหม่อนไหม 

5.ผูซ้ือ้หรือผูรั้บการแจกพันธุ์หม่อน ไข่ไหม หนอนไหม หรือไหมอรีี่ จากกรมหม่อนไหมตอ้งรักษาชือ่เสยีง 
ของพันธุห์มอ่น ไขไ่หม หนอนไหม หรอืไหมอรีีโ่ดยไม่กระทําการใดๆ ใหเ้ป็นการเสือ่มเสยีชือ่เสยีงหรอืบดิเบอืนขอ้มูล
ของพันธุห์มอ่น ไขไ่หม หนอนไหม หรอืไหมอรีีนั่น้ หากฝ่าฝืนกรมหมอ่นไหมอาจพจิารณาไม่ขายหรอืแจกพันธุห์ม่อน ไขไ่หม 
หนอนไหม หรอืไหมอรีี ่ใหใ้นคราวตอ่ไปตามความเหมาะสม 

6. กรณีเกษตรกรไม่ไดเ้ตรียมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนซึง่เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
สามารถผอ่นผันเป็นสาํเนาเอกสารอืน่ๆของทางราชการออกใหท้ีร่ะบหุมายเลขบตัรประจําตัวประชาชน 
เงือ่นไข 

1.กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ผูัรับคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
จะถอืวา่ผูัยืน่คําขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 

2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้น
คูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (นําสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนมาดว้ยทกุครัง้))  
สาํนักวจัิยและพัฒนาหมอ่นไหม กรมหมอ่นไหม ชัน้ 4 อาคาร
กรมหมอ่นไหม 2175 ถ.พหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม. 10900 
โทรศพัท/์โทรสาร 02-5587918/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (นําสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนมาดว้ยทกุครัง้))  
ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรต ิสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์
พระบรมราชนินีาถ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 นาท ี
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
เกษตรกรยืน่ใบจอง และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี สาํนักวจัิยและพัฒนา
หมอ่นไหม 

 
2. การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีป่ระสานงานกับฝ่ายผลติพันธุห์มอ่นและไขไ่หม 
(หมายเหต:ุ -)  

7 นาท ี สาํนักวจัิยและพัฒนา
หมอ่นไหม 

 
3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

1.เจา้หนา้ทีเ่สนอผูม้อํีานาจลงนาม เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ
2.ผูม้อํีานาจลงนาม พจิารณาอนุมต/ิไมอ่นุมัต ิ
3.เจา้หนา้ทีแ่จง้ผลการพจิารณาใหเ้กษตรกรทราบ 
4.เกษตรกรจา่ยเงนิและนําใบเสร็จไปรับพันธุห์ม่อนหรอืไขไ่หม 
(หมายเหต:ุ -)  

13 นาท ี สาํนักวจัิยและพัฒนา
หมอ่นไหม 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผู ้
ออกเอกสาร 

1. 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(-กรณีไม่ไดม้สีาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน อาจใชเ้อกสาร
อืน่ๆ ของทางราชการออกใหท้ีร่ะบหุมายเลขทีบ่ัตรประจําตวัประชาชน 
เชน่ ใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต ์ใบอนุญาตขบัขีร่ถจักรยานยนต ์เป็นตน้ 
-กรณีใหผู้อ้ ืน่มารับแทน ใชส้าํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูท้ีต่อ้งการ
พันธุห์มอ่นหรอืไขไ่หม) 

กรมการปกครอง 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ย

ละ) 
1. ทอ่นพนัธุห์มอ่น 

(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ 10 ทอ่น))  
 คา่ธรรมเนยีม 1 บาท 
  

2. กิง่ชํา 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ตน้))  

 คา่ธรรมเนยีม 1 บาท 
  

3. หมอ่นชําถงุ 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ถงุ))  

 คา่ธรรมเนยีม 3 บาท 
  

4. ไขไ่หมพนัธุไ์ทยพืน้บา้น 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่แผน่))  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  

5. ไขไ่หมพนัธุไ์ทยลูกผสม 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่แผน่))  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  

6. ไขไ่หมพนัธุล์กูผสม 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่แผน่))  

 คา่ธรรมเนยีม 120 บาท 
  

7. ไขไ่หมอรีี ่
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ถงุ))  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. แบบใบจองขอรับพันธุห์มอ่น สํานักวจัิยและพัฒนาหม่อนไหม กรมหมอ่นไหม 
(หมายเหต:ุ -)  

2. แบบใบจองขอรับพันธุห์มอ่น ไขไ่หมพันธุด์ ีไหมอรีี ่ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
1. ระยะเวลาทีกํ่าหนดในคู่มอืประชาชน เป็นระยะเวลาทีดํ่าเนินการ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรตฯิ  

ซึง่เกษตรกรผูม้ารับพันธุห์มอ่น ไขไ่หมพันธุด์ ีและไหมอรีี ่จะตอ้งมกีารทําแผนการจองลว่งหนา้แลว้ 
2. ปรมิาณพันธุห์มอ่น ไขไ่หมพันธุด์ ีและไหมอรีี ่ทีไ่ด ้อาจจะไม่ไดรั้บตามปรมิาณความตอ้งการหรอืทีจ่อง ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กับปรมิาณคงคลังและผูม้อํีานาจอนุมัต ิตามระเบยีบกรมหม่อนไหม ว่าดว้ยการขายและแจกพันธุห์ม่อน หนอนไหม 
และวสัดยุอ้มส ีพ.ศ. 2559 และ ระเบยีบกรมหมอ่นไหมวา่ดว้ยการขายและแจกไหมอรีี ่พ.ศ.2559 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1. สาํนักวจัิยและพัฒนาหมอ่นไหม กรมหมอ่นไหม 2175 ถ.พหลโยธนิ จตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท/์
โทรสาร 025587918 / e-mail : osrd_silk@qsds.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2. ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3. ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี
11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 904 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํนกังานมาตรฐาน 
สนิคา้เกษตร 

และอาหารแหง่ชาต ิ
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาต การตอ่อายุ การขอใบแทนใบอนุญาต 
เป็นผู ้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และการย้ายสถานที่ทําการ 
ของผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 1 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การขอใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ผูป้ระสงคจ์ะขออนุญาตเป็นผูป้ระกอบการตรวจสอบ

มาตรฐานตอ้งเป็นนติบิคุคลและมคีณุสมบัตติามพระราชบัญญัตมิาตรฐานสนิคา้เกษตร พ.ศ.2551 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
(http://www.acfs.go.th/acfs acts.php) โดยใหย้ืน่คําขออนุญาตพรอ้มเอกสารและหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งตอ่สํานักงาน
ซึง่ใบอนุญาตมอีายคุราวละ 3 ปีนับจากวนัทีอ่อกใบอนุญาต 

2. การตอ่อายุใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานยืน่คําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตพรอ้มเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวขอ้งต่อสํานักงานก่อนที่ใบอนุญาตสิน้อายุไม่นอ้ยกว่า 120 วัน  
โดยสาํนักงาน จะดําเนนิการออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดมิใหใ้หม่ ใบอนุญาตใหม่มอีายุคราวละ 3 ปี นับตัง้แต่
วนัหมดอายขุองใบอนุญาตเดมิ  

3. การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน กรณีทีใ่บอนุญาตสญูหาย หรอืชํารุดเสยีหาย
ใหผู้ป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานยืน่คําขอรับใบแทนใบอนุญาตพรอ้มเอกสารและหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งตอ่สํานักงาน
ภายใน 30 วัน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บทราบการสญูหายหรอืชํารุดเสยีหาย ใบแทนใบอนุญาตเป็นไปตามแบบใบอนุญาตเดมิ
แตม่ขีอ้ความวา่ใบแทน โดยผูม้อํีานาจลงชือ่พรอ้มทัง้ลงวนัเดอืนปีทีอ่อกใบแทนใบอนุญาตกํากับไวด้ว้ย  

4. การขอยา้ยสถานทีทํ่าการของผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐานตอ้งยืน่คํา
ขอยา้ยสถานทีทํ่าการพรอ้มเอกสารและหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งตอ่สํานักงาน โดยสํานักงานจะทําการบันทกึแกไ้ขการยา้ย
สถานทีทํ่าการลงในใบอนุญาตนัน้  

5. การยกเลิกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน กรณีที่ผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
เลกิประกอบกจิการหรอืยกเลกิใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ตอ้งแจง้เป็นหนังสอืใหส้ํานักงานทราบ
กอ่นเลกิประกอบกจิการไม่นอ้ยกว่า 60 วัน และตอ้งสง่ใบอนุญาตคนืแกส่ํานักงานภายใน 30 วัน นับตัง้แต่วันทีเ่ลกิ
ประกอบกจิการหรอืยกเลกิใบอนุญาต เจา้หนา้ทีจ่ะทําการแจง้ใหผู้ม้อํีานาจและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ ภายใน 15 วันทําการ
นับจากวนัทีล่งรับหนังสอืแจง้การเลกิประกอบกจิการหรอืยกเลกิใบอนุญาต 

6. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานทีไ่ม่ครบถว้น
หรือไม่ถูกตอ้งนั้นร่วมกัน พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ข/ส่งเพิ่ม (ผูรั้บคําขอ/ผูย้ื่นคําขอ 
จะกําหนดระยะเวลาร่วมกัน) หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด เจา้หนา้ทีจ่ะยกเลกิ
คําขอนัน้ 

7. การนับเวลาดําเนินงาน ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร
ครบถว้นและถกูตอ้งตามทีร่ะบใุนคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. การแจง้การไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้การไดรั้บใบอนุญาต 
ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบเป็นลายลกัษณ์อักษร หลงัจากผูม้อํีานาจลงนามในใบอนุญาต 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองรับรองมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาต ิอาคาร 3 ชัน้ 2 เลขที ่50 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว 
เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท ์0-2561-2277 ตอ่ 
1241-1246 โทรสาร 0-25798427/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เ 
ปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
 (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองรับรองมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร
แหง่ชาต ิอาคาร 3 ชัน้ 2 เลขที ่50 ถ. พหลโยธนิ แขวงลาดยาว 
เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท ์0-2561-2277 ตอ่ 
1241-1246 โทรสาร 0-25798427/ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ (การรับเรือ่งทางไปรษณีย ์จะเริม่นับระยะเวลาตาม
คูม่อืตัง้แตส่าํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาตลิง
เลขทะเบยีนรับไปรษณีย)์)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์
ถงึ วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 10 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่คําขอตอ่สํานักงานโดยใชแ้บบคําขอ
แลว้แตก่รณี  พรอ้มทัง้แนบหลกัฐานและเอกสารตามที่

1 วนัทําการ กองรับรองมาตรฐาน 
 

http://www.acfs.go.th/acfs%20acts.php
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ระบใุนแบบนัน้ๆ 
1.2 เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความครบถว้นและความ
ถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอ 

2. การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาคณุสมบตัขิองผูย้ืน่คําขอ 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาตตามแบบ มกษ. 13 พรอ้ม
ทั ้งตรวจพิจารณาความถูกตอ้ง (กรณีผู ป้ระกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานขอยา้ยสถานทีทํ่าการ เจา้หนา้ทีจ่ะทํา
การบันทกึแกไ้ขการยา้ยสถานทีทํ่าการลงในใบอนุญาต
ฉบับเดมิ) หลังจากนั้นนําเสนอเลขาธกิาร มกอช. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ/ลงนามใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน 
(หมายเหต:ุ (หากคณุสมบัตขิองผูย้ืน่คําขอไม่เป็นไป
ตามทีกํ่าหนดสาํนักงานจะคนืคําขอไมเ่กนิ 4 วันทําการ 
นับจากวนัทีย่ืน่คําขอ))  

7 วนัทําการ กองรับรองมาตรฐาน 
 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เลขาธกิาร มกอช. ลงนามในใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน 

2 วนัทําการ กองรับรองมาตรฐาน 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1. 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน นับตัง้แตว่ันทีอ่อกหนังสอืรับรองโดยรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2. 
 

ใบรบัรองระบบงานจากหนว่ยรบัรองระบบงานของประเทศไทย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีขอใบอนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาตโดยรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตร
และอาหารแหง่ชาต ิ

3. 
 

แผนทีต่ ัง้ของสํานกังานและหอ้งปฏบิตักิาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีขอใบอนุญาต/ขอยา้ยสถานที่ทําการ/ขอต่ออายุ
ใบอนุญาต(ถา้มกีารเปลีย่นแปลง)) 

- 

4. 
 

เอกสารคูม่อืคณุภาพ หรอืเทยีบเทา่ (Quality Manual or Equivalent) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีขอใบอนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาต (ถา้มีการ
เปลีย่นแปลง) โดยรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

5. 
 

เอกสารข ัน้ตอนวธิกีารปฏบิตังิาน (Procedure) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีขอใบอนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาต (ถา้มีการ
เปลีย่นแปลง) โดยรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

6. 
 

เอกสารแสดงความเป็นเจา้ของหอ้งปฏบิตักิาร หรอืเอกสารขอ้ตกลงใช้
หอ้งปฏบิตักิารในการทดสอบหรอืวเิคราะห ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีทีก่ารตรวจสอบมาตรฐานของผูย้ืน่คําขอจําเป็นตอ้งมี
หรอืใชห้อ้งปฏบิัตกิาร ซึง่ใชใ้นกรณีขอใบอนุญาต/ขอตอ่อายุใบอนุญาต(ถา้มี
การเปลีย่นแปลง)รับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

7. 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามผูกพันนติบิคุคล มไิดย้ืน่คําขอดว้ยตนเอง 
สามารถทําการมอบอํานาจ โดยตอ้งสําเนาบัตรประชาชนของผูม้อบอํานาจ 
และผูรั้บมอบอํานาจ โดยตอ้งรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

กรมการปกครอง 

8. 
 

ใบรบัรองระบบงานจากหน่วยงาน หรอืองคก์รทีไ่ดร้บัการยอมรบัใน
ระดบัสากล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (หากผูย้ืน่ขอประสงคจ์ะแสดงเพิม่เตมิ โดยรับรองสําเนา
ถกูตอ้งทกุหนา้) 

- 

9. 
 

เอกสารเผยแพร ่ประชาสมัพนัธแ์นะนําองคก์รหนว่ยงาน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 0 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ( หากผูย้ืน่ขอประสงคจ์ะแสดงเพิม่เตมิ) 
 

10. 
 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ฉบบัปจัจบุนั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (เฉพาะในกรณีขอต่ออายุใบอนุญาต/ขอใบแทนใบอนุญาต/ 
ขอยา้ยสถานทีทํ่าการ โดยตอ้งรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุหนา้) 

สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตร
และอาหารแหง่ชาต ิ

11. 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ พรอ้มท ัง้ตดิอากรแสตมป์ตามจํานวนทีก่ฎหมาย
กําหนด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล มไิดย้ืน่คําขอดว้ยตนเอง ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1. การขอใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน คา่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
2. การขอตอ่อายใุบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน คา่ธรรมเนยีม 2,500 บาท 
3. การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
4. การขอยา้ยสถานทีทํ่าการของผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน คา่ธรรมเนยีม  0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. แบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัตมิาตรฐานสนิคา้เกษตร 
พ.ศ. 2551 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (มกษ.12) 

2. แบบใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน (มกษ. 13) 
3. แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัตมิาตรฐานสนิคา้

เกษตร พ.ศ. 2551 (มกษ. 14) 
4. แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัตมิาตรฐานสนิคา้เกษตร 

พ.ศ.2551 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (มกษ. 15) 
5. แบบคําขอยา้ยสถานทีทํ่าการประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตามพระราชบัญญัตมิาตรฐานสนิคา้เกษตร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (มกษ. 16) 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีน การตอ่อายุและการเพิม่ขอบขา่ยการขึน้
ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิาร 2 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. การขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบสนิคา้เกษตรและอาหาร ผูป้ระสงคจ์ะขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบ

สนิคา้เกษตรและอาหารตอ้งปฏบิัตติามตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบสนิคา้เกษตร
และอาหาร (http://www.acfs.go.th/cssa_manual.php) 

2. การขยายขอบขา่ย หรอืลดขอบข่ายรายการทดสอบ กรณีหอ้งปฏบิัตกิารทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนแลว้ประสงค์
ขึน้ทะเบยีนในขอบข่ายรายการทดสอบเพิม่เตมิหรือหากประสงคจ์ะลดขอบข่ายใหแ้จง้ต่อสํานักงานเป็นลายลักษณ์
อกัษร พรอ้มสาํเนาเอกสารการรับรองหอ้งปฏบิตักิารในขอบขา่ยรายการทดสอบดงักลา่ว  

3. การตอ่อายุการขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิัตกิาร กรณีหอ้งปฏบิัตกิารทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนแลว้ประสงคจ์ะตอ่อายุ
การขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิาร ใหแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้าํนักงานทราบลว่งหนา้กอ่นใบรับรองสิน้อายุไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

4. การยกเลกิใบรับรอง กรณีหอ้งปฏบิัตกิารทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนแลว้ประสงคจ์ะยกเลกิใบรับรองใหแ้จง้เป็น
ลายลักษณ์อักษรใหส้ํานักงานทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 45 วัน โดยสํานักงานจะทําบันทกึเรียนผูม้อํีานาจทราบและ
แจง้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

5. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนั้น ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานทีไ่ม่ครบถว้น
หรือไม่ถูกตอ้งนั้นร่วมกัน พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ข/ส่งเพิ่ม (ผูรั้บคําขอ/ผูย้ื่นคําขอจะ
กําหนดระยะเวลาร่วมกัน) หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด เจา้หนา้ทีจ่ะยกเลกิคํา
ขอนัน้ 

6. การนับเวลาเวลาดําเนนิงาน ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร
ครบถว้นและถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

7. การแจง้การไดรั้บการขึน้ทะเบยีน เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้การไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหผู้ย้ืน่คําขอทราบเป็นลายลักษณ์
อกัษร หลงัจากผูม้อํีานาจลงนามในใบรับรองการขึน้ทะเบยีนและขอบขา่ยรายการทดสอบ  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองรับรองมาตรฐาน สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาต ิอาคาร 3 ชัน้ 2 เลขที ่50 ถ. พหลโยธนิ แขวงลาดยาว 
เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท ์0-2561-2277 
ตอ่ 1241-1246โทรสาร 0-25798427/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วันศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองรับรองมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาต ิอาคาร 3 ชัน้ 2 เลขที ่50 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว 
เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท ์0-2561-2277 
ตอ่ 1241-1246 โทรสาร 0-25798427/ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ (การรับเรือ่งทางไปรษณีย ์จะเริม่นับระยะเวลาตาม
คูม่อืตัง้แตส่ํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ
ลงเลขทะเบยีนรับไปรษณีย)์)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 8 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 ผูย้ืน่คําขอยืน่คําขอต่อสํานักงานตามแบบคําขอพรอ้มทัง้แนบเอกสาร
และหลกัฐานประกอบคําขอ 
1.2 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของเอกสาร
หลกัฐานประกอบคําขอ 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้นและ/หรอืไม่ถูกตอ้ง 
เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอสง่เอกสารเพิม่เตมิหรอืแกไ้ขเอกสาร
หลกัฐาน ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด) 

1 วนัทําการ กองรับรองมาตรฐาน 
 

2. การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบรับรองการขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิัตกิารและขอบขา่ย
รายการทดสอบที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียน พรอ้มทั ้งตรวจพิจารณา 
ความถกูตอ้งและเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 
2.2 เจา้หนา้ทีจั่ดทําหนังสอืแจง้การขึน้ทะเบยีน หอ้งปฏบิัตกิารไปยัง
หน่วยงานตา่ง  ๆทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้จัดทําหนังสอืถงึหอ้งปฏบิัตกิารเพือ่

4 วนัทําการ สาํนักงานมาตรฐาน
สนิคา้เกษตรและ
อาหารแหง่ชาต ิ
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

แจง้ใหม้ารับเอกสารการขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิัตกิาร และเสนอผูม้อํีานาจ
เพือ่พจิารณาลงนาม 
หมายเหต:ุ (หน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมการขา้ว กรมประมง 
กรมปศสุตัว ์กรมวชิาการเกษตรสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็ง สมาคมผูผ้ลติ
อาหารสําเร็จรูปสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการคา้ไทย 
และสมาคมพชืสวนแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ ))  

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 เลขาธกิาร มกอช. ลงนามในใบรับรองฯ และขอบข่ายรายการ
ทดสอบฯ รวมทัง้ลงนามในหนังสอืแจง้การขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิัตกิาร
ถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(หมายเหต:ุ (เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลใหผู้ย้ืน่คําขอทราบและจัดสง่หนังสอื
แจง้การขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารไปยังหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง))  

3 วนัทําการ สาํนักงานมาตรฐาน
สนิคา้เกษตรและ
อาหารแหง่ชาต ิ

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั 
ผูอ้อกเอกสาร 

1. 
 

ใบสมคัรขอขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารดา้นสนิคา้เกษตรและอาหาร  
ทีม่คีวามสามารถดําเนนิงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้
เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ

2. 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มอีายไุมเ่กนิ  90 วนั นับแตว่นัทีอ่อกหนังสอืรับรอง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3. 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (บัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูจั้ดการผูม้อํีานาจลงนาม
ผูกพันบรษัิทหรอืของหุน้สว่นผูจั้ดการ  และในกรณีผูม้อํีานาจลงนามผูกพัน
นติบิคุคล มไิดย้ืน่คําขอดว้ยตนเอง สามารถทําการมอบอํานาจ โดยใชส้ําเนา
บัตรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูรั้บมอบอํานาจหรือเอกสารอื่นที่
เทยีบเทา่และเป็นทีย่อมรับของหน่วยราชการ) 

กรมการปกครอง 

4. 
 

เอกสารการรบัรองหอ้งปฏบิตักิารจากหนว่ยรบัรองหอ้งปฏบิตักิาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

หน่วยรับรองระบบหอ้งปฏบิตกิาร 
(สาํนักมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร 
/สาํนักงานมาตรฐาน
ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม/ 
กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร) 

5. 
 

เอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ  ์แนะนําองคก์ร/หน่วยงานของ 
ผูย้ ืน่คําขอ  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หากผูย้ืน่คําขอประสงคจ์ะแสดงเพิม่เตมิ) 

- 

6. 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ พร้อมท ัง้ตดิอากรแสตมป์ตามจํานวนทีก่ฎหมาย
กําหนด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีผูม้ีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มิไดย้ื่นคําขอดว้ย
ตนเอง) 

- 

7. 
 

แผนทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ สํานกังานสาขาในประเทศไทยทีข่อรบั
ใบรบัรองโดยละเอยีด 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
-   
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอกเอกสาร 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. แบบฟอรม์ใบสมัครขอขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิัตกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  

2. ตวัอยา่งใบรับรองการขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิัตกิาร และเอกสารแนบทา้ยใบรับรองการขึน้ทะเบยีน
หอ้งปฏบิตักิาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตเป็นผูผ้ลติผูส้ง่ออกหรอืผูนํ้าเขา้สนิคา้
เกษตรตามมาตรฐานบงัคบัและการขอต่ออายุใบอนุญาตการขอใบแทน
ใบอนญุาตการขอยา้ยสถานทีท่าํการและการเลกิประกอบกจิการ 3 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ขอ้กําหนดวา่ดว้ยใบอนุญาต (มาตรา 20) 
2. ผูผ้ลติผูส้ง่ออกหรอืผูนํ้าเขา้ทีข่อรับใบอนุญาตตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม (มาตรา 21) 
3. ใบอนุญาตทีไ่ดรั้บจะมอีาย ุ3 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต (มาตรา 22) 
4. กอ่นใบอนุญาตจะหมดอายผุูผ้ลติผูส้ง่ออกหรอืผูนํ้าเขา้จะตอ้งยืน่คําขอตอ่อายุใบอนุญาตกอ่นทีใ่บอนุญาตนัน้

จะสิน้อายไุมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (มาตรา 22)  
5. ผูท้ีไ่ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูผ้ลติผูส้่งออกหรือผูนํ้าเขา้ตอ้งแสดงใบอนุญาตไวใ้นทีเ่ปิดเผยและเห็นไดง้่าย  

ณ สถานทีทํ่าการของผูผ้ลติผูส้ง่ออกหรอืผูนํ้าเขา้นัน้ทีร่ะบไุวใ้นใบอนุญาต (มาตรา 23) 
6. กรณีทีใ่บอนุญาตสญูหายหรอืชาํรุดเสยีหายในสาระสําคัญ ใหผู้ผ้ลติผูส้ง่ออกหรอืผูนํ้าเขา้ตอ้งมายืน่คําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตเป็นผูผ้ลติผูส้ง่ออกหรือผูนํ้าเขา้สนิคา้เกษตรภายใน 30 วันนับแต่วันทีไ่ดรั้บทราบการสญูหายหรือชํารุด
เสยีหายนัน้ (มาตรา 24) หรอืสามารถยืน่ผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรไ์ดท้าง http://tas.acfs.go.th โดยดําเนนิการ
ไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีเ่ลขาธกิารกําหนด 

7. กรณีที่ผูผ้ลิตผูส้่งออกหรือผูนํ้าเขา้ใดมีความประสงค์ที่จะยา้ยสถานที่ทําการจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
สํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มาตรา 25) หรอืสามารถยืน่ผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรไ์ด ้
ทาง  http://tas.acfs.go.th โดยดําเนนิการไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีเ่ลขาธกิารกําหนด 

8. ผูรั้บใบอนุญาตเป็นผูผ้ลติผูส้่งออกหรือผูนํ้าเขา้ที่ประสงคจ์ะเลกิประกอบกจิการจะตอ้งแจง้เป็นหนังสอื 
ใหส้ํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาตทิราบลว่งหนา้ก่อนเลกิประกอบกจิการไม่นอ้ยกวา่ 60 วันและ
เมือ่เลกิประกอบกจิการแลว้จะตอ้งสง่ใบอนุญาตคนืใหส้ํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาตภิายใน 30 วัน
นับแตว่นัทีเ่ลกิประกอบกจิการ (มาตรา 26) 

9. หากผูผ้ลติผูส้่งออกหรือผูนํ้าเขา้ใดที่ไดรั้บใบอนุญาตแลว้หากปรากฎต่อมาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติาม
พระราชบัญญัตมิาตรฐานสนิคา้เกษตร พ.ศ.2551 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิหรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตดิังกลา่ว สํานักงานจะมอํีานาจสัง่พักใชใ้บอนุญาตนัน้ไดโ้ดยจะสัง่ไดค้รัง้ละไม่เกนิสามเดอืนและผูท้ีถู่ก
สัง่พักใชใ้บอนุญาตจะประกอบกจิการตามใบอนุญาตในระหวา่งทีถ่กูสัง่พักใชใ้บอนุญาตนัน้ไมไ่ด ้(มาตรา 50) 

10. สาํนักงานจะมอํีานาจสัง่เพกิถอนใบอนุญาตได ้(มาตรา 51) 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร      
กองควบคมุมาตรฐาน  (ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 
สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ
โทรศพัท ์ 025612277 ตอ่ 1701 
โทรสาร  025794139 
Email  permitacfs@gmail.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา  08:30-16:30 น. (มพัีกเทีย่ง)   

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดั     
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา  08:30-16:30 น. (มพัีกเทีย่ง)   

สถานทีใ่หบ้รกิาร      
ดา่นตรวจสนิคา้เกษตรตามประกาศสาํนักงานมาตรฐานสนิคา้
เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ (ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
 เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา  08:30-16:30 น. (มพัีกเทีย่ง)   

สถานทีใ่หบ้รกิาร      
http://tas.acfs.go.th/ เว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 1 วนัทําการ กองควบคมุ
มาตรฐาน 

2. การพจิารณา 1 วนัทําการ กองควบคมุ
มาตรฐาน 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 3 วนัทําการ กองควบคมุ
มาตรฐาน 

 

http://tas.acfs.go.th/
http://tas.acfs.go.th/
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. บตัรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจรงิ 1 ฉบบั    สาํเนา 1 ฉบบั   
หมายเหต ุ– เอกสารฉบบัจรงิแสดงเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบ  
- กรณีบคุคลธรรมดา ใช ้1 ฉบับ 
- กรณีนติบิคุคล ใชส้าํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูม้อํีานาจลงนาม

แทนนติบิคุคล 1 ฉบับ 
- กรณีมอบอํานาจ ใชส้าํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ 1 ฉบับ 
- ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ   

กรมการปกครอง 

2. หนังสอืรับรองนติบิคุคล 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั    สาํเนา 1 ฉบบั    
หมายเหต ุ ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน เอกสารตอ้งลงลายมอืชือ่รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3. หนังสอืมอบอํานาจ 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั    สาํเนา 1 ฉบบั     
หมายเหต ุ (เฉพาะกรณีไดรั้บมอบอํานาจ) เอกสารตอ้งลงลายมอืชือ่
รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 

- 

4. แผนทีแ่ละแผนผังสาํนักงานและสถานทีผ่ลติ 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั    สาํเนา 0 ฉบบั     
หมายเหต ุ (เฉพาะกรณีเป็นผูผ้ลติ) กรณีสาํนักงานและสถานทีผ่ลติ/
สถานทีเ่ก็บสนิคา้คนละทีก่นัตอ้งนํามาแนบใหค้รบทกุสถานที ่สามารถวาด
ภาพแสดงทีต่ัง้เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีส่ามารถเดนิทางไปตรวจสถานทีไ่ด ้

- 

5. แผนทีแ่ละแผนผังสถานทีเ่ก็บสนิคา้ 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั    สาํเนา 0 ฉบบั  
หมายเหต ุ (สาํหรับผูส้ง่ออกนําเขา้)  กรณีสาํนักงานและสถานทีผ่ลติ/
สถานทีเ่ก็บสนิคา้คนละทีก่นัตอ้งนํามาแนบใหค้รบทกุสถานที ่ สามารถ
วาดภาพแสดงทีต่ัง้เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีส่ามารถเดนิทางไปตรวจสถานทีไ่ด ้

- 

6. แผนผังแสดงกรรมวธิกีารผลติการควบคมุและการตรวจสอบคณุภาพ 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั    สาํเนา 0 ฉบบั     
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีเป็นผูผ้ลติ)วาดภาพหรอืถา่ยภาพแสดงกระบวนการ 

- 

7. ภาพหรอืคําชีแ้จงแสดงแสดงลักษณะของสนิคา้เกษตร 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั    สาํเนา 0 ฉบบั    
หมายเหต ุ สามารถนําภาพถา่ยหรอืเขยีนบรรยายชีแ้จงลกัษณะสนิคา้ 

- 

8. ใบอนุญาตฉบับปัจจบุนั 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั    สาํเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอตอ่อายใุบอนุญาต/ขอออกใบแทนใบอนุญาต/ 
ขอยา้ยสถานทีทํ่าการทีร่ะบไุวใ้นใบอนุญาต) เอกสารตอ้งลงลายมอืชือ่
รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 

สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้
เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ

9. ใบรับรองมาตรฐาน 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั    สาํเนา 1 ฉบบั   
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอตอ่อายใุบอนุญาต) ขอรับการรับรองมาตรฐาน
ไดจ้ากหน่วยรับรองภาครัฐทีม่อํีานาจหนา้ที ่เชน่ กรมวชิาการเกษตร กรม
ประมง กรมปศสุตัว ์เป็นตน้ หรอืผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
- ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 

- 

10. แผนทีต่ัง้สาํนักงาน/สถานทีผ่ลติ/สถานทีเ่ก็บสนิคา้แหง่ใหมแ่ลว้แตก่รณี 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั    สาํเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีการขอยา้ยสถานทีทํ่าการทีร่ะบไุวใ้นใบอนุญาต) 
- ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ   

- 

11. แผนผังแสดงกรรมวธิกีารผลติการควบคมุและการตรวจสอบคณุภาพ 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั    สาํเนา 0 ฉบบั    
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีการขอยา้ยสถานทีผ่ลติ) ลงลายมอืชือ่รับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั   

- 

12. แผนผังภายในอาคารสถานทีเ่ก็บสนิคา้เกษตรพรอมขอ้มลูวธิกีารในการ
เก็บรักษาสนิคา้ 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั    สาํเนา 0 ฉบบั  
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณียา้ยสถานทีเ่ก็บสนิคา้) ลงลายมอืชือ่รับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั   

- 

13. แผนผังภายในอาคารสถานทีเ่ก็บสนิคา้สง่ออก/นําเขา้พรอ้มขอ้มลูวธิกีาร - 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
เก็บรักษา 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั    สาํเนา 0 ฉบบั     
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีเป็นผูส้ง่ออกหรอืนําเขา้) วาดภาพหรอืถา่ยภาพ
แสดงกระบวนการ 

14. แบบ กอท.01 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั    สาํเนา 0 ฉบบั   
หมายเหต ุ– เฉพาะกรณีใหเ้จา้หนา้ทีช่ว่ยดําเนนิการยืน่คําขอแทนโดยให ้
เจา้หนา้ทีเ่ก็บไวเ้ป็นหลักฐาน   

สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้
เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ

15. เอกสารการอนุญาตของหน่วยงานอืน่กรณีลกัษณะของกจิการและ/หรอื
เจา้ของกจิการตอ้งไดรั้บความยนิยอมตามกฎหมายอืน่ 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั    สาํเนา 1 ฉบบั    
หมายเหต ุ– เชน่ ใบอนุญาตประกอบกจิการของคนตา่งดา้ว เป็นตน้  

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1. ใบอนุญาตเป็นผูผ้ลติ/ใบอนุญาตเป็นผูส้ง่ออก/ใบอนุญาตเป็นผูนํ้าเขา้ 

(กรณีบคุคลธรรมดา) 
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท  

2. ใบอนุญาตเป็นผูผ้ลติ/ใบอนุญาตเป็นผูส้ง่ออก/ใบอนุญาตเป็นผูนํ้าเขา้ 
(กรณีนติบิคุคล) 

คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

3. ใบแทนใบอนุญาตเป็นผูผ้ลติ/ใบแทนใบอนุญาตเป็นผูส้ง่ออก/ใบแทน
ใบอนุญาตเป็นผูนํ้าเขา้ 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

4.  การตอ่อายใุบอนุญาตเป็นผูผ้ลติ/การตอ่อายใุบอนุญาตเป็นผูส้ง่ออก/
การตอ่อายใุบอนุญาตเป็นผูนํ้าเขา้ (บคุคลธรรมดา) 

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

5. การตอ่อายใุบอนุญาตเป็นผูผ้ลติ/การตอ่อายใุบอนุญาตเป็นผูส้ง่ออก/การ
ตอ่อายใุบอนุญาตเป็นผูนํ้าเขา้ (นติบิคุคล) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

6. การขอยา้ยสถานทีทํ่าการ   (ไมม่คีา่ธรรมเนยีม) - 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. แบบ มกษ. 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน :  การแจง้การสง่ออกและนําเขา้ 4 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสง่ออกหรือนําเขา้สนิคา้เกษตรตามมาตรฐานบังคับตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูส้ง่ออกหรือ

นําเขา้สนิคา้เกษตรตามมาตรฐานบงัคบัเทา่นัน้ 
เมือ่เป็นผูท้ีไ่ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูส้ง่ออกหรอืผูนํ้าเขา้สนิคา้เกษตรตามมาตรฐานบังคับแลว้หากตอ้งการทีจ่ะสง่ออก

หรือนําเขา้สนิคา้เกษตรตามมาตรฐานบังคับจะตอ้งมาแจง้การสง่ออกหรือนําเขา้ซึง่สนิคา้เกษตรนัน้ก่อนการนําเขา้ 
หรือส่งออกทุกครัง้โดยใชแ้บบฟอร์มดังนี้ หนังสอืแจง้การส่งออก (มกษ.7) หรือหนังสอืแจง้การนําเขา้ (มกษ.8)  
โดยสามารถแจง้ไดท้ีส่าํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาตหิรอืดา่นตรวจสนิคา้สนิคา้เกษตรตามประกาศ
สํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ เรือ่งกําหนดสถานทีย่ืน่คําขอรับใบอนุญาตเป็นผูผ้ลติผูส้ง่ออก 
หรอืผูนํ้าเขา้สนิคา้เกษตรและสถานทีแ่จง้การสง่ออกหรอืนําเขาสนิคา้เกษตรตามมาตรฐานบังคับลงวันที ่1 เมษายน 2557 
หรอืเว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน http://tas.acfs.go.th 

กรณีทีม่กีารเก็บตัวอย่างตรวจวเิคราะหห์รอืมกีารดําเนนิการตรวจนอกสถานทีใ่หผู้นํ้าเขา้สง่ออกเป็นผูเ้สยีคา่ใชจ้่าย 
ใหผู้ส้ง่ออกหรอืนําเขา้เป็นผูเ้สยีคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการแกไ้ขปรับปรุง การทําลาย การสง่กลับคนืหรอืการรอไวซ้ึง่

สนิคา้เกษตรเพือ่ขอรับใบรับรองตามมาตรฐานบงัคับ 
กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ เจา้หนา้ทีท่ีรั่บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มทัง้กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นคําขอดําเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมใหถู้กตอ้งครบถว้น หากผูย้ื่นคําขอไม่สามารถ
ดําเนนิการไดภ้ายใน 7 วนัทําการ เจา้หนา้ทีท่ีรั่บคําขอจะยกเลกิคําขอนัน้โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ 

สาํเนาเอกสารทกุฉบับหล้งชือ่รับรองสาํเนาถกูตอ้งใหค้รบถว้นทกุหนา้ 
เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชาํระคา่ธรรมเนยีมตามชอ่งทางทีกํ่าหนดและจงึจัดสง่ใบอนุญาตหลงัจากไดรั้บ

หลกัฐานการชาํระคา่ธรรมเนยีมในภายหลงัตอ่ไป 
ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นสมบรูณ์และถกูตอ้ง

ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองควบคมุมาตรฐาน (ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 
สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ
โทรศพัท ์ 025612277 ตอ่ 1710 
โทรสาร    025794139 
Email     permitacfs@gmail.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา  08:30-16:30 น. (มพัีกเทีย่ง)   

สถานทีใ่หบ้รกิาร      
ดา่นตรวจสนิคา้เกษตรตามประกาศสาํนักงานมาตรฐานสนิคา้
เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ (ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
 เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา  08:30-16:30 น. (มพัีกเทีย่ง)   

สถานทีใ่หบ้รกิาร      
http://tas.acfs.go.th/ เว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 1 วนัทําการ กองควบคมุ
มาตรฐาน 

2. การพจิารณา 1 วนัทําการ กองควบคมุ
มาตรฐาน 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ 3 วนัทําการ - 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. บตัรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจรงิ 1 ฉบบั    สาํเนา 0 ฉบบั     
หมายเหต ุ –ใชเ้ฉพาะกรณีมาแจง้ดว้ยตนเอง ณ สถานทีรั่บแจง้การ
สง่ออกนําเขา้ 
- กรณีบคุคลธรรมดา ใชต้ัวจรงิ 1 ฉบับ 
- กรณีนติบิคุคล ใชต้วัจรงิของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล 

กรมการปกครอง 

http://tas.acfs.go.th/
http://tas.acfs.go.th/
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
- กรณีมอบอํานาจ ใชส้าํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ 1 ฉบับ 
- ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 

2. ใบรับรองมาตรฐานสนิคา้ 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั    สาํเนา 1 ฉบบั     
หมายเหต ุ – ขอรับการรับรองมาตรฐานไดจ้ากหน่วยรับรองภาครัฐทีม่ี
อํานาจหนา้ที ่เชน่ กรมวชิาการเกษตร กรมประมง กรมปศสุตัว ์เป็นตน้ 
หรอืผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
- กรณีถา้มใีบรับรองมาตรฐานสนิคา้มากกวา่ 1ฉบบั ใหนํ้ามาทกุฉบบั 
- ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 

- 

3. บญัชรีาคาสนิคา้ 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั    สาํเนา 0 ฉบบั  
หมายเหต ุ นํามาเพือ่กรอกขอ้มลู 

- 

4. แผนทีแ่ละแผนผังสาํนักงานและสถานทีเ่ก็บสนิคา้ 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั    สาํเนา 1 ฉบบั     
หมายเหต ุ - กรณีมมีากกวา่ 1 แหง่ใหนํ้าสาํเนาแผนทีม่าทกุแหง่ 
- ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 

- 

5. เอกสารทีคู่ค่า้กําหนด(ถา้ม)ี เชน่ test report, health certificate 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั    สาํเนา 1 ฉบบั     
หมายเหต ุ ลงลายมอืชือ่รับรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั 

- 

6. เอกสารทีเ่กีย่วกบัการดําเนนิการทางพธิกีารทางศลุกากร  
ตวัอยา่งเชน่ ใบขนสนิคา้, บัญชรีายละเอยีดบรรจหุบีหอ่,ใบตราสง่สนิคา้  
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั    สาํเนา 1 ฉบบั     
หมายเหต ุ - ตอ้งนําเอกสารทีเ่กีย่วกบัการดําเนนิการทางพธิกีารทาง
ศลุกากร ตัวอยา่งเชน่ ใบขนสนิคา้, บัญชรีายละเอยีดบรรจหุบีหอ่,ใบตรา
สง่สนิคา้ เป็นตน้ มาแสดงกบัเจา้หนา้ทีด่า่นตอนตรวจปลอ่ยสนิคา้ 
- ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 

- 

7. หนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนเปลีย่นชือ่สกลุ 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั    สาํเนา 1 ฉบบั  
หมายเหต ุ กรณีชือ่สกลุไมต่รงกบัใบอนุญาต    

กรมการปกครอง 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1.  ไมม่คีา่ธรรมเนยีม - 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. แบบแจง้  
หมายเหต ุกรณีแจง้ออนไลน ์ไมต่อ้งมลีงนามเจา้หนา้ที ่

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1. กองควบคมุมาตรฐาน  สํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ 
เลขที ่50 ถ.พหลโยธนิ  แขวงลาดยาว เขตจัตจัุกร กทม. 10900 
โทรศพัท ์ 025612277   โทรสาร  025794139     อเีมล ์permitacfs@gmail.com 

2. ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
สายดว่น 1111/ www.1111.go.th/ ตู ้ปณ. 1111เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 

3. สาํนักงาน ป.ป.ท.  
ระบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน :www.pacc.go.th หรอื PACC Call Center : 1206 

หมายเหต ุ: - 
 
  

http://www.1111.go.th/%20%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89
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สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอโอนสทิธกิารเขา้ทําประโยชน์ในทีด่นิของเกษตรกร
ตาม ส.ป.ก. 4-01 (กรณีโอนใหคู้ส่มรสหรอืบตุรคนใดคนหนึง่) 1 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ทายาททีม่สีทิธรัิบโอนสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิฯ ไดแ้ก ่

1.1 คูส่มรส (รวมถงึคูส่มรสทีอ่ยูก่นิดว้ยกนัแตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส) 
1.2 บตุร (รวมถงึบตุรนอกกฎหมายทีบ่ดิารับรองแตไ่มร่วมบตุรบญุธรรม) 
1.3 ทายาทอืน่ไดแ้ก ่

(1) บดิาหรอืมารดาของเกษตรกร 
(2) พีน่อ้งร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของเกษตรกร (พีน่อ้งตามความเป็นจรงิ) 
(3) พีน่อ้งร่วมบดิาหรอืร่วมมารดาเดยีวกนัของเกษตรกร (พีน่อ้งตามความเป็นจรงิ) 
(4) หลานของเกษตรกร (หมายถงึลกูของลกูหรอืลกูของพีห่รอืของนอ้ง ) 

2. ทายาทผูรั้บโอนตาม 1.1 1.2 และ 1.3 จะตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงันี้ 
2.1 ทายาทผูรั้บโอนจะตอ้งเป็นเกษตรกรตามกฎหมายปฏริูปทีด่นิกลา่วคอื 

(1) เป็นเกษตรกรผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลักหรอื  
(2) เป็นเกษตรกรผูป้ระสงคจ์ะประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลักซึง่ไดแ้กผู่ย้ากจน/ผูท้ีจ่บการศกึษา

ทางการเกษตรกรรม/บตุรของเกษตรกรทัง้นีเ้ป็นไปตามทีกํ่าหนดในพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการกําหนดหลกัเกณฑแ์ละ
เงือ่นไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. 2535 

2.2 ทายาทผูรั้บโอนและคนในครอบครัวเดยีวกันตอ้งไม่มทีีด่นิทํากนิเป็นของตนเองเพยีงพอแกก่ารเลีย้งชพี
อยูก่อ่นแลว้ (มทีีด่นิเมือ่รวมกบัคําขอรับโอนตอ้งไมเ่กนิกวา่ 50 ไร่ หรอื 100 ไร่ แลว้แตก่รณี) 

2.3 ทายาทผูรั้บโอนจะตอ้งมคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายกําหนด ไดแ้ก ่
(1) มสีญัชาตไิทย 
(2) บรรลนุติภิาวะหรอืเป็นหัวหนา้ครอบครัว 
(3) มคีวามประพฤตดิแีละซือ่สตัยส์จุรติ 
(4) มรี่างกายสมบรูณ์ขยันขนัแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได ้
(5) ไมเ่ป็นคนวกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

3. ทายาทผูรั้บโอนจะตอ้งรับภาระหนี้คา้งชําระซึง่ผูโ้อนยังคงคา้งชําระกับ ส.ป.ก. หรือสถาบันการเงนิทีร่่วม
โครงการกบั ส.ป.ก. ไปดว้ย 

* กรณีมเีหตผุลและความจําเป็นและมไิดเ้ป็นการหลกีเลีย่งขอ้หา้มโอนสทิธหิรอืการแบง่แยกสทิธติามกฎหมาย 
คูส่มรสทีห่ยา่ขาดก็สามารถรับโอนได ้

** การโอนสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์หแ้กท่ายาทนัน้ ในเบือ้งตน้ ส.ป.ก. จะพจิารณาตามลําดบัชัน้ของทายาท 
คอืคูส่มรส บตุรและทายาทอืน่ ดังนัน้หากผูโ้อนประสงคจ์ะโอนใหท้ายาทลําดับหลังผูโ้อนตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึเหตผุล
ความจําเป็นทีไ่มอ่าจโอนใหแ้กท่ายาทในลําดบัตน้ได ้

*** อํานาจพจิารณาการโอนสทิธขิองปฏริูปทีด่นิจังหวัดมเีฉพาะกรณีการโอนใหคู้่สมรสหรือบุตรคนเดยีว กรณีอืน่ๆ 
เป็นอํานาจของคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิจังหวดั 

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะ เวลาทีกํ่าหนด
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 จัดทําบัญชเีครอืญาต ิ
1.4 สอบสวนสทิธ ิ
1.5 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2 การพจิารณา 
 

2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหนี้
คา้งชาํระ ตรวจสอบแปลง
ทีด่นิ และตรวจคณุสมบัตขิอง
ผูรั้บโอน  

21 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

  2.2 เจา้หนา้ทีร่วบรวมเอกสาร
ทําความเห็นเสนอปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัเพือ่พจิารณา 

7 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

รวมจัดทํา
หนังสอืรับ
มอบทีด่นิและ
นัดทําสญัญา
เชา่หรอืเชา่
ซือ้ 

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 เจา้หนา้ทีเ่สนอใหผู้ม้ ี
อํานาจลงนาม  

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1 สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
2 สาํเนาทะเบยีนบา้น จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
3 สาํเนาทะเบยีนสมรส จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
4 สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนคูส่มรส จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
5 สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่  (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
6 สาํเนาเบยีนการหยา่ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
7 ส.ป.ก. 4-01 (ฉบับผูถ้อื) จํานวน 1 ฉบบั ส.ป.ก. 
8 สาํเนาหลักฐานเกีย่วกับทีด่นิของผูรั้บโอนคูส่มรสและบตุรทียั่งไม ่                

บรรลนุติภิาวะของผูรั้บโอน เชน่โฉนด,น.ส.3, น.ส.3 ก, ส.ป.ก. 4-01,  
สทก., น.ค.,กสน. (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบับ 

กรมทีด่นิ/กรมป่าไม/้กระทรวง
เกษตรฯ 

9 คํายนิยอมคูส่มรสของผูโ้อน จํานวน 1 ฉบบั เกษตรกรฯ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 
 

 
 
 
 
 
 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 919 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอรบัมรดกสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของ
เกษตรกรตาม ส.ป.ก. 4-01 (กรณีรบัมรดกของคูส่มรสหรอืบตุรคนใดคนหนึง่) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ทายาททีม่สีทิธรัิบมรดกสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิฯ ไดแ้ก ่ 

1.1 คูส่มรสเป็นอนัดบัแรก (รวมถงึคูส่มรสทีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉันทส์ามภีรรยาแตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส) 
1.2 บตุรเมือ่ไมม่คีูส่มรสหรอืมแีตไ่มข่อรับ (รวมถงึบตุรนอกกฎหมายทีบ่ดิารับรองแตไ่มร่วมบตุรบญุธรรม) 
1.3 ทายาทอืน่เมือ่ไมม่คีูส่มรสหรอืบตุรหรอืมแีตไ่มข่อรับไดแ้ก ่

(1) บดิาหรอืมารดาของเกษตรกร 
(2) พีน่อ้งร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของเกษตรกร (พีน่อ้งตามความเป็นจรงิ) 
(3) พีน่อ้งร่วมบดิาหรอืร่วมมารดาเดยีวกนัของเกษตรกร (พีน่อ้งตามความเป็นจรงิ) 
(4) หลานของเกษตรกร (หมายถงึลกูของลกูหรอืลกูของพีห่รอืของนอ้ง) 

2. ทายาทผูรั้บมรดกตาม 1.1 1.2 และ 1.3 จะตอ้งมคีณุสมบัตแิละลกัษณะตอ้งหา้มดงันี้ 
2.1 ทายาทผูรั้บมรดกจะตอ้งเป็นเกษตรกรตามกฎหมายปฏริูปทีด่นิกลา่วคอื 

(1) เป็นเกษตรกรผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลักหรอื 
(2) เป็นเกษตรกรผูป้ระสงคจ์ะประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลักซึง่ไดแ้ก ่ผูย้ากจน/ผูท้ีจ่บการศกึษา

ทางการเกษตรกรรม/บตุรของเกษตรกรทัง้นีเ้ป็นไปตามทีกํ่าหนดในพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการกําหนดหลักเกณฑแ์ละ
เงือ่นไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. 2535 

2.2 ทายาทผูรั้บมรดกและคนในครอบครัวเดยีวกนัตอ้งไมม่ทีีด่นิทํากนิเป็นของตนเองเพยีงพอแกก่ารเลีย้งชพี  
อยูก่อ่นแลว้ (มทีีด่นิเมือ่รวมกบัคําขอรับมรดกตอ้งไมเ่กนิกวา่ 50 ไร่ หรอื 100 ไร่ แลว้แตก่รณี) 

2.3 ทายาทผูรั้บมรดกจะตอ้งมคีณุสมบัตติามทีก่ฎหมายกําหนดไดแ้ก ่
(1) มสีญัชาตไิทย 
(2) บรรลนุติภิาวะหรอืเป็นหัวหนา้ครอบครัว 
(3) มคีวามประพฤตดิแีละซือ่สตัยส์จุรติ 
(4) มรี่างการสมบรูณ์ขยันขนัแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได ้
(5) ไมเ่ป็นคนวกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

3. ทายาทผูรั้บมรดกจะตอ้งรับภาระหนีค้า้งชาํระซึง่เจา้มรดกยังคงคา้งชําระกับ ส.ป.ก. หรอืสถาบันการเงนิทีร่่วม
โครงการกบั ส.ป.ก. ไปดว้ย  

* กรณีไม่มทีายาทตามทีกํ่าหนดหรอืมแีตไ่ม่ขอรับหรอืไม่มคีุณสมบัต ิส.ป.ก. จะนําทีด่นิแปลงนัน้มาจัดใหม่
เชน่เดยีวกบักรณีปกต ิ

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด  
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถวน้ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  โทรศพัท ์/ โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 57 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 จัดทําบัญชเีครอืญาต ิ
1.4 สอบสวนสทิธ ิ
1.5 ออกใบรับคําขอ 
 

1 วนัทําการ สาํนักงานการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดั 

- 
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ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

2 การพจิารณา 
 

2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหนี ้  
คา้งชาํระตรวจสอบแปลงทีด่นิ 
ตรวจคณุสมบัตผิูข้อรับมรดก
และจัดทําประกาศขอรับมรดก
สทิธ ิ

21 วนัทําการ สาํนักงานการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดั 

(ประสาน
หน่วยงาน
ภายนอก) 

  2.2 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัประกาศเพือ่ใหผู้ม้สีว่น
ไดเ้สยีมาคดัคา้น 
 
2.3 เจา้หนา้ทีร่วบรวมเอกสาร
ทําความเห็นเสนอปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัพจิารณา และจัดทํา
หนังสอืรับมอบทีด่นิ จัดทํา ส.
ป.ก.4-01 
- เจา้หนา้ทีจั่ดทําหนังสอืแจง้
ผลการพจิารณา 
- จัดทําหนังสอืรับมอบทีด่นิ 
- จัดทํา ส.ป.ก. 4-01  

24 วนัทําการ 
 

 

7 วนัทําการ 

 

 

 
3 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

 
 

- 
 
 
 
 
- 

(ปิดไวท้ีทํ่าการ
ผูใ้หญบ่า้นที่
ทําการอบต. 
และทีว่า่การ
อําเภอ) 

- 
 
 
 
 
- 

 3 การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 เจา้หนา้ทีเ่สนอใหผู้ม้ ี
อํานาจลงนาม  

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1 สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
2 สาํเนาทะเบยีนบา้น จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
3 สาํเนาทะเบยีนสมรส จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
4 สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนคูส่มรส จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
5 สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่  (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
6 สาํเนาเบยีนการหยา่ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
7 หลกัฐานการเป็นเจา้ของทีด่นิของผูรั้บมรดกคูส่มรสทายาท และบตุร 

ทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะ (เชน่โฉนด ,น.ส.3, ส.ป.ก. 4-01 (ถา้ม)ี จํานวน 
1 ฉบบั                    

กรมทีด่นิ/กระทรวงเกษตรฯ 

8 หนังสอืยนิยอมของทายาทอืน่ๆ (ทีม่สีทิธรัิบมรดก) จํานวน 1 ฉบับ เกษตรกรฯ 
9 คํายนิยอมคูส่มรสของเจา้มรดก (กรณีบตุรหรอืเครอืญาตเิป็น ผูรั้บ

มรดก) จํานวน 1 ฉบับ 
เกษตรกรฯ 

10 เอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ฉบับผูถ้อื กระทรวงเกษตรฯ 
11 ใบมรณบตัรหรอืหนังสอืรับรองการเสยีชวีติ กรมการปกครอง 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การอนญุาตใหใ้ชท้ ีด่นิเพือ่กจิการสาธารณูปโภค และ
กจิการอืน่ๆในเขตปฏริูปทีด่นิ เพือ่การศกึษา/ เพือ่การอนามยัและการ
สาธารณสุข /เพือ่การศาสนา/ เพือ่กจิการ ระบบไฟฟ้าประปา /เพือ่กอ่สรา้ง
ถนนทางลําเลยีง/ เพือ่กอ่สรา้งปรบัปรงุแหลง่นํา้เพือ่การเกษตรกรรม / เพือ่
การสง่เสรมิเกษตรกรรม / เพือ่กอ่สรา้งสถานทีน่นัทนาการ / เพือ่จดัสรา้ง
ศาลาประจําหมูบ่า้นทีอ่า่นหนงัสอืประจําหมูบ่า้นหอ้งสมดุ 3   
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูย้ืน่คําขอ : เอกชนทีดํ่าเนนิการโดยไม่หวังผลกําไรถา้ไม่มฐีานะเป็นนติบิคุคลการขออนุญาตตอ้งไดรั้บมอบ

อํานาจจากผูม้อํีานาจตามกฎหมายซึง่มหีนา้ทีด่แูลรับผดิชอบในกจิการทีข่ออนุญาตดว้ย 
2. สถานทีย่ืน่คําขอ ณ ส.ป.ก. จังหวดั ทีท่ีด่นินัน้ตัง้อยู่ 
3. ประเภทกจิการทีข่อรับอนุญาตและเนือ้ทีท่ีอ่นุญาต 

3.1 เพือ่การศกึษาระดับอนุบาลไมเ่กนิ 12 ไร ่ระดับประถมศกึษาไมเ่กนิ 25 ไร่ ระดับมัธยมศกึษาไมเ่กนิ 50 ไร่ 
3.2 เพื่อการอนามัยและการสาธารณสขุกอ่สรา้งสถานบรกิารสาธารณสขุชมุชนไม่เกนิ 3 ไร่ สถานีอนามัย

(โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล) ไมเ่กนิ 10 ไร่ โรงพยาบาลไมเ่กนิ 20 ไร่ 
3.3 เพือ่การศาสนาเชน่ วัด สํานักสงฆ ์มัสยดิ โบสถ ์เป็นตน้ไมเ่กนิ 15 ไร่ 
3.4 เพือ่กจิการระบบ ไฟฟ้า ประปา ใหใ้ชเ้นือ้ทีต่ามทีจํ่าเป็น 
3.5 เพือ่กอ่สรา้งถนนทางลําเลยีงใหใ้ชเ้นือ้ทีต่ามทีจํ่าเป็น 
3.6 เพือ่กอ่สรา้งปรับปรุงแหลง่น้ําเพือ่การเกษตรกรรมเชน่ ขดุคคูลอง สระน้ํา ฝาย อา่งเก็บน้ํา เป็นตน้ใหใ้ช ้

เนือ้ทีต่ามทีจํ่าเป็น 
3.7 การสง่เสรมิเกษตรกรรมเชน่ แปลงสาธติการเกษตร ศูนยเ์รียนรูท้างการเกษตร เป็นตน้ใหใ้ชเ้นื้อทีต่ามที่

จําเป็น 
3.8 เพือ่กอ่สรา้งสถานทีนั่นทนาการ เชน่ สวนสขุภาพ สวนสาธารณะ ลานชมุชน เป็นตน้ ใหใ้ชเ้นื้อที ่ตามที่

จําเป็น 
3.9 เพือ่จัดสรา้งศาลาประจําหมูบ่า้น ทีอ่า่นหนังสอืประจําหมูบ่า้น หอ้งสมดุ เนือ้ทีร่วมกนัไมเ่กนิ 1 ไร่   

การเรยีกเก็บคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ  
ใหเ้รยีกเก็บตามราคาประเมนิของกรมทีด่นิหรอืราคาที ่ส.ป.ก. ไดจ้า่ยชําระคา่ทีด่นิอนัมรีาคาสงูกวา่ราคาประเมนิ

ของกรมทีด่นิในปีทีไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิ ทัง้นี้ เลขาธกิาร ส.ป.ก. มอํีานาจยกเวน้การเรยีกเก็บค่าตอบแทนการใช ้
ประโยชนใ์นทีด่นิเมือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิวา่ 

1. ไมม่กีารเรยีกเก็บคา่บรกิารหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆจากผูใ้ชบ้รกิาร 
2. กจิการนัน้เป็นประโยชนแ์กเ่กษตรกรและตอ่ชมุชนในทอ้งถิน่หรอืเหมาะสมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
3. พืน้ทีใ่ชส้อยเหมาะสมจําเป็นแกก่ารนัน้และไมม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอ และผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบนัทกึความบกพร่อง และรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอ และเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่ันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 137 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 ออกใบรับคําขอ 
 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2 การพจิารณา 
 

2.1 ดําเนนิการตรวจสอบ
แปลงทีด่นิและสาํรวจรังวดั
แปลงทีด่นิทีข่ออนุญาตใช ้
ทีด่นิ 
 

15 วนัทําการ 
 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 

- 

  2.2 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัดําเนนิการรวบรวม
ขอ้มลูเพือ่ใชป้ระกอบการ
จัดทําวาระการประชมุเสนอ 
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดั พจิารณา และแจง้ผล
การพจิารณาของ  
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดั ตอ่ สาํนักงานการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
2.3 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมตรวจสอบ
แผนงานโครงการ แปลงทีด่นิ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

90 วนัทําการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 

- 
 

 

 

 

- 
 

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 เจา้หนา้ทีเ่สนอใหผู้ม้ ี
อํานาจลงนามและแจง้
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัเพือ่แจง้ผลการ
พจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ 

1 วนัทําการ สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 

- 

 รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1 สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน (กรณีนติบิคุคลสาํเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนของกรรมการผูจั้ดการ/ของหุน้สว่นผูจั้ดการ/ของผูม้อบ
อํานาจ/ของผูรั้บมอบอํานาจ) จํานวน 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2 ใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ เปลีย่นสกลุ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
3 สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณีนติบิคุคลสาํเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการ

ผูจั้ดการ/ของหุน้สว่นผูจั้ดการ/ของผูม้อบอํานาจ/ของผูรั้บมอบอํานาจ)
จํานวน 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

4 หนังสอืรับรอง นติบิคุคล (บญัชรีายชือ่หุน้สว่นผูจั้ดการ/หนังสอืบรคิณห์
สนธ/ิบญัชรีายชือ่กรรมการผูจั้ดการ/ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบยีน
พาณชิย ์(ถา้ม)ี/ใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภพ.20) (ถา้ม)ี จํานวน 1 
ฉบับ  

นติบิคุคล/กระทรวงพาณชิย ์

5 คําขออนุญาตใชท้ีด่นิเพือ่กจิการสาธารณูปโภค และกจิการอืน่ๆในเขต
ปฏริูปทีด่นิ (ส.ป.ก. 4-29 ก) (กรณีมกีารเรยีกเก็บคา่ตอบแทนตอ้งระบุ
ในแบบดว้ยวา่ยนิยอมชําระคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิตาม
อตัราที ่คปก. กําหนด) จํานวน 1 ฉบบั  

ส.ป.ก. 

6 บนัทกึรับรองการปฏบิตัติามเงือ่นไขการไดรั้บอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิ                
(ส.ป.ก. 4-30 ก) จํานวน 3 ฉบบั    

ส.ป.ก. 

7 หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบับ นติบิคุคล 
8 แผนทีภ่มูปิระเทศแสดงจดุทีต่ัง้แปลงทีด่นิ ทีข่ออนุญาตมาตราสว่น 

1:50000 (โดยใหแ้สดงแนวเขตบรเิวณทีข่อใชด้ว้ยปากกาเขยีนแผนที่
ใหช้ดัเจน) จํานวน 1 ฉบับ 

กรมแผนทีท่หาร 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

9 แผนผังแสดงบรเิวณและสิง่กอ่สรา้งในทีด่นิผูย้ืน่คําขอลงนามกํากบัใน
แผนผังฯ (A4 หรอือืน่ๆ) โดยแสดงใหเ้ห็นตําแหน่งการจัดวางสิง่ปลกู
สรา้งทัง้หมดตามโครงการดําเนนิงาน จํานวน 3 ฉบับ 

- 

10 แบบแปลนการกอ่สรา้ง (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั - 
11 รายละเอยีดสิง่กอ่สรา้ง (โดยระบจํุานวนเนือ้ทีแ่ตล่ะสว่นพรอ้ม ระบุ

รายละเอยีดเหตผุลความจําเป็นในการใชพ้ืน้ทีก่ารดําเนนิการ หรอื
กจิกรรมทีทํ่าใหเ้กดิรายได)้ จํานวน 1 ฉบับ 

- 

12 ความเห็นชมุชนทอ้งถิน่กรณีกจิการนัน้ไมก่อ่ใหเ้กดิมลพษิ ตอ่ชมุชน
และสิง่แวดลอ้มรวมทัง้ความปลอดภัยของราษฎรในพืน้ที ่(รายงาน
ความเห็นขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เชน่ อบต./อบจ./เทศบาล)
จํานวน 1 ฉบบั  จํานวน 1 ฉบับ 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

13 แผนงานโครงการและงบประมาณ จํานวน 1 ฉบับ - 
14 ภาพถา่ยสภาพทีด่นิปัจจบุนั และภาพถา่ยสิง่กอ่สรา้ง (ถา้ม)ี จํานวน 1 

ฉบับ  
- 

15 คําขอสละสทิธทิีด่นิของบคุคลทีไ่ดรั้บสทิธโิดยการปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4-52 ก) (ตามจํานวนแปลงทีด่นิขออนุญาต)
จํานวน 1 ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  
(บาท / รอ้ยละ) 

 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ:- 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตเขา้ทําประโยชนใ์นเขตปฏริูปทีด่นิ
(กรณีออก ส.ป.ก. 4-01 ในแปลงเกษตรกรรม กรณีออก ส.ป.ก. 4-01 ช ในแปลง
ทีอ่ยูอ่าศยั กรณีออก ส.ป.ก. 4-01 ในทีด่นิเกนิ 50 ไร ่แตไ่มเ่กนิ 100 ไร)่ 4 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. เกษตรกรตามกฎหมายปฏริูปทีด่นิหมายความถงึ  

1.1 เป็นเกษตรกรผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลักหรอื  
1.2 เป็นเกษตรกรผูป้ระสงคจ์ะประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลักซึง่ไดแ้ก่ ผูย้ากจน/ผูท้ีจ่บการศกึษา

ทางการเกษตรกรรม/บตุรของเกษตรกรทัง้นีเ้ป็นไปตามทีกํ่าหนดในพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการกําหนดหลักเกณฑ ์ 
และเงือ่นไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. 2535 

2. เกษตรกรผูย้ืน่คําขอจะตอ้งมคีณุสมบัตติามทีก่ฎหมายกําหนดไดแ้ก ่
2.1 มสีญัชาตไิทย    
2.2 บรรลนุติภิาวะหรอืเป็นหัวหนา้ครอบครัว 
2.3 มคีวามประพฤตดิแีละซือ่สตัยส์จุรติ 
2.4 มรี่างกายสมบรูณข์ยันขนัแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได ้
2.5 ไมเ่ป็นคนวกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
2.6 ตอ้งไม่มทีีด่นิทํากนิเป็นของตนเองเพยีงพอแกก่ารเลีย้งชพีอยู่กอ่นแลว้ (มทีีด่นิเมือ่รวมกับคําขอตอ้งไม่

เกนิกวา่ 50 ไร่ หรอื 100 ไร่ แลว้แตก่รณี) 
2.7 เป็นผูย้นิยอมปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคับและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกําหนด 

* เกษตรกรสามารถยื่นคําขอเขา้ทําประโยชน์ไดเ้มื่อไดม้ีประกาศของคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวัดกําหนด
ระยะเวลาและสถานทีเ่ทา่นัน้โดยระยะเวลาดงักลา่วตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั และขยายไดร้วมแลว้ไมเ่กนิ 90 วนั  

** การจัดทีด่นิเพือ่อยูอ่าศยัเฉพาะในเขตทีค่ณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวดักําหนดเทา่นัน้ 
3. ผูท้ีเ่คยไดรั้บการจัดทีด่นิจาก ส.ป.ก. หรอืจากหน่วยงานอืน่ๆของรัฐมาแลว้แตถู่กตัดสทิธเินื่องจากไม่ปฏบิัติ

ตามกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานตอ้งพักระยะเวลา 5 ปี กอ่นจงึจะมสีทิธยิืน่คําขอได ้
4. ผูท้ีไ่ดรั้บหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้อยู่อาศัยหรอืประกอบการเกษตรในเขตป่าสงวนแห่งชาตจิะตอ้งทําหนังสอื

ยนิยอมสละสทิธหินังสอือนุญาตนัน้กอ่นไดรั้บสทิธติามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริูปทีด่นิ 
5. กรณีขออนุญาตใชท้ีด่นิตามทีถ่อืครองอยูจ่รงิเกนิกวา่ 50 ไร่ แตไ่มเ่กนิ 100 ไร่ มไีดใ้นกรณี 

5.1 เลีย้งสตัวใ์หญต่ามทีกํ่าหนดในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คอื โค กระบอื และมา้ 
5.2 เกษตรกรถอืครองทีด่นิแปลงนัน้มากอ่นปี 2524 

6. คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวัดเป็นผูจั้ดลําดับเกษตรกรทีจ่ะจัดทีด่นิให ้และเกษตรกรนัน้จะตอ้งอยู่ในหลักเกณฑ์
ดงันี ้

6.1 เป็นเกษตรกรผูถ้อืครองทีด่นิของรัฐหรอืเชา่ทีด่นิแปลงทีนํ่ามาดําเนนิการและเป็นผูทํ้ากนิในทีด่นินัน้ 
6.2 เป็นเกษตรกรผูไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนขอรับทีด่นิทํากนิจากการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
6.3 เป็นเกษตรกรอืน่ตามทีค่ณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวัดกําหนด 

7. เมือ่คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวัดดําเนนิการคัดเลอืกเกษตรกรใหเ้ขา้ทําประโยชน์ในทีด่นิแลว้ จะไดม้ี
ประกาศผลการคดัเลอืกปิดไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด สํานักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด ทีว่า่การอําเภอ ทีทํ่าการ
กํานันแหง่ทอ้งที ่และทีช่มุชนในทอ้งทีดํ่าเนนิการมกํีาหนดเวลาประมาณ 30 วนั 

8. ภายหลังจากครบกําหนดเวลาตามประกาศผลการคัดเลอืกเกษตรกรแลว้ปฏริูปทีด่นิจังหวัดก็จะดําเนนิการ
หนังสอืรับมอบทีด่นิ (ส.ป.ก. 4-28) และออกหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชนใ์นเขตปฏริูปทีด่นิ (ส.ป.ก. 4-01) 

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด  
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอ และเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 145 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 การยืน่คําขอเขา้ทํา
ประโยชนฯ์ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ 
ตรวจสอบเอกสาร 
1.3 ตรวจคณุสมบตัเิบือ้งตน้ 
1.4 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2 การพจิารณา 
 

2.1 ดําเนนิการสาํรวจรังวดั
แปลงทีด่นิ การสอบสวนสทิธ ิ
การตรวจสอบคณุสมบตัอิืน่ๆ 
และดําเนนิการจัดทําบัญชี
คดัเลอืกเกษตรกร 

60 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

(ประสาน
หน่วยงาน
ภายนอก) 

 
 

 2.2 ตรวจสอบระยะเวลาการ
ถอืครองทีด่นิ และ จัดทํา
บนัทกึรับรองของผูป้กครอง
ทอ้งทีต่ามมาตรา 30 วรรคสาม 
- การจัดทําบัญชคีดัเลอืก
เกษตรกร 

  ขัน้ตอน 2.2  
เป็น กรณีออก 
ส.ป.ก. 4-01 ใน
ทีด่นิเกนิ 50 ไร่ 
แตไ่มเ่กนิ 100 
ไร่ 

  2.3 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัรวบรวมขอ้มูลเอกสาร
ทัง้หมดเสนอ
คณะอนุกรรมการปฏริูปทีด่นิ
อําเภอพจิารณาเห็นชอบ 
2.4 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดันําผลการพจิารณา
ของคณะอนุกรรม การปฏริูป
ทีด่นิอําเภอ เสนอ
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัพจิารณาอนุญาต 
2.5 ส.ป.ก.จังหวัดเสนอใหผู้ม้ ี
อํานาจลงนามในประกาศ
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัแจง้ผลการคดัเลอืก
เกษตรกรใหท้ราบหรอืคดัคา้น 

20 วนัทําการ 
 
 
 
 

20 วนัทําการ 
 
 

 

40 วนัทําการ 
 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 

 
 
 
 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 
 

 

- 
 

 

 

- 

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 ปฏริูปทีด่นิจังหวัดลงนาม
ในหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทํา
ประโยชนใ์นเขตปฏริูปทีด่นิ 
3.2 ดําเนนิการมอบหนังสอื
อนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชนใ์น
เขตปฏริูปทีด่นิและหนังสอืรับ
มอบทีด่นิ 

1 วนัทําการ 
 
 

3 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 
 
 
- 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1 สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน จํานวน 1ฉบบั กรมการปกครอง 
2 สาํเนาทะเบยีนบา้น จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
3 สาํเนาทะเบยีนสมรส จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
4 สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
5 สาํเนาเบยีนการหยา่ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
6 หลกัฐานเกีย่วกับทีด่นิของตนเองคูส่มรส และบตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ

เชน่โฉนด, น.ส.3, น.ส.3 ก,ส.ป.ก. 4-01, สทก., น.ค.,กสน. (ถา้ม)ี 
จํานวน 1 ฉบบั 

กรมทีด่นิ/กระทรวงเกษตรฯ 

7 หลกัฐานการเสยีภาษีบํารุงทอ้งที ่ (ภบท.5)  (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบับ กรมปกครองทอ้งถิน่ 
8 หลกัฐานการเป็นเจา้ของสตัวท์ีเ่ลีย้ง (ใชใ้นกรณีขออนุญาตเลีย้งสตัวใ์หญ)่ - 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

จํานวน 1 ฉบบั 
9 แผนงานและโครงการในการประกอบการเลีย้งสตัวใ์หญ่ จํานวน  1  ฉบับ 

(ใชใ้นกรณีขออนุญาตเลีย้งสตัวใ์หญ)่ จํานวน 1 ฉบับ 
- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตเขา้ทําประโยชนใ์นเขตปฏริูปทีด่นิ
(กรณีทีด่นิเอกชน-ทาํสญัญาเชา่ และกรณีทีด่นิเอกชน-ทาํสญัญาเชา่ซือ้) 5 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. เกษตรกรตามกฎหมายปฏริูปทีด่นิ หมายความถงึ  

1.1 เป็นเกษตรกรผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลักหรอื  
1.2 เป็นเกษตรกรผูป้ระสงคจ์ะประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลักซึง่ไดแ้ก่ผูย้ากจน/ผูท้ีจ่บการศกึษาทางการ

เกษตรกรรม/บตุรของเกษตรกรทัง้นีเ้ป็นไปตามทีกํ่าหนดในพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการกําหนดหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข
ในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. 2535 

2. เกษตรกรผูย้ืน่คําขอจะตอ้งมคีณุสมบัตติามทีก่ฎหมายกําหนดไดแ้ก ่
2.1 มสีญัชาตไิท 
2.2 บรรลนุติภิาวะหรอืเป็นหัวหนา้ครอบครัว 
2.3 มคีวามประพฤตดิแีละซือ่สตัยส์จุรติ 
2.4 มรี่างกายสมบรูณ์ขยันขนัแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได ้
2.5 ไมเ่ป็นคนวกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
2.6 ตอ้งไมม่ทีีด่นิทํากนิเป็นของตนเองเพยีงพอแกก่ารเลีย้งชพีอยูก่อ่นแลว้ (มทีีด่นิเมือ่รวมกับคําขอตอ้งไม่

เกนิกวา่ 50 ไร่ หรอื 100 ไร่ แลว้แตก่รณี) 
2.7 เป็นผูย้นิยอมปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกําหนด 

* เกษตรกรสามารถยืน่คําขอเขา้ทําประโยชน์ไดเ้มือ่ไดม้ปีระกาศของคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวัด (คปจ.) กําหนด
ระยะเวลาและสถานทีเ่ทา่นัน้โดยระยะเวลาดงักลา่วตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั และขยายไดร้วมแลว้ไมเ่กนิ 90 วนั 

3. ผูท้ีเ่คยไดรั้บการจัดทีด่นิจาก ส.ป.ก. หรอืจากหน่วยงานอืน่ๆของรัฐมาแลว้แตถู่กตัดสทิธเินื่องจากไม่ปฏบิัตติาม
กฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานตอ้งพน้ระยะเวลา 5 ปี กอ่นจงึจะมสีทิธยิืน่คําขอได ้

4. ผูท้ีไ่ดรั้บหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้อยู่อาศัยหรอืประกอบการเกษตรในเขตป่าสงวนแห่งชาตจิะตอ้งทําหนังสอื
ยนิยอมสละสทิธหินังสอือนุญาตนัน้กอ่นไดรั้บสทิธติามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

5. คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวัดเป็นผูจั้ดลําดับเกษตรกรทีจ่ะจัดทีด่นิใหแ้ละเกษตรกรนัน้ จะตอ้งอยู่ในหลักเกณฑ์
ดงันี ้

5.1 เป็นเกษตรกรผูเ้ชา่ทีด่นิแปลงทีนํ่ามาดําเนนิการและเป็นผูทํ้ากนิในทีด่นินัน้ 
5.2 เป็นเกษตรกรผูไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนขอรับทีด่นิทํากนิจากการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
5.3 เป็นเกษตรกรอืน่ตามทีค่ณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวัดกําหนด 

6. เมือ่คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวัดดําเนินการคัดเลอืกเกษตรกรใหเ้ขา้ทําประโยชน์ในทีด่นิแลว้ จะไดม้ี
ประกาศผลการคัดเลอืกปิดไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด สํานักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด ทีว่่าการ อําเภอหรือ
กิง่อําเภอ ทีทํ่าการกํานันแหง่ทอ้งที ่และทีช่มุชนในทอ้งทีดํ่าเนนิการ มกํีาหนดเวลาประมาณ 30 วนั  

7. ภายหลงัจากครบกําหนดเวลาตามประกาศผลการคัดเลอืกเกษตรกรแลว้ปฏริูปทีด่นิจังหวัดก็จะมหีนังสอืนัดหมาย
ใหม้าทําสญัญาเชา่ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4-14ก) /หนังสอืรับมอบทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  (ส.ป.ก. 4-28 ข) 

8. กรณีผูเ้ชา่ซือ้จะตอ้มมคีณุสมบตัเิพิม่เตมิ ดงันี้ 
8.1 เป็นผูม้รีายไดเ้พยีงพอทีจ่ะสามารถชําระคา่เชา่ซือ้ทีด่นิได ้
8.2 จะตอ้งไมเ่ป็นผูต้ดิคา้งชําระคา่เชา่ทีด่นิหรอืคา้งชําระหนี้สนิกับ ส.ป.ก. และหนี้สนิของสถาบันอืน่ๆ โดยไม่มี

เหตผุลสมควร 

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด  
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอ และเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถวน้ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมีการแจง้ผลการพิจารณา และกําหนดวันทําสัญญาใหผู้ย้ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
พจิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 142 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 การยืน่คําขอเขา้ทํา
ประโยชนฯ์ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ 
ตรวจสอบเอกสาร 
1.3 ตรวจคณุสมบตัเิบือ้งตน้ 
1.4 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2 การพจิารณา 
 

2.1 ดําเนนิการสาํรวจรังวดั
แปลงทีด่นิ การสอบสวนสทิธ ิ
การตรวจสอบคณุสมบตัอิืน่ๆ 
และดําเนนิการจัดทําบัญชี
คดัเลอืกเกษตรกร 

60 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

(ประสาน
หน่วยงาน
ภายนอก ) 

  2.2 ส.ป.ก.จังหวัด รวบรวม
ขอ้มลูเอกสารทัง้หมดเสนอ
คณะอนุกรรมการปฏริูปทีด่นิ
อําเภอพจิารณาเห็นชอบ 
2.3 ส.ป.ก.จังหวัด นําผลการ
พจิารณาของ
คณะอนุกรรมการปฏริูปทีด่นิ
อําเภอ เสนอคณะกรรมการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดัพจิารณาอนุญาต 
2.4 ส.ป.ก. จังหวัดเสนอใหผู้ ้
มอํีานาจลงนามในประกาศ 
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัแจง้ผลการคดัเลอืก
เกษตรกรใหท้ราบหรอืคดัคา้น 

20 วนัทําการ 
 
 
 

20 วนัทําการ 
 
 
 
 
 

40 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 
 
 
 

- พรอ้มทัง้นัด
วนัทําสญัญา
เชา่ทีด่นิหรอื
เชา่ซือ้ทีด่นิ
เพือ่
เกษตรกรรม 
- นําชีแ้ปลง
ทีด่นิ  ทีรั่บ
มอบ 

      
3 การลงนาม/

คณะกรรมการมมีต ิ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดัลงนามใน
สญัญาเชา่ทีด่นิหรอืเชา่ซือ้
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1 สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน บตัรประจําตัวประชาชนคูส่มรส (ถา้ม)ี 

จํานวน 1ฉบบั 
กรมการปกครอง 

2 สาํเนาทะเบยีนบา้น จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
3 สาํเนาทะเบยีนสมรส จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
4 สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
5 สาํเนาเบยีนการหยา่ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
6 หลกัฐานเกีย่วกับทีด่นิของตนเองคูส่มรส และบตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ

เชน่โฉนด, น.ส.3, น.ส.3 ก,ส.ป.ก. 4-01, สทก., น.ค.,กสน. กรมทีด่นิ 
(ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั 

กรมทีด่นิ/กระทรวงเกษตรฯ 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 
 

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอโอนสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิ (กรณีมทีายาท
รบัโอนสทิธเิพยีงรายเดยีว) 6 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูม้สีทิธยิืน่คําขอ : เกษตรกรผูไ้ดรั้บการจัดทีด่นิโดยไดทํ้าสญัญาเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิกับ ส.ป.ก. 
2. สถานทีย่ืน่คําขอ : ใหย้ืน่คําขอตามแบบทีส่.ป.ก.กําหนดณส.ป.ก.จังหวดัทีท่ีด่นินัน้ตัง้อยู ่
3. การโอนสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้

3.1 หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับผูโ้อน 
(1) ผูข้อโอนจะตอ้งแสดงเหตผุลอนัสมควรเชน่ผูโ้อนไม่ประสงคจ์ะประกอบเกษตรกรรมหรอืชราภาพหรอื 

เจ็บป่วยจนไมส่ามารถประกอบอาชพีเกษตรกรรมได ้
(2) ผูข้อโอนจะตอ้งโอนใหแ้ก่ทายาทเพียงรายเดยีวเวน้แต่ทีด่นิมจํีานวนเนื้อทีท่ีส่ามารถแบ่งแยกได ้

(แบง่แยกแลว้เนือ้ทีต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ทีค่ณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวดักําหนด) 
(3) ผูข้อโอนมคีู่สมรสแต่ประสงคจ์ะโอนสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ใหแ้ก่ทายาทอืน่ (บุตรหรือเครือญาต)ิ

จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากคูส่มรส 
3.2 หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับผูรั้บโอน 

(1) ทายาททีม่สีทิธรัิบโอนสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ ไดแ้ก ่
(1.1) คูส่มรส (รวมถงึคูส่มรสทีอ่ยูก่นิดว้ยกนัแตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส) 
(1.2) บตุร (รวมถงึบตุรนอกกฎหมายทีบ่ดิารับรองและบตุรบญุธรรม) 
(1.3) เครอืญาตซิึง่หมายถงึ 

(1.3.1) บดิาหรอืมารดาของเกษตรกร  
(1.3.2) พีน่อ้งร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของเกษตรกร 
(1.3.3) พีน่อ้งร่วมบดิาหรอืร่วมมารดาเดยีวกนัของเกษตรกร 
(1.3.4) หลานของเกษตรกร 

(2) ทายาทตาม 3.2 (1.1) (1.2) และ (1.3) จะตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดังนี ้
(2.1) ทายาทผูรั้บโอนและคนในครอบครัวเดยีวกันตอ้งไม่มทีีด่นิทํากนิเป็นของตนเองเพยีงพอแกก่ารเลีย้งชพี

อยูก่อ่นแลว้ (มทีีด่นิเมือ่รวมกบัคําขอรับโอนในครัง้นีต้อ้งไมเ่กนิกวา่ 50 ไร่ หรอื 100 ไร่ แลว้แตก่รณ)ี 
(2.2) ทายาทผูรั้บโอนจะตอ้งมคีณุสมบัตติามทีก่ฎหมายกําหนดไดแ้ก ่

(2.2.1) มสีญัชาตไิทย 
(2.2.2) บรรลนุติภิาวะหรอืเป็นหัวหนา้ครอบครัว 
(2.2.3) มคีวามประพฤตดิแีละซือ่สตัยส์จุรติ 
(2.2.4) มรี่างกายสมบรูณ์ขยันขนัแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได ้
(2.2.5) ไมเ่ป็นคนวกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 

(2.3 ) ทายาทผูรั้บโอนจะตอ้งรับไปทัง้สทิธแิละหนา้ทีข่องผูโ้อน 
(2.4) ทายาทผูรั้บโอนจะตอ้งรับหนี้คา้งชําระซึง่ผูโ้อนยังคงคา้งชําระกับ ส.ป.ก. หรอืสถาบันการเงนิ 

ทีร่่วมโครงการกบั ส.ป.ก. ไปดว้ย 
* กรณีบตุรหรอืเครอืญาตทิียั่งไม่บรรลนุติภิาวะถอืเป็นขอ้ยกเวน้ทีส่ามารถรับโอนสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ได ้แต่

บุตรหรือเครือญาตนัิน้จะตอ้งมคีวามสามารถทีจ่ะประกอบเกษตรกรรมในทีด่นิไดแ้ละจะตอ้งไดรั้บ ความยนิยอมจาก
ผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูป้กครองและจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากศาลแลว้ 

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมีการแจง้ผลการพิจารณาและกําหนดวันทําสัญญาใหผู้ย้ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
พจิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 
 
 
 
 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 930 
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 113 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 จัดทําบัญชเีครอืญาต ิ
1.4 สอบสวนสทิธ ิ
1.5 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2 การพจิารณา 
 

2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหนี้
คา้งชาํระ ตรวจสอบแปลง
ทีด่นิ และตรวจคณุสมบัตขิอง
ผูรั้บโอน 
2.2 สาํนักงานการปฏริูปที ่ดนิ
จังหวดัดําเนนิการรวบ รวม
ขอ้มลูเอกสารจัดทําความเห็น
เสนอคณะกรรม การปฏริูป
ทีด่นิจังหวดัพจิารณา 

21 วนัทําการ 
 
 

90 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่จัิงหวดั 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่จัิงหวดั 

(ประสาน
หน่วยงาน
ภายนอก) 
 

- 

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัมมีตแิละเสนอใหผู้ม้ ี
อํานาจลงนาม 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

รวมทั ้งหนังสือ
รับมอบทีด่นิและ
นั ด วั น ทํ า
สัญญาเช่าหรือ
เชา่ซือ้ 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1 สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน (ทัง้ของผูโ้อนและผูรั้บโอน) จํานวน 1

ฉบับ 
กรมการปกครอง 

2 สาํเนาทะเบยีนบา้น (ทัง้ของผูโ้อนและผูรั้บโอน) จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
3 สาํเนาทะเบยีนสมรส (ทัง้ของผูโ้อนและผูรั้บโอน) ถา้ม ีจํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
4 บตัรประจําตัวประชาชน (คูส่มรสทัง้ของผูโ้อนและผูรั้บโอน) ถา้มี

จํานวน 1 ฉบบั 
กรมการปกครอง 

5 ใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ เปลีย่นสกลุ (ทัง้ของผูโ้อนและผูรั้บโอน) ถา้ม ี
จํานวน 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

6 ทะเบยีนการหย่า (ทัง้ของผูโ้อนและผูรั้บโอน) ถา้ม ีจํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
7 สญัญาเชา่หรอืสญัญาเชา่ซือ้ (ฉบับผูถ้อื) จํานวน 1ฉบับ - 
8 หลกัฐานเกีย่วกับทีด่นิของผูรั้บโอนคูส่มรสและบตุรทียั่งไมบ่รรลนุติ ิ

ภาวะของผูรั้บโอน (เชน่โฉนด,  น.ส.3, น.ส.3 ก, ส.ป.ก. 4-01,สทก., 
น.ค.,กสน. (ถา้ม)ี จํานวน 1ฉบับ 

กรมทีด่นิ/กระทรวงเกษตรฯ 

9 คํายนิยอมคูส่มรสของผูโ้อน (กรณีโอนใหบ้ตุรหรอืเครอืญาต)ิ จํานวน 1
ฉบับ 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: -       
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอโอนสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิ (กรณีมทีายาท
รบัโอนสทิธหิลายคน) 7 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูม้สีทิธยิืน่คําขอ : เกษตรกรผูไ้ดรั้บการจัดทีด่นิโดยไดทํ้าสญัญาเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิกับ ส.ป.ก. 
2. สถานทีย่ืน่คําขอ : ใหย้ืน่คําขอตามแบบที ่ส.ป.ก. กําหนด ณ ส.ป.ก.จังหวดั ทีท่ีด่นินัน้ตัง้อยู่ 
3. การโอนสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิจะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี้ 

3.1 หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับผูโ้อน 
(1) ผูข้อโอนจะตอ้งแสดงเหตผุลอนัสมควรเชน่ผูโ้อนไม่ประสงคจ์ะประกอบเกษตรกรรมหรอืชราภาพหรอื 

เจ็บป่วยจนไมส่ามารถประกอบอาชพีเกษตรกรรมได ้
(2) ผูข้อโอนจะตอ้งโอนใหแ้ก่ทายาทเพียงรายเดยีวเวน้แต่ทีด่นิมจํีานวนเนื้อทีท่ีส่ามารถแบ่งแยกได ้

(แบง่แยกแลว้เนือ้ทีต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ทีค่ณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวดักําหนด) 
(3) ผูข้อโอนมคีู่สมรสแต่ประสงคจ์ะโอนสทิธกิารเชา่หรือเชา่ซือ้ใหแ้กท่ายาทอืน่ (บตุรหรอืเครอืญาต)ิ

จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากคูส่มรส 
3.2 หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับผูรั้บโอน 

(1) ทายาททีม่สีทิธรัิบโอนสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ไดแ้ก ่
(1.1) คูส่มรส (รวมถงึคูส่มรสทีอ่ยูก่นิดว้ยกนัแตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส) 
(1.2) บตุร (รวมถงึบตุรนอกกฎหมายทีบ่ดิารับรอง และบตุรบญุธรรม) 
(1.3) เครอืญาตซิึง่หมายถงึ 

(1.3.1) บดิาหรอืมารดาของเกษตรกร 
(1.3.2) พีน่อ้งร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของเกษตรกร 
(1.3.3) พีน่อ้งร่วมบดิาหรอืร่วมมารดาเดยีวกนัของเกษตรกร 
(1.3.4) หลานของเกษตรกร 

(2) ทายาทตาม (1.1) (1.2) และ (1.3) จะตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงันี้ 
(2.1) ทายาทผูรั้บโอนและคนในครอบครัวเดยีวกนัตอ้งไมม่ทีีด่นิทํากนิเป็นของตนเองเพยีงพอแกก่ารเลีย้งชพี

อยูก่อ่นแลว้ (มทีีด่นิเมือ่รวมกบัคําขอรับโอนในครัง้นีต้อ้งไมเ่กนิกวา่ 50 ไร่ หรอื 100 ไร่ แลว้แตก่รณ)ี 
(2.2) ทายาทผูรั้บโอนจะตอ้งมคีณุสมบัตติามทีก่ฎหมายกําหนดไดแ้ก ่

(2.2.1) มสีญัชาตไิทย 
(2.2.2) บรรลนุติภิาวะหรอืเป็นหัวหนา้ครอบครัว 
(2.2.3) มคีวามประพฤตดิแีละซือ่สตัยส์จุรติ 
(2.2.4) มรี่างกายสมบรูณ์ขยันขนัแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได ้
(2.2.5) ไมเ่ป็นคนวกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 

(2.3) ทายาทผูรั้บโอนจะตอ้งรับไปทัง้สทิธ ิและหนา้ทีข่องผูโ้อน 
(2.4) ทายาทผูรั้บโอนจะตอ้งรับหนี้คา้งชําระซึง่ผูโ้อนยังคงคา้งชําระกบั ส.ป.ก. หรอืสถาบันการเงนิ

ทีร่่วมโครงการกบั ส.ป.ก. ไปดว้ย 
* กรณีบุตรหรือเครือญาตทิียั่งไม่บรรลุนิตภิาวะถอืเป็นขอ้ยกเวน้ทีส่ามารถรับโอนสทิธกิารเชา่หรือเชา่ซือ้ได ้

แต่บุตรหรือเครือญาตนัิ้นจะตอ้งมีความสามารถทีจ่ะประกอบเกษตรกรรมในทีด่นิไดแ้ละจะตอ้งไดรั้บความยนิยอม 
จากผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูป้กครอง และจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากศาลแลว้ 

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วม กันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด  
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสัญญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 173 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 จัดทําบัญชเีครอืญาต ิ
1.4 สอบสวนสทิธ ิ
1.5 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2 การพจิารณา 
 

2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหนี้
คา้งชาํระ ตรวจสอบแปลง
ทีด่นิ และตรวจคณุสมบัตขิอง
ผูรั้บโอน  
2.2 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัดําเนนิการรวบรวม
ขอ้มลูเอกสารจัดทําความเห็น
เสนอคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัพจิารณา 
2.3 รังวัดแบง่แปลง 
(กอ่นหรอืหลังเสนอ
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัพจิารณาก็ได)้ 

21 วนัทําการ 
 
 
 

90 วนัทําการ 
 
 
 
 
 

60 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

 
 
 

 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

(ประสาน
หน่วยงาน 
ภายนอก) 

 
- 

 
 
 
 
 
- 

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัมมีตแิละ เสนอใหผู้ม้ ี
อํานาจลงนาม 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

รวมจัดทํา
หนังสอืรับ
มอบทีด่นิและ
นัดทําสญัญา
เชา่หรอืเชา่
ซือ้ 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1 สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน (ทัง้ของผูโ้อนและผูรั้บโอน) จํานวน 1

ฉบับ 
กรมการปกครอง 

2 สาํเนาทะเบยีนบา้น (ทัง้ของผูโ้อนและผูรั้บโอน) จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
3 สาํเนาทะเบยีนสมรส (ทัง้ของผูโ้อนและผูรั้บโอน) ถา้ม ีจํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
4 บตัรประจําตัวประชาชน (คูส่มรสทัง้ของผูโ้อนและผูรั้บโอน) ถา้มี

จํานวน 1 ฉบบั 
กรมการปกครอง 

5 ใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ เปลีย่นสกลุ (ทัง้ของผูโ้อนและผูรั้บโอน) ถา้ม ี
จํานวน 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

6 ทะเบยีนการหย่า (ทัง้ของผูโ้อนและผูรั้บโอน) ถา้ม ีจํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
7 สญัญาเชา่หรอืสญัญาเชา่ซือ้ (ฉบับผูถ้อื) จํานวน 1 ฉบบั - 
8 หลกัฐานเกีย่วกับทีด่นิของผูรั้บโอนคูส่มรสและบตุรทียั่งไมบ่รรลนุติ ิ

ภาวะของผูรั้บโอน (เชน่โฉนด,  น.ส.3, น.ส.3 ก, ส.ป.ก. 4-01,สทก., 
น.ค.,กสน. (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั 

กรมทีด่นิ/กระทรวงเกษตรฯ 

9 คํายนิยอมคูส่มรสของผูโ้อน (กรณีโอนใหบ้ตุรหรอืเครอืญาต)ิ จํานวน 1 ฉบบั - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: -      
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอรบัมรดกสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิ (กรณี 
มทีายาทรบัมรดกสทิธเิพยีงรายเดยีว) 8 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูม้สีทิธยิืน่คําขอ : ทายาทของเกษตรกรผูซ้ ึง่ไดรั้บการจัดทีด่นิโดยไดทํ้าสญัญาเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิกับ  ส.ป.ก. 
2. สถานทีย่ืน่คําขอ : ใหย้ืน่คําขอตามแบบที ่ส.ป.ก. กําหนด ณ ส.ป.ก. จังหวดัทีท่ีด่นินัน้ตัง้อยู่ 
3. การขอรับมรดกสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี้ 

3.1 หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับเจา้มรดก 
(1) ถา้เกษตรกร (เจา้มรดก) ถงึแก่กรรมใหส้ทิธกิารเชา่หรือเชา่ซือ้ตกทอดแกคู่่สมรสเป็นอันดับแรก 

แตถ่า้เจา้มรดกไม่มคีูส่มรสหรอืมแีตคู่ส่มรสไม่ขอรับหรอืมแีตคู่ส่มรสไม่มคีณุสมบัตทิีจ่ะขอรับมรดกสทิธไิดใ้หม้รดกนัน้
ตกแกบ่ตุร 

(2) ถา้เจา้มรดกมบีตุรหลายคนการรับมรดกใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์งันี ้
(2.1) กรณีบตุรตกลงกนัไดว้า่จะใหบ้ตุรเพยีงรายเดยีวเป็นผูรั้บมรดกก็ใหม้รดกตกแกบ่ตุรคนนัน้เพยีงรายเดยีว 
(2.2) กรณีบุตรตกลงกันไม่ไดแ้ละถา้ทีด่นิสามารถแบ่งได ้แบ่งแยกแลว้เนื้อทีต่อ้งไม่นอ้ยกว่าที่

คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวดั (คปจ.) กําหนดเทา่กบัจํานวนบตุรทกุคนก็ใหแ้บง่แกบ่ตุรทกุคนตามสว่น 
(2.3) ถา้ตกลงกนัไมไ่ดแ้ละทีด่นิไมส่ามารถแบง่ใหบ้ตุรไดท้กุคนคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวดั (คปจ.) 

จะเป็นผูค้ดัเลอืกบตุรทีม่คีวามเหมาะสมในการรับมรดก 
(2.4) กรณีบตุรคนใดตายกอ่นเจา้มรดกผูส้บืสนัดานโดยชอบดว้ยกฎหมายย่อมสามารถเขา้รับมรดกได ้

(การรับมรดกแทนที)่ ถา้ปรากฏวา่บตุรทีต่ายนัน้ขณะมชีวีติอยูไ่ดเ้คยร่วมทําประโยชนใ์นทีด่นิกับเจา้มรดกมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 6 เดอืน 

(3) ถา้เจา้มรดกไม่มคีู่สมรสและหรือบุตรหรือมแีต่ไม่ขอรับหรือมแีต่ไม่มีคุณสมบัตเิป็นเกษตรกรทีจ่ะ
ขอรับมรดกสทิธไิดใ้หม้รดกตกแก่เครือญาตขิองเจา้มรดกอนึ่งถา้มีเครือญาตหิลายคนการรับมรดกจะใช ้หลักเกณฑ ์
การพจิารณาเชน่เดยีวกบักรณีเจา้มรดกมบีตุรหลายคนตามขอ้ 2 

(4) ถา้เจา้มรดกมคีูส่มรสแตไ่ม่ประสงคจ์ะขอรับมรดกหรอืไมม่คีณุสมบัตทิีจ่ะรับมรดกไดคู้ส่มรสของเจา้ 
มรดกจะตอ้งใหค้วามยนิยอม 

* สทิธิการเช่าหรือเช่าซื้อเจา้มรดกสามารถกําหนดทายาทผูรั้บมรดกไวเ้ป็นการล่วงหนา้ได ้(กําหนดไว ้
ลว่งหนา้กอ่นตาย) และจะกําหนดตวัทายาทในการรับมรดกใหแ้ตกตา่งตาม (1) (2) และ (3) ก็ได ้ทัง้นี้เจา้มรดกจะตอ้ง
มายืน่คําขอตามแบบที ่ส.ป.ก. กําหนด ณ ส.ป.ก. จังหวัด ไวเ้ป็นหลักฐานและ ถา้เจา้มรดกมคีูส่มรสก็ตอ้งไดรั้บความยนิยอม
ดว้ยสว่นการรับมรดกก็เป็นไปตามทีเ่จา้มรดกไดแ้สดงไว ้

3.2 หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับผูข้อรับมรดก 
(1) ทายาททีม่สีทิธขิอรับมรดกสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ไดแ้ก ่

(1.1) คูส่มรส (รวมถงึคูส่มรสทีอ่ยูก่นิดว้ยกนัแตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส) 
(1.2) บตุร (รวมถงึบตุรนอกกฎหมายทีบ่ดิารับรองและบตุรบญุธรรม) 
(1.3) เครอืญาตหิมายถงึ 

(1.3.1) บดิาหรอืมารดาของเกษตรกร 
(1.3.2) พีน่อ้งร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของเกษตรกร 
(1.3.3) พีน่อ้งร่วมบดิาหรอืร่วมมารดาเดยีวกนัของเกษตรกร 
(1.3.4) หลานของเกษตรกร 

(2) ทายาทตาม (1.1) (1.2) และ (1.3) จะตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงันี้ 
(2.1) ทายาทของผูรั้บมรดกจะตอ้งเป็นเกษตรกรตามความหมายแหง่กฎหมายปฏริูปทีด่นิกลา่วคอื 

(2.1.1) เป็นเกษตรกรผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกัหรอื  
(2.1.2) เป็นเกษตรกรผูป้ระสงคจ์ะประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลักซึง่ไดแ้กผู่ย้ากจน/ผูท้ี่

จบการศกึษาทางการเกษตรกรรมบตุรของเกษตรกร ทัง้นี้เป็นไปตามทีกํ่าหนดในพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการกําหนด
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. 2535 

(2.2) ทายาทผูข้อรับมรดกและคนในครอบครัวเดยีวกันตอ้งไมม่ทีีด่นิทํากนิเป็นของตนเอง เพยีงพอ
แกก่ารเลีย้งชพีอยู่กอ่นแลว้ (มทีีด่นิอยูแ่ลว้และเมือ่รวมกับคําขอรับโอนตอ้งไมเ่กนิกวา่ 50 ไร่ หรอื 100 ไร่ แลว้แตก่รณ)ี 

(2.3) ทายาทผูข้อรับมรดกจะตอ้งมคีณุสมบตัคิวามเป็นเกษตรกรตามทีก่ฎหมายกําหนดไดแ้ก ่
(2.3.1) มสีญัชาตไิทย 
(2.3.2) บรรลนุติภิาวะหรอืเป็นหัวหนา้ครอบครัว 
(2.3.3) มคีวามประพฤตดิแีละซือ่สตัยส์จุรติ 
(2.3.4) มรี่างกายสมบรูณ์ขยันขนัแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได ้
(2.3.5) ไมเ่ป็นคนวกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 

(2.4) ทายาทผูข้อรับมรดกจะตอ้งรับไปทัง้สทิธแิละหนา้ทีข่องเจา้มรดก 
(2.5) ทายาทผูข้อรับมรดกจะตอ้งรับภาระบรรดาหนี้คา้งซึง่เจา้มรดกยังคงคา้งชําระกับ ส.ป.ก. หรอื

สถาบนัการเงนิทีร่่วมโครงการกบั ส.ป.ก. ไปดว้ย 
* กรณีบตุรหรอืเครอืญาตทิียั่งไม่บรรลนุติภิาวะถอืเป็นขอ้ยกเวน้ทีส่ามารถขอรับมรดกสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้

ไดแ้ต่บตุรหรือเครือญาตนัิน้จะตอ้งมคีวามสามารถทีจ่ะประกอบเกษตรกรรมในทีด่นิได ้และจะตอ้งไดรั้บความยนิยอม
จากผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูป้กครองและจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากศาลแลว้ 
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** กรณีบตุรบญุธรรมจะขอรับมรดกสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ไดเ้จา้มรดกจะตอ้งไดจ้ดทะเบยีนรับเป็นบตุรบญุธรรม
มาแลว้ไมตํ่า่กวา่ 10 ปี และบตุรบญุธรรมจะตอ้งร่วมทําประโยชนใ์นทีด่นิกบัผูโ้อนไมตํ่า่กวา่ 10 ปี 

*** กรณีเจา้มรดกตายก่อนรับบุตรบุญธรรมครบ 10 ปี ใหเ้สนอคณะอนุกรรมการพจิารณากฎหมาย และ
ระเบยีบ 

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด  
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอ และเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมีการแจง้ผลการพิจารณา และกําหนดวันทําสัญญาใหผู้ย้ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
พจิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 143 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 จัดทําบัญชเีครอืญาต ิ
1.4 สอบสวนสทิธ ิ
1.5 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2 การพจิารณา 
 

2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหนีค้า้ง
ชาํระ ตรวจสอบแปลงทีด่นิ ตรวจ
คณุสมบตัผิูข้อรับมรดก และ
จัดทําประกาศขอรับมรดกสทิธ ิ
2.2 สํานักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัประกาศเพือ่ใหผู้ม้สีว่น
ไดเ้สยีมาคดัคา้น 
2.3 สํานักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัดําเนนิการรวบรวมขอ้มลู
เอกสารจัดทําความเห็นเสนอ
คณะ กรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัพจิารณา 

21 วนัทําการ 
 
 
 

30 วนัทําการ 
 
 

90 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 

(กรณีการโอน     
เต็มแปลง) 

 
 

(ปิดไวท้ีทํ่าการ
ผู ้ใหญ่บา้นที่
ทําการอบต. 
และ ทีว่า่การ
อําเภอ) 

 

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัมมีตแิละเสนอใหผู้ม้ ี
อํานาจลงนาม 

1 วนัทําการ สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่เกษตร กรรม 

รวมจัดทํา
หนังสอืรับมอบ
ทีด่นิและนัดทํา
สญัญาเชา่หรอื
เชา่ซือ้ 

 รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1 บตัรประจําตัวประชาชน (ของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) จํานวน 1ฉบบั กรมการปกครอง 
2 สาํเนาทะเบยีนบา้น (ของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
3 ทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
4 บตัรประจําตัวประชาชน (คูส่มรสของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) (ถา้ม)ี

จํานวน 1 ฉบบั 
กรมการปกครอง 

5 ใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่.(เปลีย่นสกลุ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

6 ทะเบยีนการหย่า (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
7 หลกัฐานการเป็นเจา้ของทีด่นิ (เชน่โฉนด ,น.ส.3, ส.ป.ก. 4-01 ) ของ

ผูข้อรับมรดกคูส่มรสและบตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะ จํานวน 1 ฉบับ 
กรมทีด่นิ/กระทรวงเกษตรฯ 

8 คํายนิยอมคูส่มรสของเจา้มรดก (กรณีบตุรหรอืเครอืญาตเิป็นผูรั้บมรดก)
จํานวน 1 ฉบบั  

- 

9 สญัญาเชา่หรอืสญัญาเชา่ซือ้ จํานวน 1 ฉบบั - 
10 ใบมรณะบตัรหรอืหนังสอืรับรองการเสยีชวีติ จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
11 หนังสอืยนิยอมของทายาทอืน่ๆ (เฉพาะทายาททีม่สีทิธรัิบมรดก) 

จํานวน 1 ฉบบั 
- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: -       
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอรบัมรดกสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิ (กรณีมทีายาท
รบัมรดกสทิธหิลายคน) 9 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูม้สีทิธยิืน่คําขอ : ทายาทของเกษตรกรผูซ้ ึง่ไดรั้บการจัดทีด่นิโดยไดทํ้าสญัญาเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิกับ ส.ป.ก. 
2. สถานทีย่ืน่คําขอ : ใหย้ืน่คําขอตามแบบที ่ส.ป.ก. กําหนด ณ ส.ป.ก. จังหวดัทีท่ีด่นินัน้ตัง้อยู ่
3. การขอรับมรดกสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ทีด่นิจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี้ 

3.1 หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับเจา้มรดก 
(1) ถา้เกษตรกร (เจา้มรดก) ถงึแกก่รรมใหส้ทิธกิารเชา่หรือเชา่ซือ้ตกทอดแกคู่่สมรสเป็นอันดับแรก 

แตถ่า้เจา้มรดกไม่มคีูส่มรสหรอืมแีตคู่ส่มรสไม่ขอรับหรอืมแีตคู่ส่มรสไม่มคีณุสมบัตทิีจ่ะขอรับมรดกสทิธไิดใ้หม้รดกนัน้
ตกแกบ่ตุร 

(2) ถา้เจา้มรดกมบีตุรหลายคนการรับมรดกใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดงันี ้
(2.1) กรณีบุตรตกลงกันไดว้่าจะใหบุ้ตรเพียงรายเดยีวเป็นผูรั้บมรดกก็ใหม้รดกตกแก่บุตรคนนั้น 

เพยีงรายเดยีว 
(2.2) กรณีบุตรตกลงกันไม่ไดแ้ละถา้ทีด่นิสามารถแบ่งได ้(แบ่งแยกแลว้เนื้อทีต่อ้งไม่นอ้ยกว่า 

ทีค่ณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวดั (คปจ.) กําหนดเทา่กบัจํานวนบตุรทกุคนก็ใหแ้บง่แกบ่ตุรทกุคนตามสว่น 
(2.3) ถา้ตกลงกันไม่ได ้และทีด่นิไม่สามารถแบ่งใหบุ้ตรไดทุ้กคนคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 

(คปจ.) จะเป็นผูค้ดัเลอืกบตุรทีม่คีวามเหมาะสมในการรับมรดก 
(2.4) กรณีบตุรคนใดตายกอ่นเจา้มรดกผูส้บืสนัดานโดยชอบดว้ยกฎหมายย่อมสามารถเขา้รับมรดก

ได(้การรับมรดกแทนที)่ ถา้ปรากฏว่าบตุรทีต่ายนัน้ขณะมชีวีติอยู่ไดเ้คยร่วมทําประโยชน์ในทีด่นิกับเจา้มรดกมาแลว้ 
ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

(3) ถา้เจา้มรดกไม่มคีูส่มรสและหรอืบตุรหรอืม ีแตไ่มข่อรับหรือมแีตไ่ม่มคีณุสมบัตเิป็นเกษตรกรทีจ่ะขอรับ
มรดกสทิธไิดใ้หม้รดกตกแกเ่ครอืญาตขิองเจา้มรดก อนึ่งถา้มเีครอืญาตหิลายคน การรับมรดกจะใชห้ลักเกณฑก์ารพจิารณา
เชน่เดยีวกบักรณีเจา้มรดกมบีตุรหลายคน ตามขอ้ 3.1 (2) 

(4) ถา้เจา้มรดกมีคู่สมรสแต่ไม่ประสงคจ์ะขอรับมรดกหรือไม่มีคุณสมบัตทิีจ่ะรับมรดกได ้คู่สมรสของเจา้มรดก 
จะตอ้งใหค้วามยนิยอม 

* สทิธกิารเช่าหรือเช่าซือ้เจา้มรดกสามารถกําหนดทายาทผูรั้บมรดกไวเ้ป็นการล่วงหนา้ได ้(กําหนดไว ้
ลว่งหนา้กอ่นตาย) และจะกําหนดตัวทายาทในการรับมรดกใหแ้ตกตา่งตาม (1) (2) และ (3) ก็ไดท้ัง้นี้เจา้มรดกจะตอ้ง
มายืน่คําขอตามแบบที ่ส.ป.ก. กําหนด ณ ส.ป.ก. จังหวัด ไวเ้ป็นหลักฐาน และถา้เจา้มรดก มคีูส่มรสก็ตอ้งไดรั้บความยนิยอม
ดว้ยสว่นการรับมรดกก็เป็นไปตามทีเ่จา้มรดกไดแ้สดงไว ้

3.2 หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกับผูข้อรับมรดก 
(1) ทายาททีม่สีทิธขิอรับมรดกสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ไดแ้ก ่

(1.1) คูส่มรส (รวมถงึคูส่มรสทีอ่ยูก่นิดว้ยกนัแตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส) 
(1.2) บตุร (รวมถงึบตุรนอกกฎหมายทีบ่ดิารับรองและบตุรบญุธรรม) 
(1.3) เครอืญาตหิมายถงึ 

(1.3.1) บดิาหรอืมารดาของเกษตรกร 
(1.3.2) พีน่อ้งร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของเกษตรกร 
(1.3.3) พีน่อ้งร่วมบดิาหรอืร่วมมารดาเดยีวกนัของเกษตรกร 
(1.3.4) หลานของเกษตรกร 

(2) ทายาทตาม 3.2 (1) (1.1) (1.2) และ (1.3) จะตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้
(2.1) ทายาทของผูรั้บมรดกจะตอ้งเป็นเกษตรกรตามความหมายแหง่กฎหมายปฏริูปทีด่นิกลา่วคอื 

(2.1.1) เป็นเกษตรกรผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกัหรอื 
(2.1.2) เป็นเกษตรกรผูป้ระสงคจ์ะประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลักซึง่ไดแ้กผู่ย้ากจน / ผูท้ี่

จบการศกึษาทางการเกษตรกรกรรม/บตุรของเกษตรกรทัง้นีเ้ป็นไปตามทีกํ่าหนดในพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการกําหนด
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. 2535 

(2.2) ทายาทผูข้อรับมรดกและคนในครอบครัวเดยีวกนัตอ้งไม่มทีีด่นิทํากนิเป็นของตนเองเพยีงพอ
แกก่ารเลีย้งชพีอยู่กอ่นแลว้ (มทีีด่นิอยูแ่ลว้และเมือ่รวมกับคําขอรับโอนตอ้งไมเ่กนิกวา่ 50 ไร่ หรอื 100 ไร่ แลว้แตก่รณี) 

(2.3) ทายาทผูข้อรับมรดกจะตอ้งมคีณุสมบตัคิวามเป็นเกษตรกรตามทีก่ฎหมายกําหนดไดแ้ก ่
(2.3.1) มสีญัชาตไิทย 
(2.3.2) บรรลนุติภิาวะหรอืเป็นหัวหนา้ครอบครัว 
(2.3.3) มคีวามประพฤตดิแีละซือ่สตัยส์จุรติ 
(2.3.4) มรี่างกายสมบรูณ์ขยันขนัแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได ้
(2.3.5) ไมเ่ป็นคนวกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 

(2.4) ทายาทผูข้อรับมรดกจะตอ้งรับไปทัง้สทิธแิละหนา้ทีข่องเจา้มรดก 
(2.5) ทายาทผูข้อรับมรดกจะตอ้งรับภาระบรรดาหนี้คา้งซึง่เจา้มรดกยังคงคา้งชําระกับ ส.ป.ก. หรอื

สถาบนัการเงนิทีร่่วมโครงการกบั ส.ป.ก. ไปดว้ย 
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* กรณีบตุรหรอืเครอืญาตทิียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะถอืเป็นขอ้ยกเวน้ทีส่ามารถขอรับมรดกสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้
ไดแ้ต่บตุรหรือเครอืญาตนัิน้จะตอ้งมคีวามสามารถทีจ่ะประกอบเกษตรกรรมในทีด่นิได ้และจะตอ้งไดรั้บความยนิยอม
จากผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูป้กครองและจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากศาลแลว้ 

** กรณีบตุรบญุธรรมจะขอรับมรดกสทิธกิารเชา่หรอืเชา่ซือ้ไดเ้จา้มรดกจะตอ้งไดจ้ดทะเบยีนรับเป็นบตุรบญุธรรม
มาแลว้ไม่ตํา่กวา่ 10 ปี และบตุรบญุธรรมจะตอ้งร่วมทําประโยชน์ในทีด่นิกับผูโ้อนไม่ตํา่กวา่ 10 ปีกรณีเจา้มรดกตายกอ่นรับ
บตุรบญุธรรมครบ 10 ปี ใหเ้สนอคณะอนุกรรมการพจิารณากฎหมายและระเบยีบ 

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้น หรอืไมถู่กตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด  
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอ และเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบ ถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมีการแจง้ผลการพิจารณา และกําหนดวันทําสัญญาใหผู้ย้ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
พจิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 203 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 จัดทําบัญชเีครอืญาต ิ
1.4 สอบสวนสทิธ ิ
1.5 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

 

- 

2 การพจิารณา 
 

2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหนี้
คา้งชาํระ ตรวจสอบแปลง
ทีด่นิ ตรวจคณุสมบตัผิูข้อรับ
มรดก และจัดทําประกาศ
ขอรับมรดกสทิธ ิ
2.2 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัประกาศเพือ่ใหผู้ม้สีว่น
ไดเ้สยีมาคดัคา้น 
 
 
2.3 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัดําเนนิการรวบรวม
ขอ้มลูเอกสารจัดทําความเห็น
เสนอคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัพจิารณา 
2.4 รังวดัแบง่แปลง(กอ่นหรอื
หลงัเสนอคณะกรรมการปฏริูป
ทีด่นิจังหวดัพจิารณาก็ได)้ 

21 วนัทําการ 
 
 
 
 

30 วนัทําการ 
 
 
 
 

90 วนัทําการ 
 
 
 
 

60 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

 
 
 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

 

(ประสานน่วย
งานภายนอก) 

 
 
 

(ปิดไวท้ีทํ่าการ
ผูใ้หญ ่บา้นที่
ทําการ อบต. 
และ ทีว่า่การ
อําเภอ) 

- 
 
 
 
 

จัดทําหนังสอื
รับมอบทีด่นิ
และนัดทํา
สญัญาเชา่หรอื
เชา่ซือ้ 

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัมมีตแิละเสนอให ้     
ผูม้อํีานาจลงนาม ลงนาม
สญัญาเชา่ทีด่นิหรอืเชา่ซือ้
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

 

- 

 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 938 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1 บตัรประจําตัวประชาชน (ของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) จํานวน 1ฉบบั กรมการปกครอง 
2 สาํเนาทะเบยีนบา้น (ของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
3 ทะเบยีนสมรส (ของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
4 บตัรประจําตัวประชาชน (คูส่มรสของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) (ถา้ม)ี

จํานวน 1 ฉบบั 
กรมการปกครอง 

5 ใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ เปลีย่นสกลุ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
6 ทะเบยีนการหย่า (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
7 หลกัฐานการเป็นเจา้ของทีด่นิ (เชน่โฉนด ,น.ส.3, ส.ป.ก. 4-01 ) ของ

ผูข้อรับมรดกคูส่มรสและบตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะ จํานวน 1 ฉบับ 
กรมทีด่นิ/กระทรวงเกษตรฯ 

8 คํายนิยอมคูส่มรสของเจา้มรดก (กรณีบตุรหรอืเครอืญาตเิป็นผูรั้บมรดก)
จํานวน 1 ฉบบั  

- 

9 สญัญาเชา่หรอืสญัญาเชา่ซือ้ จํานวน 1 ฉบบั - 
10 ใบมรณะบตัรหรอืหนังสอืรับรองการเสยีชวีติ จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
11 หนังสอืยนิยอมของทายาทอืน่ๆ (เฉพาะทายาททีม่สีทิธรัิบมรดก) 

จํานวน 1 ฉบบั 
- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: -       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 939 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอโอนสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของ
เกษตรกรตาม ส.ป.ก. 4-01 (กรณีโอนใหท้ายาทอืน่ๆ เต็มแปลง) 10 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลักเกณฑค์ณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมมมีตกํิาหนดไวใ้นการประชมุ ครัง้ที ่7/2544 เมือ่วันที ่8 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2544 เรือ่งการโอนสทิธแิละรับมรดกสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นเขตปฏริูปทีด่นิ ดงันี ้ 
1. ทายาททีม่สีทิธรัิบโอนสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิฯ ไดแ้ก ่

1.1 คูส่มรส (รวมถงึคูส่มรสทีอ่ยูก่นิดว้ยกนัแตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส) 
1.2 บตุร (รวมถงึบตุรนอกกฎหมายทีบ่ดิารับรองแตไ่มร่วมบตุรบญุธรรม) 
1.3 ทายาทอืน่ไดแ้ก ่

(1) บดิาหรอืมารดาของเกษตรกร 
(2) พีน่อ้งร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของเกษตรกร (พีน่อ้งตามความเป็นจรงิ) 
(3) พีน่อ้งร่วมบดิาหรอืร่วมมารดาเดยีวกนัของเกษตรกร (พีน่อ้งตามความเป็นจรงิ) 
(4) หลานของเกษตรกร (หมายถงึลกูของลกูหรอืลกูของพีห่รอืของนอ้ง) 

2. ทายาทผูรั้บโอนตาม 1 1.1 1.2 และ 1.3 จะตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้
2.1 ทายาทผูรั้บโอนจะตอ้งเป็นเกษตรกรตามกฎหมายปฏริูปทีด่นิกลา่วคอื  

(1) เป็นเกษตรกรผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลักหรอื  
(2) เป็นเกษตรกรผูป้ระสงคจ์ะประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลักซึง่ไดแ้กผู่ย้ากจน/ ผูท้ีจ่บการศกึษา

ทางการเกษตรกรรม/บตุรของเกษตรกรทัง้นีเ้ป็นไปตามทีกํ่าหนดในพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการกําหนดหลกัเกณฑแ์ละ
เงือ่นไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. 2535 

2.2 ทายาทผูรั้บโอน และคนในครอบครัวเดยีวกนัตอ้งไมม่ทีีด่นิทํากนิเป็นของตนเองเพยีงพอแกก่ารเลีย้งชพี
อยูก่อ่นแลว้ (มทีีด่นิเมือ่รวมกบัคําขอรับโอนตอ้งไมเ่กนิกวา่ 50 ไร่ หรอื 100 ไร่ แลว้แตก่รณี) 

2.3 ทายาทผูรั้บโอนจะตอ้งมคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายกําหนดไดแ้ก ่
(1)มสีญัชาตไิทย 
(2) บรรลนุติภิาวะหรอืเป็นหัวหนา้ครอบครัว 
(3) มคีวามประพฤตดิแีละซือ่สตัยส์จุรติ 
(4) มรี่างกายสมบรูณ์ขยันขนัแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได ้
(5) ไมเ่ป็นคนวกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

3. ทายาทผูรั้บโอนจะตอ้งรับภาระหนี้คา้งชําระซึง่ผูโ้อนยังคงคา้งชําระกับ ส.ป.ก. หรือสถาบันการเงนิทีร่่วม
โครงการ กบั ส.ป.ก. ไปดว้ย  

* กรณีมเีหตผุลและความจําเป็น และมไิดเ้ป็นการหลกีเลีย่งขอ้หา้มโอนสทิธหิรอืการแบง่แยกสทิธติามกฎหมาย
คูส่มรสทีห่ยา่ขาดก็สามรถรับโอนได ้

** การโอนสทิธกิารเขา้ทําประโยชน์ใหแ้กท่ายาทนัน้ในเบือ้งตน้ ส.ป.ก. จะพจิารณาตามลําดับชัน้ของทายาท
คอืคูส่มรสบตุร และทายาทอืน่ดังนัน้หากผูโ้อนประสงคจ์ะโอนใหท้ายาทลําดับหลังผูโ้อนตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึเหตุผล
ความจําเป็นทีไ่มอ่าจโอนใหแ้กท่ายาทในลําดบัตน้ได ้

*** อํานาจพจิารณาการโอนสทิธขิองปฏริูปทีด่นิจังหวัดมเีฉพาะกรณีการโอนใหคู้่สมรสหรือบุตรคนเดยีวกรณี
อืน่ๆ เป็นอํานาจของคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด  
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอ และเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถวน้ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 
 
 
 
 
 
 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 940 
 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 93 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 จัดทําบัญชเีครอืญาต ิ
1.4 สอบสวนสทิธ ิ
1.5 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2 การพจิารณา 
 

2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหนีค้า้ง
ชาํระ ตรวจสอบแปลงทีด่นิ และ
ตรวจคณุสมบตัขิองผูรั้บโอน
สทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์น
ทีด่นิของเกษตรกร ตาม ส.ป.ก. 
4-01  
2.2 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัดําเนนิการรวบรวม
ขอ้มลูเอกสารจัดทําความเห็น
เสนอคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัพจิารณา  

21 วนัทําการ 
 
 
 
 
 

40 วนัทําการ 
 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

 

(ประสาน
หน่วยงาน
ภายนอก) 

 
 
 
- 

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัมมีตแิละจัดทําหนังสอื
รับมอบทีด่นิ และ จัดทํา
หนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทํา
ประโยชนใ์นเขตปฏริูปทีด่นิ 
(ส.ป.ก. 4-01) 
3.2  เสนอใหผู้ม้อํีานาจ 
ลงนาม 

1 วนัทําการ สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 

 

- 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1 บตัรประจําตัวประชาชน (ของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) จํานวน 1ฉบบั กรมการปกครอง 
2 สาํเนาทะเบยีนบา้น (ของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
3 ทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
4 บตัรประจําตัวประชาชน (คูส่มรสของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) (ถา้ม)ี

จํานวน 1 ฉบบั 
กรมการปกครอง 

5 ใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ เปลีย่นสกลุ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
6 ทะเบยีนการหย่า (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
7 ส.ป.ก. 4-01 (ฉบบัผูถ้อื) จํานวน 1 ฉบบั กระทรวงเกษตรฯ 
8 หลกัฐานเกีย่วกับทีด่นิของผูรั้บโอนคูส่มรส และบตุรทียั่งไมบ่รรล ุนติ ิ

ภาวะของ ผูรั้บโอน (เชน่โฉนด,น.ส.3,น.ส.3 ก, ส.ป.ก. 4-01,สทก., 
น.ค.,กสน (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบับ 

กรมทีด่นิ/กระทรวงเกษตรฯ 

9 สญัญาเชา่หรอืสญัญาเชา่ซือ้ จํานวน 1 ฉบบั - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 
 

หมายเหต ุ: -      
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอโอนสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของ
เกษตรกรตาม ส.ป.ก. 4-01 (กรณีแบง่แปลงเพือ่โอนใหคู้ส่มรสกบับุตร หรอืให้
บตุรหลายคน หรอืใหท้ายาทอืน่ๆ) 11 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลักเกณฑค์ณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมมมีตกํิาหนดไวใ้นการประชมุ ครัง้ที ่7/2544 เมือ่วันที ่8 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2544 เรือ่งการโอนสทิธ ิและรับมรดกสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นเขตปฏริูปทีด่นิ ดงันี ้ 
1. ทายาททีม่สีทิธรัิบโอนสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิฯ ไดแ้ก ่

1.1 คูส่มรส (รวมถงึคูส่มรสทีอ่ยูก่นิดว้ยกนัแตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส)  
1.2 บตุร (รวมถงึบตุรนอกกฎหมายทีบ่ดิารับรองแตไ่มร่วมบตุรบญุธรรม) 
1.3 ทายาทอืน่ไดแ้ก ่

(1) บดิาหรอืมารดาของเกษตรกร 
(2) พีน่อ้งร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของเกษตรกร (พีน่อ้งตามความเป็นจรงิ) 
(3) พีน่อ้งร่วมบดิาหรอืร่วมมารดาเดยีวกนัของเกษตรกร (พีน่อ้งตามความเป็นจรงิ) 
(4) หลานของเกษตรกร (หมายถงึลกูของลกูหรอืลกูของพีห่รอืของนอ้ง) 

2. ทายาทผูรั้บโอนตาม 1 1.1 1.2 และ 1.3 จะตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้
2.1 ทายาผูรั้บโอนจะตอ้งเป็นเกษตรกรตามกฎหมายปฏริูปทีด่นิกลา่วคอื  

(1) เป็นเกษตรกรผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลักหรอื 
(2) เป็นเกษตรกรผูป้ระสงคจ์ะประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลักซึง่ไดแ้กผู่ย้ากจน/ผูท้ีจ่บการศกึษา

ทางการเกษตรกรรม/บุตรของเกษตรกรทัง้นี้เป็นไปตามทีกํ่าหนดในพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการ กําหนดหลักเกณฑ ์
และเงือ่นไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. 2535 

2.2 ทายาทผูรั้บโอน และคนในครอบครัวเดยีวกนัตอ้งไมม่ทีีด่นิทํากนิเป็นของตนเองเพยีงพอแกก่ารเลีย้งชพี
อยูก่อ่นแลว้ (มทีีด่นิเมือ่รวมกบัคําขอรับโอนตอ้งไมเ่กนิกวา่ 50 ไร่ หรอื 100 ไร่ แลว้แตก่รณี) 

2.3 ทายาทผูรั้บโอนจะตอ้งมคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายกําหนดไดแ้ก ่
(1) มสีญัชาตไิทย 
(2) บรรลนุติภิาวะหรอืเป็นหัวหนา้ครอบครัว 
(3) มคีวามประพฤตดิแีละซือ่สตัยส์จุรติ 
(4) มรี่างกายสมบรูณ์ขยันขนัแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได ้
(5) ไมเ่ป็นคนวกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

3. ทายาทผูรั้บโอนจะตอ้งรับภาระหนี้คา้งชําระซึง่ผูโ้อนยังคงคา้งชําระกับ ส.ป.ก. หรือสถาบันการเงนิทีร่่วม
โครงการกบั ส.ป.ก. ไปดว้ย 

* กรณีมเีหตผุล และความจําเป็นและมไิดเ้ป็นการหลกีเลีย่งขอ้หา้มโอนสทิธหิรอืการแบง่แยกสทิธติามกฎหมาย
คูส่มรสทีห่ยา่ขาดก็สามรถรับโอนได ้

** การโอนสทิธกิารเขา้ทําประโยชน์ใหแ้ก่ทายาทนัน้ในเบือ้งตน้ ส.ป.ก.จะพจิารณาตามลําดับชัน้ของทายาท 
คอืคู่สมรสบุตร และทายาทอืน่ดังนัน้หากผูโ้อนประสงคจ์ะโอนใหท้ายาทลําดับหลังผูโ้อนตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึเหตุผล
ความจําเป็นทีไ่มอ่าจโอนใหแ้กท่ายาทในลําดบัตน้ได ้

*** อํานาจพจิารณาการโอนสทิธขิองปฏริูปทีด่นิจังหวัดมเีฉพาะกรณีการโอนใหคู้ส่มรสหรอืบตุรคนเดยีวกรณีอืน่ๆ 
เป็นอํานาจของคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวดั 

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่อง และรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด  
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอ และเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถวน้ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 123 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 จัดทําบัญชเีครอืญาต ิ
1.4 สอบสวนสทิธ ิ
1.5 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สาํนักงานการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดั 

- 

2 การพจิารณา 
 

2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหนี้
คา้งชาํระ ตรวจสอบแปลง
ทีด่นิ และตรวจคณุสมบัตขิอง
ผูรั้บโอนสทิธกิารเขา้ทํา
ประโยชนใ์นทีด่นิของ
เกษตรกรตาม ส.ป.ก. 4-01  
2.2 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัดําเนนิการรวบรวม
ขอ้มลูเอกสารจัดทําความเห็น
เสนอคณะกรรม การปฏริูป
ทีด่นิจังหวดัพจิารณา 
2.3 รังวดัแบง่แปลง(กอ่นหรอื
หลงัเสนอคณะกรรมการปฏริูป
ทีด่นิจังหวดัพจิารณาก็ได)้  

21 วนัทําการ 
 
 
 
 
 

40 วนัทําการ 
 
 
 
 

60 วนัทําการ 

สาํนักงานการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดั 
 
 
 
 
สาํนักงานการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดั 

 
 
 

สาํนักงานการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดั 

(ประสาน
หน่วยงาน
ภายนอก) 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัมมีตแิละจัดทําหนังสอื
รับมอบทีด่นิและจัดทําหนังสอื
อนุญาตใหเ้ขา้ 
ทําประโยชนใ์นเขตปฏริูปทีด่นิ 
(ส.ป.ก.4-01) 
3.2 เสนอใหผู้ม้อํีานาจ       
ลงนาม 
 

1 วนัทําการ 
 
 
 
 
 
- 

สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 

 

- 
 
 
 
 
 
- 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1 บตัรประจําตัวประชาชน (ของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) จํานวน 1ฉบบั กรมการปกครอง 
2 สาํเนาทะเบยีนบา้น (ของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
3 ทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
4 บตัรประจําตัวประชาชน (คูส่มรสของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) (ถา้ม)ี

จํานวน 1 ฉบบั 
กรมการปกครอง 

5 ใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ เปลีย่นสกลุ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
6 ทะเบยีนการหย่า (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
7 ส.ป.ก. 4-01 (ฉบบัผูถ้อื) จํานวน 1 ฉบบั กระทรวงเกษตรฯ 
8 หลกัฐานเกีย่วกับทีด่นิของผูรั้บโอนคูส่มรส และบตุรทียั่งไมบ่รรล ุนติ ิ

ภาวะของ ผูรั้บโอน (เชน่โฉนด,น.ส.3,น.ส.3 ก, ส.ป.ก. 4-01,สทก., 
น.ค.,กสน (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบับ 

กรมทีด่นิ/กระทรวงเกษตรฯ 

9 คํายนิยอมคูส่มรสของผูโ้อน (กรณีโอนใหบ้ตุรหรอืเครอืญาต)ิ จํานวน 1 
ฉบับ 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: -       
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอรบัมรดกสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของ
เกษตรกรตาม ส.ป.ก. 4-01 (กรณีรบัมรดกของทายาทอืน่ๆ เต็มแปลง) 12 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลักเกณฑค์ณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมมมีตกํิาหนดไวใ้นการประชมุ ครัง้ที ่7/2544 เมือ่วันที ่8 

พฤศจกิายน 2544 เรือ่งการโอนสทิธ ิและรับมรดกสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นเขตปฏริูปทีด่นิ ดงันี ้
1. ทายาททีม่สีทิธรัิบมรดกสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิฯ ไดแ้ก ่

1.1 คูส่มรสเป็นอนัดบัแรก (รวมถงึคูส่มรสทีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉันทส์ามภีรรยาแตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส) 
1.2 บตุรเมือ่ไมม่คีูส่มรสหรอืมแีตไ่มข่อรับ (รวมถงึบตุรนอกกฎหมายทีบ่ดิารับรองแตไ่มร่วมบตุรบญุธรรม) 
1.3 ทายาทอืน่เมือ่ไมม่คีูส่มรสหรอืบตุรหรอืมแีตไ่มข่อรับไดแ้ก ่

(1) บดิาหรอืมารดาของเกษตรกร 
(2) พีน่อ้งร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของเกษตรกร (พีน่อ้งตามความเป็นจรงิ) 
(3) พีน่อ้งร่วมบดิาหรอืร่วมมารดาเดยีวกนัของเกษตรกร (พีน่อ้งตามความเป็นจรงิ) 
(4) หลานของเกษตรกร (หมายถงึลกูของลกูหรอืลกูของพีห่รอืของนอ้ง) 

2. ทายาทผูรั้บมรดกตาม 1 1.1 1.2 และ 1.3 จะตอ้งมคีณุสมบตัแิละลักษณะตอ้งหา้ม ดงันี้ 
2.1 ทายาทผูรั้บมรดกจะตอ้งเป็นเกษตรกรตามกฎหมายปฏริูปทีด่นิกลา่วคอื 

(1) เป็นเกษตรกรผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลัก หรอื 
(2) เป็นเกษตรกรผูป้ระสงคจ์ะประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลักซึง่ไดแ้กผู่ย้ากจน/ผูท้ีจ่บการศกึษา

ทางการเกษตรกรรม/บุตรของเกษตรกรทัง้นี้เป็นไปตามทีกํ่าหนดในพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการกําหนดหลักเกณฑ ์ 
และเงือ่นไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. 2535 

2.2 ทายาทผูรั้บมรดก และคนในครอบครัวเดยีวกันตอ้งไม่มทีีด่นิทํากนิเป็นของตนเองเพียงพอแกก่ารเลีย้งชพี
อยูก่อ่นแลว้ (มทีีด่นิเมือ่รวมกบัคําขอรับมรดกตอ้งไมเ่กนิกวา่ 50 ไร่ หรอื 100 ไร่ แลว้แตก่รณี) 

2.3 ทายาทผูรั้บมรดกจะตอ้งมคีณุสมบัตติามทีก่ฎหมายกําหนด ไดแ้ก ่
(1) มสีญัชาตไิทย 
(2) บรรลนุติภิาวะหรอืเป็นหัวหนา้ครอบครัว 
(3) มคีวามประพฤตดิแีละซือ่สตัยส์จุรติ 
(4) มรี่างการสมบรูณ์ขยันขนัแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได ้
(5) ไมเ่ป็นคนวกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

3. ทายาทผูรั้บมรดกจะตอ้งรับภาระหนีค้า้งชาํระซึง่เจา้มรดกยังคงคา้งชําระกับ ส.ป.ก. หรอืสถาบันการเงนิทีร่่วม
โครงการกบั ส.ป.ก. ดว้ย 

* กรณีไม่มทีายาทตามทีกํ่าหนดหรือมแีต่ไม่ขอรับหรือไม่มีคุณสมบัต ิส.ป.ก. จะนําทีด่นิแปลงนัน้มาจัดใหม่
เชน่เดยีวกบักรณีปกต ิ

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่อง และรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด  
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอ และเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถวน้ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 93 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 จัดทําบัญชเีครอืญาต ิ
1.4 สอบสวนสทิธ ิ

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 
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ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1.5 ออกใบรับคําขอ 
2 การพจิารณา 

 
2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหนี้
คา้งชาํระ ตรวจสอบแปลง
ทีด่นิ และตรวจคณุสมบัตขิอง
ผูข้อรับมรดกสทิธกิารเขา้ทํา
ประโยชนใ์นทีด่นิของ
เกษตรกร ตาม ส.ป.ก. 4-01  
2.2 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัประกาศเพือ่ให ้ผูม้ี
สว่นไดเ้สยีมาคดัคา้น 
2.3 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัดําเนนิการรวบรวม
ขอ้มลูเอกสารจัดทําความเห็น
เสนอคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิ
จังหวดัพจิารณา 

21 วนัทําการ 
 
 
 
 
 

30 วนัทําการ 
 
 

40 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

 

(ประสาน
หน่วยงาน
ภายนอก) 

 
 
 

(ปิดไวท้ีท่การ
ผูใ้หญ่บา้นที่
ทําการ อบต. 
และ ทีว่า่การ
อําเภอ) 

 

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัมมีตแิละจัดทําหนังสอื
รับมอบทีด่นิ และ จัดทํา
หนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ทํา
ประโยชนใ์นเขตปฏริูปทีด่นิ 
(ส.ป.ก. 4-01) 
3.2 เสนอใหผู้ม้อํีานาจลงนาม 

1 วนัทําการ สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 

 

- 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1 บตัรประจําตัวประชาชน (ของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) จํานวน 1ฉบบั กรมการปกครอง 
2 สาํเนาทะเบยีนบา้น (ของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
3 ทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
4 บตัรประจําตัวประชาชน (คูส่มรสของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) (ถา้ม)ี

จํานวน 1 ฉบบั 
กรมการปกครอง 

5 ใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ เปลีย่นสกลุ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
6 ทะเบยีนการหย่า (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
7 หลกัฐานเกีย่วกับทีด่นิของผูรั้บโอนคูส่มรส และบตุรทียั่งไมบ่รรล ุนติ ิ

ภาวะ (เชน่โฉนด,น.ส.3, ส.ป.ก. 4-01 (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั 
กรมทีด่นิ/กระทรวงเกษตรฯ 

8 หนังสอืยนิยอมของทายาทอืน่ๆ (ทีม่สีทิธรัิบมรดก) จํานวน 1 ฉบับ - 
9 คํายนิยอมคูส่มรสของเจา้มรดก (กรณีบตุรหรอืเครอืญาตเิป็นผูรั้บมรดก)

จํานวน 1 ฉบบั  
- 

10 เอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ฉบับผูถ้อื จํานวน 1 ฉบบั กระทรวงเกษตรฯ 
11 ใบมรณะบตัรหรอืหนังสอืรับรองการเสยีชวีติ จํานวน 1 ฉบับ - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: -     

 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 946 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอรบัมรดกสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิของ
เกษตรกรตาม ส.ป.ก. 4-01 (กรณีแบง่แปลงเพือ่รบัมรดกของคูส่มรสกบับุตร
หรอืของบตุรหลายคน หรอืของทายาทอืน่ๆ) 13 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หลักเกณฑค์ณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมมมีตกํิาหนดไวใ้นการประชมุ ครัง้ที ่7/2544 เมือ่วันที ่8 

พฤศจกิายน 2544 เรือ่งการโอนสทิธแิละรับมรดกสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นเขตปฏริูปทีด่นิ ดงันี ้
1. ทายาททีม่สีทิธรัิบมรดกสทิธกิารเขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิฯ ไดแ้ก ่

1.1. คูส่มรสเป็นอนัดบัแรก (รวมถงึคูส่มรสทีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉันทส์ามภีรรยาแตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส) 
1.2. บตุรเมือ่ไมม่คีูส่มรสหรอืมแีตไ่มข่อรับ (รวมถงึบตุรนอกกฎหมายทีบ่ดิารับรองแตไ่มร่วมบตุรบญุธรรม) 
1.3. ทายาทอืน่เมือ่ไมม่คีูส่มรสหรอืบตุรหรอืมแีตไ่มข่อรับ ไดแ้ก ่

(1) บดิาหรอืมารดาของเกษตรกร 
(2) พีน่อ้งร่วมบดิามารดาเดยีวกนัของเกษตรกร (พีน่อ้งตามความเป็นจรงิ) 
(3) พีน่อ้งร่วมบดิาหรอืร่วมมารดาเดยีวกนัของเกษตรกร (พีน่อ้งตามความเป็นจรงิ) 
(4) หลานของเกษตรกร (หมายถงึลกูของลกูหรอืลกูของพีห่รอืของนอ้ง) 

2. ทายาทผูรั้บมรดกตาม 1. 1.1. 1.2. และ 1.3. จะตอ้งมคีณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มดงันี ้
2.1. ทายาทผูรั้บมรดกจะตอ้งเป็นเกษตรกรตามกฎหมายปฏริูปทีด่นิกลา่ว คอื 

(1) เป็นเกษตรกรผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลัก หรอื 
(2) เป็นเกษตรกรผูป้ระสงคจ์ะประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกัซึง่ไดแ้กผู่ย้ากจน/ผูท้ีจ่บการศกึษา 

ทางการเกษตรกรรม/บตุรของเกษตรกรทัง้นีเ้ป็นไปตามทีกํ่าหนดในพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการกําหนดหลักเกณฑแ์ละ
เงือ่นไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ.2535 

2.2 ทายาทผูรั้บมรดกและคนในครอบครัวเดยีวกันตอ้งไม่มทีีด่นิทํากนิเป็นของตนเองเพยีงพอแก่การเลีย้งชพี
อยูก่อ่นแลว้ (มทีีด่นิเมือ่รวมกบัคําขอรับมรดกตอ้งไมเ่กนิกวา่ 50 ไร่ หรอื 100 ไร่ แลว้แตก่รณี) 

2.3 ทายาทผูรั้บมรดกจะตอ้งมคีณุสมบัตติามทีก่ฎหมายกําหนดไดแ้ก ่
(1) มสีญัชาตไิทย 
(2) บรรลนุติภิาวะหรอืเป็นหัวหนา้ครอบครัว 
(3) มคีวามประพฤตดิแีละซือ่สตัยส์จุรติ 
(4) มรี่างการสมบรูณ์ขยันขนัแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได ้
(5) ไมเ่ป็นคนวกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

3. ทายาทผูรั้บมรดกจะตอ้งรับภาระหนีค้า้งชาํระซึง่เจา้มรดกยังคงคา้งชําระกับ ส.ป.ก. หรอืสถาบนัการเงนิทีร่่วม  
โครงการกับ ส.ป.ก. ดว้ย 

* กรณีไม่มทีายาทตามทีกํ่าหนดหรือมแีต่ไม่ขอรับหรือไม่มีคุณสมบัต ิส.ป.ก. จะนําทีด่นิแปลงนัน้มาจัดใหม่
เชน่เดยีวกบักรณีปกต ิ

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่อง และรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอ และเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 153 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 จัดทําบัญชเีครอืญาต ิ

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 947 
 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1.4 สอบสวนสทิธ ิ
1.5 ออกใบรับคําขอ 

2 การพจิารณา 
 

2.1 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหนี้
คา้งชาํระ ตรวจสอบแปลง
ทีด่นิ และตรวจคณุสมบัตขิอง
ผูข้อรับมรดกสทิธกิารเขา้ทํา
ประโยชนใ์นทีด่นิของ
เกษตรกร ตาม ส.ป.ก. 4-01 
2.2 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัประกาศเพือ่ให ้ผูม้ี
สว่นไดเ้สยีมาคดัคา้น 
 
 
2.3 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัดําเนนิการรวบรวม
ขอ้มลูเอกสารจัดทําความเห็น
เสนอคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัพจิารณาจังหวดั
พจิารณา 
2.4 รังวดัแบง่แปลง (กอ่น
หรอืหลงัเสนอคณะกรรมการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดัพจิารณาก็
ได)้ และดําเนนิการจัดทํา
หนังสอืรับมอบทีด่นิ และ 
จัดทําหนังสอือนุญาตใหเ้ขา้
ทําประโยชนใ์นเขตปฏริูปทีด่นิ 
(ส.ป.ก. 4-01) 

21 วนัทําการ 
 
 
 
 
 

30 วนัทําการ 
 
 
 
 
40 วนัทําการ 

 
 
 
 
 

60 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

 
 
 

 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

 
 
 

 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

 

(ประสาน
หน่วยงาน
ภายนอก) 

 
 
 

(ปิดไวท้ีทํ่า
การผูใ้หญ่บา้น
ทีทํ่าการ อบต. 
และทีว่า่การ
อําเภอ) 

- 
 
 
 
 
 
- 

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

เลขานุการ คณะกรรมการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดั เสนอให ้     
ผูม้อํีานาจลงนาม 

1 วนัทําการ สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 

- 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1 บตัรประจําตัวประชาชน (ของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) จํานวน 1ฉบบั กรมการปกครอง 
2 สาํเนาทะเบยีนบา้น (ของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
3 ทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
4 บตัรประจําตัวประชาชน (คูส่มรสของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) (ถา้ม)ี

จํานวน 1 ฉบบั 
กรมการปกครอง 

5 ใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ เปลีย่นสกลุ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
6 ทะเบยีนการหย่า (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
7 หลกัฐานเกีย่วกับทีด่นิของผูรั้บโอนคูส่มรส และบตุรทียั่งไมบ่รรล ุนติ ิ

ภาวะ (เชน่โฉนด,น.ส.3, ส.ป.ก. 4-01 (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั 
กรมทีด่นิ/กระทรวงเกษตรฯ 

8 หนังสอืยนิยอมของทายาทอืน่ๆ (ทีม่สีทิธรัิบมรดก) จํานวน 1 ฉบับ - 
9 คํายนิยอมคูส่มรสของเจา้มรดก (กรณีบตุรหรอืเครอืญาตเิป็นผูรั้บมรดก)

จํานวน 1 ฉบบั  
- 

10 เอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ฉบับผูถ้อื จํานวน 1 ฉบบั กระทรวงเกษตรฯ 
11 ใบมรณะบตัรหรอืหนังสอืรับรองการเสยีชวีติ จํานวน 1 ฉบับ - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

 

 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 948 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: -      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 949 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตขุดบอ่เพือ่การเกษตรกรรมเกนิรอ้ยละหา้
ของเนือ้ทีท่ ีไ่ดร้บัมอบทีด่นิจากการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมหรอืขอนําดนิหรอื
สิง่ของทีไ่ดจ้ากการขดุบอ่ออกไปนอกบรเิวณทีด่นิทีไ่ดร้บัอนญุาต 14 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูย้ืน่คําขอเป็นเกษตรกรหรอืสถาบันเกษตรกรผูไ้ดรั้บมอบทีด่นิใหเ้ขา้ทําประโยชน์ในทีด่นิตามระเบยีบ คปก.

วา่ดว้ยการใหเ้กษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไ้ดรั้บทีด่นิจากการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมปฏบิัตเิกีย่วกับ การเขา้ทํา
ประโยชนใ์นทีด่นิ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2540 

2. ตอ้งการขดุบอ่เพือ่การเกษตรกรรมเกนิรอ้ยละหา้ของเนื้อทีท่ีไ่ดรั้บมอบใหเ้กษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกร 
3. ยืน่คําขอณสํานักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวดัทีท่ีด่นินัน้ตัง้อยู่ 
4. คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวดัเป็นผูพ้จิารณาอนุญาต 
* กรณีการอนุญาตใหดํ้าเนนิการขดุบอ่เพือ่การเกษตรกรรมเกนิจํานวนดังกลา่วถา้มกีารนําดนิหรอืสิง่ของทีข่ดุได ้

ออกไปนอกบรเิวณทีด่นิทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชนไ์มว่า่เพือ่การใดๆ เกษตรกรหรอืสถาบันเกษตร กรตอ้งใชเ้งนิ
เท่ามูลค่าของดนิหรือสิง่ทีขุ่ดไดด้ังกล่าวเป็นรายไดข้อง ส.ป.ก. เพื่อนําเขา้กองทุนการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม 
เวน้แตเ่ป็นการนําออกไปโดยไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวดั 

หมายเหต ุ:     
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด  
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่ันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 92 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 จัดทําบัญชเีครอืญาต ิ
1.4 สอบสวนสทิธ ิ
1.5 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2 การพจิารณา 
 

2.1 เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการ
ตรวจสอบรายละเอยีด  ความ
ครบถว้นของขอ้มลูตรวจสอบ
พืน้ทีท่ีข่อ และดําเนนิการ
รังวดัแปลงทีด่นิเสนอ
ความเห็นตอ่ปฏริูป 
ทีด่นิจังหวดั 
2.2 ปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
ดําเนนิการรวบรวมขอ้มลู
เอกสารจัดทําความเห็นเสนอ
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัพจิารณาอนุญาต 

30 วนัทําการ 
 
 
 
 
 
 

60 วนัทําการ 
 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 

3 การลงนาม คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัมมีตแิละเสนอให ้     
ผูม้อํีานาจลงนาม 

1 วนัทําการ สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 

- 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1 บตัรประจําตัวประชาชน (ของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) จํานวน 1ฉบบั กรมการปกครอง 
2 สาํเนาทะเบยีนบา้น (ของเจา้มรดกและผูรั้บมรดก) จํานวน 1 ฉบับ กรมการปกครอง 
3 ใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ เปลีย่นสกลุ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
4 แบบแปลลนแสดงบรเิวณทีข่อขดุขอ่ จํานวน 1 ชดุ - 
5 ส.ป.ก. 4-01 จํานวน 1 ฉบับ  
6 เหตผุลความจําเป็นหรอืประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการขดุบอ่ หรอืเหตผุลความ

จําเป็นทีต่อ้งนําดนิออกจากทีด่นิทีไ่ดรั้บอนุญาต จํานวน 1 ฉบับ 
- 

7 รูปถา่ยแปลงทีด่นิทีข่ดุบอ่/ทีนํ่าดนิออก จํานวน 1 ชดุ - 
8 รายการปรมิาตรดนิทีนํ่าออก/รายการสิง่ของทีข่อนําออก (กรณ๊ขอนําดนิ

ออกจากพืน้ที)่ จํานวน 1 ชดุ 
- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: -       
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตกจิการสนบัสนนุหรอืเกีย่วเนือ่งกบัการ
ปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ 
ณ วนัที ่27 พฤศจกิายน 2553 15 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูม้สีทิธยิืน่คําขอไดแ้กบ่คุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
2. สถานทีย่ืน่คําขอ ณ ส.ป.ก.จังหวดัทีท่ีด่นินัน้ตัง้อยูใ่หย้ืน่คําขอตามแบบที ่ส.ป.ก. กําหนด 
3. เนือ้ทีท่ีข่ออนุญาตตามสมควรแตล่ะกจิการแตไ่มเ่กนิ 50 ไร่ 
4. ประเภทกจิการทีข่ออนุญาต 

4.1 สถานีทดลอง/พัฒนาพันธุพ์ชื/สตัว ์
4.2 แปลงสาธติ 
4.3 กจิการทางวชิาการเกษตรการสาธติหรอืการทดลองอืน่ๆทีเ่ป็นประโยชน์ทางการเกษตร 

(1) สถานทีรั่บซือ้/รวบรวมผลผลติการเกษตร-น้ํานมดบิ/ปาลม์/ยางพารา 
(2) ลานตากผลผลติทางการเกษตร/มันสาํปะหลงั-ขา้วเปลอืก 
(3) สถานทีจํ่าหน่ายน้ํามัน/ปั้มหลอด/ปั้มหยอดเหรยีญ (ตอ้งรวบรวมขอ้เท็จจรงิเหตผุลความจําเป็นเป็นรายๆ) 
(4) กิจการอื่นๆที่เป็นการส่งเสริมหรือประกันราคาพืชทางการเกษตรหรือลดตน้ทุนการผลิตทาง

การเกษตรทีทํ่าการของเอกชนตามโครงการความร่วมมอืปลกูกาแฟระหวา่ง ส.ป.ก. ภาคเอกชนและเกษตรกร 
(5) กจิการอืน่ๆ ทีม่ขีอ้ตกลงความร่วมมอืกับ ส.ป.ก. ในการดําเนินการผลติและการจําหน่ายผลติผล

ทางการเกษตร 
(6) ศนูยผ์ลติ/จําหน่ายเมล็ดพันธพ์ชื 
(7) ศนูยพั์ฒนาองคค์วามรูอ้าชพีเกษตรกรรม 
(8) สถานทีผ่ลติปุ๋ ยอนิทรยี/์เคม ี
(9) สถานทีรั่บเคลอืบผวิสม้ 
(10) สถานทีรั่บรมควนัยางพารา 
(11) ทีทํ่าการสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏริูปทีด่นิ 
(12) ตลาดกลางจําหน่ายผลผลติทางการเกษตร/แปรรูปสนิคา้เกษตร 
(13) รา้นจําหน่ายปุ๋ ย/วสัดแุละอปุกรณ์การเกษตร 
(14) รา้นซอ่มแซมเครือ่งจักรกลการเกษตร 
(15) กจิการอืน่ๆทีเ่ป็นการพัฒนาอาชพีเกษตรกรรมและปัจจัยการผลติตลอดจนการผลติการจําหน่ายและ

การตลาดใหเ้กดิผลดยีิง่ขึน้ 
5. ระยะเวลาใหเ้ชา่ทีด่นิ/เขา้ทําประโยชน ์

5.1 กจิการทีแ่สวงหากําไรใหทํ้าสญัญากําหนดระยะเวลาเชา่ทีด่นิดงันี้ 
(1) กจิการทีเ่ป็นวสิาหกจิขนาดยอ่มไมเ่กนิ 15 ปี 
(2) กจิการทีเ่ป็นวสิาหกจิขนาดกลางไมเ่กนิ 20 ปี 
(3) กจิการทีเ่กนิกวา่วสิาหกจิขนาดกลางไมเ่กนิ 30 ปี 
(4) กจิการทีเ่ป็นวสิาหกจิรายยอ่ยหรอืกจิการทียั่งไมเ่ป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไมเ่กนิ 3 ปี 

5.2 กจิการทีไ่ม่แสวงหากําไรระยะเวลาทําสญัญาเขา้ทําประโยชนต์ามความเหมาะสมของแตล่ะกจิการ 
6. กรณีทีผู่ข้อไมส่ามารถมายืน่คําขอรับอนุญาตดว้ยตนเองผูข้อจะตอ้งมอบอํานาจเป็นหนังสอืใหบ้คุคลอืน่ไปทําการแทน

โดยหนังสอืมอบอํานาจตอ้งตดิอากรแสตมป์ใหถ้กูตอ้ง 

คา่ตอบแทน 
1. อัตราค่าเชา่รอ้ยละ 3 ของราคาประเมนิของกรมธนารักษ์สําหรับแปลงทีด่นินั้นหากแปลงทีด่นิทีข่อรับ 

อนุญาตไมม่รีาคาประเมนิใหป้ระเมนิทีด่นิทีใ่กลเ้คยีง คา่ตอบแทนการเขา้ทําประโยชน์เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (คปก.) กําหนด 

2. หลักประกันของสญัญาเขา้ทําประโยชน์ในทีด่นิหรอือสงัหารมิทรัพยค์ดิในอัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ตอบแทน 
ทีผู่ไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจ่ายใหแ้ก ่ส.ป.ก.  

3. หลกัประกนัของสญัญาเชา่หรอือสงัหารมิทรัพยค์ดิในอัตรา 2 เทา่ของคา่เชา่ 
3.1 การวางหลักประกันสัญญา-เงินสด-หนังสือค้ําประกันธนาคารภายในประเทศ-หลักประกันอื่นๆ  

ตามระเบยีบฯ พัสด ุ
3.2 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

(1) คา่ใชจ้่ายในการจดทะเบยีนการเชา่ 
(1.1) คา่ภาษีคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ใดอนัเกีย่วกับทีด่นิหรอือสงัหารมิทรัพย ์
(1.2) คา่ไฟฟ้าคา่ประปาคา่โทรศพัทแ์ละคา่บรกิารอืน่ๆ 
(1.3) คา่ใชจ้่ายทีรั่ฐลงทนุใหเ้พือ่กจิการสาธารณูปโภค 

3.3 กรณีคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวดัมมีตอินุญาตใหใ้ชท้ีด่นิหรอือสงัหารมิทรัพยผ์ูรั้บอนุญาต ตอ้งเขา้ทํา
สญัญาณ ส.ป.ก. จังหวดั ภายในกําหนดเวลา 30 วนั นับแตว่นัทีผู่รั้บอนุญาตไดรั้บหนังสอืแจง้ผล 

3.4 กรณี คปจ. มมีตไิม่อนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิหรอือสงัหารมิทรัพยห์ากผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะอทุธรณ์ ใหย้ืน่
อทุธรณ์ตอ่ ส.ป.ก. จังหวดั ภายใน 30 วัน นับแต่วันทีผู่ข้ออนุญาตไดรั้บหนังสอืเพือ่นําเสนอ คปก. พจิารณาวนิจิฉัย
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และเมื่อมีผลการวนิิจฉัยอุทธรณ์แลว้ใหแ้จง้ผูข้ออนุญาตดว้ยว่าหากไม่เห็นชอบดว้ยผูข้ออนุญาตมีสทิธิฟ้องศาล
ปกครองไดภ้ายในกําหนดเวลา 90 วนั นับแตไ่ดรั้บแจง้ผลการวนิจิฉัย 

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด  
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถวน้ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมีการแจง้ผลการพิจารณาและกําหนดวันทําสัญญาใหผู้ย้ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
พจิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 92 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2. การพจิารณา 
 

2.1 ตรวจสอบรายละเอยีด
ความครบถว้นสมบูรณ์ของ
ขอ้มูลและสํารวจรังวัดแปลง
ที่ดนิที่ขออนุญาตใชท้ี่ดนิใน
เข ตปฏิรู ปที่ด ินแล ะ ร าค า
ประเมนิทีด่นิ 

30 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

 

 2.2 สํานักงานการปฏิรูปที่ด ิน
จังหวัดรวบรวมขอ้มูลเอกสาร
ทัง้หมดเสนอคณะกรรมการปฏริูป
ที่ด ินจังหวัด พิจารณาอนุญาต 
และเลขานุการ คปจ.จัดทํารายงาน
การประชุมและแจ ง้เวียนให ้
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิจังหวัด 
รับรองรายงานการประชมุ 

60 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

3. การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ
 

คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัมมีตแิละเสนอให ้     
ผูม้อํีานาจลงนาม 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

พรอ้มนัดวนัทํา
สญัญา 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. บตัรประจําตัวประชาชน (กรณีนติบิคุคลสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน 

ของกรรมการผูจั้ดการ/ของหุน้สว่นผูจั้ดการ/ของผูม้อบอํานาจ/ของผูรั้บ
มอบอํานาจ) จํานวน  1  ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2. สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณีนติบิคุคลสาํเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการ
ผูจั้ดการ/ของหุน้สว่นผูจั้ดการ/ของผูม้อบอํานาจ/ของผูรั้บมอบอํานาจ) 
จํานวน  1  ฉบบั 

กรมการปกครอง 

3. หนังสอืรับรองนติบิคุคล (บญัชรีายชือ่หุน้สว่นผูจั้ดการ /หนังสอืบรคิณห์
สนธ/ิบญัชรีายชือ่กรรมการผูจั้ดการ/ ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบยีน
พาณชิย ์(ถา้ม)ี /ใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภพ.20)  (ถา้ม)ี               
จํานวน  1  ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

4. คําขอรับอนุญาตการจัดทีด่นิหรอือสงัหารมิทรัพยเ์พือ่ใชส้าํหรับกจิการ   
ทีเ่ป็นการสนับสนุนหรอืเกีย่วเนือ่งกับการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม    
(ส.ป.ก. 4-109) (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบบั 

ส.ป.ก. 

5. แผนงานและโครงการ (ประกอบดว้ย)    
5.1. ประเภทของกจิการ 
5.2. ประเภทของสทิธทิีข่อรับอนุญาตเชน่ประสงคจ์ะทําสัญญาเชา่

หรอืสญัญาเขา้ทําประโยชน ์
5.3 สถานทีป่ระกอบกจิการและจํานวนเนือ้ทีท่ีต่อ้งการขอรับอนุญาต 
5.4. ทุนทีใ่ชดํ้าเนินงานของโครงการรวมทัง้แผนการเพิ่มทุนใน

อนาคต 
5.5. ลกัษณะของการดําเนนิงานของโครงการโดยระบลุักษณะการใช ้

ทีด่นิหรืออสังหาริมทรัพย์ขัน้ตอนและวธิีการดําเนินงานแนวทางการ
บรหิารและการจัดการโครงการ 

5.6. ผลตอบแทนโครงการระยะเวลาคนืทนุของโครงการและเครือ่งชีว้ัด
อืน่ๆ ทีแ่สดงโอกาสความสมัฤทธิผ์ลของการประกอบการ 

5.7. ประโยชน์ที่คาดว่าเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรจะไดรั้บ 
จํานวน  1  ฉบบั 

- 

6. แผนผังแบบแปลนการกอ่สรา้ง จํานวน  1  ฉบับ - 
7. ใบอนุญาตใหป้ระกอบการ จํานวน  1  ฉบับ - 
8. ความเห็นชมุชนทอ้งถิน่วา่กจิการนัน้ไมก่อ่ใหเ้กดิมลพษิตอ่ชมุชน    

และสิง่แวดลอ้มรวมทัง้ความปลอดภัยของราษฎรในพืน้ที ่ (รายงาน
ความเห็นขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เชน่อบต./อบจ./เทศบาล) 
จํานวน  1  ฉบบั 

- 

9. ใบมอบอํานาจ (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบบั - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: –  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การอนญุาตใหใ้ชท้ ีด่นิตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ฉบบัที ่2 ขอ้ 1.5 กจิการทีเ่ป็นการบรกิารหรอืเกีย่วขอ้งกบัความเป็นอยู่
ของเกษตรกรดา้นเศรษฐกจิและสงัคมซึง่อยู่ในพืน้ทีท่ ีก่ําหนดใหป้ระกอบ
กจิการได ้16 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูม้สีทิธยิืน่คําขอตอ้งเป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลทีต่ัง้ข ึน้ตามกฎหมายและมสีญัชาตไิทย 
2. สถานทีย่ืน่คําขอ ณ ส.ป.ก.จังหวดั ทีท่ีด่นินัน้ตัง้อยูใ่หย้ืน่คําขอตามแบบที ่ส.ป.ก. กําหนด 
3. เนือ้ทีท่ีข่ออนุญาตตามสมควรแตล่ะกจิการแตไ่มเ่กนิ 50 ไร่ 
4. สถานทีป่ระกอบกจิการจะตอ้งอยูใ่นพืน้ทีท่ีค่ณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวัดกําหนดใหส้ามารถประกอบกจิการได ้
5. ประเภทกจิการทีข่ออนุญาต เชน่ 

5.1 รา้นขายของชํา (โชหว่ย)/แก๊สหงุตม้ 
5.2 สถานทีผ่ลติ/จําหน่ายวสัดกุอ่สรา้ง 
5.3 สถานทีรั่บสง่วัสดภุัณฑแ์ละไปรษณียภัณฑ ์
5.4 คลนิกิ/สถานพยาบาล/ทนัตกรรม 
5.5 รา้นซอ่มแซมเครือ่งยนต ์(รถจักรยานยนต/์อปุกรณ์) และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าใชใ้นครัวเรอืน 
5.6 โรงเรยีน/สถานรับเลีย้งเด็ก (เฉพาะกรณีเอกชนขอใช)้ 
5.7 รา้นตดัผม/ทําผม 
5.8 รา้นตดัเย็บ/จําหน่ายเสือ้ผา้เครือ่งนอน 
5.9 สถานขีนสง่/รถรับจา้ง 
5.10 ตลาดสด/ตลาดนัด 
5.11 รา้นอาหาร 
5.12 รา้นจําหน่ายยา/เวชภัณฑ ์
5.13 รา้นจําหน่ายเฟอรน์เิจอร ์
5.14 กจิการอืน่ๆทีเ่ป็นการบรกิารในเขตดําเนนิการปฏริูปทีด่นิ 
5.15 กจิการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอยูข่องเกษตรกรในดา้นเศรษฐกจิและสงัคมในเขตดําเนนิการปฏริูปทีด่นิ 

6. ระยะเวลาใหเ้ชา่ทีด่นิ/เขา้ทําประโยชน ์
6.1 กจิการทีแ่สวงหากําไรใหทํ้าสญัญากําหนดระยะเวลาเชา่ทีด่นิดงันี้ 

(1) กจิการทีเ่ป็นวสิาหกจิขนาดยอ่มไมเ่กนิ 15 ปี 
(2) กจิการทีเ่ป็นวสิาหกจิขนาดกลางไมเ่กนิ 20 ปี 
(3) กจิการทีเ่กนิกวา่วสิาหกจิขนาดกลางไมเ่กนิ 30 ปี 
(4) กจิการทีเ่ป็นวสิาหกจิรายย่อยหรอืกจิการทียั่งไมเ่ป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขยาดย่อมไมเ่กนิ 3 ปี 

6.2 กจิการทีไ่ม่แสวงหากําไรระยะเวลาทําสญัญาเขา้ทําประโยชนต์ามความเหมาะสมของแตล่ะกจิการ 
7. กรณีทีผู่ข้อไมส่ามารถมายืน่คําขอรับอนุญาตดว้ยตนเองผูข้อจะตอ้งมอบอํานาจเป็นหนังสอืใหบ้คุคลอืน่ไปทํา

การแทนโดยหนังสอืมอบอํานาจตอ้งตดิอากรแสตมป์ใหถ้กูตอ้ง 

คา่ตอบแทน 
1. อตัราคา่เชา่รอ้ยละ 3 ของราคาประเมนิของกรมธนารักษ์สําหรับแปลงทีด่นินัน้หากแปลงทีด่นิทีข่อรับอนุญาต

ไม่มรีาคาประเมนิใหป้ระเมนิทีด่นิทีใ่กลเ้คยีงค่าตอบแทนการเขา้ทําประโยชน์เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม (คปก.) กําหนด 

2. หลักประกันของสญัญาเขา้ทําประโยชน์ในทีด่นิหรอือสงัหารมิทรัพยค์ดิในอัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ตอบแทนทีผู่ไ้ดรั้บ
อนุญาตตอ้งจา่ยใหแ้ก ่ส.ป.ก. 

3 หลกัประกนัของสญัญาเชา่หรอือสงัหารมิทรัพยค์ดิในอัตรา 2 เทา่ของคา่เชา่ 
3.1 การวางหลักประกันสญัญา-เงนิสด-หนังสอืค้ําประกันธนาคารภายในประเทศ-หลักประกันอืน่ๆ ตามระเบยีบฯ 

พัสด ุ
3.2 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

(1) คา่ใชจ้่ายในการจดทะเบยีนการเชา่ 
(2) คา่ภาษีคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ใดอนัเกีย่วกับทีด่นิหรอือสงัหารมิทรัพย ์
(3) คา่ไฟฟ้าคา่ประปาคา่โทรศัพทแ์ละคา่บรกิารอืน่ๆ 
(4) คา่ใชจ้่ายทีรั่ฐลงทนุใหเ้พือ่กจิการสาธารณูปโภค 

3.3 กรณีคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวัดมมีตอินุญาตใชท้ีด่นิหรอือสงัหารมิทรัพยผ์ูรั้บอนุญาตตอ้งเขา้ทําสญัญา
ส.ป.ก. จังหวดั ภายในกําหนดเวลา 30 วนั นับแตว่นัทีผู่รั้บอนุญาตไดรั้บหนังสอืแจง้ผล 

3.4 กรณีคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวัดมมีตไิม่อนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิหรืออสังหารมิทรัพยห์ากผูข้ออนุญาต
ประสงคจ์ะอุทธรณ์ใหย้ืน่อทุธรณ์ตอ่ ส.ป.ก.จังหวดั ภายใน 30 วัน นับแตว่ันทีผู่ข้ออนุญาตไดรั้บหนังสอืเพือ่นําเสนอ
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมพจิารณาวนิจิฉัยและเมือ่มผีลการวนิจิฉัยอทุธรณ์แลว้ใหแ้จง้ผูข้ออนุญาตดว้ย
วา่หากไมเ่ห็นชอบดว้ยผูข้ออนุญาตมสีทิธฟ้ิองศาลปกครองไดภ้ายในกําหนดเวลา 90 วนันับแตไ่ดรั้บแจง้ผลการวนิจิฉัย 
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หมายเหต ุ:  

1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายใน ระยะเวลาทีกํ่าหนด 
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกู ตอ้งตามที ่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี้จะมีการแจง้ผลการพิจารณาและกําหนดวันทําสัญญาใหผู้ย้ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
พจิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 92 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2. การพจิารณา 
 

2.1 ตรวจสอบตรวจสอบ
รายละเอยีดความครบถว้น
สมบรูณ์ของขอ้มูลและสํารวจ
รังวดัแปลงทีด่นิทีข่ออนุญาต
ใชท้ีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิและ
ราคาประเมนิทีด่นิ 

30 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

 

 2.2 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัรวบรวมขอ้มูลเอกสาร
ทัง้หมดเสนอคณะกรรมการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดั พจิารณา
อนุญาต  

60 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

3. การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ
 

คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัมมีตแิละเสนอให ้     
ผูม้อํีานาจลงนาม 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

พรอ้มนัดวันทํา
สญัญา 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. บตัรประจําตัวประชาชน (กรณีนติบิคุคลสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน 

ของกรรมการผูจั้ดการ/ของหุน้สว่นผูจั้ดการ/ของผูม้อบอํานาจ/ของผูรั้บ
มอบอํานาจ) จํานวน  1  ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2. สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณีนติบิคุคลสาํเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการ
ผูจั้ดการ/ของหุน้สว่นผูจั้ดการ/ของผูม้อบอํานาจ/ของผูรั้บมอบอํานาจ) 
จํานวน  1  ฉบบั 

กรมการปกครอง 

3. หนังสอืรับรองนติบิคุคล (บญัชรีายชือ่หุน้สว่นผูจั้ดการ /หนังสอืบรคิณห์
สนธ/ิบญัชรีายชือ่กรรมการผูจั้ดการ/ ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบยีน
พาณชิย ์(ถา้ม)ี /ใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภพ.20)  (ถา้ม)ี               
จํานวน  1  ฉบบั 

- 

4. คําขอรับอนุญาตการจัดทีด่นิหรอือสงัหารมิทรัพยเ์พือ่ใชส้าํหรับกจิการ   
ทีเ่ป็นการสนับสนุนหรอืเกีย่วเนือ่งกับการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม    
(ส.ป.ก. 4-109) (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบบั 
 

ส.ป.ก. 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 956 
 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

5. แผนงานและโครงการ (ประกอบดว้ย) 
5.1. ประเภทของกจิการ 
5.2. ประเภทของสทิธทิีข่อรับอนุญาตเชน่ประสงคจ์ะทําสัญญาเชา่

หรอืสญัญาเขา้ทําประโยชน ์
5.3. สถานทีป่ระกอบกจิการและจํานวนเนือ้ทีท่ีต่อ้งการขอรับอนุญาต 
5.4. ทนุทีใ่ชดํ้าเนนิงานของโครงการรวมทัง้แผนการเพิม่ทนุในอนาคต 
5.5. ลกัษณะของการดําเนนิงานของโครงการโดยระบลุกัษณะการใชท้ีด่นิ

หรืออสังหารมิทรัพยข์ัน้ตอนและวธิกีารดําเนินงานแนวทางการบรหิาร
และการจัดการโครงการ 

5.6. ผลตอบแทนโครงการระยะเวลาคนืทนุของโครงการและเครือ่งชีว้ัด
อืน่ๆ ทีแ่สดงโอกาสความสมัฤทธิผ์ลของการประกอบการ 

5.7 ประโยชนท์ีค่าดวา่เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรจะไดรั้บ 
จํานวน  1  ฉบบั 

- 

6. แผนผังแบบแปลนการกอ่สรา้ง จํานวน  1  ฉบับ - 
7. ใบอนุญาตใหป้ระกอบการ จํานวน  1  ฉบับ - 
8. ความเห็นชมุชนทอ้งถิน่วา่กจิการนัน้ไมก่อ่ใหเ้กดิมลพษิตอ่ชมุชน    

และสิง่แวดลอ้มรวมทัง้ความปลอดภัยของราษฎรในพืน้ที ่ (รายงาน
ความเห็นขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เชน่อบต./อบจ./เทศบาล) 
จํานวน  1  ฉบบั 

- 

9. ใบมอบอํานาจ (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบบั - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: –  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การอนญุาตใหใ้ชท้ ีด่นิเพือ่กจิการสาธารณูปโภคและ
กิจการอื่นๆ  ในเขตปฏิรูปที่ด ิน เพื่อการศึกษา/เพื่อการอนามยัและ 
การสาธารณสขุ/เพือ่การศาสนา/เพือ่จดัสรา้งศาลา ประจําหมูบ่า้นทีอ่า่นหนงัสอื
ประจําหมูบ่า้นหอ้งสมดุ 17 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูย้ืน่คําขอ : เอกชนทีดํ่าเนนิการโดยไมห่วงัผลกําไร ถา้ไม่มฐีานะเป็นนติบิคุคลการขออนุญาตตอ้งไดรั้บมอบ

อํานาจจากผูม้อํีานาจตามกฎหมายซึง่มหีนา้ทีด่แูลรับผดิชอบในกจิการทีข่ออนุญาตดว้ย 
2. สถานทีย่ืน่คําขอ ณ ส.ป.ก.จังหวดัทีท่ีด่นินัน้ตัง้อยู่ 
3. ประเภทกจิการทีข่อรับอนุญาตตามขอ้ ขอ้ 6 ถงึขอ้ 16 ระเบยีบคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม 

วา่ดว้ยการอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิเพือ่กจิการสาธารณูปโภคและกจิการอืน่ๆ ในเขตปฏริูปทีด่นิ พ.ศ. 2536 และเนื้อที ่การขอใช ้
ทีด่นิเกนิกวา่จํานวนทีกํ่าหนดไวต้ามขอ้ ขอ้ 6 ถงึขอ้ 16 

3.1 เพือ่การศกึษาระดับอนุบาลเกนิ 12 ไร่ ระดบัประถมศกึษาเกนิ 25 ไร ่ระดบัมัธยมศกึษาเกนิ 50 ไร่ 
3.2 เพือ่การสาธารณสขุกอ่สรา้งสถานบรกิารสาธารณสขุชมุชนเกนิ 3 ไร่ สถานีอนามัย (โรงพยาบาลสง่เสรมิ

สขุภาพตําบล) เกนิ 10 ไร่ โรงพยาบาลเกนิ 20 ไร่ 
3.3 เพือ่การศาสนาเชน่วัดสํานักสงฆม์ัสยดิโบสถเ์ป็นตน้เกนิ 15 ไร่   3.4 เพือ่จัดสรา้งศาลาประจําหมู่บา้นที่

อา่นหนังสอืประจําหมูบ่า้นหอ้งสมดุเนื้อทีร่วมกนัไมเ่กนิ 1 ไร่ 

การเรยีกเก็บคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ  
ใหเ้รยีกเก็บตามราคาประเมนิของกรมทีด่นิหรอืราคาที ่ส.ป.ก. ไดจ้า่ยชําระคา่ทีด่นิอันมรีาคาสงูกวา่ราคาประเมนิ

ของกรมทีด่นิในปีทีไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิ เลขาธกิารสํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมมอํีานาจยกเวน้การเรยีกเก็บ
คา่ตอบแทนการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิเมือ่ปรากฎขอ้เท็จจรงิวา่ 

1. ไมม่กีารเรยีกเก็บคา่บรกิารหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆจากผูใ้ชบ้รกิาร 
2. กจิการนัน้เป็นประโยชนแ์กเ่กษตรกรและตอ่ชมุชนในทอ้งถิน่หรอืเหมาะสมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
3. พืน้ทีใ่ชส้อยเหมาะสมจําเป็นแกก่ารนัน้และไมม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถวน้ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่ันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 182 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2. การพจิารณา 
 

2.1 ดําเนนิการตรวจสอบ
แปลงทีด่นิและสาํรวจรังวดั
แปลงทีด่นิทีข่ออนุญาตใช ้
ทีด่นิ 

30 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 958 
 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

  2.2 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัดําเนนิการรวบรวม
ขอ้มลูเพือ่ใชป้ระกอบการ
จัดทําวาระการประชมุเสนอ 
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัพจิารณา และแจง้ผล
การพจิารณาของ 
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดั ตอ่ สาํนักงานการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

60 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

  2.3 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมตรวจสอบ
แผนงานโครงการ แปลงทีด่นิ 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใช ้
ประกอบ การพจิารณา 

30 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

- 

  2.4 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมรวบรวม
เอกสารเพือ่จัดทําระเบยีบ
วาระการประชมุและประชมุ
คณะอนุกรรม การพจิารณา
การอนุญาตหรอืการใหค้วาม
ยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิในเขต
ปฏริูปทีด่นิและเลขานุการ
คณะอนุกรรม การพจิารณา
การอนุญาตหรอืการใหค้วาม
ยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิในเขต
ปฏริูปทีด่นิ  

60 วนัทําการ สาํนักงานการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 

(กรณีเป็น
อํานาจของ
คณะอนุกรรม 
การ) 

3. การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ
 

คณะอนุกรรมการพจิารณาการ
อนุญาตหรอืการใหค้วาม
ยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิในเขต
ปฏริูปทีด่นิมมีตแิละ เสนอให ้
ผูม้อํีานาจลงนามและแจง้
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัเพือ่แจง้ผลการ
พจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ 

1 วนัทําการ สาํนักงานการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 

- 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. บตัรประจําตัวประชาชน (กรณีนติบิคุคลสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน 

ของกรรมการผูจั้ดการ/ของหุน้สว่นผูจั้ดการ/ของผูม้อบอํานาจ/ของผูรั้บ
มอบอํานาจ) จํานวน  1  ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2. ใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ เปลีย่นสกลุ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
3. สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณีนติบิคุคลสาํเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการ

ผูจั้ดการ/ของหุน้สว่นผูจั้ดการ/ของผูม้อบอํานาจ/ของผูรั้บมอบอํานาจ) 
จํานวน  1  ฉบบั 

กรมการปกครอง 

4. หนังสอืรับรองนติบิคุคล (บญัชรีายชือ่หุน้สว่นผูจั้ดการ/หนังสอืบรคิณห์
สนธ ิ/บญัชรีายชือ่กรรมการผูจั้ดการ/ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบยีน
พาณชิย ์(ถา้ม)ี/ใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภพ.20) (ถา้ม)ี                
จํานวน  1  ฉบบั 

- 

5. คําขออนุญาตใชท้ีด่นิเพือ่กจิการสาธารณูปโภคและกจิการอืน่ๆ ในเขต
ปฏริูปทีด่นิ (ส.ป.ก. 4-29ก) (กรณีมกีารเรยีกเก็บคา่ตอบแทนตอ้งระบ ุ
ในแบบดว้ยวา่ยนิยอมชําระคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิตาม
อตัราที ่คปก. กําหนด) จํานวน 1 ฉบบั 

 

6. บนัทกึรับรองการปฏบิตัติามเงือ่นไขการไดรั้บอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิ            
(ส.ป.ก. 4-30ก) จํานวน  3  ฉบบั    

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

7. หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบบั - 
8. แผนทีภ่มูปิระเทศแสดงจดุทีต่ัง้แปลงทีด่นิทีข่ออนุญาตมาตราสว่น 

1:50000 (โดยใหแ้สดงแนวเขตบรเิวณทีข่อใชด้ว้ยปากกาเขยีนแผนที่
ใหช้ดัเจน) จํานวน  1  ฉบับ 

- 

9. แผนผังแสดงบรเิวณและสิง่กอ่สรา้งในผูย้ืน่คําขอลงนามกํากับใน
แผนผังฯ (เอ4 หรอือืน่ๆ) โดยแสดงใหเ้ห็นตําแหน่งการจัดวางสิง่ปลกู
สรา้งทัง้หมดตามโครงการดําเนนิงาน จํานวน  1  ฉบับ 

- 

10. แบบแปลนการกอ่สรา้ง (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบบั - 
11. รายละเอยีดสิง่กอ่สรา้ง (โดยระบจํุานวนเนือ้ทีแ่ตล่ะสว่นพรอ้มระบุ

รายละเอยีดเหตผุลความจําเป็นในการใชพ้ืน้ทีก่ารดําเนนิการหรอื
กจิกรรมทีทํ่าใหเ้กดิรายได)้ จํานวน  1  ฉบับ 

- 

12. ความเห็นชมุชนทอ้งถิน่กรณีกจิการนัน้ไมก่อ่ใหเ้กดิมลพษิตอ่ชมุชนและ
สิง่แวดลอ้มรวมทัง้ความปลอดภัยของราษฎรในพืน้ที(่รายงานความเห็น
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เชน่อบต./อบจ./เทศบาล)                
จํานวน  1  ฉบบั 

- 

13. แผนงานโครงการและงบประมาณ จํานวน  1  ฉบบั - 
14. ภาพถา่ยสภาพทีด่นิปัจจบุนัและภาพถา่ยสิง่กอ่สรา้ง (ถา้ม)ี         

จํานวน  1  ฉบบั 
- 

15. คําขอสละสทิธทิีด่นิของบคุคลทีไ่ดรั้บสทิธโิดยการปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4-52ก) จํานวน  1  ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: –  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การอนุญาตใหใ้ชท้ ีด่นิเพือ่กจิการสาธารณูปโภค 
และกจิการอืน่ๆในเขตปฏริปูทีด่นิกจิการอืน่ๆ เชน่สรา้งวทิยาลยัมหาวทิยาลยั
การจดัการสิง่แวดลอ้มชุมชน 18 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูย้ืน่คําขอ : เอกชนทีดํ่าเนนิการโดยไมห่วงัผลกําไร ถา้ไม่มฐีานะเป็นนติบิคุคลการขออนุญาตตอ้งไดรั้บมอบ  

อํานาจจากผูม้อํีานาจตามกฎหมายซึง่มหีนา้ทีด่แูลรับผดิชอบในกจิการทีข่ออนุญาตดว้ย 
2. สถานทีย่ืน่คําขอ ณ ส.ป.ก. จังหวดัทีท่ีด่นินัน้ตัง้อยู่ 
3. ประเภทกจิการทีข่อรับอนุญาต ขอ้ 17 การใชท้ีด่นิเพื่อกจิการอืน่นอกจากขอ้ 6 ถงึขอ้ 16 ตามระเบยีบ

คณะกรรมการปฏิรูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมว่าดว้ยการอนุญาตใหใ้ชท้ี่ดนิเพื่อกจิการสาธารณูปโภคและกจิการอื่นๆ   
ในเขตปฏริูปทีด่นิ พ.ศ. 2536 เชน่วทิยาลัย มหาวทิยาลัย การจัดการสิง่แวดลอ้มเป็นตน้ ใหเ้สนอคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมพจิารณาตามความจําเป็นเพือ่กจิการนัน้ได ้

การเรยีกเก็บคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ  
ใหเ้รยีกเก็บตามราคาประเมนิของกรมทีด่นิหรอืราคาทีส่.ป.ก. ไดจ้่ายชําระคา่ทีด่นิอันมรีาคาสงูกวา่ราคาประเมนิ

ของกรมทีด่นิในปีทีไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิ เลขาธกิารส.ป.ก. มอํีานาจยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์
ในทีด่นิเมือ่ปรากฎขอ้เท็จจรงิวา่ 

1. ไมม่กีารเรยีกเก็บคา่บรกิารหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆจากผูใ้ชบ้รกิาร 
2. กจิการนัน้เป็นประโยชน์แกเ่กษตรกรและตอ่ชมุชนในทอ้งถิน่หรอืเหมาะสมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
3. พืน้ทีใ่ชส้อยเหมาะสมจําเป็นแกก่ารนัน้และไมม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 หมายเหต ุ:  
1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ในขณะนัน้ ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด  
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถวน้ถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่ันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 182 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2. การพจิารณา 2.1 ดําเนนิการตรวจสอบแปลง
ทีด่นิและสํารวจรังวัดแปลงทีด่นิที่
ขออนุญาตใชท้ีด่นิ 
2.2 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัดําเนนิการรวบ รวม
ขอ้มลูเพือ่ใชป้ระกอบ การ
จัดทําวาระการประชมุเสนอ 
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดั พจิารณา และแจง้ผล
การพจิารณาของ
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ 
 

30 วนัทําการ 
 
 
60 วนัทําการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
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ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

2.3 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมตรวจสอบ
แผนงานโครงการ แปลงทีด่นิ 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.4 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมรวบรวม
เอกสารเพือ่จัดทําระเบยีบ
วาระการประชมุและประชมุ
คณะอนุกรรม การพจิารณา
การอนุญาตหรอืการใหค้วาม
ยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิในเขต
ปฏริูปทีด่นิ 
2.5 นําผลการพจิารณาของ
คณะอนุกรรมการพจิารณาการ
อนุญาตหรอืการใหค้วาม
ยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิในเขต
ปฏริูปทีด่นิเสนอตอ่
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรมพจิารณา 

30 วนัทําการ 
 
 
 

60 วนัทําการ 
 
 
 
 
 
 
 

30 วนัทําการ 
 
 
 
 

สาํนักงานการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 
 
สาํนักงานการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
สาํนักงานการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

3. การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ
 

คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรมมมีตแิละเสนอให ้
ผูม้อํีานาจลงนาม 

1 วนัทําการ สาํนักงาน 
การปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม 

- 

 รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. บตัรประจําตัวประชาชน (กรณีนติบิคุคลสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน 

ของกรรมการผูจั้ดการ/ของหุน้สว่นผูจั้ดการ/ของผูม้อบอํานาจ/ของผูรั้บ
มอบอํานาจ) จํานวน  1  ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2. ใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ เปลีย่นสกลุ (ถา้ม)ี จํานวน 1 ฉบบั กรมการปกครอง 
3. สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณีนติบิคุคลสาํเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการ

ผูจั้ดการ/ของหุน้สว่นผูจั้ดการ/ของผูม้อบอํานาจ/ของผูรั้บมอบอํานาจ) 
จํานวน  1  ฉบบั 

กรมการปกครอง 

4. หนังสอืรับรองนติบิคุคล (บญัชรีายชือ่หุน้สว่นผูจั้ดการ/หนังสอืบรคิณห์
สนธ ิ/บญัชรีายชือ่กรรมการผูจั้ดการ/ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบยีน
พาณชิย ์(ถา้ม)ี/ใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ (ภพ.20) (ถา้ม)ี                
จํานวน  1  ฉบบั 

- 

5. คําขออนุญาตใชท้ีด่นิเพือ่กจิการสาธารณูปโภคและกจิการอืน่ๆ ในเขต
ปฏริูปทีด่นิ (ส.ป.ก. 4-29ก) (กรณีมกีารเรยีกเก็บคา่ตอบแทนตอ้งระบ ุ
ในแบบดว้ยวา่ยนิยอมชําระคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิตาม
อตัราที ่คปก. กําหนด) จํานวน 1 ฉบบั 

 

6. บนัทกึรับรองการปฏบิตัติามเงือ่นไขการไดรั้บอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิ            
(ส.ป.ก. 4-30ก) จํานวน  3  ฉบบั    

- 

7. หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบบั - 
8. แผนทีภ่มูปิระเทศแสดงจดุทีต่ัง้แปลงทีด่นิทีข่ออนุญาตมาตราสว่น 

1:50000 (โดยใหแ้สดงแนวเขตบรเิวณทีข่อใชด้ว้ยปากกาเขยีนแผนที่
ใหช้ดัเจน) จํานวน  1  ฉบับ 

- 

9. แผนผังแสดงบรเิวณและสิง่กอ่สรา้งในผูย้ืน่คําขอลงนามกํากับใน
แผนผังฯ (เอ4 หรอือืน่ๆ) โดยแสดงใหเ้ห็นตําแหน่งการจัดวางสิง่ปลกู
สรา้งทัง้หมดตามโครงการดําเนนิงาน จํานวน  1  ฉบับ 

- 

10. แบบแปลนการกอ่สรา้ง (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบบั - 
11. รายละเอยีดสิง่กอ่สรา้ง (โดยระบจํุานวนเนือ้ทีแ่ตล่ะสว่นพรอ้มระบุ

รายละเอยีดเหตผุลความจําเป็นในการใชพ้ืน้ทีก่ารดําเนนิการหรอื
กจิกรรมทีทํ่าใหเ้กดิรายได)้ จํานวน  1  ฉบับ 

- 

12. ความเห็นชมุชนทอ้งถิน่กรณีกจิการนัน้ไมก่อ่ใหเ้กดิมลพษิตอ่ชมุชนและ
สิง่แวดลอ้มรวมทัง้ความปลอดภัยของราษฎรในพืน้ที(่รายงานความเห็น

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เชน่อบต./อบจ./เทศบาล)                
จํานวน  1  ฉบบั 

13. แผนงานโครงการและงบประมาณ จํานวน  1  ฉบบั - 
14. ภาพถา่ยสภาพทีด่นิปัจจบุนัและภาพถา่ยสิง่กอ่สรา้ง (ถา้ม)ี         

จํานวน  1  ฉบบั 
- 

15. คําขอสละสทิธทิีด่นิของบคุคลทีไ่ดรั้บสทิธโิดยการปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4-52ก) จํานวน  1  ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: –  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใชป้ระโยชน์
ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิกจิการปิโตรเลยีมทีไ่ดร้บัสมัปทานตามกฎหมายวา่ดว้ย
ปิโตรเลยีม กอ่นวนัที ่23 มถิุนายน 2560 และการดําเนนิการอนัเกีย่วเนือ่งกบั
กจิการดงักลา่ว 19 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูข้อความยนิยอมหรอืขออนุญาตเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ทีไ่ดรั้บอนุญาต

ตามระเบยีบ คปก. วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการอนุญาตและการใหผู้รั้บอนุญาตถอืปฏบิัตใินการใชท้ีด่นิ
หรืออสังหารมิทรัพยส์ําหรับกจิการทีเ่ป็นการสนับสนุน หรือเกีย่วเนื่องกับการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2541
กอ่นวนัทีคํ่าสัง่หัวหนา้ ค.ส.ช. ที ่31/2560 ใชบ้งัคบั 

2. สถานทีย่ืน่คําขอ ณ สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หรอื สํานักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด
(ส.ป.ก.จังหวดั) ทอ้งทีท่ีป่ระสงคจ์ะใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ใหย้ืน่คําขอตามแบบทีส่าํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมกําหนด 

3. เมือ่ ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก.จังหวัด ไดรั้บคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต พรอ้มเอกสารหลักฐาน เจา้หนา้ที่
จะตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้น และออกใบรับคําขอไวเ้ป็นหลักฐาน และดําเนนิการ ดงันี ้

3.1 กรณีคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้
ใหผู้ย้ื่นคําขอแกคํ้าขอความยนิยอมหรือขออนุญาต  หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานใหถู้กตอ้งครบถว้นภายในเวลาทีกํ่าหนด 
โดยบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิไวใ้นใบรับคําขอ 

3.2 กรณีผูข้อความยนิยอมหรือขออนุญาต ไม่ดําเนินการแกไ้ขคําขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ทีเ่จา้หนา้ทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบรับคําขอใหถู้กตอ้งและครบถว้นภายในเวลาทีกํ่าหนดไวต้าม ขอ้ 3.1 ใหถ้ือว่าคําขอนั้น 
เป็นอนัยกเลกิ 

3.3 ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก.จังหวดั จะยกเลกิคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต และมหีนังสอืแจง้ทาไปรษณีย ์
ลงทะเบยีนตอบรับ 

4. การดําเนนิการอนัเกีย่วเนือ่งกบักจิการปิโตรเลยีมใหย้ืน่คําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตพรอ้มกนักับคําขอ 
กรณีสํารวจและผลติปิโตรเลยีมเพื่อพจิารณาในคราวเดยีว โดยใหแ้สดงหนังสอืยนิยอมหรือสละสทิธใินทีด่นิหรือสละ 
คําขอรับการจัดทีด่นิของเกษตรกร ซึง่ระบเุงือ่นไขใหก้ารยนิยอมหรอืสละสทิธหิรอืสละคําขอนัน้มผีลตอ่เมือ่ผูย้ืน่คําขอ
ฉบับนี้ไดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาตจาก คปก. และดําเนนิการเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกรตามขอ้ตกลงระหวา่งผูย้ืน่คําขอ
กบัเกษตรกรทีแ่นบทา้ยหนังสอืยนิยอมหรอืหนังสอืสละสทิธ ิ

5. เมือ่คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) พจิารณาคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต ส.ป.ก. 
จะมหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ ในกรณทีี ่คปก. พจิารณาใหค้วามยนิยอมหรอือนุญาตผูไ้ดรั้บความยนิยอม
หรอือนุญาต ตอ้งเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร วางหลกัประกนั และชาํระคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ กอ่นรับมอบ
หนังสอืยนิยอมหรอือนุญาต ดงันี ้

5.1 การเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร  
5.1.1 ใหกํ้าหนดเป็นจํานวนเงนิหรอืประโยชนอ์ยา่งอืน่ โดยผูไ้ดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาตทําขอ้ตกลง 

กบัเกษตรกรผูไ้ดรั้บผลกระทบในพืน้ทีท่ีไ่ดแ้สดงไวต้อ่ ส.ป.ก. (พืน้ทีท่ีข่อใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามคําขอความยนิยอมหรอื
อนุญาตหรอืทีไ่ดแ้สดงเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในภายหลัง) ซึง่การเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกรใหคํ้านงึถงึ
การครอบครองและทําประโยชนโ์ดยสจุรติของเกษตรกร ทีจ่ะไดรั้บผลกระทบนัน้เป็นสาํคญั 

5.1.2 ใหเ้ยยีวยาหรือชดเชยเกษตรกร ซึง่เป็นผูม้สีทิธใินทีด่นินั้นตามกฎหมายว่าดว้ยการปฏริูปทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม ไดแ้ก ่ผูเ้ชา่ ผูเ้ชา่ซือ้ ผูไ้ดรั้บสทิธเิขา้ทําประโยชน์ในทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิหรอืผูถ้อืครองและทํากนิ
ในเขตปฏริูปทีด่นิ ทีอ่าจไดรั้บการจัดทีด่นิตามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

5.1.3 ใหแ้สดงหลกัฐานการเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร ตอ่ ส.ป.ก.  
5.2 การวางหลักประกัน ใหว้างไวก้ับ ส.ป.ก. โดยวางเป็นจํานวนเงนิเท่ากับมูลค่าของค่าใชจ้่ายในการ

ดําเนินการตามแผนการจัดทํากจิกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม หรือค่าใชจ้่ายในการดําเนินการ 
ตามแผนการฟ้ืนฟูทีด่นิในระหวา่งการใชท้ีด่นิและก่อนสง่คนืทีด่นิ แลว้แต่อย่างใดสงูกว่า ทัง้นี้ จํานวนเงนิหลักประกัน 
ทีว่างตอ้งไมน่อ้ยกวา่หนึง่แสนบาทแตไ่มเ่กนิกวา่หา้ลา้นบาท โดยใชเ้งนิสด เชค็เงนิสดหรอืหนังสอืค้ําประกันของธนาคารพาณิชย์
ภายในประเทศ แตต่อ้งมอีายกุารประกนัคลอบคลุมตลอด ระยะเวลาการดําเนนิกจิการตามทีไ่ดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาต 

5.3 การชาํระคา่ตอบแทนการใชท้ีด่นิ ใหช้าํระไวก้บั ส.ป.ก. ดงันี ้
5.3.1 กรณีรอนสทิธเิกษตรกร (เกษตรกรยังสามารถใชป้ระโยชน์ทีด่นินัน้เพือ่ประกอบเกษตรกรรมได)้

เรียกเก็บครัง้เดยีวเท่ากับอัตรารอ้ยละของราคาประเมนิทุนทรัพยท์ีด่นิของกรมธนารักษ์ คูณดว้ยเนื้อทีแ่ละระยะเวลา 
ทีไ่ดรั้บความยนิยอม 

5.3.2 กรณีใชท้ีด่นิมผีลใหเ้กษตรกรไม่สามารถใชป้ระโยชน์ทีด่นินัน้เพือ่ประกอบเกษตรกรรม เรยีกเก็บ
ครัง้เดยีวเทา่กับอัตราคา่ตอบแทนการใชท้ีด่นิ คูณดว้ยเนื้อทีแ่ละระยะเวลาทีไ่ดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาต โดยอัตรา
คา่ตอบแทนแตล่ะชว่งปีกําหนดไวใ้นบัญชคีา่ตอบแทนการใชท้ีด่นิแนบทา้ย ระเบยีบ คปก. วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไขในการใชแ้ละคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ พ.ศ. 2561 

5.3.3 คา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีม่รีะยะเวลาดําเนินกจิการตัง้แตส่บิปีขึน้ไป อาจแบ่งงวดชําระ
เป็นรายปีไดไ้มเ่กนิกวา่หา้งวด แตต่อ้งชาํระงวดแรกกอ่นรับมอบหนังสอือนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

5.4 ส.ป.ก. กําหนดวนัและแจง้ใหม้ารับมอบหนังสอืยนิยอมหรอืหนังสอือนุญาต ณ ส.ป.ก.  
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หมายเหต ุ: 

1. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที ่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

2. กรณีทีค่วามไม่ถูกตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลังเป็นเหตุทีไ่ม่อาจอนุญาตได ้ผูอ้นุญาตจะมีคําสั่ง 
ไมอ่นุญาต  

3. ขัน้ตอนการดําเนินการตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอความยนิยอมหรือ 
ขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน ถกูตอ้งและครบถว้น ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

4. กรณีกจิการสาํรวจปิโตรเลยีมขัน้ตน้ สาํรวจและหรอืผลติปิโตรเลยีม กจิการอันเกีย่วเนื่องกบักจิการปิโตรเลยีม
ทีไ่ดรั้บความยนิยอมหรืออนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิตามคําขอ ทีผู่ข้อไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อ
ประกอบกจิการปิโตรเลยีมแลว้โดยยังไม่ไดรั้บความยนิยอมตามระเบยีบคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ เพื่อเกษตรกรรม  
เรือ่งการใหค้วามยนิยอมในการนําทรัพยากรธรรมชาตใินเขตปฏริูปทีด่นิไปใชป้ระโยชน์ตามกฎหมายอืน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ใหย้ื่นหลักฐานการชําระค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหแ้ก่สํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม ในอัตรา 
รอ้ยละ ๒๐ ของราคาประเมนิทีด่นิของกรมธนารักษ์ (ณ ปี ปัจจุบัน) คณูจํานวนไร่ คณูจํานวนปี นับแตเ่ขา้ใชป้ระโยชน์
ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นินัน้ ๆ พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ ๗.๕ ตอ่ปี นับแตเ่ขา้ใชป้ระโยชนท์ีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิดงักลา่ว 

5. กรณีกจิการตามคําขอ ทีผู่ข้อยังไม่ไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพือ่ประกอบกจิการปิโตรเลยีม ใหแ้สดงหนังสอื
ยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรอืสละสทิธใินทีด่นิหรอืสละคําขอรับการจัดทีด่นิของเกษตรกร ซึง่ระบเุงือ่นไขใหก้ารยนิยอมหรือ
สละสทิธหิรือสละคําขอนัน้มผีลต่อเมือ่ผูย้ืน่คําขอฉบับนี้ไดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาตจากคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรมและดําเนินการเยยีวยาหรือชดเชยเกษตรกรตามขอ้ตกลงระหว่างผูย้ืน่คําขอกับเกษตรกรทีแ่นบทา้ย
หนังสอืยนิยอมหรอืสละสทิธหิรอืสละคําขอนัน้แลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 146 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม หรอื
สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวดั 

- 

2. การพจิารณา 
 

2.1 ส.ป.ก. จว. ดําเนนิการ  
ตรวจสอบสภาพพืน้ทีแ่ละ
จัดทํารายงาน พรอ้ม
ความเห็นเบือ้งตน้ 
2.2 คณะอนุกรรมการ
พจิารณาใหค้วามยนิยอมหรอื
อนุญาตการใชป้ระ โยชนท์ีด่นิ
ในเขตปฏริูปทีด่นิ พจิารณา
กลัน่กรอง 
 
  
2.3 คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมพจิารณาให ้
ความยนิยอมหรอือนุญาต 
พรอ้มจัดทําหนังสอืแจง้ใหม้า
รับมอบหนังสอืยนิยอมหรอื
หนังสอือนุญาต 
2.4 ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก. จว.ผู ้
รับคําขอมหีนังสอืแจง้ผลการ
พจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ 
 
2.5 ส.ป.ก. ดําเนนิการ
ตรวจสอบหลกัฐานการ
เยยีวยาหรอืชดเชยตรวจ สอบ

30 วนัทําการ 
 
 
 
60 วนัทําการ 
นับแตไ่ดรั้บราย 
งานผลการตรวจ 
สอบจากสํานัก 
งานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวดั 
 
 
 
 
 
 
 
5 วนัทําการ 

 
 
 

49 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่กษตรกรรม 
หรอืสํานักงานการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดั 
สาํนักงาน 
การปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม 

-กรณียืน่คําขอ 
ณ ส.ป.ก. จะ
สง่คําขอ 
เอกสาร
หลกัฐาน  
ให ้ส.ป.ก.
จังหวดั
ดําเนนิการ 
- กรณีมเีหตุ
จําเป็นไม่อาจ
พจิารณาให ้
แลว้เสร็จ
ภายใน 60 วนั
ใหข้ยายเวลา
ออกไปได ้
ไมเ่กนิ 30 วัน 
-กรณีขอเกนิ 
500ไร่/เกนิ 30 
ปีเสนอ
คณะรัฐมนตร ี
 

- 
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ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

หลักประกนัและใหว้างหลกั 
ประกนั รับชาํระคา่ ตอบแทน
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พรอ้ม
จัดทําหนังสอืแจง้ใหม้ารับ
มอบเอกสาร 

3. การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 เลขาธกิารสํานักงานการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมลง
นามในหนังสอืยนิยอมหรอื
อนุญาต 

1 วนัทําการ สาํนักงาน 
การปฏริูปทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม 

- 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรอืสาํเนาบตัรประจําตวัตามกฎหมายกําหนด

จํานวน  1  ฉบบั 
กรมการปกครอง 

2. สาํเนาทะเบยีนบา้น จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
3. สําเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลหรอืหลักฐานการจดทะเบยีนนติบิคุคลซึง่

ออกใหไ้มเ่กนิหกเดอืน จํานวน  1  ฉบบั 
- 

4. หนังสอืมอบอํานาจ จํานวน  1  ฉบับ - 
5. สาํเนาสมัปทานปิโตรเลยีม จํานวน  1  ฉบบั  
6. แผนงานวธิกีารสํารวจทรัพยากร ผา่นการตรวจสอบและรับรองผล    

โดยหน่วยงานทีอํ่านาจหนา้ทีใ่หส้มัปทาน จํานวน  1  ฉบบั  
- 

7. แผนงานโครงการขัน้ตอนรายละเอยีดวธิกีารสาํรวจ และหรอืผลติ
ปิโตรเลยีม จํานวน  1  ฉบบั 

- 

8. แผนผังการใชป้ระโยชนท์ีด่นิทีแ่สดงขอบเขตของเนื้อทีแ่ละลักษณะการใช ้
ทีด่นิจําแนกตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ ๑ รวมถงึบรเิวณใกลเ้คยีง พรอ้ม
ภาพถา่ย จํานวน  1  ฉบบั 

- 

9. สาํเนาแผนทีภ่มูปิระเทศ มาตราสว่น 1:50,000 ลําดับชดุ L7017     
แสดงตําแหน่งบรเิวณทีข่อใชท้ีด่นิเพือ่สํารวจปิโตรเลยีมขัน้ตน้  
จํานวน  1  ฉบบั 

- 

10. สาํเนาแผนทีร่ายแปลงแปลงรวมใน มาตราสว่น 1:8,000 บนพืน้
หลกัฐานแผนทีภ่มูปิระเทศ มาตราสว่น 1:50,000 ลําดับชดุ L7017 
จํานวน  1  ฉบบั 

- 

11. สาํเนาแผนทีแ่สดงแปลงทีด่นิทีม่กีารขดุเจาะสํารวจและหรอืผลติ
ปิโตรเลยีมมาตราสว่น 1:4,000จํานวน  1  ฉบบั 

- 

12. หลักฐานการชําระค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหแ้ก่ ส.ป.ก. นับแต ่      
เขา้ใชป้ระโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นินัน้ ๆ โดยยังไม่ไดรั้บความยนิยอม      
ตามระเบียบฯ พรอ้มดอกเบี้ยรอ้ยละ 7.5 ต่อปี กรณีกิจการสํารวจ
ปิโตรเลยีมขัน้ตน้ สํารวจและหรือผลติปิโตรเลยีม กจิการอันเกีย่วเนื่อง
กบักจิการปิโตรเลยีม  จํานวน  1  ฉบบั 

- 

13. หนังสอืยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรือสละสทิธใินทีด่นิหรือสละคําขอรับการจัด
ทีด่นิของเกษตรกร ซึง่มผีลต่อเมือ่ผูย้ืน่คําขอฉบับนี้ไดรั้บความยนิยอม
หรืออนุญาตจาก คณะกรรมการปฏิรูปที่ด ินเพื่อเกษตรกรรมและ
ดําเนินการเยียวยาหรือชดเชยเกษตรกร (กรณี ทีผู่ข้อยังไม่ไดเ้ขา้ใช ้
ประโยชนท์ีด่นิเพือ่ประกอบกจิการปิโตรเลยีม)   จํานวน  1  ชดุ 

- 

14. สาํเนารายงานการประชมุองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่ทอ้งที ่ที่
แสดงมตกิารพจิารณาพืน้ทีข่อรับความยนิยอมวา่ไมเ่ป็นบรเิวณทีม่ ี    
ทวิทศัน์สวยงามอนัควรรักษาไวไ้มม่ปัีญหากระทบทีส่ําคญัตอ่ความ
เป็นอยูข่องราษฎรในพืน้ทีแ่ละบรเิวณใกลเ้คยีง จํานวน  1  ชดุ 

- 

15. รายงานประชาคมหมู่บา้น จํานวน  1  ฉบับ - 
16. รายงานมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มซึง่ไดรั้บ    

การรับรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จํานวน  1  ชดุ 
- 

17. แผนการจัดทํากจิกรรมเพือ่รับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มในชมุชน
เกษตรกรในเขตปฏริูปทีด่นิ ซึง่แสดงงบประมาณทีเ่ป็นไปไดใ้นการ
ดําเนนิการตามแผนดงักลา่ว จํานวน  1  ชดุ 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

18. แผนการฟ้ืนฟทูีด่นิเพือ่การทําเกษตรกรรมในระหวา่งการใชท้ีด่นิและกอ่น
สง่คนืทีด่นิ  ซึง่แสดงงบประมาณทีเ่ป็นไปไดใ้นการดําเนนิการตามแผน
ดงักลา่วจํานวน 1 ชดุ 

- 

19. หลกัฐานอืน่ ๆ - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: –  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใชป้ระโยชน์
ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ กจิการทําเหมอืง ทีไ่ดร้บัความยนิยอมตามระเบยีบ
คณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม เร ือ่งการใหค้วามยนิยอมในการนํา
ทรพัยากรธรรมชาตใินเขตปฏริปูทีด่นิไปใชป้ระโยชนต์ามกฎหมายอืน่ พ .ศ .2541 
กอ่นวนัที ่ 23 มถินุายน 2560 และการดาํเนนิการอนัเกีย่วเนือ่งกบัการทาํเหม แร ่
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์20 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูข้อความยนิยอมหรอืขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ซึง่ไดรั้บความยนิยอม

ตามระเบยีบคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม เรื่องการใหค้วามยนิยอมในการนําทรัพยากรธรรมชาตใินเขต
ปฏริูปทีด่นิไปใชป้ระโยชนต์ามกฎหมายอืน่ พ.ศ. 2541 กอ่นวนัที ่23 มถินุายน 2560  

2. สถานทีย่ืน่คําขอ ณ สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หรอื สํานักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด
(ส.ป.ก. จังหวดั) ทอ้งทีท่ีป่ระสงคจ์ะใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ใหย้ืน่คําขอตามแบบทีส่ํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
กําหนด 

3. เมือ่ ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก.จังหวดั ไดรั้บคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต พรอ้มเอกสารหลกัฐาน เจา้หนา้ที ่
จะตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้น และออกใบรับคําขอไวเ้ป็นหลักฐาน และดําเนนิการ ดงันี ้

3.1 กรณีคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ 
ใหผู้ย้ื่นคําขอแกไ้ขคําขอความยนิยอมหรือขออนุญาต หรือจัดสง่เอกสารหลักฐานใหถู้กตอ้งครบถว้นภายในเวลาที่
กําหนดโดยบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิไวใ้นใบรับคําขอ 

3.2 กรณีผูข้อความยนิยอมหรือขออนุญาต ไม่ดําเนินการแกไ้ขคําขอหรือไม่จัดสง่เอกสารหรือหลักฐานที่
เจา้หนา้ทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบรับคําใหถู้กตอ้งและครบถว้น ภายในเวลาทีกํ่าหนดไวต้าม ขอ้ 3.1 ใหถ้อืวา่คําขอนัน้เป็นอนัยกเลกิ 

3.3 ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก.จังหวดั จะยกเลกิคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต และมหีนังสอืแจง้ทางไปรษณีย ์
ลงทะเบยีนตอบรับ 

4.การดําเนินการอันเกีย่วเนื่องกับการทําเหมอืงแร่ใหย้ืน่คําขอความยนิยอมหรือขออนุญาตพรอ้มกันกับคําขอ
กรณีทําเหมอืงเพื่อพจิารณาในคราวเดยีว โดยใหแ้สดงหนังสอืยนิยอมหรือสละสทิธใินทีด่นิหรือสละคําขอรับการจัด
ทีด่นิของเกษตรกร ซึง่ระบุเงือ่นไขใหก้ารยนิยอมหรือสละสทิธหิรือสละคําขอนัน้มผีลต่อเมือ่ผูย้ืน่คําขอฉบับนี้ ไดรั้บ
ความยนิยอมหรืออนุญาตจาก คปก. และดําเนินการเยียวยาหรือชดเชยเกษตรกรตามขอ้ตกลงระหว่างผูย้ื่นคําขอ 
กบัเกษตรกรทีแ่นบทา้ยหนังสอืยนิยอมหรอืหนังสอืสละสทิธ ิ

5. เมือ่คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) พจิารณาคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต ส.ป.ก.  
จะมหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ ในกรณีที ่คปก. พจิารณาใหค้วามยนิยอมหรอือนุญาต ผูไ้ดรั้บความยนิยอม
หรอือนุญาต ตอ้งเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร วางหลกัประกนั และชาํระคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ กอ่นรับมอบ
หนังสอืยนิยอมหรอือนุญาต ดงันี ้

5.1 การเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร  
(1) ใหกํ้าหนดเป็นจํานวนเงนิหรอืประโยชนอ์ยา่งอืน่ โดยผูไ้ดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาตทําขอ้ตกลงกับ

เกษตรกรผูไ้ดรั้บผลกระทบในพืน้ทีท่ีไ่ดแ้สดงไวต้อ่ ส.ป.ก.  (พื้นทีท่ีข่อใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามคําขอความยนิยอมหรือ
อนุญาตหรือทีไ่ดแ้สดงเพิม่เตมิหรือเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในภายหลัง) ซึง่การเยียวยาหรือชดเชยเกษตรกร และให ้
คํานงึถงึการครอบครองและทําประโยชนโ์ดยสจุรติของเกษตรกรทีจ่ะไดรั้บผลกระทบนัน้เป็นสําคญั 

(2) ใหเ้ยียวยาหรือชดเชยเกษตรกร ซึง่เป็นผูม้ีสทิธิในทีด่นินั้นตามกฎหมายว่าดว้ยการปฏิรูปที่ดนิ 
เพือ่เกษตรกรรม ไดแ้ก ่ผูเ้ชา่ ผูเ้ชา่ซือ้ ผูไ้ดรั้บสทิธเิขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ หรอืผู ้ถอืครองและทํากนิ
ในเขตปฏริูปทีด่นิ ทีอ่าจไดรั้บการจัดทีด่นิตามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

(3) ใหแ้สดงหลกัฐานการเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร ตอ่ ส.ป.ก.  
5.2 การวางหลักประกัน ใหว้างไวก้ับ ส.ป.ก. โดยวางเป็นจํานวนเงนิเทา่กับมูลค่าของคา่ใชจ้่ายในการดําเนินการ 

ตามแผนการจัดทํากจิกรรมเพื่อรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม หรือค่าใชจ้่ายในการดําเนนิการตามแผนการฟ้ืนฟทูีด่นิ
ในระหว่างการใชท้ีด่นิและก่อนสง่คนืทีด่นิ แลว้แต่อย่างใดสงูกว่า ทัง้นี้ จํานวนเงนิหลักประกันทีว่างตอ้งไม่นอ้ยกว่า 
หนึ่งแสนบาท แต่ไม่เกนิกว่าหา้ลา้นบาท โดยใชเ้งินสด เช็คเงินสด หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชย์
ภายในประเทศ แตต่อ้งมอีายกุารประกนัคลอบคลุม ตลอดระยะเวลาการดําเนนิกจิการตามทีไ่ดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาต 

5.3 การชาํระคา่ตอบแทนการใชท้ีด่นิ ใหช้าํระไวก้บั ส.ป.ก. ดงันี ้
(1) กรณีรอนสทิธเิกษตรกร (เกษตรกรยังสามารถใชป้ระโยชน์ทีด่นินั้นเพื่อประกอบเกษตรกรรมได)้  

เรียกเก็บครัง้เดยีวเท่ากับอัตรารอ้ยละของราคาประเมนิทุนทรัพยท์ีด่นิของกรมธนารักษ์ คูณดว้ยเนื้อทีแ่ละระยะเวลา 
ทีไ่ดรั้บความยนิยอม 

(2) กรณีใชท้ีด่นิมผีลใหเ้กษตรกรไม่สามารถใชป้ระโยชน์ทีด่นินัน้เพือ่ประกอบเกษตรกรรม เรยีกเก็บครัง้เดยีว
เท่ากับอัตราค่าตอบแทนการใชท้ี่ด ิน คูณดว้ยเนื้อที่และระยะเวลาที่ไดรั้บความยินยอมหรืออนุญาต โดยอัตรา
คา่ตอบแทนแต่ละชว่งปีกําหนดไวใ้นบัญชคี่าตอบแทนการใชท้ีด่นิแนบทา้ยระเบยีบ คปก. ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงือ่นไขในการใชแ้ละคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ พ.ศ. 2561 

(3) ค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีม่ีระยะเวลาดําเนินกจิการตัง้แต่สบิปีขึน้ไป อาจแบ่งงวดชําระ 
เป็นรายปีไดไ้มเ่กนิกวา่หา้งวด แตต่อ้งชาํระงวดแรกกอ่นรับมอบหนังสอือนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิ  

5.4 ส.ป.ก. กําหนดวนัและแจง้ใหม้ารับมอบหนังสอืยนิยอมหรอืหนังสอือนุญาต ณ ส.ป.ก.  
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หมายเหต ุ: 

1. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

2. กรณีทีค่วามไม่ถูกตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลังเป็นเหตทุีไ่ม่อาจอนุญาตได ้ผูอ้นุญาตจะมคํีาสัง่ไม่
อนุญาต  

3. ขัน้ตอนการดําเนินการตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ที่ตรวจสอบคําขอความยินยอมหรือ 
ขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน ถกูตอ้งและครบถว้น ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 146 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม หรอื
สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวดั 

- 

2. การพจิารณา 
 

2.1 ส.ป.ก. จว. ดําเนนิการ  
ตรวจสอบสภาพพืน้ทีแ่ละ
จัดทํารายงาน พรอ้ม
ความเห็นเบือ้งตน้ 
 
2.2 คณะอนุกรรมการ
พจิารณาใหค้วามยนิยอมหรอื
อนุญาตการใชป้ระ โยชนท์ีด่นิ
ในเขตปฏริูปทีด่นิ พจิารณา
กลัน่กรอง   
2.3 คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมพจิารณาให ้
ความยนิยอมหรอือนุญาต 
พรอ้มจัดทําหนังสอืแจง้ใหม้า
รับมอบหนังสอืยนิยอมหรอื
หนังสอือนุญาต 
2.4 ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก. จว.ผู ้
รับคําขอมหีนังสอืแจง้ผลการ
พจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ 
 
2.5 ส.ป.ก. ดําเนนิการ
ตรวจสอบหลกัฐานการ
เยยีวยาหรอืชดเชยตรวจสอบ
หลักประกนัและใหว้างหลกั 
ประกนั รับชาํระคา่ ตอบแทน
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พรอ้ม
จัดทําหนังสอืแจง้ใหม้ารับ
มอบเอกสาร 

30 วนัทําการ 
 
 
 
 
60 วนัทําการ 
นับแตไ่ดรั้บ
รายงานผลการ
ตรวจสอบจาก
สาํนักงานการ
ปฏริูปทีด่นิ
จังหวัด  

 
 
 
 

5 วนัทําการ 
 
 
 

49 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

 
 
 

สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 
 

 
 
 

 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่กษตรกรรม 
หรอืสํานักงานการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดั 
สาํนักงาน 
การปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม 

-กรณียืน่คําขอ 
ณ ส.ป.ก.  จะสง่
คําขอ เอกสาร
หลักฐานให ้ส.
ป.ก. จัง หวัด
ดําเนนิ การ 
- กรณีมเีหตุ
จําเป็นไมอ่าจ
พจิารณาให ้
แลว้เสร็จภายใน 
60 วนัใหข้ยาย
เวลาออกไปได ้
ไมเ่กนิ 30 วนั 
-กรณีขอเกนิ 
500ไร่/เกนิ 30 
ปีเสนอคณะรัฐ 
มนตร ี 

 
- 
- 

3. การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 เลขาธกิารสํานักงานการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมลง
นามในหนังสอืยนิยอมหรอื
อนุญาต 

1 วนัทําการ สาํนักงาน 
การปฏริูปทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม 

- 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรอืสาํเนาบตัรประจําตวัตามกฎหมายกําหนด
จํานวน  1  ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2. สาํเนาทะเบยีนบา้น จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
3. สําเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลหรอืหลักฐานการจดทะเบยีนนติบิคุคลซึง่

ออกใหไ้มเ่กนิหกเดอืน จํานวน  1  ฉบบั 
- 

4. หนังสอืมอบอํานาจ จํานวน  1  ฉบับ - 
5. สําเนาอาชญาบัตรผกูขาดสํารวจแร่ หรอือาชญาบัตรพเิศษ จํานวน 1 ฉบบั - 
6. แผนผังการสาํรวจแร่ หรอืโครงการทําเหมอืงแร่ จํานวน  1  ฉบบั - 

7. แผนทีแ่ละแผนผังแสดงการใชพ้ืน้ที ่และบรเิวณใกลเ้คยีง จํานวน 1 ฉบับ - 
8. สาํเนาแผนทีภ่มูปิระเทศ มาตราสว่น 1:50,000 ลําดับชดุ L7017            

แสดงตําแหน่งบรเิวณทีส่าํรวจแร่ จํานวน  1  ฉบับ 
- 

9. สาํเนาแผนทีร่ายแปลงแปลงรวมในมาตราสว่น 1:8,000 บนพืน้
หลกัฐานแผนทีภ่มูปิระเทศ มาตราสว่น 1:50,000 ลําดับชดุ L7017 
บรเิวณทีทํ่าเหมอืงแร่ จํานวน  1  ฉบบั 

- 

10. สาํเนาหนังสอืแสดงความไมข่ัดขอ้ง ใหใ้ชท้ีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิเพือ่     
การนําทรัพยากรธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน์ (ส.ป.ก. 4-๑๐๕) หรอื     
หนังสอืยนิยอมใหเ้ขา้ใชท้ีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิเพือ่การนําทรัพยากร 
ธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน ์(ส.ป.ก. 4-๑๐๖) หรอืมตขิองคณะกรรมการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมทีแ่สดงความไมข่ดัขอ้งหรอืยนิยอมใหเ้ขา้
ใชท้ีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ 
(กรณีกจิการสาํรวจแร่เหมอืงแร่ ทําเหมอืงใตด้นิ) จํานวน  1  ฉบบั 

- 

11. หลกัฐานการไดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิในเขต      
ปฏริูปทีด่นิไปแลว้เพือ่กจิการอันเกีย่วเนือ่งกบัการสาํรวจแร่ การทํา
เหมอืง หรอืการทําเหมอืงใตด้นิ นอกเหนอืจากกจิการตามคําขอนี ้
จํานวน  1  ฉบบั 

- 

12. หนังสอืยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรือสละสทิธใินทีด่นิหรือสละคําขอรับการจัด
ทีด่นิของเกษตรกร ซึง่มผีลตอ่เมือ่ผูย้ืน่คําขอฉบับนี้ไดรั้บความยนิยอม
หรืออนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ด ินเพื่อเกษตรกรรมและ
ดําเนินการเยียวยาหรือชดเชยเกษตรกร (กรณีกจิการอันเกีย่วเนื่องกับ
การสํารวจแร่ การทําเหมอืง หรอืการทําเหมอืงใตด้นิทีผู่ย้ ืน่คําขอไม่ได ้
รับความยนิยอมใหเ้ขา้ใชท้ีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ  ก่อนวันที ่23 มถิุนายน 
2560) จํานวน  1  ชดุ 

- 

13. รายงานผลการดําเนนิมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม     
ซึง่ไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จํานวน  1  ชดุ 

- 

14. แผนการจัดทํากจิกรรมเพือ่รับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มใน     
ชมุชนเกษตรกรในเขตปฏริูปทีด่นิ ซึง่แสดงงบประมาณทีเ่ป็นไปได ้    
ในการดําเนนิการตามแผนดงักลา่ว จํานวน  1  ชดุ 

- 

15. แผนการฟ้ืนฟทูีด่นิเพือ่การทําเกษตรกรรมในระหวา่งการใชท้ีด่นิและ    
กอ่นสง่คนืทีด่นิ ซึง่แสดงงบประมาณทีเ่ป็นไปไดใ้นการดําเนนิการตาม
แผนดงักลา่ว จํานวน  1  ชดุ 

- 

16. สาํเนาหลักฐานการโอนประทานบตัร (ถา้ม)ี จํานวน  1  ชดุ - 
17. รายงานการตรวจสอบการประกอบกจิการของ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐาน

และการเหมอืงแร ่จํานวน  1  ชดุ 
- 

18. หลกัฐานอืน่ ๆ - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 
 

หมายเหต ุ: –  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใชป้ระโยชน์
ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิกจิการผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานลม ไดร้บั
อนญุาตตามระเบยีบคณะ กรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กอ่นวนัที ่23 
มถิุนายน 2560 และการดําเนนิการอนัเกีย่วเนือ่งกบักจิการผลติไฟฟ้า 
จากพลงังานลม 21 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูข้อความยนิยอมหรอืขออนุญาตเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนิตบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ซึง่ไดรั้บทีไ่ดรั้บ

อนุญาตตามระเบยีบ คปก. วา่ดว้ย หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการอนุญาตและการใหผู้รั้บอนุญาตถอืปฏบิัต ิ
ในการใชท้ีด่นิหรอือสงัหารมิทรัพยส์ําหรับกจิการทีเ่ป็นการสนับสนุน หรอืเกีย่วเนื่องกับการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
พ.ศ. 2541 กอ่นวนัทีคํ่าสัง่หัวหนา้ ค.ส.ช. ที ่31/2560 ใชบ้งัคบั  

2. สถานทีย่ืน่คําขอ ณ สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หรอื สํานักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด
(ส.ป.ก.จังหวดั) ทอ้งทีท่ีป่ระสงคจ์ะใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ใหย้ืน่คําขอตามแบบทีส่ํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
กําหนด 

3. เมือ่ ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก.จังหวัด ไดรั้บคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต พรอ้มเอกสารหลักฐาน เจา้หนา้ที่
จะตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้น และออกใบรับคําขอไวเ้ป็นหลักฐาน และดําเนนิการ ดงันี ้

3.1 กรณีคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ 
ใหผู้ย้ื่นคําขอแกไ้ขคําขอความยนิยอมหรือขออนุญาต หรือจัดสง่เอกสารหลักฐานใหถู้กตอ้งครบถว้นภายในเวลาที่
กําหนดโดยบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิไวใ้นใบรับคําขอ 

3.2 กรณีผูข้อความยนิยอมหรอืขออนุญาต ไม่ดําเนินการแกไ้ขคําขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่
เจา้หนา้ทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบรับคําใหถู้กตอ้งและครบถว้น ภายในเวลาทีกํ่าหนดไวต้าม ขอ้ 3.1 ใหถ้อืวา่ คําขอนัน้เป็นอัน
ยกเลกิ 

3.3 ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก.จังหวดั จะยกเลกิคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต และมหีนังสอืแจง้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตอบรับ 

4. การดําเนนิการอนัเกีย่วเนือ่งกบักจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมใหย้ืน่คําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตพรอ้ม 
กันกับคําขอกรณีกจิการผลติไฟฟ้าจากพลังงานลมเพือ่พจิารณาในคราวเดยีว โดยใหแ้สดงหนังสอืยนิยอมหรอืสละสทิธิ
ในทีด่นิหรอืสละคําขอรับการจัดทีด่นิของเกษตรกร ซึง่ระบเุงือ่นไขใหก้ารยนิยอมหรอืสละสทิธหิรอืสละคําขอนัน้มผีล
ต่อเมือ่ผูย้ืน่คําขอฉบับนี้ไดรั้บความยนิยอมหรืออนุญาตจาก คปก. และดําเนินการเยียวยาหรือชดเชยเกษตรกรตาม
ขอ้ตกลงระหวา่งผูย้ืน่คําขอกบัเกษตรกรทีแ่นบทา้ยหนังสอืยนิยอมหรอืหนังสอืสละสทิธ ิ

5. เมือ่คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (คปก.) พจิารณาคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต ส.ป.ก. จะมหีนังสอื
แจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ ในกรณีที ่คปก. พจิารณาใหค้วามยนิยอมหรอือนุญาต ผูไ้ดรั้บความยนิยอมหรอื
อนุญาต ตอ้งเยยีวยาหรือชดเชยเกษตรกร วางหลักประกัน และชําระค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ก่อนรับมอบ
หนังสอืยนิยอมหรอือนุญาต ดงันี ้

5.1 การเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร  
5.1.1 ใหกํ้าหนดเป็นจํานวนเงนิหรอืประโยชนอ์ยา่งอืน่ โดยผูไ้ดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาตทําขอ้ตกลง 

กับเกษตรกรผูไ้ดรั้บผลกระทบในพื้นทีท่ีไ่ดแ้สดงไวต้อ่ ส.ป.ก.  (พื้นทีท่ีข่อใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามคําขอความยนิยอม
หรอือนุญาตหรอืทีไ่ดแ้สดงเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในภายหลงั)  ซึง่การเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร และให ้
คํานงึถงึการครอบครองและทําประโยชนโ์ดยสจุรติของเกษตรกรทีจ่ะไดรั้บผลกระทบนัน้เป็นสําคญั 

5.1.2 ใหเ้ยยีวยาหรือชดเชยเกษตรกร ซึง่เป็นผูม้สีทิธใินทีด่นินั้นตามกฎหมายว่าดว้ยการปฏริูปทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม ไดแ้ก ่ผูเ้ชา่ ผูเ้ชา่ซือ้ ผูไ้ดรั้บสทิธเิขา้ทําประโยชน์ในทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ หรอืผูถ้อืครองและทํากนิ
ในเขตปฏริูปทีด่นิ ทีอ่าจไดรั้บการจัดทีด่นิตามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

5.1.3 ใหแ้สดงหลกัฐานการเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร ตอ่ ส.ป.ก.  
5.2 การวางหลักประกัน ใหว้างไวก้ับ ส.ป.ก. โดยวางเป็นจํานวนเงินเท่ากับมูลค่าของค่าใชจ้่ายในการ

ดําเนินการตามแผนการจัดทํากจิกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม หรือค่าใชจ้่ายในการ ดําเนินการ 
ตามแผนการฟ้ืนฟทูีด่นิในระหวา่งการใชท้ีด่นิและก่อนสง่คนืทีด่นิ แลว้แต่อย่างใดสงูกวา่ ทัง้นี้ จํานวนเงนิหลักประกัน 
ที่วางตอ้งไม่นอ้ยกว่าหนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกนิกว่าหา้ลา้นบาท โดยใชเ้งินสด เช็คเงินสด หรือหนังสอืค้ําประกัน 
ของธนาคารพาณิชยภ์ายในประเทศ แตต่อ้งมอีายุการประกันคลอบคลุม ตลอดระยะเวลาการดําเนนิกจิการตามทีไ่ดรั้บ
ความยนิยอมหรอือนุญาต 

5.3 การชาํระคา่ตอบแทนการใชท้ีด่นิ ใหช้าํระไวก้บั ส.ป.ก. ดงันี ้
5.3.1 กรณีรอนสทิธเิกษตรกร (เกษตรกรยังสามารถใชป้ระโยชนท์ีด่นินัน้เพือ่ประกอบเกษตรกรรมได)้  

เรยีกเก็บครัง้เดยีวเทา่กับอัตรารอ้ยละของราคาประเมนิทนุทรัพยท์ีด่นิของกรมธนารักษ์ คณูดว้ยเนื้อทีแ่ละระยะเวลาที่
ไดรั้บความยนิยอม 

5.3.2 กรณีใชท้ีด่นิมผีลใหเ้กษตรกรไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ทีด่นินัน้เพือ่ประกอบเกษตรกรรม เรยีกเก็บ 
ครัง้เดยีวเทา่กับอัตราคา่ตอบแทนการใชท้ีด่นิ คูณดว้ยเนื้อทีแ่ละระยะเวลาทีไ่ดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาต โดยอัตรา
คา่ตอบแทนแตล่ะชว่งปีกําหนดไวใ้นบัญชคี่าตอบแทนการใชท้ีด่นิแนบทา้ย ระเบยีบ คปก. วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไขในการใชแ้ละคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ พ.ศ. 2561 

5.3.3 คา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีม่รีะยะเวลาดําเนนิกจิการตัง้แตส่บิปีขึน้ไป อาจแบง่งวดชาํระ 
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เป็นรายปีไดไ้มเ่กนิกวา่หา้งวด แตต่อ้งชาํระงวดแรกกอ่นรับมอบหนังสอือนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

5.4 ส.ป.ก. กําหนดวนัและแจง้ใหม้ารับมอบหนังสอืยนิยอมหรอืหนังสอือนุญาต ณ ส.ป.ก.  

หมายเหต ุ:  
1. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบไุว ้

ในคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
2. กรณีทีค่วามไม่ถูกตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลังเป็นเหตทุีไ่ม่อาจอนุญาตได ้ผูอ้นุญาตจะมคํีาสัง่ไม่

อนุญาต  
3. ขัน้ตอนการดําเนินการตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอความยนิยอมหรือขอ

อนุญาตและเอกสารหลกัฐาน ถกูตอ้งและครบถว้น ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  โทรศพัท ์/ โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 146 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม หรอื
สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวดั 

- 

2. การพจิารณา 
 

2.1 ส.ป.ก. จว. ดําเนนิการ  
ตรวจสอบสภาพพืน้ทีแ่ละ
จัดทํารายงาน พรอ้ม
ความเห็นเบือ้งตน้ 
 
 
 
 
2.2 คณะอนุกรรมการ
พจิารณาใหค้วามยนิยอมหรอื
อนุญาตการใชป้ระ โยชนท์ีด่นิ
ในเขตปฏริูปทีด่นิ พจิารณา
กลัน่กรอง   
2.3 คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมพจิารณาให ้
ความยนิยอมหรอือนุญาต 
พรอ้มจัดทําหนังสอืแจง้ใหม้า
รับมอบหนังสอืยนิยอมหรอื
หนังสอือนุญาต 
 
2.4 ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก. จว.ผู ้
รับคําขอมหีนังสอืแจง้ผลการ
พจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ 
2.5 ส.ป.ก. ดําเนนิการ
ตรวจสอบหลกัฐานการ
เยยีวยาหรอืชดเชยตรวจ สอบ
หลักประกนัและใหว้าง
หลกัประกนั รับชาํระคา่ ตอบ
แทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
พรอ้มจัดทําหนังสอืแจง้ใหม้า
รับมอบเอกสาร 

30 วนัทําการ 
 
 
 
 
 
 
 
60 วนัทําการ 
นับแตไ่ดรั้บราย 
งานผลการตรวจ 
สอบจากสํานัก 
งานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวดั 
 

 

 

5 วนัทําการ 
 

49 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม 
 

 

 

 

 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่กษตรกรรม 
หรอืสํานักงานการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดั
สาํนักงาน 
การปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม 

-กรณียืน่คําขอ 
ณ ส.ป.ก. จะ
สง่คําขอ 
เอกสาร
หลกัฐาน  
ให ้ส.ป.ก.
จังหวดั
ดําเนนิการ 
 
 
 
- กรณีมเีหตุ
จําเป็นไม่อาจ
พจิารณาให ้
แลว้เสร็จ
ภายใน 60 วนั
ใหข้ยายเวลา
ออกไปได ้
ไมเ่กนิ 30 วัน 
-กรณีขอเกนิ 
500ไร่/เกนิ 30 
ปีเสนอ
คณะรัฐมนตร ี
 

- 
 
 
- 
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ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

3. การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 เลขาธกิารสํานักงานการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมลง
นามในหนังสอืยนิยอมหรอื
อนุญาต 

1 วนัทําการ สาํนักงาน 
การปฏริูปทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม 

- 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรอืสาํเนาบตัรประจําตวัตามกฎหมายกําหนด
จํานวน  1  ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2. สาํเนาทะเบยีนบา้น จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
3. สําเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลหรอืหลักฐานการจดทะเบยีนนติบิคุคลซึง่

ออกใหไ้มเ่กนิหกเดอืน จํานวน  1  ฉบบั 
- 

4. หนังสอืมอบอํานาจ จํานวน  1  ฉบับ - 
5. แผนงานและโครงการประกอบคําขอ ประเภทของกจิการ สถานที่

ประกอบกจิการและจํานวนเนื้อที ่ทีต่อ้งการขอรับอนุญาต ทนุทีใ่ช ้
ดําเนนิงานของโครงการ รวมทัง้แผนการเพิม่ทนุในอนาคต ลักษณะของ
การดําเนนิงานของโครงการโดยระบลุักษณะการใชท้ีด่นิหรอื
อสงัหารมิทรัพยข์ัน้ตอนและวธิกีารดําเนนิงาน แนวทางการบรหิารและ 
การจัดการโครงการผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลาคนืทนุของ
โครงการและเครือ่งชีว้ดัอืน่ๆ ทีแ่สดงโอกาสความสมัฤทธิผ์ลของการ
ประกอบการ ประโยชน์ทีค่าดวา่เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และ ส.ป.ก. 
จะไดรั้บจํานวน  1  ฉบบั 

- 

6. แผนผังการใชป้ระโยชนท์ีด่นิทีแ่สดงขอบเขตของเนื้อทีแ่ละลักษณะ  การ
ใชท้ีด่นิ จําแนกตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 1 พรอ้มแผนผังแบบแปลนการ
กอ่สรา้ง จํานวน  1  ฉบับ 

- 

7. ใบอนุญาตใหป้ระกอบการ จํานวน  1  ฉบบั - 
8. หนังสอืเสนอขายไฟฟ้า/หนังสอืตอบรับการซือ้ขายไฟฟ้าหรอืสญัญาซือ้

ขายไฟฟ้า จํานวน  1  ฉบับ     
- 

9. สําเนาส ัญญาเชา่ทีด่ นิหร ืออส ังหารมิทร ัพย เ์พื ่อประกอบกิจการ
สนับสนุนหรอื เกีย่วเนือ่งกบัการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมในเขตปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด (ส.ป.ก. 4-119) (กรณีกจิการผลติพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานลม)10 หลักฐานการรับรองของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กจิการพลงังานวา่ จํานวน  1  ฉบบั     

- 

10. หลกัฐานการรับรองของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับกจิการพลังงานวา่     
เป็นกจิการหรือโครงการทีอ่ยู่ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาตหิรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือ
คณะรัฐมนตรีมมีตใิหดํ้าเนินการ ตลอดจนมวีัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับ
นโยบายพลังงานของประเทศหรอืนโยบายเกีย่วกับ การจัดหาพลังงาน
หรือสรา้งความมั่นคง  ในการผลติพลังงานตามมตคิณะรัฐมนตรี หรือ     
แผนพัฒนากําลังผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 และ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 
แผนบริหารจัดการน้ํามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2558-2579 และแผนบริหาร
จัดการก๊าซธรรมชาต ิพ.ศ. 2558-2579 ทีค่ณะรัฐมนตรีไดม้มีตเิห็นชอบ
เมือ่วันที ่27 ตลุาคม  พ.ศ. 2558 ทัง้นี้ ใหร้วมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ
หรอืปรับปรุงแผนซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรใีนภายหลงัดว้ย  
(กรณีกจิการระบบโครงขา่ยพลังงาน) จํานวน  1  ฉบับ     
 

- 

11. หลกัฐานการไดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิในเขต      
ปฏริูปทีด่นิไปแลว้นอกเหนือจากกจิการตามคําขอนี้ (กรณีดําเนนิการอนั
เกีย่วเนือ่งกบักจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมหรอื  กจิการระบบ
โครงขา่ยพลงังานที)่ จํานวน  1  ฉบบั 

- 

12. หนังสอืยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรือสละสทิธใินทีด่นิหรือสละคําขอรับการจัด
ทีด่นิของเกษตรกร ซึง่มผีลต่อเมือ่ผูย้ืน่คําขอฉบับนี้ไดรั้บความยนิยอม
หรืออนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ด ินเพื่อเกษตรกรรมและ
ดําเนินการเยียวยาหรือชดเชยเกษตรกร (กรณีกจิการระบบโครงข่าย

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

พลงังานหรอืเกีย่วเนื่องกับกจิการผลติไฟฟ้าจากพลังงานลมหรอืกจิการ
ระบบโครงขา่ยพลงังาน)จํานวน  1  ชดุ 

13. แผนการจัดทํากจิกรรมเพือ่รับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มในชมุชน
เกษตรกรในเขตปฏริูปทีด่นิ ซึง่แสดง งบประมาณทีเ่ป็นไปไดใ้นการ
ดําเนนิการตามแผนดงักลา่ว จํานวน  1  ชดุ 

- 

14. แผนการฟ้ืนฟูทีด่นิเพื่อการทําเกษตรกรรมในระหว่างการใชท้ีด่นิและ     
ก่อนสง่คนืทีด่นิซึง่แสดงงบประมาณทีเ่ป็นไปไดใ้นการดําเนินการตาม
แผนดงักลา่ว จํานวน  1  ชดุ 

- 

15. หลกัฐานอืน่ ๆ - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: –  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใชป้ระโยชน์
ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิกจิการระบบโครงข่ายพลงังาน และการดําเนนิการ 
อนัเกีย่วเนือ่งกบักจิการระบบโครงขา่ยพลงังาน 22 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูข้อความยนิยอมหรอืขออนุญาตเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนิตบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ซึง่ไดรั้บทีไ่ดรั้บ

อนุญาตตามระเบยีบ คปก. วา่ดว้ย หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการอนุญาตและการใหผู้รั้บอนุญาตถอืปฏบิัตใิน
การใชท้ีด่นิหรืออสังหารมิทรัพยส์ําหรับกจิการทีเ่ป็นการสนับสนุน หรือเกีย่วเนื่องกับการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2541 กอ่นวนัทีคํ่าสัง่หัวหนา้ ค.ส.ช. ที ่31/2560 ใชบ้งัคบั 

2. สถานทีย่ืน่คําขอ ณ สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หรอื สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ส.ป.ก.จังหวดั) ทอ้งทีท่ีป่ระสงคจ์ะใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ใหย้ืน่คําขอตามแบบทีส่ํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
กําหนด 

3. เมือ่ ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก.จังหวดั ไดรั้บคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต พรอ้มเอกสารหลกัฐาน เจา้หนา้ที ่
จะตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้น และออกใบรับคําขอไวเ้ป็นหลักฐาน และดําเนนิการ ดงันี ้

3.1 กรณีคําขอความยนิยอมหรือขออนุญาต เอกสารและหลักฐานไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น เจา้หนา้ที่
จะแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอแกไ้ขคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต หรอืจัดสง่เอกสารหลักฐานใหถู้กตอ้งครบถว้นภายในเวลา
ทีกํ่าหนดโดยบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิไวใ้นใบรับคําขอ 

3.2 กรณีผูข้อความยนิยอมหรอืขออนุญาต ไม่ดําเนินการแกไ้ขคําขอหรอืไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่
เจา้หนา้ทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบรับคําใหถู้กตอ้งและครบถว้น ภายในเวลาทีกํ่าหนดไวต้าม ขอ้ 3.1 ใหถ้อืวา่คําขอนัน้เป็นอนัยกเลกิ 

3.3 ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก.จังหวัด จะยกเลกิคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต และมหีนังสอืแจง้ทางไปรษณีย ์
ลงทะเบยีนตอบรับ 

4. การดําเนนิการอนัเกีย่วเนื่องกับระบบโครงขา่ยพลังงาน ใหย้ืน่คําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตพรอ้มกันกับคําขอ
กรณรีะบบโครงขา่ยพลงังาน เพือ่พจิารณาในคราวเดยีว โดยใหแ้สดงหนังสอืยนิยอมหรอืสละสทิธใินทีด่นิหรอืสละคําขอรับ
การจัดทีด่นิของเกษตรกร ซึง่ระบุเงือ่นไขใหก้ารยนิยอมหรือสละสทิธหิรือสละคําขอนัน้มผีลต่อเมือ่ผูย้ืน่คําขอฉบับนี้
ไดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาตจาก คปก. และดําเนนิการเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกรตามขอ้ตกลงระหวา่งผูย้ืน่คําขอ
กบัเกษตรกรทีแ่นบทา้ยหนังสอืยนิยอมหรอืหนังสอืสละสทิธ ิ

5. เมื่อคณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) พจิารณาคําขอความยนิยอมหรือขออนุญาต ส.ป.ก.  
จะมหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ ในกรณีที ่คปก. พจิารณาใหค้วามยนิยอมหรอือนุญาต ผูไ้ดรั้บความ
ยนิยอมหรืออนุญาต ตอ้งเยียวยาหรือชดเชยเกษตรกร วางหลักประกัน และชําระค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  
กอ่นรับมอบหนังสอืยนิยอมหรอือนุญาต ดงันี ้

5.1 การเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร  
(1) ใหกํ้าหนดเป็นจํานวนเงนิหรอืประโยชน์อย่างอืน่ โดยผูไ้ดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาตทําขอ้ตกลง

กบัเกษตรกรผูไ้ดรั้บผลกระทบในพืน้ทีท่ีไ่ดแ้สดงไวต้อ่ ส.ป.ก. (พืน้ทีท่ีข่อใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามคําขอความยนิยอมหรอื
อนุญาตหรือทีไ่ดแ้สดงเพิม่เตมิหรือเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในภายหลัง) ซึง่การเยียวยาหรือชดเชยเกษตรกร และใหคํ้านึง 
ถงึการครอบครองและทําประโยชนโ์ดยสจุรติของเกษตรกรทีจ่ะไดรั้บผลกระทบนัน้เป็นสาํคัญ 

(2) ใหเ้ยียวยาหรือชดเชยเกษตรกร ซึง่เป็นผูม้ีสทิธใินที่ดนินั้นตามกฎหมายว่าดว้ยการปฏริูปที่ดนิ 
เพือ่เกษตรกรรม ไดแ้ก ่ผูเ้ชา่ ผูเ้ชา่ซือ้ ผูไ้ดรั้บสทิธเิขา้ทําประโยชนใ์นทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ หรอืผู ้ถอืครองและทํากนิ
ในเขตปฏริูปทีด่นิ ทีอ่าจไดรั้บการจัดทีด่นิตามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

(3) ใหแ้สดงหลกัฐานการเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร ตอ่ ส.ป.ก.  
5.2 การวางหลักประกัน ใหว้างไวก้ับ ส.ป.ก. โดยวางเป็นจํานวนเงนิเท่ากับมูลค่าของค่าใชจ้่ายในการ

ดําเนินการตามแผนการจัดทํากจิกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม หรือค่าใชจ้่ายในการ ดําเนินการ 
ตามแผนการฟ้ืนฟทูีด่นิในระหวา่งการใชท้ีด่นิและก่อนสง่คนืทีด่นิ แลว้แต่อย่างใดสงูกวา่ ทัง้นี้ จํานวนเงนิหลักประกัน 
ทีว่างตอ้งไม่นอ้ยกว่าหนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกนิกว่าหา้ลา้นบาท โดยใชเ้งนิสด เช็ค เงนิสด หรือหนังสอืค้ําประกันของ
ธนาคารพาณชิยภ์ายในประเทศ แตต่อ้งมอีายกุารประกนัคลอบคลุม ตลอดระยะเวลาการดําเนนิกจิการตามทีไ่ดรั้บความ
ยนิยอมหรอือนุญาต 

5.3 การชาํระคา่ตอบแทนการใชท้ีด่นิ ใหช้าํระไวก้บั ส.ป.ก. ดงันี ้
(1) กรณีรอนสทิธเิกษตรกร (เกษตรกรยังสามารถใชป้ระโยชน์ทีด่นินัน้เพื่อประกอบเกษตรกรรมได)้ 

เรยีกเก็บครัง้เดยีวเทา่กับอัตรารอ้ยละของราคาประเมนิทนุทรัพยท์ีด่นิของกรมธนารักษ์ คณูดว้ยเนื้อทีแ่ละระยะเวลาที่
ไดรั้บความยนิยอม 

(2) กรณีใชท้ีด่นิมผีลใหเ้กษตรกรไมส่ามารถใชป้ระโยชนท์ีด่นินัน้เพือ่ประกอบเกษตรกรรม เรยีกเก็บครัง้เดยีว
เทา่กบัอตัราคา่ตอบแทนการใชท้ีด่นิ คณูดว้ยเนื้อทีแ่ละระยะเวลาทีไ่ดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาต โดยอัตรคา่ตอบแทน
แตล่ะชว่งปีกําหนดไวใ้นบญัชคีา่ตอบแทนการใชท้ีด่นิแนบทา้ย ระเบยีบ คปก. วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการ
ใชแ้ละคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ พ.ศ. 2561 

(3) ค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีม่ีระยะเวลาดําเนินกจิการตัง้แต่สบิปีขึน้ไป อาจแบ่งงวดชําระ 
เป็นรายปีไดไ้มเ่กนิกวา่หา้งวด แตต่อ้งชาํระงวดแรกกอ่นรับมอบหนังสอือนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

5.4 ส.ป.ก. กําหนดวนัและแจง้ใหม้ารับมอบหนังสอืยนิยอมหรอืหนังสอือนุญาต ณ ส.ป.ก.  
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หมายเหต ุ: 

1. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

2. กรณีทีค่วามไมถ่กูตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลงัเป็นเหตทุีไ่มอ่าจอนุญาตได ้ผูอ้นุญาตจะมคํีาสัง่ไม ่
อนุญาต  

3. ขัน้ตอนการดําเนินการตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอความยนิยอมหรือขอ
อนุญาตและเอกสารหลกัฐาน ถกูตอ้งและครบถว้น ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  โทรศพัท ์/ โทรสาร  /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 146 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม หรอื
สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวดั 

 

2. การพจิารณา 
 

2.1 ส.ป.ก. จว. ดําเนนิการ  
ตรวจสอบสภาพพืน้ทีแ่ละ
จัดทํารายงาน พรอ้ม
ความเห็นเบือ้งตน้ 
 
2.2 คณะอนุกรรมการ
พจิารณาใหค้วามยนิยอมหรอื
อนุญาตการใชป้ระ โยชนท์ีด่นิ
ในเขตปฏริูปทีด่นิ พจิารณา
กลัน่กรอง   
2.3 คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมพจิารณาให ้
ความยนิยอมหรอือนุญาต 
พรอ้มจัดทําหนังสอืแจง้ใหม้า
รับมอบหนังสอืยนิยอมหรอื
หนังสอือนุญาต 
2.4 ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก. จว.ผู ้
รับคําขอมหีนังสอืแจง้ผลการ
พจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ 
2.5 ส.ป.ก. ดําเนนิการ
ตรวจสอบหลกัฐานการ
เยยีวยาหรอืชดเชยตรวจ สอบ
หลักประกนัและใหว้าง
หลกัประกนั รับชาํระคา่ ตอบ
แทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
พรอ้มจัดทําหนังสอืแจง้ใหม้า
รับมอบเอกสาร 

30 วนัทําการ 
 
 
 
 
60 วนัทําการ 
นับแตไ่ดรั้บราย 
งานผลการตรวจ 
สอบจากสํานัก 
งานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวดั 
 
 
 
 
 
 
5 วนัทําการ 

 
 
 

49 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่กษตรกรรม 
หรอืสํานักงานการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดั 
สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 

-กรณียืน่คําขอ 
ณ ส.ป.ก. จะ
สง่คําขอ 
เอกสาร
หลกัฐาน  
ให ้ส.ป.ก.
จังหวดั
ดําเนนิการ 
- กรณีมเีหตุ
จําเป็นไม่อาจ
พจิารณาให ้
แลว้เสร็จ
ภายใน 60 วนั
ใหข้ยายเวลา
ออกไปได ้
ไมเ่กนิ 30 วัน 
-กรณีขอเกนิ 
500ไร่/เกนิ 30 
ปีเสนอ
คณะรัฐมนตร ี
 

- 
 
 
 
 
 
- 

 
3. การลงนาม/

คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 เลขาธกิารสํานักงานการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมลง
นามในหนังสอืยนิยอมหรอื
อนุญาต 

1 วนัทําการ สาํนักงาน 
การปฏริูปทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม 

- 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรอืสาํเนาบตัรประจําตวัตามกฎหมายกําหนด
จํานวน  1  ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2. สาํเนาทะเบยีนบา้น จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
3. สําเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลหรอืหลักฐานการจดทะเบยีนนติบิคุคลซึง่

ออกใหไ้มเ่กนิหกเดอืน จํานวน  1  ฉบบั 
- 

4. หนังสอืมอบอํานาจ จํานวน  1  ฉบับ - 
5. แผนงานและโครงการประกอบคําขอ ประเภทของกจิการ สถานที่

ประกอบกจิการและจํานวนเนื้อที ่ทีต่อ้งการขอรับอนุญาต ทนุทีใ่ช ้
ดําเนนิงานของโครงการ รวมทัง้แผนการเพิม่ทนุในอนาคต ลักษณะของ
การดําเนนิงานของโครงการโดยระบลุักษณะการใชท้ีด่นิหรอื
อสงัหารมิทรัพยข์ัน้ตอนและวธิกีารดําเนนิงาน แนวทางการบรหิารและ 
การจัดการโครงการผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลาคนืทนุของ
โครงการและเครือ่งชีว้ดัอืน่ๆ ทีแ่สดงโอกาสความสมัฤทธิผ์ลของการ
ประกอบการ ประโยชน์ทีค่าดวา่เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และ ส.ป.ก. 
จะไดรั้บจํานวน  1  ฉบบั 

- 

6. แผนผังการใชป้ระโยชนท์ีด่นิทีแ่สดงขอบเขตของเนื้อทีแ่ละลักษณะ  การ
ใชท้ีด่นิ จําแนกตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 1 พรอ้มแผนผังแบบแปลนการ
กอ่สรา้ง จํานวน  1  ฉบับ 

- 

7. ใบอนุญาตใหป้ระกอบการ จํานวน  1  ฉบบั - 
8. หนังสอืเสนอขายไฟฟ้า/หนังสอืตอบรับการซือ้ขายไฟฟ้าหรอืสญัญาซือ้

ขายไฟฟ้า จํานวน  1  ฉบับ     
- 

9. หลกัฐานการรับรองของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับกจิการพลังงานวา่     
เป็นกจิการหรือโครงการที่อยู่ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาตหิรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือ
คณะรัฐมนตรีมีมตใิหดํ้าเนินการ ตลอดจนมวีัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับ
นโยบายพลังงานของประเทศหรอืนโยบายเกีย่วกับ การจัดหาพลังงาน
หรือสรา้งความมั่นคง  ในการผลติพลังงานตามมตคิณะรัฐมนตรี หรือ     
แผนพัฒนากําลังผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 และ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 
แผนบริหารจัดการน้ํามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2558-2579 และแผนบริหาร
จัดการก๊าซธรรมชาต ิพ.ศ. 2558-2579 ทีค่ณะรัฐมนตรีไดม้มีตเิห็นชอบ
เมือ่วันที ่27 ตลุาคม  พ.ศ. 2558 ทัง้นี้ ใหร้วมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ
หรอืปรับปรุงแผนซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรใีนภายหลงัดว้ย  
(กรณีกจิการระบบโครงขา่ยพลังงาน) จํานวน  1  ฉบับ     

- 

10. หลักฐานการไดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาตเพือ่กจิการอนัเกีย่วเนือ่ง
กบักจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมหรอืกจิการระบบโครงขา่ยพลงังาน
ทีไ่ดรั้บความยนิยอม หรอือนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ
ไปแลว้ นอกเหนือจากกจิการตามคําขอนี้จํานวน  1  ชดุ 

- 

11. หนังสอืยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรือสละสทิธใินทีด่นิหรือสละคําขอรับการจัด
ทีด่นิของเกษตรกร ซึง่มผีลตอ่เมือ่ผูย้ืน่คําขอฉบับนี้ไดรั้บความยนิยอม
หรืออนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ด ินเพื่อเกษตรกรรมและ
ดําเนนิการเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร  

- 

12. แผนการจัดทํากจิกรรมเพือ่รับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มในชมุชน
เกษตรกรในเขตปฏริูปทีด่นิ ซึง่แสดง งบประมาณทีเ่ป็นไปไดใ้นการ
ดําเนนิการตามแผนดงักลา่ว จํานวน  1  ชดุ 

- 

13. แผนการฟ้ืนฟูทีด่นิเพื่อการทําเกษตรกรรมในระหว่างการใชท้ีด่นิและ     
ก่อนสง่คนืทีด่นิซึง่แสดงงบประมาณทีเ่ป็นไปไดใ้นการดําเนินการตาม
แผนดงักลา่ว จํานวน  1  ชดุ 

- 

14. หลกัฐานอืน่ ๆ - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: –  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ในเขตปฏริูปทีด่นิ โครงการของรฐัซึ่งเป็นประโยชนส์่วนรวมของประเทศ 
เพือ่การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่และระบบ โลจสิตกิส ์23 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูข้อความยนิยอมหรอืขออนุญาตเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนิตบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ซึง่ไดรั้บทีไ่ดรั้บ

อนุญาตตามระเบยีบ คปก. ว่าดว้ย หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการอนุญาตและการใหผู้รั้บอนุญาตถอืปฏบิัต ิ
ในการใชท้ีด่นิหรอือสงัหารมิทรัพยส์ําหรับกจิการทีเ่ป็นการสนับสนุน หรอืเกีย่วเนื่องกับการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
พ.ศ. 2541 กอ่นวนัทีคํ่าสัง่หัวหนา้ ค.ส.ช. ที ่31/2560 ใชบ้งัคบั 

2. สถานทีย่ืน่คําขอ ณ สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หรอื สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ส.ป.ก.จังหวดั) ทอ้งทีท่ีป่ระสงคจ์ะใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ใหย้ืน่คําขอตามแบบทีส่ํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
กําหนด 

3. เมือ่ ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก.จังหวัด ไดรั้บคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต พรอ้มเอกสารหลักฐาน เจา้หนา้ที่
จะตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้น และออกใบรับคําขอไวเ้ป็นหลักฐาน และดําเนนิการ ดงันี ้

3.1 กรณีคําขอความยนิยอมหรือขออนุญาต เอกสารและหลักฐานไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น เจา้หนา้ที่
จะแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอแกไ้ขคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต หรอืจัดสง่เอกสารหลักฐานใหถู้กตอ้งครบถว้นภายในเวลา
ทีกํ่าหนดโดยบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิไวใ้นใบรับคําขอ 

3.2 กรณีผูข้อความยนิยอมหรือขออนุญาต ไม่ดําเนินการแกไ้ขคําขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ทีเ่จา้หนา้ทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบรับคําใหถ้กูตอ้งและครบถว้น ภายในเวลาทีกํ่าหนดไวต้าม ขอ้ 3.1 ใหถ้อืวา่คําขอนัน้เป็นอนัยกเลกิ 

3.3 ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก.จังหวดั จะยกเลกิคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต และมหีนังสอืแจง้ทางไปรษณีย 
ลงทะเบยีนตอบรับ 

4. ใหแ้สดงหนังสอืยนิยอมหรือสละสทิธใินทีด่นิหรือสละคําขอรับการจัดทีด่นิของเกษตรกร ซึง่ระบุเงือ่นไข 
ใหก้ารยนิยอมหรือสละสทิธหิรือสละคําขอนัน้มผีลต่อเมือ่ผูย้ืน่คําขอฉบับนี้ไดรั้บความยนิยอมหรืออนุญาตจาก คปก. 
และดําเนนิการเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกรตามขอ้ตกลงระหวา่งผูย้ืน่คําขอกับเกษตรกรทีแ่นบทา้ยหนังสอืยนิยอมหรอื
หนังสอืสละสทิธ ิ

5. เมือ่คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) พจิารณาคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต ส.ป.ก.  
จะมหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ ในกรณีที ่คปก. พจิารณาใหค้วามยนิยอมหรอือนุญาต ผูไ้ดรั้บความ
ยนิยอมหรืออนุญาต ตอ้งเยียวยาหรือชดเชยเกษตรกร วางหลักประกัน และชําระค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  
กอ่นรับมอบหนังสอืยนิยอมหรอือนุญาต ดงันี ้

5.1 การเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร  
(1) ใหกํ้าหนดเป็นจํานวนเงนิหรือประโยชน์อย่างอืน่ โดยผูไ้ดรั้บความยนิยอมหรืออนุญาตทําขอ้ตกลง 

กับเกษตรกรผูไ้ดรั้บผลกระทบในพื้นทีท่ีไ่ดแ้สดงไวต้อ่ ส.ป.ก.  (พื้นทีท่ีข่อใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามคําขอความยนิยอม
หรอือนุญาตหรอืทีไ่ดแ้สดงเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในภายหลัง) ซึง่การเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร และใหคํ้านงึถงึ
การครอบครองและทําประโยชนโ์ดยสจุรติของเกษตรกรทีจ่ะไดรั้บผลกระทบนัน้เป็นสาํคัญ 

(2) ใหเ้ยียวยาหรือชดเชยเกษตรกร ซึง่เป็นผูม้ีสทิธิในทีด่นินั้นตามกฎหมายว่าดว้ยการปฏิรูปที่ดนิ 
เพือ่เกษตรกรรม ไดแ้ก ่ผูเ้ชา่ ผูเ้ชา่ซือ้ ผูไ้ดรั้บสทิธเิขา้ทําประโยชน์ในทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ หรอืผูถ้อืครองและทํากนิ
ในเขตปฏริูปทีด่นิ ทีอ่าจไดรั้บการจัดทีด่นิตามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

(3) ใหแ้สดงหลกัฐานการเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร ตอ่ ส.ป.ก.  
5.2 การวางหลักประกัน ใหว้างไวก้ับ ส.ป.ก. โดยวางเป็นจํานวนเงนิเท่ากับมูลค่าของค่าใชจ้่ายในการ

ดําเนินการตามแผนการจัดทํากจิกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม หรือค่าใชจ้่ายในการ ดําเนินการ 
ตามแผนการฟ้ืนฟทูีด่นิในระหวา่งการใชท้ีด่นิและก่อนสง่คนืทีด่นิ แลว้แต่อย่างใดสงูกวา่ ทัง้นี้ จํานวนเงนิหลักประกัน 
ทีว่างตอ้งไม่นอ้ยกว่าหนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกนิกว่าหา้ลา้นบาท โดยใชเ้งินสด เช็ค เงินสด หรือหนังสอืค้ําประกัน 
ของธนาคารพาณิชยภ์ายในประเทศ แตต่อ้งมอีายุการประกันคลอบคลุมตลอดระยะเวลาการดําเนินกจิการตามทีไ่ดรั้บ
ความยนิยอมหรอือนุญาต 

5.3 การชาํระคา่ตอบแทนการใชท้ีด่นิ ใหช้าํระไวก้บั ส.ป.ก. ดงันี ้
(1) กรณีรอนสทิธเิกษตรกร (เกษตรกรยังสามารถใชป้ระโยชน์ทีด่นินัน้เพือ่ประกอบเกษตรกรรมได)้ เรยีกเก็บ

ครัง้เดยีวเทา่กบัอตัรารอ้ยละของราคาประเมนิทนุทรัพยท์ีด่นิของกรมธนารักษ์ คณูดว้ยเนือ้ทีแ่ละระยะเวลาทีไ่ดรั้บความยนิยอม 
(2) กรณีใชท้ีด่นิมผีลใหเ้กษตรกรไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ทีด่นินัน้เพือ่ประกอบเกษตรกรรม เรยีกเก็บครัง้

เดยีวเท่ากับอัตราค่าตอบแทนการใชท้ีด่นิ คูณดว้ยเนื้อทีแ่ละระยะเวลาทีไ่ดรั้บความยนิยอมหรืออนุญาต โดยอัตรา
คา่ตอบแทนแตล่ะชว่งปีกําหนดไวใ้นบัญชคี่าตอบแทนการใชท้ีด่นิแนบทา้ย ระเบยีบ คปก. วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไขในการใชแ้ละคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ พ.ศ. 2561 

(3) คา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีม่รีะยะเวลาดําเนนิกจิการตัง้แตส่บิปีขึน้ไป อาจแบง่งวดชําระเป็น
รายปีไดไ้มเ่กนิกวา่หา้งวด แตต่อ้งชาํระงวดแรกกอ่นรับมอบหนังสอือนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

5.4 ส.ป.ก. กําหนดวนัและแจง้ใหม้ารับมอบหนังสอืยนิยอมหรอืหนังสอือนุญาต ณ ส.ป.ก.  
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หมายเหต ุ: 

1. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

2. กรณีทีค่วามไม่ถูกตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลังเป็นเหตทุีไ่ม่อาจอนุญาตได ้ผูอ้นุญาตจะมคํีาสัง่ไม่
อนุญาต  

3. ขัน้ตอนการดําเนินการตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ที่ตรวจสอบคําขอความยินยอมหรือ 
ขอ อนุญาตและเอกสารหลกัฐาน ถกูตอ้งและครบถว้น ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  โทรศพัท ์/ โทรสาร  /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 146 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม หรอื
สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวดั 

- 

2. การพจิารณา 
 

2.1 ส.ป.ก. จว. ดําเนนิการ  
ตรวจสอบสภาพพืน้ทีแ่ละ
จัดทํารายงาน พรอ้ม
ความเห็นเบือ้งตน้ 
 
2.2 คณะอนุกรรมการ
พจิารณาใหค้วามยนิยอมหรอื
อนุญาตการใชป้ระ โยชนท์ีด่นิ
ในเขตปฏริูปทีด่นิ พจิารณา
กลัน่กรอง   
2.3 คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมพจิารณาให ้
ความยนิยอมหรอือนุญาต 
พรอ้มจัดทําหนังสอืแจง้ใหม้า
รับมอบหนังสอืยนิยอมหรอื
หนังสอือนุญาต 
 

30 วนัทําการ 
 
 
 
 
60 วนัทําการ 
นับแตไ่ดรั้บราย 
งานผลการตรวจ 
สอบจากสํานัก 
งานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวดั 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม 

-กรณียืน่คําขอ 
ณ ส.ป.ก. จะ
สง่คําขอ 
เอกสาร
หลกัฐาน  
ให ้ส.ป.ก.
จังหวดั
ดําเนนิการ 
- กรณีมเีหตุ
จําเป็นไม่อาจ
พจิารณาให ้
แลว้เสร็จ
ภายใน 60 วนั
ใหข้ยายเวลา
ออกไปได ้
ไมเ่กนิ 30 วัน 
-กรณีขอเกนิ 
500ไร่/เกนิ 30 
ปีเสนอ
คณะรัฐมนตร ี

  2.4 ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก. จว.ผู ้
รับคําขอมหีนังสอืแจง้ผลการ
พจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ 
2.5 ส.ป.ก. ดําเนนิการ
ตรวจสอบหลกัฐานการ
เยยีวยาหรอืชดเชยตรวจ สอบ
หลักประกนัและใหว้าง
หลกัประกนั รับชาํระคา่ ตอบ
แทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
พรอ้มจัดทําหนังสอืแจง้ใหม้า
รับมอบเอกสาร 

5 วนัทําการ 
 
 

49 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่กษตรกรรม 
หรอืสํานักงานการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดั  
สาํนักงาน 
การปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม 

 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

3. การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 เลขาธกิารสํานักงานการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมลง
นามในหนังสอืยนิยอมหรอื
อนุญาต 

1 วนัทําการ สาํนักงาน 
การปฏริูปทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม 

- 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรอืสาํเนาบตัรประจําตวัตามกฎหมายกําหนด
จํานวน  1  ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2. สาํเนาทะเบยีนบา้น จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
3. สําเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลหรอืหลักฐานการจดทะเบยีนนติบิคุคลซึง่

ออกใหไ้มเ่กนิหกเดอืน จํานวน  1  ฉบบั 
- 

4. หนังสอืมอบอํานาจ จํานวน  1  ฉบับ - 
5. แผนงานและโครงการประกอบคําขอ ประเภทของกจิการ สถานที่

ประกอบกจิการและจํานวนเนื้อที ่ทีต่อ้งการขอรับอนุญาต ทนุทีใ่ช ้
ดําเนนิงานของโครงการ รวมทัง้แผนการเพิม่ทนุในอนาคต ลักษณะของ
การดําเนนิงานของโครงการโดยระบลุักษณะการใชท้ีด่นิหรอื
อสงัหารมิทรัพยข์ัน้ตอนและวธิกีารดําเนนิงาน แนวทางการบรหิารและ 
การจัดการโครงการผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลาคนืทนุของ
โครงการและเครือ่งชีว้ดัอืน่ๆ ทีแ่สดงโอกาสความสมัฤทธิผ์ลของการ
ประกอบการ ประโยชน์ทีค่าดวา่เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และ ส.ป.ก. 
จะไดรั้บจํานวน  1  ฉบบั 

- 

6. แผนผังการใชป้ระโยชนท์ีด่นิทีแ่สดงขอบเขตของเนื้อทีแ่ละลักษณะ  การ
ใชท้ีด่นิ จําแนกตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 1 พรอ้มแผนผังแบบแปลนการ
กอ่สรา้ง จํานวน  1  ฉบับ 

- 

7. ใบอนุญาตใหป้ระกอบการ จํานวน  1  ฉบบั - 
8. หลกัฐานการรับรองของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งวา่เป็นกจิการหรอืโครงการ 

ทีอ่ยูภ่ายใตยุ้ทธศาสตรช์าตหิรอืแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาตหิรอืเป็นนโยบายของรัฐบาลหรอืคณะรัฐมนตรมีมีตใิห ้
ดําเนนิการ จํานวน 1 ชดุ 

- 

9. หนังสอืยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรือสละสทิธใินทีด่นิหรือสละคําขอรับการจัด
ทีด่นิของเกษตรกร ซึง่มผีลตอ่เมือ่ผูย้ืน่คําขอฉบับนี้ไดรั้บความยนิยอม
หรืออนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ด ินเพื่อเกษตรกรรมและ
ดําเนนิการเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกรจํานวน  1  ชดุ 

- 

10. แผนการจัดทํากจิกรรมเพือ่รับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มในชมุชน      
เกษตรกรในเขตปฏริูปที่ดนิ ซึง่แสดงงบประมาณที่เป็นไปไดใ้นการ
ดําเนนิการ ตามแผนดงักลา่ว จํานวน  1  ชดุ 

- 

11. แผนการฟ้ืนฟทูีด่นิเพือ่การทําเกษตรกรรมในระหวา่งการใชท้ีด่นิและ     
กอ่นสง่คนืทีด่นิ ซึง่แสดงงบประมาณทีเ่ป็นไปไดใ้นการดําเนนิการตาม
แผนดงักลา่ว ยกเวน้กรณีพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่
และระบบ โลจสิตกิสท์ีข่อใชท้ีด่นิอยา่งถาวร จํานวน  1  ชดุ 

- 

12. หลกัฐานอืน่ ๆ - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: –  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใชป้ระโยชน์
ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิโครงการของรฐัซึง่เป็นประโยชนส์ว่นรวมของประเทศ 
เพือ่การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและโครงขา่ยในระบบโทรคมนาคม 24 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูข้อความยนิยอมหรอืขออนุญาตเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนิตบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ซึง่ไดรั้บทีไ่ดรั้บ

อนุญาตตามระเบยีบ คปก. ว่าดว้ย หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการอนุญาตและการใหผู้รั้บอนุญาตถอืปฏบิัต ิ
ในการใชท้ีด่นิหรอือสงัหารมิทรัพยส์ําหรับกจิการทีเ่ป็นการสนับสนุน หรอืเกีย่วเนื่องกับการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
พ.ศ. 2541 กอ่นวนัทีคํ่าสัง่หัวหนา้ ค.ส.ช. ที ่31/2560 ใชบ้งัคบั  

2. สถานทีย่ืน่คําขอ ณ สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หรอื สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ส.ป.ก.จังหวดั) ทอ้งทีท่ีป่ระสงคจ์ะใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ใหย้ืน่คําขอตามแบบทีส่ํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
กําหนด 

3. เมือ่ ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก.จังหวดั ไดรั้บคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต พรอ้มเอกสารหลกัฐาน เจา้หนา้ที ่
จะตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้น และออกใบรับคําขอไวเ้ป็นหลักฐาน และดําเนนิการ ดงันี ้

3.1 กรณีคําขอความยนิยอมหรือขออนุญาต เอกสารและหลักฐานไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น เจา้หนา้ที่
จะแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอแกไ้ขคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต หรอืจัดสง่เอกสารหลักฐานใหถู้กตอ้งครบถว้นภายในเวลา
ทีกํ่าหนดโดยบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิไวใ้นใบรับคําขอ 

3.2 กรณีผูข้อความยนิยอมหรือขออนุญาต ไม่ดําเนินการแกไ้ขคําขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ทีเ่จา้หนา้ทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบรับคําใหถ้กูตอ้งและครบถว้น ภายในเวลาทีกํ่าหนดไวต้าม ขอ้ 3.1 ใหถ้อืวา่คําขอนัน้เป็นอนัยกเลกิ 

3.3 ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก.จังหวดั จะยกเลกิคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต และมหีนังสอืแจง้ทางไปรษณีย ์
ลงทะเบยีนตอบรับ 

4. ใหแ้สดงหนังสอืยนิยอมหรอืสละสทิธใินทีด่นิหรอืสละคําขอรับการจัดทีด่นิของเกษตรกร ซึง่ระบเุงือ่นไขใหก้ารยนิยอม
หรอืสละสทิธหิรอืสละคําขอนัน้มผีลตอ่เมือ่ผูย้ืน่คําขอฉบับนี้ไดรั้บความยนิยอมหรืออนุญาตจาก คปก. และดําเนนิการ
เยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกรตามขอ้ตกลงระหวา่งผูย้ืน่คําขอกับเกษตรกรทีแ่นบทา้ยหนังสอืยนิยอมหรอืหนังสอืสละสทิธ ิ

5. เมือ่คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) พจิารณาคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต ส.ป.ก.  
จะมหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ ในกรณีที ่คปก. พจิารณาใหค้วามยนิยอมหรอือนุญาต ผูไ้ดรั้บความ
ยนิยอมหรืออนุญาต ตอ้งเยียวยาหรือชดเชยเกษตรกร วางหลักประกัน และชําระค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  
กอ่นรับมอบหนังสอืยนิยอมหรอือนุญาต ดงันี ้

5.1 การเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร  
(1) ใหกํ้าหนดเป็นจํานวนเงนิหรอืประโยชนอ์ยา่งอืน่ โดยผูไ้ดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาตทําขอ้ตกลง 

กับเกษตรกรผูไ้ดรั้บผลกระทบในพื้นทีท่ีไ่ดแ้สดงไวต้อ่ ส.ป.ก.  (พื้นทีท่ีข่อใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามคําขอความยนิยอม
หรอือนุญาตหรอืทีไ่ดแ้สดงเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในภายหลัง) ซึง่การเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร และใหคํ้านงึถงึ
การครอบครองและทําประโยชนโ์ดยสจุรติของเกษตรกรทีจ่ะไดรั้บผลกระทบนัน้เป็นสาํคัญ 

(2) ใหเ้ยียวยาหรือชดเชยเกษตรกร ซึง่เป็นผูม้ีสทิธใินทีด่นินั้นตามกฎหมายว่าดว้ยการปฏริูปทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม ไดแ้ก ่ผูเ้ชา่ ผูเ้ชา่ซือ้ ผูไ้ดรั้บสทิธเิขา้ทําประโยชน์ในทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ หรอืผูถ้อืครองและทํากนิ
ในเขตปฏริูปทีด่นิ ทีอ่าจไดรั้บการจัดทีด่นิตามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

(3) ใหแ้สดงหลกัฐานการเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร ตอ่ ส.ป.ก.  
5.2 การวางหลักประกัน ใหว้างไวก้ับ ส.ป.ก. โดยวางเป็นจํานวนเงนิเท่ากับมูลค่าของค่าใชจ้่ายในการ

ดําเนินการตามแผนการจัดทํากจิกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม หรือค่าใชจ้่ายในการ ดําเนินการ 
ตามแผนการฟ้ืนฟทูีด่นิในระหวา่งการใชท้ีด่นิและก่อนสง่คนืทีด่นิ แลว้แต่อย่างใดสงูกวา่ ทัง้นี้ จํานวนเงนิหลักประกัน 
ทีว่างตอ้งไม่นอ้ยกว่าหนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกนิกว่าหา้ลา้นบาท โดยใชเ้งินสด เช็ค เงินสด หรือหนังสอืค้ําประกัน 
ของธนาคารพาณิชยภ์ายในประเทศ แตต่อ้งมอีายุการประกันคลอบคลุมตลอดระยะเวลาการดําเนินกจิการตามทีไ่ดรั้บ
ความยนิยอมหรอือนุญาต 

5.3 การชาํระคา่ตอบแทนการใชท้ีด่นิ ใหช้าํระไวก้บั ส.ป.ก. ดงันี ้
(1) กรณีรอนสทิธเิกษตรกร (เกษตรกรยังสามารถใชป้ระโยชน์ทีด่นินัน้เพื่อประกอบเกษตรกรรมได)้ 

เรียกเก็บครัง้เดยีวเท่ากับอัตรารอ้ยละของราคาประเมนิทุนทรัพยท์ีด่นิของกรมธนารักษ์ คูณดว้ยเนื้อทีแ่ละระยะเวลา 
ทีไ่ดรั้บความยนิยอม 

(2) กรณีใชท้ีด่นิมผีลใหเ้กษตรกรไม่สามารถใชป้ระโยชน์ทีด่นินัน้เพือ่ประกอบเกษตรกรรม เรียกเก็บ
ครัง้เดยีวเทา่กับอัตราคา่ตอบแทนการใชท้ีด่นิ คูณดว้ยเนื้อทีแ่ละระยะเวลาทีไ่ดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาต โดยอัตรา
ค่าตอบแทนแต่ละช่วงปีกําหนดไวใ้นบัญชคี่าตอบแทนการใชท้ี่ดนิแนบทา้ย ระเบยีบ คปก. ว่าดว้ยหลักเกณฑ์ วธิีการ  
และเงือ่นไขในการใชแ้ละคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ พ.ศ. 2561 

(3) คา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีม่รีะยะเวลาดําเนินกจิการตัง้แต่สบิปีขึน้ไป อาจแบ่งงวดชําระ
เป็นรายปีไดไ้มเ่กนิกวา่หา้งวด แตต่อ้งชาํระงวดแรกกอ่นรับมอบหนังสอือนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

5.4 ส.ป.ก. กําหนดวนัและแจง้ใหม้ารับมอบหนังสอืยนิยอมหรอืหนังสอือนุญาต ณ ส.ป.ก.  
หมายเหต ุ: 

1. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
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2. กรณีทีค่วามไม่ถูกตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลังเป็นเหตทุีไ่ม่อาจอนุญาตได ้ผูอ้นุญาตจะมคํีาสั่ง 
ไมอ่นุญาต  

3. ขัน้ตอนการดําเนินการตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ที่ตรวจสอบคําขอความยินยอมหรือ 
ขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน ถกูตอ้งและครบถว้น ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  โทรศพัท ์/ โทรสาร  /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 146 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม หรอื
สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวดั 

- 

2. การพจิารณา 
 

2.1 ส.ป.ก. จว. ดําเนนิการ  
ตรวจสอบสภาพพืน้ทีแ่ละ
จัดทํารายงาน พรอ้ม
ความเห็นเบือ้งตน้ 
 
2.2 คณะอนุกรรมการ
พจิารณาใหค้วามยนิยอมหรอื
อนุญาตการใชป้ระ โยชนท์ีด่นิ
ในเขตปฏริูปทีด่นิ พจิารณา
กลัน่กรอง   
2.3 คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมพจิารณาให ้
ความยนิยอมหรอือนุญาต 
พรอ้มจัดทําหนังสอืแจง้ใหม้า
รับมอบหนังสอืยนิยอมหรอื
หนังสอือนุญาต 
 

30 วนัทําการ 
 
 
 
 
60 วนัทําการ 
นับแตไ่ดรั้บราย 
งานผลการตรวจ 
สอบจากสํานัก 
งานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวดั 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม 

-กรณียืน่คําขอ 
ณ ส.ป.ก. จะ
สง่คําขอ 
เอกสาร
หลกัฐาน  
ให ้ส.ป.ก.
จังหวดั
ดําเนนิการ 
- กรณีมเีหตุ
จําเป็นไม่อาจ
พจิารณาให ้
แลว้เสร็จ
ภายใน 60 วนั
ใหข้ยายเวลา
ออกไปได ้
ไมเ่กนิ 30 วัน 
-กรณีขอเกนิ 
500ไร่/เกนิ 30 
ปีเสนอ
คณะรัฐมนตร ี

  2.4 ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก. จว.ผู ้
รับคําขอมหีนังสอืแจง้ผลการ
พจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ 
2.5 ส.ป.ก. ดําเนนิการ
ตรวจสอบหลกัฐานการ
เยยีวยาหรอืชดเชยตรวจ สอบ
หลักประกนัและใหว้าง
หลกัประกนั รับชาํระคา่ ตอบ
แทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
พรอ้มจัดทําหนังสอืแจง้ใหม้า
รับมอบเอกสาร 

5 วนัทําการ 
 
 

49 วนัทําการ 
 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่กษตรกรรม 
หรอืสํานักงานการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดั  
สาํนักงาน 
การปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม 

- 
 
 
 
- 

3. การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 เลขาธกิารสํานักงานการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมลง
นามในหนังสอืยนิยอมหรอื
อนุญาต 

1 วนัทําการ สาํนักงาน 
การปฏริูปทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม 

- 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรอืสาํเนาบตัรประจําตวัตามกฎหมายกําหนด
จํานวน  1  ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2. สาํเนาทะเบยีนบา้น จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
3. สําเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลหรอืหลักฐานการจดทะเบยีนนติบิคุคลซึง่

ออกใหไ้มเ่กนิหกเดอืน จํานวน  1  ฉบบั 
- 

4. หนังสอืมอบอํานาจ จํานวน  1  ฉบับ - 
5. แผนงานและโครงการประกอบคําขอ ประเภทของกจิการ สถานที่

ประกอบกจิการและจํานวนเนื้อที ่ทีต่อ้งการขอรับอนุญาต ทนุทีใ่ช ้
ดําเนนิงานของโครงการ รวมทัง้แผนการเพิม่ทนุในอนาคต ลักษณะของ
การดําเนนิงานของโครงการโดยระบลุักษณะการใชท้ีด่นิหรอื
อสงัหารมิทรัพยข์ัน้ตอนและวธิกีารดําเนนิงาน แนวทางการบรหิารและ 
การจัดการโครงการผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลาคนืทนุของ
โครงการและเครือ่งชีว้ดัอืน่ๆ ทีแ่สดงโอกาสความสมัฤทธิผ์ลของการ
ประกอบการ ประโยชน์ทีค่าดวา่เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และ ส.ป.ก. 
จะไดรั้บจํานวน  1  ฉบบั 

- 

6. แผนผังการใชป้ระโยชนท์ีด่นิทีแ่สดงขอบเขตของเนื้อทีแ่ละลักษณะ  การ
ใชท้ีด่นิ จําแนกตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 1 พรอ้มแผนผังแบบแปลนการ
กอ่สรา้ง จํานวน  1  ฉบับ 

- 

7. ใบอนุญาตใหป้ระกอบการ จํานวน  1  ฉบบั - 
8. หลกัฐานการรับรองของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งวา่เป็นกจิการหรอืโครงการ 

ทีอ่ยูภ่ายใตยุ้ทธศาสตรช์าตหิรอืแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาตหิรอืเป็นนโยบายของรัฐบาลหรอืคณะรัฐมนตรมีมีตใิห ้
ดําเนนิการ จํานวน 1 ชดุ 

- 

9. หนังสอืยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรือสละสทิธใินทีด่นิหรือสละคําขอรับการจัด
ทีด่นิของเกษตรกร ซึง่มผีลตอ่เมือ่ผูย้ืน่คําขอฉบับนี้ไดรั้บความยนิยอม
หรืออนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ด ินเพื่อเกษตรกรรมและ
ดําเนนิการเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกรจํานวน  1  ชดุ 

- 

10. แผนการจัดทํากจิกรรมเพือ่รับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มในชมุชน      
เกษตรกรในเขตปฏริูปที่ดนิ ซึง่แสดงงบประมาณที่เป็นไปไดใ้นการ
ดําเนนิการ ตามแผนดงักลา่ว จํานวน  1  ชดุ 

- 

11. แผนการฟ้ืนฟทูีด่นิเพือ่การทําเกษตรกรรมในระหวา่งการใชท้ีด่นิและ     
กอ่นสง่คนืทีด่นิ ซึง่แสดงงบประมาณทีเ่ป็นไปไดใ้นการดําเนนิการตาม
แผนดงักลา่ว ยกเวน้กรณีพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่
และระบบ โลจสิตกิสท์ีข่อใชท้ีด่นิอยา่งถาวร จํานวน  1  ชดุ 

- 

12. หลกัฐานอืน่ ๆ - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ:  –  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอความยนิยอมหรอืขออนุญาตใชป้ระโยชน์
ทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิโครงการของรฐัซึง่เป็นประโยชนส์ว่นรวมของประเทศ 
โครงการทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตใิหด้าํเนนิการ 25 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. ผูข้อความยนิยอมหรอืขออนุญาตเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนิตบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ซึง่ไดรั้บทีไ่ดรั้บ

อนุญาตตามระเบยีบ คปก. ว่าดว้ย หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการอนุญาตและการใหผู้รั้บอนุญาตถอืปฏบิัต ิ
ในการใชท้ีด่นิหรอือสงัหารมิทรัพยส์ําหรับกจิการทีเ่ป็นการสนับสนุน หรอืเกีย่วเนื่องกับการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
พ.ศ. 2541 กอ่นวนัทีคํ่าสัง่หัวหนา้ ค.ส.ช. ที ่31/2560 ใชบ้งัคบั  

2. สถานทีย่ืน่คําขอ ณ สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หรอื สํานักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวดั
(ส.ป.ก.จังหวดั) ทอ้งทีท่ีป่ระสงคจ์ะใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ใหย้ืน่คําขอตามแบบทีส่ํานักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
กําหนด 

3. เมือ่ ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก.จังหวดั ไดรั้บคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต พรอ้มเอกสารหลกัฐาน เจา้หนา้ที ่
จะตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้น และออกใบรับคําขอไวเ้ป็นหลกัฐาน และดําเนนิการ ดังนี ้

3.1 กรณีคําขอความยนิยอมหรือขออนุญาต เอกสารและหลักฐานไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น เจา้หนา้ที่
จะแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอแกไ้ขคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต หรอืจัดสง่เอกสารหลักฐานใหถู้กตอ้งครบถว้นภายในเวลา
ทีกํ่าหนดโดยบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิไวใ้นใบรับคําขอ 

3.2 กรณีผูข้อความยนิยอมหรอืขออนุญาต ไม่ดําเนินการแกไ้ขคําขอหรอืไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่
เจา้หนา้ทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบรับคําใหถู้กตอ้งและครบถว้น ภายในเวลาทีกํ่าหนดไวต้าม ขอ้ 3.1 ใหถ้อืว่าคําขอนัน้เป็นอัน
ยกเลกิ 

3.3 ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก.จังหวดั จะยกเลกิคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต และมหีนังสอืแจง้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตอบรับ 

4. ใหแ้สดงหนังสอืยนิยอมหรือสละสทิธใินทีด่นิหรือสละคําขอรับการจัดทีด่นิของเกษตรกร ซึง่ระบุเงือ่นไข 
ใหก้ารยนิยอมหรือสละสทิธหิรือสละคําขอนัน้มผีลต่อเมือ่ผูย้ืน่คําขอฉบับนี้ไดรั้บความยนิยอมหรืออนุญาตจาก คปก.
และดําเนนิการเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกรตามขอ้ตกลงระหวา่งผูย้ืน่คําขอกับเกษตรกรทีแ่นบทา้ยหนังสอืยนิยอมหรอื
หนังสอืสละสทิธ ิ

5. เมือ่คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) พจิารณาคําขอความยนิยอมหรอืขออนุญาต ส.ป.ก.  
จะมหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ ในกรณีที ่คปก. พจิารณาใหค้วามยนิยอมหรอือนุญาต ผูไ้ดรั้บความ
ยนิยอมหรืออนุญาต ตอ้งเยียวยาหรือชดเชยเกษตรกร วางหลักประกัน และชําระค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  
กอ่นรับมอบหนังสอืยนิยอมหรอือนุญาต ดงันี ้

5.1 การเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร  
(1) ใหกํ้าหนดเป็นจํานวนเงนิหรอืประโยชน์อย่างอืน่ โดยผูไ้ดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาตทําขอ้ตกลง

กับเกษตรกรผูไ้ดรั้บผลกระทบในพื้นทีท่ีไ่ดแ้สดงไวต้อ่ ส.ป.ก.  (พื้นทีท่ีข่อใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามคําขอความยนิยอม
หรอือนุญาตหรอืทีไ่ดแ้สดงเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในภายหลัง) ซึง่การเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร และให ้
คํานงึถงึการครอบครองและทําประโยชนโ์ดยสจุรติของเกษตรกรทีจ่ะไดรั้บผลกระทบนัน้เป็นสําคญั 

(2) ใหเ้ยียวยาหรือชดเชยเกษตรกร ซึง่เป็นผูม้ีสทิธใินทีด่นินั้นตามกฎหมายว่าดว้ยการปฏริูปทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม ไดแ้ก ่ผูเ้ชา่ ผูเ้ชา่ซือ้ ผูไ้ดรั้บสทิธเิขา้ทําประโยชน์ในทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ หรอืผูถ้อืครองและทํากนิ
ในเขตปฏริูปทีด่นิ ทีอ่าจไดรั้บการจัดทีด่นิตามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

(3) ใหแ้สดงหลกัฐานการเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกร ตอ่ ส.ป.ก.  
5.2 การวางหลักประกัน ใหว้างไวก้ับ ส.ป.ก. โดยวางเป็นจํานวนเงนิเท่ากับมูลค่าของค่าใชจ้่ายในการ

ดําเนินการตามแผนการจัดทํากจิกรรมเพื่อรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม หรือค่าใชจ้่ายในการ ดําเนินการตาม
แผนการฟ้ืนฟทูีด่นิในระหวา่งการใชท้ีด่นิและกอ่นสง่คนืทีด่นิ แลว้แตอ่ย่างใดสงูกวา่ ทัง้นี้ จํานวนเงนิหลักประกันทีว่าง
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หนึง่แสนบาทแตไ่ม่เกนิกวา่หา้ลา้นบาท โดยใชเ้งนิสด เช็ค เงนิสด หรอืหนังสอืค้ําประกันของธนาคาร
พาณิชยภ์ายในประเทศ แตต่อ้งมอีายุการประกันคลอบคลุมตลอดระยะเวลาการดําเนนิกจิการตามทีไ่ดรั้บความยนิยอม
หรอือนุญาต 

5.3 การชาํระคา่ตอบแทนการใชท้ีด่นิ ใหช้าํระไวก้บั ส.ป.ก. ดงันี ้
(1) กรณีรอนสทิธเิกษตรกร (เกษตรกรยังสามารถใชป้ระโยชน์ทีด่นินัน้เพื่อประกอบเกษตรกรรมได)้

เรียกเก็บครัง้เดยีวเท่ากับอัตรารอ้ยละของราคาประเมนิทุนทรัพยท์ีด่นิของกรมธนารักษ์ คูณดว้ยเนื้อทีแ่ละระยะเวลา 
ทีไ่ดรั้บความยนิยอม 

(2) กรณีใชท้ีด่นิมผีลใหเ้กษตรกรไมส่ามารถใชป้ระโยชนท์ีด่นินัน้เพือ่ประกอบเกษตรกรรม เรยีกเก็บ 
ครัง้เดยีวเทา่กับอัตราคา่ตอบแทนการใชท้ีด่นิ คูณดว้ยเนื้อทีแ่ละระยะเวลาทีไ่ดรั้บความยนิยอมหรอือนุญาต โดยอัตรา
คา่ตอบแทนแตล่ะชว่งปีกําหนดไวใ้นบัญชคี่าตอบแทนการใชท้ีด่นิแนบทา้ย ระเบยีบ คปก. วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไขในการใชแ้ละคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ พ.ศ. 2561 

(3) คา่ตอบแทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีม่รีะยะเวลาดําเนนิกจิการตัง้แตส่บิปีขึน้ไป อาจแบง่งวดชาํระ 
เป็นรายปีไดไ้มเ่กนิกวา่หา้งวด แตต่อ้งชาํระงวดแรกกอ่นรับมอบหนังสอือนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

5.4 ส.ป.ก. กําหนดวนัและแจง้ใหม้ารับมอบหนังสอืยนิยอมหรอืหนังสอือนุญาต ณ ส.ป.ก.  
 

หมายเหต ุ: 
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1. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

2. กรณีทีค่วามไม่ถูกตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลังเป็นเหตทุีไ่ม่อาจอนุญาตได ้ผูอ้นุญาตจะมคํีาสัง่ไม่
อนุญาต  

3. ขัน้ตอนการดําเนินการตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ที่ตรวจสอบคําขอความยินยอมหรือ 
ขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน ถกูตอ้งและครบถว้น ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  โทรศพัท ์/ โทรสาร  /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 146 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1.1 ยืน่คําขอ 
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
1.3 ออกใบรับคําขอ 

1 วนัทําการ สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม หรอื
สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวดั 

- 

2. การพจิารณา 
 

2.1 ส.ป.ก. จว. ดําเนนิการ  
ตรวจสอบสภาพพืน้ทีแ่ละ
จัดทํารายงาน พรอ้ม
ความเห็นเบือ้งตน้ 
 
2.2 คณะอนุกรรมการ
พจิารณาใหค้วามยนิยอมหรอื
อนุญาตการใชป้ระ โยชนท์ีด่นิ
ในเขตปฏริูปทีด่นิ พจิารณา
กลัน่กรอง   
2.3 คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรมพจิารณาให ้
ความยนิยอมหรอือนุญาต 
พรอ้มจัดทําหนังสอืแจง้ใหม้า
รับมอบหนังสอืยนิยอมหรอื
หนังสอือนุญาต 
 

30 วนัทําการ 
 
 
 
 
60 วนัทําการ 
นับแตไ่ดรั้บราย 
งานผลการตรวจ 
สอบจากสํานัก 
งานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวดั 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม 

-กรณียืน่คําขอ 
ณ ส.ป.ก. จะ
สง่คําขอ 
เอกสาร
หลกัฐาน  
ให ้ส.ป.ก.
จังหวดั
ดําเนนิการ 
- กรณีมเีหตุ
จําเป็นไม่อาจ
พจิารณาให ้
แลว้เสร็จ
ภายใน 60 วนั
ใหข้ยายเวลา
ออกไปได ้
ไมเ่กนิ 30 วัน 
-กรณีขอเกนิ 
500ไร่/เกนิ 30 
ปีเสนอ
คณะรัฐมนตร ี

  2.4 ส.ป.ก. หรอื ส.ป.ก. จว.ผู ้
รับคําขอมหีนังสอืแจง้ผลการ
พจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ 
2.5 ส.ป.ก. ดําเนนิการ
ตรวจสอบหลกัฐานการ
เยยีวยาหรอืชดเชยตรวจ สอบ
หลักประกนัและใหว้าง
หลกัประกนั รับชาํระคา่ ตอบ
แทนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
พรอ้มจัดทําหนังสอืแจง้ใหม้า
รับมอบเอกสาร 

5 วนัทําการ 
 
 

49 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่กษตรกรรม 
หรอืสํานักงานการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดั  
สาํนักงาน 
การปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม 

- 
 
 
 
 
- 

3. การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 เลขาธกิารสํานักงานการ
ปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมลง
นามในหนังสอืยนิยอมหรอื
อนุญาต 

1 วนัทําการ สาํนักงาน 
การปฏริูปทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม 

- 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรอืสาํเนาบตัรประจําตวัตามกฎหมายกําหนด
จํานวน  1  ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2. สาํเนาทะเบยีนบา้น จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
3. สําเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลหรอืหลักฐานการจดทะเบยีนนติบิคุคลซึง่

ออกใหไ้มเ่กนิหกเดอืน จํานวน  1  ฉบบั 
- 

4. หนังสอืมอบอํานาจ จํานวน  1  ฉบับ - 
5. แผนงานและโครงการประกอบคําขอ ประเภทของกจิการ สถานที่

ประกอบกจิการและจํานวนเนื้อที ่ทีต่อ้งการขอรับอนุญาต ทนุทีใ่ช ้
ดําเนนิงานของโครงการ รวมทัง้แผนการเพิม่ทนุในอนาคต ลักษณะของ
การดําเนนิงานของโครงการโดยระบลุักษณะการใชท้ีด่นิหรอื
อสงัหารมิทรัพยข์ัน้ตอนและวธิกีารดําเนนิงาน แนวทางการบรหิารและ 
การจัดการโครงการผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลาคนืทนุของ
โครงการและเครือ่งชีว้ดัอืน่ๆ ทีแ่สดงโอกาสความสมัฤทธิผ์ลของการ
ประกอบการ ประโยชน์ทีค่าดวา่เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และ ส.ป.ก. 
จะไดรั้บจํานวน  1  ฉบบั 

- 

6. แผนผังการใชป้ระโยชนท์ีด่นิทีแ่สดงขอบเขตของเนื้อทีแ่ละลักษณะ  การ
ใชท้ีด่นิ จําแนกตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 1 พรอ้มแผนผังแบบแปลนการ
กอ่สรา้ง จํานวน  1  ฉบับ 

- 

7. ใบอนุญาตใหป้ระกอบการ จํานวน  1  ฉบบั - 
8. หลกัฐานการรับรองของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งวา่เป็นกจิการหรอืโครงการ 

ทีอ่ยูภ่ายใตยุ้ทธศาสตรช์าตหิรอืแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาตหิรอืเป็นนโยบายของรัฐบาลหรอืคณะรัฐมนตรมีมีตใิห ้
ดําเนนิการ จํานวน 1 ชดุ 

- 

9. หนังสอืยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิหรือสละสทิธใินทีด่นิหรือสละคําขอรับการจัด
ทีด่นิของเกษตรกร ซึง่มผีลตอ่เมือ่ผูย้ืน่คําขอฉบับนี้ไดรั้บความยนิยอม
หรืออนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ด ินเพื่อเกษตรกรรมและ
ดําเนนิการเยยีวยาหรอืชดเชยเกษตรกรจํานวน  1  ชดุ 

- 

10. แผนการจัดทํากจิกรรมเพือ่รับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มในชมุชน      
เกษตรกรในเขตปฏริูปที่ดนิ ซึง่แสดงงบประมาณที่เป็นไปไดใ้นการ
ดําเนนิการ ตามแผนดงักลา่ว จํานวน  1  ชดุ 

- 

11. แผนการฟ้ืนฟทูีด่นิเพือ่การทําเกษตรกรรมในระหวา่งการใชท้ีด่นิและ     
กอ่นสง่คนืทีด่นิ ซึง่แสดงงบประมาณทีเ่ป็นไปไดใ้นการดําเนนิการตาม
แผนดงักลา่ว ยกเวน้กรณีพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่
และระบบ โลจสิตกิสท์ีข่อใชท้ีด่นิอยา่งถาวร จํานวน  1  ชดุ 

- 

12. หลกัฐานอืน่ ๆ - 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม 
คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: –  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
(สนิเชือ่รายบคุคล กรณีกูย้มืไมเ่กนิ รายละ 50,000 บาท) 26 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. คณุสมบตัขิองเกษตรกรผูม้สีทิธกิูย้มื ดงันี ้  

1.1 เป็นผูไ้ดรั้บทีด่นิ หรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกใหไ้ดรั้บทีด่นิเพือ่การปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  
2. วตัถปุระสงคข์องการใหกู้ย้มื 

2.1 การใหกู้ย้มืเพือ่ประกอบเกษตรกรรม 
2.2 การใหกู้ย้มืเพือ่เป็นคา่ชดเชย 

3. ระยะเวลาการกูย้มื  
3.1 เงนิกูร้ะยะสัน้ กําหนดชําระคนืภายใน 1 ปี 
3.2 เงนิกูร้ะยะปานกลาง กําหนดชาํระคนืภายใน 3 ปี 
3.3 เงนิกูร้ะยะยาว กําหนดชาํระคนืภายใน 15 ปี 

4. อตัราดอกเบีย้ทีใ่หกู้ย้มื 
4.1 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ตอ่ปี 

5. อํานาจการอนุมัต ิและการพจิารณาคําขอกูย้มื 
5.1 ปฏริูปทีด่นิจังหวดั มอํีานาจการอนุมัต ิไมเ่กนิรายละ 50,000 บาท 

หมายเหต ุ: 
1. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
2. กรณีทีค่วามไมถ่กูตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลังเป็นเหตทุีไ่ม่อาจอนุมัตไิด ้ผูอ้นุมัตจิะมคํีาสัง่ไม่อนุมัต ิ
3. ขัน้ตอนการดําเนนิการตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอกูย้มืและเอกสารหลักฐาน

ถกูตอ้งและครบถว้น ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  โทรศพัท ์/ โทรสาร  /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 21 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. 
 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

1.1 รับคําขอกูย้มืเงนิ 1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2. การพจิารณา 2.1 ตรวจสอบคําขอกูย้มืเงนิ/
คณุสมบัตขิองผูกู้/้สภาพ
พืน้ที/่ภาระหนีส้นิ/เอกสาร
ประกอบฯ 
2.2 วเิคราะหคํ์าขอกูย้มืเงนิ 
2.3 สรุปผลการวเิคราะหคํ์า
ขอกูฯ้เสนอผูม้อํีานาจ
พจิารณา 
2.4 ปฏริูปทีด่นิจังหวัด
พจิารณา 
อนุมัตคํิาขอกูย้มื 

14 วนัทําการ 
 
 

2 วนัทําการ 
2 วนัทําการ 

 
1 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

3. การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 จัดทําหนังสอืแจง้ผลการ
อนุมัตแิละนัดทําสญัญา 
 

1 วนัทําการ 
 
 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. บตัรประจําตัวประชาชนผูกู้ ้จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
2. ทะเบยีนบา้น จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

3. หนังสอือนุญาตการเขา้ทําประโยชน ์ส.ป.ก. 4-01 หรอืสญัญาเชา่ซือ้
ทีด่นิ หรอืสญัญาเชา่ทีด่นิ จํานวน  1  ฉบับ 

ส.ป.ก. 

4. เอกสารการเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
5. บตัรประจําตัวประชาชนคูส่มรส (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบบั กรมการปกครอง 
6. ทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบบั กรมการปกครอง 
7. แผนการผลติ จํานวน  1  ชดุ - 
8. แผนการชาํระหนีค้นื จํานวน  1  ชดุ - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: – 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 989 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
(สนิเชือ่รายบุคคล กรณีกูย้มืเกนิกวา่รายละ 50, 000  บาท แตไ่มเ่กนิ100 , 000  บาท )  
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์27 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. คณุสมบตัขิองเกษตรกรผูม้สีทิธกิูย้มื ดงันี ้
1.1 เป็นผูไ้ดรั้บทีด่นิ หรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกใหไ้ดรั้บทีด่นิเพือ่การปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  

2. วตัถปุระสงคข์องการใหกู้ย้มื 
2.1 การใหกู้ย้มืเพือ่ประกอบเกษตรกรรม 
2.2 การใหกู้ย้มืเพือ่เป็นคา่ชดเชย 

3. ระยะเวลาการกูย้มื  
3.1 เงนิกูร้ะยะสัน้ กําหนดชําระคนืภายใน 1 ปี 
3.2 เงนิกูร้ะยะปานกลาง กําหนดชาํระคนืภายใน 3 ปี 
3.3 เงนิกูร้ะยะยาว กําหนดชาํระคนืภายใน 15 ปี 

4. อตัราดอกเบีย้ทีใ่หกู้ย้มื 
4.1 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ตอ่ปี 

5. อํานาจการอนุมัต ิและการพจิารณาคําขอกูย้มื  
5.1 คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิจังหวัด มอํีานาจการอนุมัต ิ การกูย้มืเพือ่ประกอบเกษตรกรรม เกนิกวา่รายละ

50,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 100,000 บาท  
หมายเหต ุ: 

1. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

2. กรณีทีค่วามไมถู่กตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลงัเป็นเหตทุีไ่ม่อาจอนุมัตไิด ้ผูอ้นุมัตจิะมคํีาสัง่ไม่อนุมัต ิ
3. ขัน้ตอนการดําเนนิการตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอกูย้มืและเอกสารหลักฐาน

ถกูตอ้งและครบถว้น ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  โทรศพัท ์/ โทรสาร  /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 81 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. การตรวจสอบเอกสาร 1.1 รับคําขอกูย้มืเงนิ 1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2. การพจิารณา 2.1 ตรวจสอบคําขอกูย้มืเงนิ/
คณุสมบัตขิองผูกู้/้สภาพ
พืน้ที/่ภาระหนีส้นิ/เอกสาร
ประกอบฯ 
2.2 วเิคราะหคํ์าขอกูย้มืเงนิ 
2.3 สรุปผลการวเิคราะหคํ์า
ขอกูฯ้ เสนอผูม้อํีานาจ
พจิารณา 
 
2.4 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ 
จังหวดัดําเนนิการรวบรวม
ขอ้มลู/จัดทําเอกสาร/เสนอ
ความเห็น เพือ่ให ้
คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัพจิารณาอนุมัต ิ

14 วนัทําการ 
 
 
 

2 วนัทําการ 
3 วนัทําการ 

 
 
 

60 วนัทําการ 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 

- 

3. การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 จัดทําหนังสอืแจง้ผลการ
อนุมัตแิละนัดทําสญัญา  

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

 

 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 990 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. บตัรประจําตัวประชาชนผูกู้ ้จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
2. ทะเบยีนบา้น จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
3. หนังสอือนุญาตการเขา้ทําประโยชน ์ส.ป.ก. 4-01 หรอืสญัญาเชา่ซือ้

ทีด่นิ หรอืสญัญาเชา่ทีด่นิ จํานวน  1  ฉบับ 
ส.ป.ก. 

4. เอกสารการเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
5. บตัรประจําตัวประชาชนคูส่มรส (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบบั กรมการปกครอง 
6. ทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบบั กรมการปกครอง 
7. แผนการผลติ จํานวน  1  ชดุ - 
8. แผนการชาํระหนีค้นื จํานวน  1  ชดุ - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: –  
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 991 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  
(สนิเชือ่รายบคุคล กรณีกูย้มืเกนิกวา่รายละ 100,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 200,000 บาท) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์28 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. คณุสมบตัขิองเกษตรกรผูม้สีทิธกิูย้มื ดงันี ้

1.1 เป็นผูไ้ดรั้บทีด่นิ หรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกใหไ้ดรั้บทีด่นิเพือ่การปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  
2. วตัถปุระสงคข์องการใหกู้ย้มื 

2.1 การใหกู้ย้มืเพือ่ประกอบเกษตรกรรม 
2.2 การใหกู้ย้มืเพือ่เป็นคา่ชดเชย 

3. ระยะเวลาการกูย้มื  
3.1 เงนิกูร้ะยะสัน้ กําหนดชําระคนืภายใน 1 ปี 
3.2 เงนิกูร้ะยะปานกลาง กําหนดชาํระคนืภายใน 3 ปี 
3.3 เงนิกูร้ะยะยาว กําหนดชาํระคนืภายใน 15 ปี 

4. อตัราดอกเบีย้ทีใ่หกู้ย้มื 
4.1 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ตอ่ปี 

5 อํานาจการอนุมัต ิและการพจิารณาคําขอกูย้มื 
5.1 คณะอนุกรรมการโครงการและการเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (อกก.คง.) มอํีานาจการอนุมัต ิ

การกูย้มืเพือ่ประกอบเกษตรกรรม เกนิกวา่รายละ 100,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 200,000 บาท  
5.2 คณะอนุกรรมการโครงการและการเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (อกก.คง.)มอํีานาจการอนุมัต ิ

การกูย้มืเพือ่เป็นคา่ชดเชย เกนิกวา่รายละ 100,000 บาทขึน้ไป 
หมายเหต ุ: 

1. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

2. กรณีทีค่วามไมถ่กูตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลังเป็นเหตทุีไ่ม่อาจอนุมัตไิด ้ผูอ้นุมัตจิะมคํีาสัง่ไม่อนุมัต ิ
3. ขัน้ตอนการดําเนนิการตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอกูย้มืและเอกสารหลักฐาน

ถกูตอ้งและครบถว้น ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  โทรศพัท ์/ โทรสาร  /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 153 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. การตรวจสอบ
เอกสาร 

1.1 รับคําขอกูย้มืเงนิ 1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2. การพจิารณา 2.1 ตรวจสอบคําขอกูย้มืเงนิ/ 
คณุสมบัตขิองผูกู้/้สภาพ
พืน้ที/่ภาระหนีส้นิ/เอกสาร
ประกอบฯ 
2.2 วเิคราะหคํ์าขอกูย้มืเงนิ 
2.3 สรุปผลการวเิคราะหเ์สนอ 
ปฏริูปทีด่นิจังหวดัพจิารณา 
2.4 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ 
จังหวดัดําเนนิการรวบรวม
ขอ้มลู/จัดทําเอกสาร/เสนอ
ความเห็นตอ่คณะกรรมการ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดัพจิารณาให ้
ความเห็นชอบ 
2.5 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม ดําเนนิการ
รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร
คําขอกู/้วเิคราะหแ์ผนการ
ผลติ/ความสามารถในการ

14 วนัทําการ 
 
 
 

2 วนัทําการ 
3 วนัทําการ 

 
60 วนัทําการ 

 
 
 
 
 

12 วนัทําการ 
 
 
 
 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 992 
 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ 
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

ชาํระหนี ้และจัดทําวาระการ
ประชมุ 
เสนอ เลขาธกิาร ส.ป.ก.  
2.6 คณะอนุกรรมการ
โครงการ 
และการเงนิกองทนุการปฏริูป 
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
พจิารณาอนุมัต ิ

 
 
 

60 วนัทําการ 

เกษตรกรรม  
 
 
- 

3. การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 จัดทําหนังสอืแจง้ผลการ
อนุมัตแิละนัดทําสญัญา 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 

- 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. บตัรประจําตัวประชาชนผูกู้ ้จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
2. ทะเบยีนบา้น จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
3. หนังสอือนุญาตการเขา้ทําประโยชน ์ส.ป.ก. 4-01 หรอืสญัญาเชา่ซือ้

ทีด่นิ หรอืสญัญาเชา่ทีด่นิ จํานวน  1  ฉบับ 
ส.ป.ก. 

4. เอกสารการเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
5. บตัรประจําตัวประชาชนคูส่มรส (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบบั กรมการปกครอง 
6. ทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบบั กรมการปกครอง 
7. แผนการผลติ จํานวน  1  ชดุ - 
8. แผนการชาํระหนีค้นื จํานวน  1  ชดุ - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: –  

  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 993 
 
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
(สนิเชือ่รายบคุคล กรณีกูย้มืเกนิกวา่รายละ 200,000 บาทขึน้ไป) 29 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. คณุสมบตัขิองเกษตรกรผูม้สีทิธกิูย้มื ดงันี ้

1.1 เป็นผูไ้ดรั้บทีด่นิ หรอืผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกใหไ้ดรั้บทีด่นิเพือ่การปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  
2. วตัถปุระสงคข์องการใหกู้ย้มื 

2.1 การใหกู้ย้มืเพือ่ประกอบเกษตรกรรม 
2.2 การใหกู้ย้มืเพือ่เป็นคา่ชดเชย 

3. ระยะเวลาการกูย้มื  
3.1 เงนิกูร้ะยะสัน้ กําหนดชําระคนืภายใน 1 ปี 
3.2 เงนิกูร้ะยะปานกลาง กําหนดชาํระคนืภายใน 3 ปี 
3.3 เงนิกูร้ะยะยาว กําหนดชาํระคนืภายใน 15 ปี 

4. อตัราดอกเบีย้ทีใ่หกู้ย้มื 
4.1 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ตอ่ปี 

5. อํานาจการอนุมัต ิและการพจิารณาคําขอกูย้มื 
5.1 คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม มอํีานาจการอนุมัต ิเกนิกวา่รายละ 200,000 บาทขึน้ไป 

หมายเหต ุ: 
1. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่

ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
2. กรณีทีค่วามไม่ถูกตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลังเป็นเหตุทีไ่ม่อาจอนุมัตไิด ้ผูอ้นุมัตจิะมีคําสั่ง 

ไมอ่นุมัต ิ
3. ขัน้ตอนการดําเนนิการตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอกูย้มืและเอกสารหลักฐาน

ถกูตอ้งและครบถว้น ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  โทรศพัท ์/ โทรสาร  /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 253 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. การตรวจสอบ
เอกสาร 

1.1 รับคําขอกูย้มืเงนิ 1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2. การพจิารณา 2.1 ตรวจสอบคําขอกูย้มืเงนิ/   
คณุสมบัตขิองผูกู้/้สภาพ
พืน้ที/่ภาระหนีส้นิ/เอกสาร
ประกอบฯ 
2.2 วเิคราะหคํ์าขอกูย้มืเงนิ/
แผนการผลติ/ความสามารถ
ในการทําการเกษตรและการ
ชาํระหนี ้
2.3 สรุปผลการวเิคราะหเ์สนอ 
ปฏริูปทีด่นิจังหวดัพจิารณา 
2.4 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ   
จังหวดัดําเนนิการรวบรวม 
ขอ้มลูเอกสาร/เสนอความเห็น
ตอ่คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัพจิารณาใหค้วาม
เห็นชอบ 
2.5 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่   
เกษตรกรรม รวบรวม/

14 วนัทําการ 
 
 
 

10 วนัทําการ 
 
 
 

5 วนัทําการ 
 

60 วนัทําการ 
 
 
 
 
 

12 วนัทําการ 
 
 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 994 
 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

ตรวจสอบเอกสารการขอกูย้มื
เงนิฯ วเิคราะห ์แผนการผลติ
และความสามารถในการชาํระ
หนี ้จัดทําวาระการประชมุ
เสนอ เลขาธกิาร ส.ป.ก.  
2.6 คณะอนุกรรมการ
โครงการและการเงนิกองทนุ
การปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม  
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 
2.7 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม จัดทํา
เอกสารวาระการประชมุ เสนอ
เลขาธกิาร ส.ป.ก.  
2.8 คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม พจิารณา
อนุมัต ิ 

 
 
 
 
 

60 วนัทําการ 
 
 
 
 

30 วนัทําการ 
 
 
 

60 วนัทําการ 
 

 
 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 
 
สาํนักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มต ิ

3.1 จัดทําหนังสอืแจง้ผลการ
พจิารณาอนุมัตแิละนัดทํา
สญัญา 

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. บตัรประจําตัวประชาชนผูกู้ ้จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
2. ทะเบยีนบา้น จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
3. หนังสอือนุญาตการเขา้ทําประโยชน ์ส.ป.ก. 4-01 หรอืสญัญาเชา่ซือ้

ทีด่นิ หรอืสญัญาเชา่ทีด่นิ จํานวน  1  ฉบับ 
ส.ป.ก. 

4. เอกสารการเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
5. บตัรประจําตัวประชาชนคูส่มรส (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบบั กรมการปกครอง 
6. ทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี จํานวน  1  ฉบบั กรมการปกครอง 
7. แผนการผลติ จํานวน  1  ชดุ - 
8. แผนการชาํระหนีค้นื จํานวน  1  ชดุ - 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: –  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม  
(สนิเชือ่รายสถาบนัเกษตรกร กรณีกูย้มืวงเงนิไมเ่กนิ 5,000,000 บาท) 30 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. คณุสมบตัขิองสถาบนัเกษตรกรในเขตปฏริูปทีด่นิ ผูม้สีทิธกิูย้มื มดีงันี้ 

1.1 เป็นสถาบนัเกษตรกรในเขตปฏริูปทีด่นิ และ 
1.2 มสีมาชกิทีไ่ดรั้บ ส.ป.ก. 4-01 ไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ 60 ของจํานวนสมาชกิทัง้หมด และ 
1.3 มคีวามตอ้งการเงนิทนุเพือ่ประโยชนใ์นการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

2. ระยะเวลาการกูย้มื  
2.1 เงนิกูร้ะยะสัน้ กําหนดชําระคนืภายใน 1 ปี 
2.2 เงนิกูร้ะยะปานกลาง กําหนดชาํระคนืภายใน 3 ปี 
2.3 เงนิกูร้ะยะยาว กําหนดชาํระคนืภายใน 15 ปี 

3. อตัราดอกเบีย้ทีใ่หกู้ย้มื 
3.1 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2 ตอ่ปี 

4. อํานาจการอนุมัต ิและการพจิารณาคําขอกูย้มื 
4.1 คณะอนุกรรมการโครงการและการเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (อกก.คง.) มอํีานาจการ

อนุมัต ิไมเ่กนิ 5,000,000 บาท 
หมายเหต ุ: 

1. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามที่
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

2. กรณีทีค่วามไม่ถูกตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลังเป็นเหตุทีไ่ม่อาจอนุมัตไิด ้ผูอ้นุมัตจิะมีคําสั่ง 
ไมอ่นุมัต ิ

3. ขัน้ตอนการดําเนนิการตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอกูย้มืและเอกสารหลักฐาน
ถกูตอ้งและครบถว้น ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร โทรศพัท ์/โทรสาร /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 173 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. การตรวจสอบ
เอกสาร 

1.1 รับคําขอกูย้มืเงนิ 1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2. การพจิารณา 2.1 ตรวจสอบคําขอกูย้มืเงนิ/
คณุสมบัตขิองผูกู้/้สภาพ
พืน้ที/่ภาระหนีส้นิ/
รายละเอยีดโครงการขอกูย้มื
เงนิฯ 
2.2 วเิคราะหโ์ครงการขอกู ้
เงนิฯ 
2.3 สรุปผลการวเิคราะห์
โครงการขอกูย้มืเงนิฯ เสนอ
ปฏริูปทีด่นิจังหวดัพจิารณา 
 
2.4 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ 
จังหวดั ดําเนนิการรวบรวม 
ขอ้มลูเอกสาร/เสนอความเห็น
ตอ่คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัพจิารณาใหค้วาม
เห็นชอบ 

14 วนัทําการ 
 
 
 
 

12 วนัทําการ 
 

5 วนัทําการ 
 
 
 

60 วนัทําการ 
 
 
 

 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 
 
 
- 

 
 

- 

  2.5 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม ดําเนนิการ
รวบรวม/ตรวจสอบเอกสาร

20 วนัทําการ 
 
 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 

- 
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ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

หลกัฐาน คณุสมบตัขิอง
สถาบนัเกษตรกร และ
วเิคราะหโ์ครงการขอกูย้มืเงนิ
ฯ/งบแสดงฐานะทางการเงนิ / 
จัดทําเอกสารและวาระการ
ประชมุ เสนอเลขาธกิาร      
ส.ป.ก.  
2.6 คณะอนุกรรมการ
โครงการและการเงนิกองทนุ
การปฏริูปทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม พจิารณาอนุมัต ิ

 
 
 
 
 
 
 

60 วนัทําการ 

 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม 

 
 
 

3. การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 จัดทําหนังสอืแจง้ผลการ
อนุมัตแิละนัดทําสญัญา  

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. บตัรประจําตัวประชาชนผูรั้บมอบอํานาจ  จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
2. ทะเบยีนบา้น   จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
3. เอกสารการเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี   จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
4. ใบสาํคญัจดทะเบยีนเป็นสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏริปูทีด่นิ                               

จํานวน  1  ฉบบั 
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

5. ขอ้เสนอโครงการ / แผนดําเนนิธรุกจิ (ตามวตัถปุระสงคก์ารขอกูเ้งนิ) - 
6. รายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ์ฯ (ครัง้ทีม่มีตขิอ

กูย้มืเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิฯการมอบอํานาจใหก้รรมการกระทํานติิ
กรรมและสญัญา และกําหนดวงเงนิกูย้มืและหรอืค้ําประกนัประจําปี) 
จํานวน  1  ฉบบั 

- 

7. หนังสอืนายทะเบยีนสหกรณ์รับรองวงเงนิกูย้มืและหรอืค้ําประกัน
ประจําปี จํานวน  1  ฉบบั 

- 

8. สรุปภาระหนี้สนิของสหกรณ์ฯ  จํานวน  1  ฉบบั - 
9. งบทดลอง 3 เดอืนลา่สดุ จํานวน  1  ฉบบั  
10. รายงานการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ีกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ พรอ้มขอ้สงัเกต      

ของผูส้อบบญัชขีองปีทีผ่า่นมา 2 ปี และปีลา่สดุ  จํานวน  1  ฉบบั 
- 

11. งบการเงนิของปีทีผ่่านมา 2 ปี และปีลา่สดุ  (งบดลุ งบกําไรขาดทนุงบตน้ทนุ
ขาย ฯลฯ พรอ้มรายละเอยีดประกอบงบ)  จํานวน  1  ฉบบั 

- 

12. หนังสอืมอบอํานาจใหดํ้าเนนิการลงนามในฐานะผูแ้ทนสหกรณ์   
จํานวน  1  ฉบบั 

- 

13. รายชือ่สมาชกิทีไ่ดรั้บ ส.ป.ก. 4-01 ไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ 60 ของจํานวน
สมาชกิทัง้หมด จํานวน  1  ฉบับ 

- 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม 
คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: –  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอกูย้มืเงนิกองทนุการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
(สนิเชือ่รายสถาบนัเกษตรกร กรณีกูย้มืวงเงนิเกนิกวา่ 5,000,000 บาทขึน้ไป) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 31 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. คณุสมบตัขิองสถาบนัเกษตรกรในเขตปฏริูปทีด่นิ ผูม้สีทิธกิูย้มื มดีงันี้ 

1.1 เป็นสถาบนัเกษตรกรในเขตปฏริูปทีด่นิ และ 
1.2 มสีมาชกิทีไ่ดรั้บ ส.ป.ก. 4-01 ไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ 60 ของจํานวนสมาชกิทัง้หมด และ 
1.3 มคีวามตอ้งการเงนิทนุเพือ่ประโยชนใ์นการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

2. ระยะเวลาการกูย้มื  
2.1 เงนิกูร้ะยะสัน้ กําหนดชําระคนืภายใน 1 ปี 
2.2 เงนิกูร้ะยะปานกลาง กําหนดชาํระคนืภายใน 3 ปี 
2.3 เงนิกูร้ะยะยาว กําหนดชาํระคนืภายใน 15 ปี 

3. อตัราดอกเบีย้ทีใ่หกู้ย้มื 
3.1 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2 ตอ่ปี 

4. อํานาจการอนุมัต ิและการพจิารณาคําขอกูย้มื 
4.1 คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม มอํีานาจการอนุมัต ิเกนิกวา่ 5,000,000 บาทขึน้ไป 

หมายเหต ุ: 
1. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบ ุ

ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
2. กรณีทีค่วามไมถ่กูตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลังเป็นเหตทุีไ่ม่อาจอนุมัตไิด ้ผูอ้นุมัตจิะมคํีาสัง่ไม่อนุมัต ิ
3. ขัน้ตอนการดําเนนิการตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอกูย้มืและเอกสารหลักฐาน

ถกูตอ้งและครบถว้น ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  โทรศพัท ์/ โทรสาร  /  Email ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัด 
(ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 263 วนัทําการ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

1. การตรวจสอบ
เอกสาร 

1.1 รับคําขอกูย้มืเงนิ 1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 

- 

2. การพจิารณา 
 

2.1 ตรวจสอบคําขอกูย้มืเงนิ/ 
คณุสมบัตขิองผูกู้/้สภาพ
พืน้ที/่ภาระหนีส้นิ/
รายละเอยีดโครงการขอกูเ้งนิ
ฯ 
2.2 วเิคราะหโ์ครงการขอกู ้
เงนิฯ 
2.3 สรุปผลการวเิคราะห์
โครงการฯ เสนอปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัพจิารณา 
2.4 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ 
จังหวดั ดําเนนิการรวบรวม
ขอ้มลูเอกสาร/เสนอความเห็น
ตอ่คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
จังหวดัพจิารณาใหค้วาม
เห็นชอบ 
2.5 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม ดําเนนิการ
รวบรวม/ตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐาน คณุสมบตัขิอง
สถาบนัเกษตรกร และ
วเิคราะหโ์ครงการขอกูย้มืเงนิ

14 วนัทําการ 
 
 
 
 

12 วนัทําการ  
 

5 วนัทําการ 
 
 

60 วนัทําการ 
 
 
 
 
 

20 วนัทําการ 
 
 
 
 
 

สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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ที ่ ประเภทข ัน้ตอน รายละเอยีดของ     
ข ัน้ตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

 
หมายเหต ุ

ฯ/งบแสดงฐานะทางการเงนิ / 
จัดทําเอกสารและวาระการ
ประชมุ เสนอ เลขาธกิาร     
ส.ป.ก.  
 
2.6 คณะอนุกรรมการ
โครงการ 
และการเงนิกองทนุการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 
2.7 สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิ 
เพือ่เกษตรกรรม จัดทํา
เอกสารวาระการประชมุ 
ประชมุเสนอเลขาธกิาร       
ส.ป.ก.  
2.8 คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม พจิารณา
อนุมัต ิ

 
 
 
 
 

60 วนัทําการ 
 
 
 
 

30 วนัทําการ 
 
 
 
 

60 วนัทําการ 
 

 
 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

 
 
 
สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

3. การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

3.1 จัดทําหนังสอืแจง้ผลการ
อนุมัตแิละนัดทําสญัญา    

1 วนัทําการ สํานักงานการปฏริูป
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

 
 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. บตัรประจําตัวประชาชนผูรั้บมอบอํานาจ  จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
2. ทะเบยีนบา้น   จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
3. เอกสารการเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี   จํานวน  1  ฉบับ กรมการปกครอง 
4. ใบสาํคญัจดทะเบยีนเป็นสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏริปูทีด่นิ                               

จํานวน  1  ฉบบั 
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

5. ขอ้เสนอโครงการ / แผนดําเนนิธรุกจิ (ตามวตัถปุระสงคก์ารขอกูเ้งนิ) - 
6. รายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ์ฯ (ครัง้ทีม่มีตขิอ

กูย้มืเงนิกองทนุการปฏริูปทีด่นิฯการมอบอํานาจใหก้รรมการกระทํานติิ
กรรมและสญัญา และกําหนดวงเงนิกูย้มืและหรอืค้ําประกนัประจําปี) 
จํานวน  1  ฉบบั 

- 

7. หนังสอืนายทะเบยีนสหกรณ์รับรองวงเงนิกูย้มืและหรอืค้ําประกัน
ประจําปี จํานวน  1  ฉบบั 

- 

8. สรุปภาระหนี้สนิของสหกรณ์ฯ  จํานวน  1  ฉบบั - 
9. งบทดลอง 3 เดอืนลา่สดุ จํานวน  1  ฉบบั  
10. รายงานการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ีกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ พรอ้มขอ้สงัเกต      

ของผูส้อบบญัชขีองปีทีผ่า่นมา 2 ปี และปีลา่สดุ  จํานวน  1  ฉบบั 
- 

11. งบการเงนิของปีทีผ่่านมา 2 ปี และปีลา่สดุ  (งบดลุ งบกําไรขาดทนุงบตน้ทนุ
ขาย ฯลฯ พรอ้มรายละเอยีดประกอบงบ)  จํานวน  1  ฉบบั 

- 

12. หนังสอืมอบอํานาจใหดํ้าเนนิการลงนามในฐานะผูแ้ทนสหกรณ์   
จํานวน  1  ฉบบั 

- 

13. รายชือ่สมาชกิทีไ่ดรั้บ ส.ป.ก. 4-01 ไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ 60 ของจํานวน
สมาชกิทัง้หมด จํานวน  1  ฉบับ 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่คีา่ธรรมเนยีม   

 

  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 999 
 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรออก 

หมายเหต ุ: –  

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1. สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิจังหวัดทีย่ืน่คําขอ 
2. สาํนักงานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม เลขที ่1 ถนนราชดําเนนินอก แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร    

กรุงเทพฯ 10200 หรอืเว็บไซต ์http://eoffice.alro.go.th/alro_complain 
3. ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักงานปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300/        

สายดว่น 1111/www.1111.go.th/ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 
4. ชอ่งทางการรอ้งเรยีนศนูยอํ์านวยการตอ่ตา้นการทจุรติแหง่ชาต ิ(ศอตช.) สํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครัฐ  
   หมายเหต ุ(99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วร ์ปารค์ ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 
จังหวดันนทบรุ ี11120/ http://www.pacc.go.th/cnac /สายดว่น PACC Call Center 1206)   

 
 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยางแหง่ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1001 
 
คูม่อื สําหรบัประชาชน : การขอรบัการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารปลูกแทน
กรณีบคุคลธรรมดา 1 
หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ : การยางแหง่ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข(ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
สวนยางทีเ่ขา้หลักเกณฑข์อรับการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลกูแทน ตอ้งมเีนือ้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ไร่ แตล่ะไร่

มตีน้ยางไมน่อ้ยกวา่ 10 ตน้ โดยเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่ไร่ละ 25 ตน้ และเป็นตน้ยางเกา่อายุกวา่ 25 ปีขึน้ไป หรอืตน้ยางทรุดโทรม
เสยีหาย หรอืตน้ยางทีไ่ดผ้ลนอ้ยไม่คุม้คา่กบัการบํารุงรักษาสวนยางทีอ่ยูใ่นหลักเกณฑไ์ดรั้บการสง่เสรมิและสนับสนุน
ใหม้กีารปลกูแทนจะตอ้งไมเ่ป็นทีด่นิหวงหา้มของทางราชการ หรอืยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ หรอืเขตอทุยานแหง่ชาต ิ
หรอืป่าทีค่ณะรัฐมนตรมีมีตกํิาหนดไวใ้หเ้ป็นป่าถาวรอนัเป็นสมบตัขิองชาต ิ  เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากหน่วยราชการ
ผูรั้บผดิชอบใหเ้ป็นผูม้สีทิธทํิากนิ หรอืไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน ์ หรอือยูอ่าศยัในเขตป่าสงวนแหง่ชาตเิป็นการ
ชัว่คราวเพือ่การทําสวนยาง 

 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธ ิท์ ีไ่ดร้บัการพจิารณาใหไ้ดร้บัการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารปลกูแทน 
ตอ้งเป็นผูข้ ึน้ทะเบยีนไวก้บัการยางแหง่ประเทศไทยในฐานะเป็นเจา้ของสวนยาง การใหก้ารสง่เสรมิและสนับสนุน

ใหม้กีารปลกูแทนมใีหเ้ลอืก 5 แบบ 
1. แบบ 1  ปลกูแทนดว้ยยางพันธุด์ ี(ตน้ยางชาํถงุ)  
2. แบบ 2  ปลกูแทนดว้ยยางพันธุด์ ี(ตดิตาในแปลง) 
3. แบบ 3  ปลกูแทนดว้ยไมย้นืตน้ทีม่คีวามสําคัญทางเศรษฐกจิ  
4. แบบ 4  ปลกูแทนดว้ยปาลม์น้ํามัน  
5. แบบ 5  ปลกูแทนแบบผสมผสาน  
ในการขอรับการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลูกแทน ใหเ้กษตรกรชาวสวนยางยืน่แบบพมิพคํ์าขอรับการสง่เสรมิ

และสนับสนุนใหม้กีารปลูกแทน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัตกิารยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 (แบบ กยท.1) 
พรอ้มเอกสารหลักฐาน  จากนัน้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยจะทําการสํารวจรังวัดทีด่นิ เมือ่การยางแห่งประเทศ
ไทย (กยท.) อนุมัตคํิาขอแลว้  จะแจง้ผลใหเ้กษตรกรเจา้ของสวนยางทราบ พรอ้มทัง้นัดเกษตรกรเจา้ของสวนยาง
ประชมุชีแ้จงขัน้ตอนการปลูกแทน ทําสัญญา และรับหนังสอืประจําตัวผูไ้ดรั้บการส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลูก
แทนตอ่ไป  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
การยางแหง่ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
67/25ถนนบางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 
10700  โทร 02 433 2222 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต ุ: - ) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
การยางแหง่ประเทศไทยจังหวดั / สาขาทีรั่บผดิชอบพืน้ทีท่ี่
สวนยางตัง้อยู ่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต ุ: 
http://www.rubber.co.th/ewt/rubber_web/download/ 
Article/article_20150625115920.pdf) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการ : 20 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การรบัคําขอ 
1.1 ตรวจสอบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรชาวสวนยาง 
1.2 รับคําขอ ตามแบบ กยท. 1    
1.3 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

 
30 นาท ี

 
การยางแห่ง
ประเทศไทย 
จังหวดั/สาขา 

2. การพจิารณาสํารวจตรวจสอบพืน้ทีส่วนยาง 
2.1 ลงทะเบยีนและบนัทกึขอ้มลูลงในระบบสารสนเทศ 
2.2 ประชมุชีแ้จงขอ้กําหนดทีเ่กษตรกรชาวสวนยางตอ้งปฏบิัตใิน
การสํารวจรังวัด โดยใหปั้กหมุดหลัก(หมุดถาวร) ณ จุดทีส่ามารถ
ตรวจไดง้่ายในภายหลัง และนัดหมายวัน เวลา และสถานทีท่ีจ่ะไป
พบเพือ่จะไปสาํรวจรังวดั  
2.3 ดําเนนิการสาํรวจรังวดั 

14 วนั การยางแห่ง
ประเทศไทย 
จังหวดั/สาขา 

3. การอนุมตั ิ
3.1 อนุมัตแิละลงนาม 
3.2 แจง้ผลการพจิารณา 

5 วนั การยางแห่ง
ประเทศไทย 
จังหวดั/สาขา 

http://www.rubber.co.th/ewt/rubber_web/download/


คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1002 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
เอกสารยืน่ยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยงานของรฐั 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

จํานวน
เอกสาร
ฉบบัจรงิ 

จํานวน
เอกสา
รสําเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร 

 
หมายเหต ุ

1. บตัรประจําประชาชน 
 

กรมการ
ปกครอง 

1 1 ฉบับ กยท. : ถา่ยสําเนา 
เกษตรกรฯ : ลงลายมอื
ชือ่ รับรองสําเนาถกูตอ้ง
และลงวนัทีใ่นเอกสาร 

2. หนังสอืแสดง
กรรมสทิธิห์รอืสทิธิ
ครอบครองทีด่นิสวน
ยาง 

กรมทีด่นิ 1 1 ฉบับ กยท. : ถา่ยสําเนา 
เกษตรกรฯ : ลงลายมอื
ชือ่ รับรองสําเนาถกูตอ้ง
และลงวนัทีใ่นเอกสาร 
กรณีหลกัฐานทีด่นิตดิ
จํานองตอ้งใหผู้รั้บจํานอง
ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนา
และวนัทีม่าดว้ย 

3. แบบ กยท. 1 การยางแหง่ 
ประเทศไทย 

1 0 ฉบับ เกษตรกรฯ : ลงลายมอื
ชือ่ในแบบ กยท.1 

เอกสารอืน่ ๆ สาํหรบัยืน่เพิม่เตมิ  

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

จํานวน
เอกสาร
ฉบบัจรงิ 

จํานวน
เอกสา
รสําเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร 

 
หมายเหต ุ

1. หลกัฐานทีแ่สดงวา่ผู ้
ขออยูใ่นฐานะตวัแทน
โดยชอบธรรม ผู ้
อนุบาล ผูจั้ดการ
มรดก 

- 1 1 ฉบับ กยท. : ถา่ยสําเนา 
เกษตรกรผูย้ืน่ขอในฐานะ
ตวัแทนโดยชอบธรรม ฯ : 
ลงลายมอืชือ่รับรอง
สาํเนาถกูตอ้งและลงวนัที่
ในเอกสาร 

2. หนังสอืมอบอํานาจ
เพือ่รับการสง่เสรมิ
และสนับสนุนใหม้กีาร
ปลกูแทน ตาม
พระราชบญัญัตกิาร
ยางแหง่ประเทศไทย 
พ.ศ. 2558  (ปท.2) 
 

การยางแหง่ 
ประเทศไทย 

1 0 ฉบับ เ ก ษ ต ร ก ร ฯ  :ม อ บ ใ ห ้
บุคคลอื่นเป็นผูม้ีอํานาจ
ในการดําเนินการขอรับ
การสง่เสรมิและสนับสนุน
ใหม้ีการปลูกแทน โดย
ต อ้ ง ปิ ดอา ก ร แ สตม ป์
จํานวน 30 บาท พรอ้ม
สําเนาบัตรประชาชนของ
ผูม้อบอํานาจทีล่งลายมอื
ชือ่รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม 
คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
-   
 

หมายเหต ุ: - 
  



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1003 
 
คูม่อื สําหรบัประชาชน : การขอรบัการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารปลูก
แทน กรณีนติบิคุคล 2 
หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ : การยางแหง่ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและและสหกรณ์การเกษตร 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
สวนยางทีเ่ขา้หลักเกณฑข์อรับการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลูกแทน ตอ้งมเีนื้อทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ไร่ แต่ละไร่ 

มตีน้ยางไมน่อ้ยกวา่ 10 ตน้ โดยเฉลีย่ไม่นอ้ยกวา่ไร่ละ 25 ตน้ และเป็นตน้ยางเกา่อายุกวา่ 25 ปีขึน้ไป หรอืตน้ยางทรุดโทรม
เสยีหาย หรอืตน้ยางทีไ่ดผ้ลนอ้ยไม่คุม้คา่กับการบํารุงรักษาสวนยางทีอ่ยู่ในหลักเกณฑไ์ดรั้บการสง่เสรมิและสนับสนุน
ใหม้กีารปลกูแทนจะตอ้งไมเ่ป็นทีด่นิหวงหา้มของทางราชการ หรอืยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิหรอืเขตอทุยานแห่งชาต ิ
หรอืป่าทีค่ณะรัฐมนตรีมมีตกํิาหนดไวใ้หเ้ป็นป่าถาวรอันเป็นสมบัตขิองชาต ิ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากหน่วยราชการ
ผูรั้บผดิชอบใหเ้ป็นผูม้สีทิธทํิากนิ หรอืไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน ์หรอือยูอ่าศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาตเิป็นการชัว่คราว
เพือ่การทําสวนยาง 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธ ิท์ ีไ่ดร้บัการพจิารณาใหไ้ดร้บัการสง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้กีารปลกูแทน 
ตอ้งเป็นผูข้ ึน้ทะเบยีนไวก้ับการยางแห่งประเทศไทยในฐานะเป็นเจา้ของสวนยาง และเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีน 

ตามกฎหมายไทย การใหก้ารสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลกูแทนมใีหเ้ลอืก 5 แบบ 
1. แบบ 1  ปลกูแทนดว้ยยางพันธุด์ ี(ตน้ยางชําถงุ)  
2. แบบ 2  ปลกูแทนดว้ยยางพันธุด์ ี(ตดิตาในแปลง) 
3. แบบ 3  ปลกูแทนดว้ยไมย้นืตน้ทีม่คีวามสาํคัญทางเศรษฐกจิ  
4. แบบ 4  ปลกูแทนดว้ยปาลม์น้ํามัน  
5. แบบ 5  ปลกูแทนแบบผสมผสาน  
ในการขอรับการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลกูแทน ใหย้ืน่แบบพมิพคํ์าขอรับการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้ี

การปลกูแทน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัตกิารยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 (แบบ กยท.1) พรอ้มเอกสาร
หลักฐาน จากนัน้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยจะทําการสํารวจรังวัดทีด่นิ เมือ่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
อนุมัตคํิาขอแลว้ จะแจง้ผลใหท้ราบ พรอ้มทัง้นัดประชมุชีแ้จงขัน้ตอนการปลกูแทน ทําสญัญา และรับหนังสอืประจําตัว
ผูไ้ดรั้บการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลกูแทนตอ่ไป   

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
การยางแหง่ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
67/25ถนนบางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 
10700  โทร 02 433 2222 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต ุ: - ) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
การยางแหง่ประเทศไทยจังหวดั / สาขาทีรั่บผดิชอบพืน้ทีท่ี่
สวนยางตัง้อยู ่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต ุ: 
http://www.rubber.co.th/ewt/rubber_web/download/ 
Article/article_20150625115920.pdf) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการ : 20 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การรบัคําขอ 
1.1 ตรวจสอบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรชาวสวนยาง 
1.2 รับคําขอ ตามแบบ กยท. 1  
1.3 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

 
30 นาท ี

 
การยางแหง่
ประเทศไทย 
จังหวดั/สาขา 

2. การพจิารณาสํารวจตรวจสอบพืน้ทีส่วนยาง 
2.1 ลงทะเบยีนและบนัทกึขอ้มลูลงในระบบสารสนเทศ 
2.2 ประชมุชีแ้จงขอ้กําหนดทีผู่ย้ ืน่ขอตอ้งปฏบิตัใินการสํารวจรังวดั 
โดยใหปั้กหมดุหลกั(หมดุถาวร) ณ จดุทีส่ามารถตรวจไดง้า่ยใน
ภายหลงั และนัดหมายวนั เวลา และสถานทีท่ีจ่ะไปพบเพือ่จะไป
สาํรวจรังวดั  
2.3 ดําเนนิการสาํรวจรังวดั 

 
14 วนั 

 
การยางแหง่
ประเทศไทย 
จังหวดั/สาขา 

3. การอนุมตั ิ
3.1 อนุมัตแิละลงนาม 

 
5 วนั 

 
การยางแหง่
ประเทศไทย 
จังหวดั/สาขา 

http://www.rubber.co.th/ewt/rubber_web/download/
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3.2 แจง้ผลการพจิารณา 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
เอกสารยืน่ยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยงานของรฐั 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

จํานวน
เอกสาร
ฉบบัจรงิ 

จํานวน
เอกสา
รสําเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร 

 
หมายเหต ุ

1. บตัรประจําประชาชน 
 

กรมการ
ปกครอง 

1 1 ฉบับ กยท. : ถา่ยสําเนา 
ผูย้ืน่ขอฯ : ลงลายมอืชือ่ 
รับรองสําเนาถกูตอ้งและ

ลงวนัทีใ่นเอกสาร 
2. หนังสอืแสดง

กรรมสทิธิห์รอืสทิธิ
ครอบครองทีด่นิสวน
ยาง 

กรมทีด่นิ 1 1 ฉบับ กยท. : ถา่ยสําเนา 
ผูย้ืน่ขอฯ : ลงลายมอืชือ่ 
รับรองสําเนาถกูตอ้งและ

ลงวนัทีใ่นเอกสาร 
กรณีหลกัฐานทีด่นิตดิ

จํานองตอ้งใหผู้รั้บจํานอง
ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนา

และวนัทีม่าดว้ย 
3. แบบ กยท. 1 การยางแหง่ 

ประเทศไทย 
1 0 ฉบับ ผูย้ืน่ขอฯ : ลงลายมอืชือ่ 

ในแบบ กยท.1 
4. หนังสอืรับรองการจด

ทะเบยีน  
หา้งหุน้สว่นสามัญ 
หรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั 
หรอืบรษัิท จํากดั 

กรมพัฒนา
ธรุกจิการคา้ 

1 1 ฉบับ กยท. : ถา่ยสําเนา 
ผูย้ืน่ขอฯ : ลงลายมอืชือ่ 
รับรองสําเนาถกูตอ้งและ

ลงวนัทีใ่นเอกสาร 

5. หนังสอืแสดงฐานะวา่
เป็นผูจั้ดการ  หรอื 
ผูแ้ทน 
ซึง่เป็นผูดํ้าเนนิการ
ของนติบิคุคล 

- 1 1 ฉบับ กยท. : ถา่ยสําเนา 
ผูย้ืน่ขอฯ : ลงลายมอืชือ่ 
รับรองสําเนาถกูตอ้งและ

ลงวนัทีใ่นเอกสาร 

เอกสารอืน่ ๆ สาํหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

จํานวน
เอกสาร
ฉบบัจรงิ 

จํานวน
เอกสา
รสําเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร 

 
หมายเหต ุ

1. หลกัฐานทีแ่สดงวา่ผู ้
ขออยูใ่นฐานะตวัแทน
โดยชอบธรรม ผู ้
อนุบาล ผูจั้ดการ
มรดก 

- 1 1 ฉบับ กยท. : ถา่ยสําเนา 
ผูย้ืน่ขอฯ : ลงลายมอืชือ่
รับรองสําเนาถกูตอ้งและ   

ลงวนัทีใ่นเอกสาร 

2. หนังสอืมอบอํานาจ
เพือ่รับการสง่เสรมิ
และสนับสนุนใหม้กีาร
ปลกูแทน ตาม
พระราชบญัญัตกิาร
ยางแหง่ประเทศไทย 
พ.ศ. 2558  (ปท.2) 
 

การยางแหง่ 
ประเทศไทย 

1 0 ฉบับ ผูย้ืน่ขอฯ : มอบใหบ้คุคล
อืน่เป็นผูม้อํีานาจในการ

ดําเนนิการขอรับการ
สง่เสรมิและสนับสนุนใหม้ี
การปลกูแทน โดยตอ้งปิด
อากรแสตมป์จํานวน 30 
บาท พรอ้มสาํเนาบตัร
ประชาชนของผูม้อบ

อํานาจทีล่งลายมอืชือ่
รับรองสําเนาถกูตอ้ง 
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คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม 
คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
-   
 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การลงทะเบยีนเพือ่ชําระเงนิคา่ธรรมเนยีมทาง
อเิล็กทรอนกิส ์3 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : การยางแหง่ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
พระราชบัญญัตกิารยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ตามมาตรา 47 กําหนดใหบุ้คคลใดซึง่สง่ยางออกนอก

ราชอาณาจักรตอ้งเสยีเงนิค่าธรรมเนียมให ้กยท. ตามอัตราทีรั่ฐมนตรีประกาศกําหนดและใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสยี
คา่ธรรมเนียมพเิศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่ออกไปนอกและการนําเขา้มาในราชอาณาจักรซึง่สนิคา้ ผูส้ง่ยางออก
นอกราชอาณาจักรตอ้งเป็นผูท้ี่ไดรั้บอนุญาตเป็นผูค้า้ยางและใบอนุญาตเป็นผูส้่งยางออกนอกราชอาณาจักร  
ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมยาง และตอ้งลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยเป็นผูม้ีส ิทธิ์ชําระค่าธรรมเนียมรายละเอียด
http://www.rubber.co.th/ewtadmin/ewt/rubber_web/download/article/article_20150703105034.pdf 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
การยางแหง่ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  
ฝ่ายการคลงั 67/25 ถนนบางขนุนนท ์แขวงบางขนุนนท ์
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 02 433 2222/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. 
( มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 20 นาท ี
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี การยางแหง่ประเทศ
ไทย 

 
2. การพจิารณา 

พนักงานบนัทกึขอ้มูลในระบบ e-Cess และทําการตรวจสอบ
ขอ้มลู Profile และ Registration ID ทีไ่ดจ้าก Thai NSW เมือ่
ตรวจสอบขอ้มูลครบถว้นแลว้จงึอนุมัตใิหเ้ป็นผูม้สีทิธชิาํระเงนิ
สงเคราะห ์
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี การยางแหง่ประเทศ
ไทย 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคล 
และรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูม้อํีานาจในการรับรอง) 

กรมการปกครอง 

2. 
 

หลกัฐานทีแ่สดงวา่เป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตเป็นผูค้า้ยาง ตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการควบคมุยาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง โดยผูม้อํีานาจในการรับรอง) 

กรมวชิาการเกษตร 

3. 
 

หลกัฐานทีแ่สดงวา่เป็นผูท้ ีไ่ดร้บัอนุญาตเป็นผูส้ง่ยางออกนอก
ราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุยาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง โดยผูม้อํีานาจในการรับรอง) 

กรมวชิาการเกษตร 

4. 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูส้ง่ยางออก) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5. 
 

หลกัฐานทีแ่สดงถงึการเป็นเจา้ของบญัชเีงนิฝากทีอ่อกโดย
ธนาคาร หรอืสําเนาสมุดบญัชเีงนิฝากของผูส้ง่ยางออก ทีป่ระสงค์
จะใชเ้ป็นธนาคารรบัชําระเงนิสงเคราะห ์

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีผูส้ง่ยางออกเป็นผูดํ้าเนนิการในการชําระเงนิ
สงเคราะห ์พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยผูม้อํีานาจในการรับรอง) 

6. 
 

แบบ ง.ส.1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใหผู้ส้ง่ยางออกและ/หรอืตวัแทนออกของ ยืน่คําขอ
ลงทะเบยีนเป็นผูม้สีทิธชิําระเงนิสงเคราะหอ์เิล็กทรอนกิส ์ตามแบบ 
ง.ส.1) 

- 

7. 
 

แบบ ง.ส.2 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูส้ง่ยางออกไดม้อบหมายใหต้ัวแทนออกของคนเดยีว
หรอืหลายคน เป็นผูดํ้าเนนิการในการชาํระเงนิสงเคราะหท์าง
อเิล็กทรอนกิส ์ใหร้ะบรุายชือ่ตัวแทนออกของใหค้รบถว้นตามแบบ 
ง.ส.2) 

- 

8.  แบบ ง.ส.3 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีตวัแทนออกของไดรั้บมอบหมายจากผูส้ง่ยางออกคน
เดยีวหรอืหลายคน ใหเ้ป็นผูดํ้าเนนิการในการชําระเงนิสงเคราะหท์าง
อเิล็กทรอนกิส ์ใหร้ะบรุายชือ่ผูส้ง่ยางออกทีต่นเป็นตวัแทนใหค้รบถว้น 
ตามแบบ ง.ส.3) 

- 

9. 
 

แบบ ง.ส.4 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใหผู้ส้ง่ยางออกหรอืตวัแทนออกของลงทะเบยีนการใช ้
บรกิารซอฟตแ์วร/์ผูรั้บ-สง่ขอ้มูล/ลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส ์ตามแบบ 
ง.ส.4) 

- 

10. 
 

หนงัสอืสญัญาจา้งหรอืหนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมอบหมายหรอืจา้งตวัแทนออกของเป็น
ผูดํ้าเนนิการแทน) 

- 

11. 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคล ของตวัแทนออกของ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมตีวัแทนออกของ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

12. 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูม้อํีานาจกระทําการแทน
ตวัแทนออกของ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีมตีวัแทนออกของและตอ้งรับรองสําเนาถกูตอ้ง
โดยผูม้อํีานาจในการรับรอง) 

กรมการปกครอง 

13. 
 

หลกัฐานทีแ่สดงถงึการเป็นเจา้ของบญัชเีงนิฝากทีอ่อกโดย
ธนาคาร หรอืสําเนาสมุดบญัชเีงนิฝากของตวัแทนออกของ ที่
ประสงคจ์ะใชเ้ป็นธนาคารรบัชําระเงนิสงเคราะห ์กรณีใชบ้ญัชเีงนิ
ฝากของตวัแทนออกของในการชําระเงนิสงเคราะห ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีตวัแทนออกของเป็นผูดํ้าเนนิการชาํระเงนิ
สงเคราะหท์างอเิล็กทรอนกิส ์พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยผูม้อํีานาจ
ในการรับรอง) 

- 

 
 
 
 
 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1008 
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ย

ละ) 
1. ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. ง.ส. 1 
(หมายเหต:ุ -)  

2. ง.ส.2 
(หมายเหต:ุ -)  

3. ง.ส.3 
(หมายเหต:ุ -)  

4. ง.ส.4 
(หมายเหต:ุ -)  

5. ง.ส.5 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
กรณีผูส้ง่ยางออกหรือตัวแทนออกของ มีความประสงคจ์ะดําเนินการแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลหรือการอืน่ใด 

เกีย่บกบัการชาํระคา่ธรรมเนยีมทางอเิล็กทรอนกิส ์ใหย้ืน่ความประสงคต์ามแบบ ง.ส.5 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอคนืเงนิคา่ธรรมเนยีม 4 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : การยางแหง่ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่งหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการชําระเงนิสงเคราะห ์พ.ศ. 2555 

กําหนดใหผู้ป้ระสงคจ์ะสง่ยางออกนอกราชอาณาจักร จะตอ้งชําระเงนิค่าธรรมเนียมใหก้ับการยางแห่งประเทศไทย  
และถา้ไดช้ําระเงินค่าธรรมเนียมไวแ้ลว้ หากมีเหตุขัดขอ้งหรือจําเป็นอื่นใดทําใหไ้ม่สามารถส่งยางออกนอก
ราชอาณาจักร หรอืมเีหตอุืน่ใดทีก่ารยางแห่งประเทศไทยจําตอ้งคนืเงนิจํานวนใดๆ ใหแ้กผู่ส้ง่ออกยางออก ผูนั้น้มสีทิธิ
ขอรับเงนิคา่ธรรมเนยีมคนืไดต้ามหลกัเกณฑท์ีก่ารยางแห่งประเทศไทยกําหนด ซึง่การยางแห่งประเทศไทยไดกํ้าหนด
หลกัเกณฑไ์วใ้น ขอ้บงัคบักองทนุสงเคราะหก์ารทําสวนยางวา่ดว้ยวธิกีารรับชําระเงนิสงเคราะหท์างอเิล็กทรอนกิสแ์ละ
การคนืเงนิสงเคราะห ์พ.ศ. 2556 ใหผู้ส้ง่ยางออกจะตอ้งใชใ้บรับคา่ธรรมเนียมประกอบการสง่ออกภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกใบรับค่าธรรมเนียม หากไม่สามารถใชใ้บรับค่าธรรมเนียมไดภ้ายในกําหนด ตอ้งขอคนืเงนิค่าธรรมเนียม 
ต่อสํานักงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกใบรับค่าธรรมเนียมนัน้ ส่วนกรณีที่ไม่สามารถหรือไม่อาจส่งยางออก
ราชอาณาจักรไดอ้นัมใิชเ่นือ่งจากความผดิของผูส้ง่ยางออก ผูส้ง่ยางออกตอ้งยืน่ขอคนืเงนิคา่ธรรมเนียมภายใน 90 วัน 
นั บ แ ต่ วั น อ อ ก ใ บ รั บ เ งิ น ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม นั้ น ร า ย ล ะ เ อี ย ด
http://www.rubber.co.th/ewtadmin/ewt/rubber_web/download/article/article_20150626134231.pdf
เงื่อนไขการคนืเงินค่าธรรมเนียมผูป้ระสงคจ์ะขอคนืเงนิค่าธรรมเนียม ใหย้ื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ทีข่องการยางแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ฝ่ายการคลังหลังจากที ่กยท. พจิารณาคําขอและไดรั้บเอกสารยนืยันจากกรมศลุกากรแลว้ 
จะดําเนนิการอนุมัตคํิาขอ และจา่ยเงนิคนืใหแ้กผู่ส้ง่ยางออก  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
การยางแหง่ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  
ฝ่ายการคลัง 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท ์        
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 02 433 2222/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. ( มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง การยางแหง่ประเทศ
ไทย 

 
2. การพจิารณา 

พจิารณาคําขอคนืเงนิคา่ธรรมเนยีมและสง่ใหผู้ว้า่การยางแหง่
ประเทศไทยอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนัทําการ การยางแหง่ประเทศ
ไทย 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
หลกัฐานการทํารายการชําระคา่ธรรมเนยีม                              
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง โดยผูม้อํีานาจในการรับรอง) 

- 

2. 
 

หนงัสอืชีแ้จงเหตผุลทีไ่มส่ามารถสง่ยางออกนอกราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3. 
 

หลกัฐานการดําเนนิการเกีย่วกบัการผา่นพธิกีารศลุกากร(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองโดยเจา้หนา้ทีก่รมศลุกากร และ บรษัิทรับรองถกูตอ้ง
โดยผูม้อํีานาจในการรับรอง) 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1. ไมม่ ี
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. ขอ้บงัคับกองทนุสงเคราะหก์ารทําสวนยางวา่ดว้ยวธิกีารรับชําระเงนิสงเคราะหท์างอเิล็กทรอนกิสแ์ละการคนืเงนิ
สงเคราะห ์พ.ศ. 2556 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ
ขอ้บงัคับกองทนุสงเคราะหก์ารทําสวนยางวา่ดว้ยวธิกีารรับชําระเงนิสงเคราะหท์างอเิล็กทรอนกิสแ์ละการคนืเงนิ

สงเคราะห ์พ.ศ. 2556 
http://www.rubber.co.th/ewtadmin/ewt/rubber_web/download/article/article_20150626134231.pdf 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรชาวสวนยาง 5 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : การยางแหง่ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
พระราชบัญญัตกิารยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ไดบ้ัญญัตใิหจั้ดตัง้ &quot;กองทุนพัฒนายางพารา 

&quot; มวีัตถุประสงคเ์พือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการสนับสนุนและสง่เสรมิการพัฒนายางพารา โดยผูท้ีจ่ะไดรั้บประโยชน ์
จากกองทุนนี้จะตอ้งเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ไดข้ ึ้นทะเบียนไวก้ับการยาง 
แห่งประเทศไทย สําหรับผูท้ีจ่ะขึน้ทะเบยีนในสว่นของ เกษตรกรชาวสวนยาง จะตอ้งเป็นเจา้ของ ผูเ้ชา่หรือผูทํ้าสวน
ยางและคนกรีดยาง ซึง่มสีทิธไิดรั้บผลผลติจากตน้ยางในสวนยางนัน้ โดยทีด่นินัน้จะตอ้งเป็นทีด่นิทีม่กีรรมสทิธิห์รอื
สทิธคิรอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย และทีด่นินัน้ไดป้ลูกตน้ยางเป็นเนื้อทีไ่ม่นอ้ยกวา่สองไร่ แต่ละไร่มตีน้ยางปลูก 
ไม่นอ้ยกว่าสบิตน้ และโดยเฉลีย่ไม่นอ้ยกว่าไร่ละยีส่บิหา้ตน้ เมือ่ผูข้อขึน้ทะเบยีนเกษตรกรชาวสวนยางไดย้ืน่เอกสาร
ครบถว้น และการยางแห่งประเทศไทยพจิารณาเห็นวา่คุณสมัตคิรบถว้นแลว้จะอนุมัต ิและแจง้ใหม้ารับบัตรประจําตัว
เกษตรกรชาวสวนยางตอ่ไป 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
การยางแหง่ประเทศไทย (สาํนักงานกองทนุสงเคราะหก์ารทํา
สวนยาง เดมิ)  67/25 ถนนบางขนุนนท ์แขวงบางขนุนนท ์เขต
บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 02 433 2222 / 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
การยางแหง่ประเทศไทยสาขา (สาํนักงานกองทนุสงเคราะหก์าร
ทําสวนยางจังหวัด/อําเภอ/ศนูยป์ฏบิตักิาร เดมิ) ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน ( 
http://www.rubber.co.th/ewtadmin/ewt/rubber_web/do
wnload/article/article_20150625115920.pdf ) / ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี การยางแหง่ประเทศ
ไทย 

 
2. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

พจิารณาคณุสมบัต ิเงือ่นไข และหลักเกณฑข์องผูข้อขึน้
ทะเบยีนเกษตรกรชาวสวนยาง และอนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

29 วนั การยางแหง่ประเทศ
ไทย 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งและลงวนัทีใ่นเอกสาร
สาํเนา) 

กรมการปกครอง 

2. 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กระทรวงมหาดไทย 

3. 
 

เอกสารแสดงสทิธิใ์นทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งและลงวนัทีใ่นเอกสาร
สาํเนา) 

กรมทีด่นิ 



คูม่อืปฏบิตังิานของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1012 
 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
4. 

 
รูปถา่ยขนาด 1 นิว้ 3 รูป 
ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5. 
 

แบบคําขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกรชาวสวนยาง คบก.1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเจา้ของสวนยาง ผูเ้ชา่หรอืผูทํ้าสวนยางเป็นผูข้อขึน้
ทะเบยีน) 

- 

6. 
 

แบบคําขอขึน้ทะเบยีนคนกรดียาง คบก.2 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีคนกรดียางเป็นผูข้อขึน้ทะเบยีน) 

- 

7. 
 

หนงัสอืรบัรองจากเจา้ของทีด่นิ คบก. 3 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูทํ้าสวนยางเป็นผูข้อขึน้ทะเบยีน) 

- 

8. 
 

หนงัสอือํานาจกรณีใหต้วัแทนดําเนนิการ คบก. 4 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเจา้ของสวนยาง ผูเ้ชา่หรอืผูทํ้าสวนยาง มอบอํานาจให ้
ตวัแทนดําเนนิการขอขึน้ทะเบยีน) 

- 

9. 
 

สญัญาเชา่ทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูเ้ชา่สวนยางเป็นผูข้อขึน้ทะเบยีน) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ย

ละ) 
1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
กรณีผูเ้ยาวเ์ป็นผูข้อขึน้ทะเบยีนเกษตรกรชาวสวนยาง ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูแ้ทนโดนชอบธรรมตามแบบ 

คบก.5http://www.rubber.co.th/ewtadmin/ewt/rubber_web/download/article/article_20151010230918.pdf 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 6 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : การยางแหง่ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
พระราชบัญญัตกิารยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ไดบ้ัญญัตใิหจั้ดตัง้ &quot;กองทุนพัฒนายางพารา&quot;  

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการสนับสนุนและสง่เสรมิการพัฒนายางพารา โดยผูท้ีจ่ะไดรั้บประโยชนจ์ากกองทนุ
นี้จะตอ้งเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนไวก้ับการยางแห่งประเทศไทย 
สําหรับผูท้ี่จะขึน้ทะเบยีนในส่วนของ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จะตอ้งเป็น สมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตร
ชาวสวนยางทีจ่ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตามกฎหมาย แตไ่มร่วมถงึบรษัิทจํากัด หา้งหุน้สว่นจํากัดและหา้งหุน้สว่นสามัญ 
ทีม่ีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นถือหุน้หรือหุน้สว่นไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน และสมาชกิทัง้หมดตอ้งขึน้ทะเบยีนเป็น
เกษตรกรชาวสวนยางแลว้ เมือ่ตัวแทนผูข้อขึน้ทะเบยีนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ไดย้ืน่เอกสารครบถว้นและการ
ยางแหง่ประเทศไทยพจิารณาเห็นวา่คณุสมบตัคิรบถว้น แลว้ จะอนุมัต ิและแจง้ใหม้ารับบัตรประจําตัวเกษตรกรชาวสวน
ยางตอ่ไป 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
การยางแหง่ประเทศไทย (สาํนักงานกองทนุสงเคราะหก์ารทําสวน
ยาง เดมิ) 67/25 ถนนบางขนุนนท ์แขวงบางขนุนนท ์เขตบางกอก
นอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 02 433 2222 / ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 
น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
การยางแหง่ประเทศไทยสาขา (สาํนักงานกองทนุสงเคราะหก์ารทํา
สวนยางจังหวัด/อําเภอ/ศนูยป์ฏบิตักิาร เดมิ)  ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(http://www.rubber.co.th/ewtadmin/ewt/rubber_web/downl
oad/article/article_20150625115920.pdf )/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 
น. 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 วนั 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่
รบัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี การยางแหง่
ประเทศไทย 

 
2. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

พจิารณาและอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

29 วนั การยางแหง่
ประเทศไทย 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของตวัแทนสถาบันฯ พรอ้มลงลายมอืชือ่รับรองสําเนา
ถกูตอ้งและลงวนัที ่) 

กรมการปกครอง 

2. 
 

แบบคําขอขึน้ทะเบยีนสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตามแบบ คบ.ส 1) 

- 

3. 
 

บญัชรีายชือ่สมาชกิท ัง้หมด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตามแบบ คบ.ส 2) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
4. 

 
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งและลงวนัที ่ในเอกสาร
สาํเนา ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5. 
 

สําเนาเอกสารซึง่แสดงวตัถุประสงคใ์นการดําเนนิกจิการทีเ่กีย่วกบั
ยางพารา 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งและลงวนัที ่ในเอกสาร
สาํเนา ) 

- 

6. 
 

บญัชรีายชือ่คณะกรรมการชุดปจัจบุนั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7. 
 

สําเนารายงานการประชุมทีแ่สดงมตมิอบหมายผูแ้ทนใหข้ ึน้
ทะเบยีนสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งและลงวนัที ่ในเอกสาร
สาํเนา ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อื สําหรบัประชาชน : การขอรบัการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารปลูกแทน
กรณีผูเ้ชา่ หรอืผูท้าํสวนยาง 7 
หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ : การยางแหง่ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและและสหกรณ์การเกษตร 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
สวนยางทีเ่ขา้หลักเกณฑข์อรับการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลูกแทน ตอ้งมเีนื้อทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ไร่ แต่ละไร่ 

มตีน้ยางไมน่อ้ยกวา่ 10 ตน้ โดยเฉลีย่ไม่นอ้ยกวา่ไร่ละ 25 ตน้ และเป็นตน้ยางเกา่อายุกวา่ 25 ปีขึน้ไป หรอืตน้ยางทรุดโทรม
เสยีหาย หรอืตน้ยางทีไ่ดผ้ลนอ้ยไม่คุม้คา่กับการบํารุงรักษาสวนยางทีอ่ยู่ในหลักเกณฑไ์ดรั้บการสง่เสรมิและสนับสนุน
ใหม้กีารปลกูแทนจะตอ้งไมเ่ป็นทีด่นิหวงหา้มของทางราชการ หรอืยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิหรอืเขตอทุยานแห่งชาต ิ
หรอืป่าทีค่ณะรัฐมนตรีมมีตกํิาหนดไวใ้หเ้ป็นป่าถาวรอันเป็นสมบัตขิองชาต ิ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากหน่วยราชการ
ผูรั้บผดิชอบใหเ้ป็นผูม้สีทิธทํิากนิ หรอืไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน ์หรอือยูอ่าศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาตเิป็นการชัว่คราว
เพือ่การทําสวนยาง 

 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธ ิท์ ีไ่ดร้บัการพจิารณาใหไ้ดร้บัการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารปลกูแทน 
ตอ้งเป็นผูข้ ึน้ทะเบยีนไวก้บัการยางแหง่ประเทศไทยในฐานะเป็น ผูเ้ชา่ หรอืผูทํ้าสวนยางการใหก้ารสง่เสรมิและ

สนับสนุนใหม้กีารปลกูแทนมใีหเ้ลอืก 5 แบบ 
1. แบบ 1 ปลกูแทนดว้ยยางพันธุด์ ี(ตน้ยางชําถงุ)  
2. แบบ 2 ปลกูแทนดว้ยยางพันธุด์ ี(ตดิตาในแปลง) 
3. แบบ 3 ปลกูแทนดว้ยไมย้นืตน้ทีม่คีวามสาํคัญทางเศรษฐกจิ  
4. แบบ 4 ปลกูแทนดว้ยปาลม์น้ํามัน  
5. แบบ 5 ปลกูแทนแบบผสมผสาน  
ในการขอรับการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลกูแทน ใหย้ืน่แบบพมิพคํ์าขอรับการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้ี

การปลกูแทน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัตกิารยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 (แบบ กยท.1) พรอ้มเอกสาร
หลักฐาน จากนัน้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยจะทําการสํารวจรังวัดทีด่นิ เมือ่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 
อนุมัตคํิาขอแลว้ จะแจง้ผลใหท้ราบ พรอ้มทัง้นัดประชมุชีแ้จงขัน้ตอนการปลกูแทนทําสญัญา และรับหนังสอืประจําตัวผู ้
ไดรั้บการสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลกูแทนตอ่ไป 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
การยางแหง่ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
67/25ถนนบางขนุนนทเ์ขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร 10700  โทร 02 433 2222 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต ุ: - ) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
2. การยางแหง่ประเทศไทยจังหวดั / สาขาที่
รับผดิชอบพืน้ทีท่ีส่วนยางตัง้อยู ่ 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต ุ: 
http://www.rubber.co.th/ewt/rubber_web/downl
oad/ 
Article/article_20150625115920.pdf) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการ : 20 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การรบัคําขอ 
1.1 ตรวจสอบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรชาวสวนยาง 
1.2 รับคําขอ ตามแบบ กยท. 1 
1.3 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

 
30 นาท ี

 
การยางแหง่ประเทศ
ไทย จังหวดั/สาขา 

2. การพจิารณาสํารวจตรวจสอบพืน้ทีส่วนยาง 
2.1 ลงทะเบยีนและบนัทกึขอ้มูลลงในระบบสารสนเทศ 

2.2 ประชมุชีแ้จงขอ้กําหนดทีผู่ย้ ืน่ขอตอ้งปฏบิัตใินการสํารวจ
รังวัด โดยใหปั้กหมุดหลัก(หมุดถาวร) ณ จุดทีส่ามารถตรวจได ้
ง่ายในภายหลัง และนัดหมายวัน เวลา และสถานทีท่ีจ่ะไปพบ
เพือ่จะไปสาํรวจรังวดั  
2.3 ดําเนนิการสาํรวจรังวดั 
 

14 วนั การยางแหง่ประเทศ
ไทย จังหวดั/สาขา 

http://www.rubber.co.th/ewt/rubber_web/download/
http://www.rubber.co.th/ewt/rubber_web/download/
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3. การอนุมตั ิ
3.1 อนุมัตแิละลงนาม 
3.2 แจง้ผลการพจิารณา 

5 วนั การยางแหง่ประเทศ
ไทย จังหวดั/สาขา 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คาํขอ 
เอกสารยืน่ยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยงานของรฐั 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

จํานวน
เอกสาร
ฉบบัจรงิ 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนว่ย
นบั

เอกสาร 
 

หมายเหต ุ

1. บตัรประจําประชาชน 
 

กรมการ
ปกครอง 

1 1 ฉบับ กยท. : ถา่ยสําเนา 
ผูย้ืน่ขอฯ : ลงลายมอืชือ่ 

รับรองสําเนาถกูตอ้งและลง
วนัทีใ่นเอกสาร 

2. หนังสอืแสดง
กรรมสทิธิห์รอืสทิธิ
ครอบครองทีด่นิสวน
ยาง 

กรมทีด่นิ 1 1 ฉบับ กยท. : ถา่ยสําเนา 
ผูย้ืน่ขอฯ : ลงลายมอืชือ่ 

รับรองสําเนาถกูตอ้งและลง
วนัทีใ่นเอกสาร 

กรณีหลกัฐานทีด่นิตดิ
จํานองตอ้งใหผู้รั้บจํานอง
ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนา

และวนัทีม่าดว้ย 
3. แบบ กยท. 1 การยางแหง่ 

ประเทศไทย 
1 0 ฉบับ ผูย้ืน่คําขอฯ ในฐานะผูเ้ชา่ 

ผูทํ้าสวนยาง : ลงลายมอื
ชือ่ในแบบ กยท.1 

4. แบบ กยท. 3 การยางแหง่ 
ประเทศไทย 

1 0 ฉบับ ผูย้ืน่คําขอฯ ในฐานะผูเ้ชา่ 
หรอื ผูทํ้าสวนยาง จะตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมจาก

เจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ
นัน้ 

เอกสารอืน่ ๆ สาํหรบัยืน่เพิม่เตมิ  
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

จํานวน
เอกสาร
ฉบบัจรงิ 

จํานวน
เอกสา
รสําเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร 

 
หมายเหต ุ

1. หลักฐานที่แสดงว่าผู ้
ขออยู่ในฐานะตัวแทน
โ ด ย ช อ บ ธ ร ร ม  ผู ้
อ นุ บ า ล  ผู ้จั ด ก า ร
มรดก 

- 1 1 ฉบับ กยท. : ถา่ยสําเนา 
ผูย้ืน่ขอฯ : ลงลายมอืชือ่

รับรองสําเนาถกูตอ้งและลง
วนัทีใ่นเอกสาร 

2. หนังสือมอบอํานาจ
เพื่อ รับการส่ง เสริม
และสนับสนุนใหม้กีาร
ป ลู ก แ ท น  ต า ม
พระราชบัญญัติการ
ยางแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2558  (ปท.2) 
 

การยางแหง่ 
ประเทศไทย 

1 0 ฉบับ ผูย้ืน่ขอฯ : มอบใหบ้คุคลอืน่
เป็นผูม้อํีานาจในการ

ดําเนนิการขอรับการสง่เสรมิ
และสนับสนุนใหม้กีารปลกู

แทน โดยตอ้งปิดอากร
แสตมป์จํานวน      30 บาท 
พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน

ของผูม้อบอํานาจทีล่ง
ลายมอืชือ่รับรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การยืน่คําขอรบัการสง่เสรมิ สนบัสนุน และใหค้วามชว่ยเหลอื
เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง และผูป้ระกอบกจิการยาง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : การยางแหง่ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธกิูย้มืเงนิ 

1. ผูม้สีทิธกิูย้มืทีเ่ป็นเกษตรชาวสวนยางตอ้งมคีณุสมบัต ิดงันี้ 
1.1 เป็นผูท้ีข่ ึน้ทะเบยีนกบัการยางแหง่ประเทศไทย 
1.2 บรรลนุติภิาวะ 
1.3 ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
1.4 เป็นผูม้คีวามซือ่สตัยส์จุรติ มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย และขยันขนัแข็งในการประกอบอาชพี  

2. สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางทีม่สีทิธกิูย้มืตอ้งมคีณุสมบตั ิดงันี ้
2.1ขึน้ทะเบยีนกับการยางแหง่ประเทศไทย 
2.2 มทีนุเรอืนหุน้ไม่ตํา่กวา่หา้หมืน่บาท 
2.3 มวีนัิยทางการเงนิ และไม่มหีนีผ้ดินัดคา้งชาํระตอ่สถาบนัการเงนิและการยางแหง่ประเทศไทย 

กรณีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไดรั้บการผ่อนผัน การขยายเวลาชําระหนี้ การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสรา้งหนี้
การไกลเ่กลีย่คด ีการประนอมหนี้ และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถชําระหนี้ไดต้ามเงือ่นไข ถอืวา่มคีณุสมบัต ิ
ทีจ่ะกูย้มืได ้

3. ผูป้ระกอบกจิการยางทีม่สีทิธกิูย้มืตอ้งมคีณุสมบตั ิดงันี ้
3.1 เป็นผูทํ้าธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับยางพาราทีม่สีญัชาตไิทย 
3.2 เป็นผูข้ ึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบกจิการยางตามหลกัเกณฑท์ีก่ารยางแหง่ประเทศไทยกําหนด 
3.3 มวีนัิยทางการเงนิ และไม่มหีนีผ้ดินัดคา้งชาํระตอ่สถาบนัการเงนิและการยางแหง่ประเทศไทย 

4. คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธรัิบเงนิอดุหนุนเกษตรกรชาวสวนยาง 
4.1 เป็นผูท้ีข่ ึน้ทะเบยีนกบัการยางแหง่ประเทศไทย 
4.2 บรรลนุติภิาวะ 
4.3 ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
4.4 เป็นผูม้คีวามซือ่สตัยส์จุรติ มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย และขยันขยันแข็งในการประกอบอาชพี 

5. สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 
5.1 ขึน้ทะเบยีนกับการยางแหง่ประเทศไทย 
5.2 มทีนุเรอืนหุน้ไม่ตํา่กวา่หา้หมืน่บาท 
5.3 มวีนัิยทางการเงนิและไมม่หีนีผ้ดิคา้งชาํระตอ่สถาบนัการเงนิและการยางแหง่ประเทศไทย 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด))  
การยางแหง่ประเทศไทยสาขา/จังหวดั/เขต/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 45 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี - 
 

2. การพจิารณา 
การพจิารณาคําขอกูแ้ละเงนิอดุหนุน 
(หมายเหต:ุ -)  

29 วนั - 
 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อนุมัตเิงนิกูห้รอืเงนิอดุหนุน 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วนั - 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
หลกัฐานการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบนัเกษตรกร
ชาวสวนยาง หรอืผูป้ระกอบกจิการยาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณี) 

- 

2. 
 

แบบ กอก.1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กอก.1 สาํหรับคําขอกู)้ 

- 

3. 
 

แบบ กอก.11 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แบบกอก.11 สําหรับคําขอรับเงนิอดุหนุน) 

- 

4. 
 

โครงการ/แผนงาน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5. 
 

งบทดรอง ณ วนัสิน้เดอืน กอ่นยืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูป้ระกอบ
กจิการยาง) 

- 

6. 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทนุ และงบกระแสเงนิสด 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูป้ระกอบ
กจิการยาง ในกรณีปิดบญัชไีม่แลว้เสร็จใหใ้ชง้บการเงนิกอ่นหนา้นัน้หนึง่
ปี) 

- 

7. 
 

สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการดําเนนิการคร ัง้ทีม่มีต ิ
ขอเงนิกูห้รอืขอรบัเงนิอุดหนุน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูป้ระกอบ
กจิการยาง ในกรณีกูย้มืเพือ่การลงทนุในทรัพยส์นิ) 

- 

8. 
 

สําเนารายงานการประชุมใหญค่ร ัง้ทีม่มีตใิหล้งทนุในทรพัยส์นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางและผูป้ระกอบกจิการ
ยางในกรณีกูย้มืเพือ่การลงทนุในทรัพยส์นิ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม 
คา่ธรรมเนยีม 

(บาท / รอ้ยละ) 
1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. กอก.1 
(หมายเหต:ุ -)  

2. กอก.11 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: -  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอรบัสวสัดกิารเพื่อ่เกษตรกรชาวสวนยาง 9 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : การยางแหง่ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
เกษตรกรชาวสวนยาง หมายความว่า เจา้ของ ผูเ้ชา่ หรือผูทํ้าสวนยางและคนกรีดยางซึง่มสีทิธไิดรั้บ ผลผลติ

จากตน้ยางในสวนยางนัน้ และไดข้ึน้ทะเบยีนไวก้ับการยางแห่งประเทศไทยการขอรับสวัสดกิารเพือ่เกษตรกรชาวสวนยาง 
ม ี3 กรณี 

1. กรณีที ่1 การขอรับความชว่ยเหลอืกรณีสวนยางประสบภัย การใหเ้งนิชว่ยเหลอืแกเ่กษตรกรชาวสวนยางกรณี
สวนยางประสบภัย เชน่ อคัคภีัย วาตภัย อทุกภัย ภัยแลง้ รวมถงึภัยทีเ่กดิจากโรคหรอืศัตรูพชืทกุชนดิจนเสยีสภาพสวน
ยาง หรือกรณีอืน่ตามทีค่ณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกําหนด มวีัตถุประสงค ์เพือ่ชว่ยเหลอืตามความจําเป็น 
เมือ่เกดิเหตภุัยพบิัตขิ ึน้ในทอ้งที ่โดยมุ่งทีจ่ะบรรเทาความเดอืดรอ้นเฉพาะหนา้ของเกษตรกรชาวสวนยางทีป่ระสบภัย
ในเบือ้งตน้ โดยมไิดมุ้่งเพือ่จะชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กผู่ใ้ดคณุสมบัตขิองเกษตรกรชาวสวนยางผูไ้ดรั้บการชว่ยเหลอื
กรณีสวนยางประสบภัย  

1.1 เป็นเกษตรกรชาวสวนยางทีส่วนยางประสบภัยทีม่ตีน้ยางไดรั้บความเสยีหายคราวเดยีวกนัไม่นอ้ยกวา่ 20 ตน้
ตอ่ไร่ในบรเิวณทีไ่ดรั้บความเสยีหาย 

1.2 ทีด่นิสวนยางทีป่ระสบภยั ตอ้งมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
เกษตรกรชาวสวนยางทีป่ระสงคข์อรับความชว่ยเหลอื แจง้ขอรับความชว่ยเหลอืตอ่พนักงานทีป่ฏบิัตงิานอยู่ใน

พืน้ทีท่ีเ่กดิภัยพบิตัภิายใน ๑๕ วนั นับถัดจากวนัทีป่ระสบภัย หรอืนับถัดจากวนัทีเ่หตภุัยพบิตันัิน้ไดส้ ิน้สดุลง แลว้แตก่รณี 
2. กรณีที ่2 การขอรับเงนิชว่ยเหลอืแกท่ายาทของเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสยีชวีติให ้

ชว่ยเหลอืเป็นคา่ปลงศพ 
3. กรณีที ่3 การขอเงนิทนุกูย้มืเพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้น เงนิทนุกูย้มืเพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของเกษตรกร

ชาวสวนยาง มวีตัถุประสงค ์เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีไดรั้บความเดอืดรอ้น ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 ประสบภัยพบิตั ิไดแ้ก ่อัคคภีัย อทุกภัย วาตภัย และภัยแลง้ 
3.2 เพือ่การรักษาพยาบาลของตนเอง 
3.3 เพือ่ปรับปรุงทีอ่ยู่อาศัย ยานพาหนะ และเครือ่งมอื เครือ่งใชใ้นการประกอบอาชพี 
3.4 เพือ่เป็นทนุในการประกอบอาชพีเสรมิ 
3.5 กรณีอืน่ตามทีผู่ว้า่การกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการยางแหง่ประเทศไทย 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด))  
การยางแหง่ประเทศไทยสาขา/จังหวดั/เขต/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 45 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี - 
 

2. การพจิารณา 
การพจิารณาคําขอรับเงนิสวัสดกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  

29 วนั - 
 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
พจิารณาอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

15 วนั - 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

2. 
 

บตัรประจําตวัเกษตรกรชาวสวนยาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
3. 

 
แบบ งสก.1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เกษตรกรชาวสวนยาง 
/ตวัแทน/ 
ทายาท ยืน่คําขอรับสวัสดกิารแลว้แตก่รณี ตามแบบ งสก.1) 

- 

4. 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจใหบ้คุคลอืน่ยืน่คําขอ) 

- 

5. 
 

สําเนาเอกสารแสดงกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง (เฉพาะกรณีสวนประสบภัย)) 

- 

6. 
 

ใบมรณะบตัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง (เฉพาะกรณีขอรับเงนิชว่ยเหลอืคา่ปลง
ศพ)) 

- 

7. 
 

หลกัฐานแสดงการเป็นทายาทของเกษตรกรชาวสวนยางที่
เสยีชวีติ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง (เฉพาะกรณีขอรับเงนิชว่ยเหลอืคา่ปลง
ศพ)) 

- 

8. 
 

หลกัฐานแสดงวา่เป็นผูท้ ีไ่ดจ้ดัการงานศพของเกษตรกรชาวสวน
ยางทีเ่สยีชวีติ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หนังสอืรับรองโดยเจา้อาวาส หรอืผูนํ้าศาสนา (เฉพาะกรณี
ขอรับเงนิชว่ยเหลอืคา่ปลงศพ)) 

- 

9. 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรอืสําเนาบตัรประจําตวัเกษตรกร
ชาวสวนยางทีเ่สยีชวีติ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง (เฉพาะกรณีขอรับเงนิชว่ยเหลอืคา่ปลง
ศพ)) 

- 

10. 
 

เอกสารโครงการ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณียืน่ขอเงนิทนุกูย้มืเพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นโดยการ
ประกอบอาชพีเสรมิ) 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. งสก.1 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การสง่เสรมิ และสนบัสนนุ สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : การยางแหง่ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธขิอรบัเงนิสนบัสนนุ 

คณุสมบัตขิองสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางทีม่สีทิธขิอรับเงนิสนับสนุน มดีงันี ้
1. ขึน้ทะเบยีนกบัการยางแหง่ประเทศไทย 
2. จดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล 
3. มทีะเบยีนสมาชกิสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 
4. อยู่ภายใตก้ารสง่เสรมิสนับสนุนของการยางแห่งประเทศไทย โดยมกีารดําเนนิกจิกรรมในเรือ่งการผลติ การแปรรูป 

การผลติผลติภัณฑย์าง ไมย้าง การตลาด หรอืกจิกรรมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนายางพารา 
5. เป็นสถาบนัฯ ทีดํ่าเนนิกจิกรรม ณ ทีทํ่าการหรอืโรงงานของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (ในกรณีคา่ใชจ้า่ย

เพือ่สนับสนุนการบรหิารจัดการสถาบนัฯ จะตอ้งดําเนนิกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัทีทํ่าการหรอืโรงงานของสถาบนัฯ เทา่นัน้) 
6. เป็นสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง ทีม่วีนัิยทางการเงนิ ไม่มหีนี้ผดินัดคา้งชําระตอ่สถาบันการเงนิและการยาง

แห่งประเทศไทย กรณีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทีม่หีนี้และไดรั้บการผ่อนผัน การขยายเวลาชําระหนี้ การลดหนี ้
การปรับปรุงโครงสรา้งหนี ้การไกลเ่กลีย่คด ีการประนอมหนี้ และสามารถชําระหนี้ไดต้ามเงือ่นไข ถอืวา่มคีณุสมบัตทิีจ่ะไดรั้บ
เงนิสนับสนุน 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีร่าชการกําหนด))  
ณ ทีทํ่าการการยางแหง่ประเทศไทยสาขา/จังหวดั/เขต/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 45 วนั 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นที่

รบัผดิชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 

สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางยืน่คําขอรับเงนิสนับสนุน ตามแบบ 
งสบ.1 พรอ้มเอกสารหลักฐาน และพนักงานตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี - 
 

2. การพจิารณา 
พนักงานตรวจสอบ ตรวจสอบความถกูตอ้งของคณุสมบตัผิูข้อรับ
เงนิสนับสนุนฯและโครงการฯ ทีย่ืน่ 
(หมายเหต:ุ -)  

29 วนั - 
 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
พจิารณาอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

15 วนั - 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
หนงัสอืรบัรอง การขึน้ทะเบยีนสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2. 
 

แบบ งสบ.1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3. 
 

โครงการ/กจิกรรม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4. 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

5. 
 

แผนการดําเนนิงานประจําปี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6. 
 

แผนงานใชจ้า่ยเงนิประจําปี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7. 
 

สําเนารายงานการประชุมทีม่มีตใิหข้อรบัเงนิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

8. 
 

รายชือ่คณะกรรมการ สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางและทะเบยีน
สมาชกิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์การยางแหง่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โทรศพัท ์0 2433 222 ตอ่ 144, 145 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3 ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี
11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การใหส้นิเชือ่แก่ชาวประมงและผูป้ระกอบธุรกจิ
เกีย่วขอ้งกบัประมง 1 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :  องคก์ารสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. เป็นผูป้ระกอบอาชพีประมงทีถู่กตอ้งตามกฎหมายประกอบดว้ย ใบทะเบยีนเรือ อาชญาบัตร หรือเอกสารที่

กรมประมงออกให ้
2. เป็นผูป้ระกอบธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการประมงหรอืสถานบนัการประมงทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 
3. ตอ้งเป็นผูม้คีวามสามารถในการชําระหนี้โดยพจิารณา จากรายได ้, คา่ใชจ้่ายการดําเนนิงาน , ความสามารถ

ในการหารายได ้และรวมถงึประวตักิารชาํระหนี ้
4. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมเีอกสาร ดงันี ้

4.1 สาํเนาบตัรประชาชนของผูกู้ ้, ผูค้ํ้าประกนัรวมทัง้คูส่มรส 
4.2สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูกู้ ้, ผูค้ํ้าประกนัรวมทัง้คูส่มรส 
4.3 สาํเนาทะเบยีนสมรสผูกู้ ้, ผูค้ํ้าประกนั 
4.4 สาํเนาใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ตัวผูกู้ ้, ผูค้ํ้าประกนัรวมทัง้คูส่มรส 
4.5 สาํเนาใบหยา่ หรอืใบมรณะบตัร ในกรณีคูส่มรสแยกทาง หรอืเสยีชวีติ 
4.6 สาํเนาหลกัฐานโฉนดทีด่นิ หรอื นส.3ก. ทีเ่สนอเป็นหลักประกนัเงนิกู ้(กรณีใชห้ลักทรัพยค้ํ์าประกนั) 
4.7 กรณี สนิเชือ่ซอ่มแซมปรับปรุงเรอื จะตอ้งมหีลักฐานเพิม่เตมิดงันี ้

(1) แผนงานหรอืรายละเอยีดการซอ่มแซมปรับปรุงเรอืประมง 
(2) สาํเนาใบอนุญาตเครือ่งมอืทําประมงของกรมประมง (อาชญาบัตร) มชีือ่ผูข้อสนิเชือ่เป็นผูไ้ดรั้บ

อนุญาตกรณีโอนหรอืขายเรอือนุโลมใหเ้ป็นชือ่ของผูข้ายไดห้รอืเอกสารทีก่รมประมงออกให ้
(3) สาํเนาทะเบยีนเรอืไทยมชีือ่ผูข้อสนิเชือ่เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ ์

4.8 เอกสารเครดติบโูรของผูกู้ ้
**หมายเหต ุ หลกัฐานสําเนาทกุฉบับเจา้ของตอ้งลงชือ่รับรองถกูตอ้ง  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  :  องคก์ารสะพานปลาทุกแหง่ /  
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ  หนว่ยงาน 
โทรศพัท ์:  02-2122050 , 02-2117300 
โทรสาร :  02-2128678 
Email : - 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  :   
เปิดใหบ้รกิาร จนัทร  ์- ศุกร  ์
ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด 
ต ั�งแตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. (มพีกัเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30. วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร  

1.1 ยืน่คําขอสนิเชือ่ 
1.2 ตรวจสอบเอกสาร 
1.3 เสนอพจิารณาอนุมัต ิ

 
10 วนั 
13 วนั 
7 วนั 

 
องคก์ารสะพานปลา 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐั
ผูอ้อกเอกสาร 

 ไมม่เีพิม่เตมิ  

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม        
(บาท / รอ้ยละ) 

 ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
 ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : ใหเ้ชา่ทรพัยส์นิและทีด่นิในบรเิวณสะพานปลาและทา่เทยีบ
เรอืประมง 2 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
เป็นผูท้ีส่นใจจะประกอบกจิการภายในบรเิวณสะพานปลาและทา่เทยีบเรอืประมง 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสะพานปลากรุงเทพ เลขที ่149 ถนนเจรญิกรุง58 แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพ โทร. 02-211-4394 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (สงักดัฝ่ายปฏบิตักิาร 1 "ยกเวน้วนัหยุดทีท่างองคก์ารสะพาน
ปลากําหนด"))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิด
ใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ เลขที ่340 หมูท่ี6่ ตําบลทา้ยบา้น 
อําเภอเมอืง จังหวดัสมทุรปราการ โทร.02-173-9046-47/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (สงักดัฝ่ายปฏบิตักิาร 1 "ยกเวน้วนัหยุดทีท่างองคก์ารสะพาน
ปลากําหนด"))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิด
ใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร เลขที ่1024 ถนนวเิชยีรโชกฎ ตําบล
มหาชยั อําเภอเมอืง จังหวดัสมุทรสาคร โทร.034-422-803/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (สงักดัฝ่ายปฏบิตักิาร 1 "ยกเวน้วนัหยุดทีท่างองคก์ารสะพาน
ปลากําหนด"))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิด
ใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสะพานปลานครศรธีรรมราช เลขที ่341 ตําบลปากพนังฝ่ัง
ตะวนัตก อําเภอปากพนัง จังหวดันครศรธีรรมราช โทร.075-444-033/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (สงักดัฝ่ายปฏบิตักิาร 1 "ยกเวน้วนัหยุดทีท่างองคก์ารสะพาน
ปลากําหนด"))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิด
ใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานทา่เทยีบเรอืประมงตราดและอา่งศลิา เลขที ่426-427 หมูท่ี8่ 
ถนนชลประทาน ตําบลวงักระแจะ อําเภอเมอืง จังหวดัตราด 
โทร. 039-511-176/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (สงักดัฝ่ายปฏบิตักิาร 1 "ยกเวน้วนัหยุดทีท่างองคก์ารสะพาน
ปลากําหนด"))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิด
ใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานทา่เทยีบเรอืประมงหัวหนิและปราณบรุ ีถนนชมสนิธุ ์ตําบลหัวหนิ 
อําเภอหัวหนิ จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์โทร. 032-511-178/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (สงักดัฝ่ายปฏบิตักิาร 1 "ยกเวน้วนัหยุดทีท่างองคก์ารสะพาน
ปลากําหนด"))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิด
ใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานทา่เทยีบเรอืประมงชมุพรและหลงัสวน เลขที ่400 หมูท่ี8่ ตําบล
ปากน้ํา อําเภอเมอืง จังหวดัชมุพร โทร. 077-521-122/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (สงักดัฝ่ายปฏบิตักิาร 1 "ยกเวน้วนัหยุดทีท่างองคก์ารสะพาน
ปลากําหนด"))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิด
ใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานทา่เทยีบเรอืประมงสรุาษฎรธ์าน ีเลขที3่/1 ถนนตลาดลา่ง ตําบล
ตลาด อําเภอเมอืง จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ีโทร. 077-272-545/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (สงักดัฝ่ายปฏบิตักิาร 1 "ยกเวน้วนัหยุดทีท่างองคก์ารสะพาน
ปลากําหนด"))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิด
ใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. - 
ผูข้อเชา่ยืน่ใบคํารอ้งของเชา่ เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่ง,พรอ้ม
ชีแ้จงรายละเอยีดการเชา่ในเบือ่งตน้ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานสะพานปลาและทา่เทยีบ
เรอืประมง ทัง้ 8 แหง่ เป็นผูดํ้าเนนิการ))  

1 วนั องคก์ารสะพานปลา 
 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารหลักฐาน
และทําบนัทกึนําเสนอสาํนักงานใหญ ่
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานสะพานปลาและทา่เทยีบ
เรอืประมงทัง้ 8 แหง่ เป็นผูดํ้าเนนิการ))  

3 วนั องคก์ารสะพานปลา 
 

3. การพจิารณา 
ฝ่ายปฏบิตักิาร 1 นําเสนอ รผอ.ปก. เพือ่เสนอเรือ่งตอ่ 
ผออ. พจิารณาอนุมัตหิรอืไมอ่นุมัต ิ
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายปฏบิตักิาร 1 เป็นผูดํ้าเนนิการ))  

6 วนั องคก์ารสะพานปลา 
 

4. - 
สง่เรือ่งกลบัไปใหส้ะพานปลาและทา่เทยีบเรอืประมง
ดําเนนิการแจง้ผลกับผูข้อเชา่เพือ่ทําสญัญาเชา่ (กรณี
อนุมัต)ิ และหากไม่ไดรั้บการอนุมัตก็ิจะแจง้ผลกบัผูย้ืน่
คําขอเชา่ เชน่กนั 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายปฏบิตักิาร 1 เป็นผูดํ้าเนนิการ))  

4 วนั องคก์ารสะพานปลา 
 

5. - 
แจง้ผูเ้ชา่พรอ้มจัดทําสญัญาเชา่และชาํระคา่ใชจ้่าย
ตามเงือ่นไขทีกํ่าหนด 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานสะพานปลาและทา่เทยีบ
เรอืประมงทัง้ 8 แหง่ เป็นผูดํ้าเนนิการ))  

1 วนั องคก์ารสะพานปลา 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1. 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา 
พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้งใหค้รบถว้น) 

ศนูยบ์รกิารประชาชน 

2. 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา 
พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้งใหค้รบถว้น) 

ศนูยบ์รกิารประชาชน 

3. 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและทะเบยีนบา้นของคูส่มรส 
(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา 
พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้งใหค้รบถว้น) 

ศนูยบ์รกิารประชาชน 

4. 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีหา้งหุน้สว่นจํากดั และบรษัิท ฯ 
พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้งใหค้รบถว้น) 

กระทรวงพาณชิย ์

5. 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูม้ ี
อํานาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีหา้งหุน้สว่นจํากดั และบรษัิท ฯ 
พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้งใหค้รบถว้น) 

ศนูยบ์รกิารประชาชน 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

6. 
 

ใบคํารอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชไ้ดท้ัง้ บคุคลธรรมดา และ นติบิคุคล) 

องคก์ารสะพานปลา 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / 

รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
การพจิารณาอนุมัตกิารเชา่ทรัพยส์นิและทีด่นิตามคูม่อืนีเ้ป็นการเชา่ระยะเวลา 3 ปี 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : ใหเ้ชา่ทรพัยส์นิและทีด่นิบรเิวณสะพานปลาและ 
ทา่เทยีบเรอืประมง 3 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
เป็นผูท้ีส่นใจจะประกอบกจิการภายในบรเิวณทา่เทยีบเรอืประมง 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (สงักดัฝ่ายปฏบิตักิาร 2 "ยกเวน้วนัหยุดทีท่าง
องคก์ารสะพานปลากําหนด"))  
สาํนักงานทา่เทยีบเรอืประมงปัตตาน ีม.8 ถ.นาเกลอื ต.เมอืง 
จ.ปัตตาน ีโทร.037-414-112/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (สงักดัฝ่ายปฏบิตักิาร 2 "ยกเวน้วนัหยุดทีท่าง
องคก์ารสะพานปลากําหนด"))  
สาํนักงานทา่เทยีบเรอืประมงภเูก็ต เลขที ่2/6 ม.1ถ.ศรี
สทุัศน ์ต.รัษฎ๓า อ.เมอืง จ.ภเูก็ต โทร.076-614-151/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (สงักดัฝ่ายปฏบิตักิาร 2 "ยกเวน้วนัหยุดที่
องคก์ารสะพานปลากําหนด"))  
สาํนักงานทา่เทยีบเรอืประมงระนอง เลขที ่90 ม.1 ถ.สะพาน
ปลา ต.ปากน้ํา อ.เมอืง จ.ระนอง โทร.077-816-224/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (สงักดัฝ่ายปฏบิตักิาร 2 "ยกเวน้วนัหยุดที่
องคก์ารสะพานปลากําหนด"))  
สาํนักงานทา่เทยีบเรอืประมงสงขลา เลขที ่1 ต.บอ่ยาง อ.
เมอืง จ.สงขลา โทร.074-324-853/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (สงักดัฝ่ายปฏฺบิตักิาร 2 "ยกเวน้วนัหยุดที่
องคก์ารสะพานปลากําหนด"))  
สาํนักงานทา่เทยีบเรอืประมงสตลู  ต.ตํามะลงั อ.เมอืง จ.
สตลู โทร.074-710-633/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (สงักดัฝ่ายปฏบิตักิาร 2 "ยกเวน้วนัหยุดที่
องคก์ารสะพานปลากําหนด"))  
สาํนักงานทา่เทยีบเรอืประมงนราธวิาส เลขที ่56/7 ถ.ตากใบ 
ต.บางนาค อ.เมือ่ง จ.นราธวิาส โทร.073-522-162/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 15 วนั 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1. - 

ผูข้อเชา่ยืน่ใบคํารอ้งขอเชา่ เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่ง,พรอ้มชีแ้จง
รายละเอยีดการเชา่ในเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานทา่เทยีบเรอืประมงทัง้ 6 แหง่ เป็น
ผูดํ้าเนนิการ))  

1 วนั องคก์ารสะพานปลา 
 

2. การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารหลักฐานและ
ทําบนัทกึนําเสนอสาํนักงานใหญ ่
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานทา่เทยีบเรอืประมงทัง้ 6 แหง่ เป็น
ผูดํ้าเนนิการ))  

3 วนั องคก์ารสะพานปลา 
 

3. การพจิารณา 
ฝ่ายปฏบตักิาร 2 นําเสนอ รผอ.ปก. เพือ่เสนอเรือ่งตอ่ 

6 วนั องคก์ารสะพานปลา 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ผออ.พจิารณาอนุมัตหิรอืไมอ่นุมัต ิ
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายปฏบิตักิาร ๒ เป็นผูดํ้าเนนิการ))  

4. - 
สง่เรือ่งกลบัไปใหท้า่เทยีบเรอืประมงดําเนนิการแจง้ผลกบั
ผูข้อเชา่ เพือ่ทําสญัญาเชา่ (กรณีอนุมัต)ิ และหากไม่ได ้
รับการอนุมัตก็ิจะแจง้ผลกับผูย้ืน่คําขอเชา่เชน่กนั 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายปฏบิตักิาร 2 เป็นผูดํ้าเนนิการ))  

4 วนั องคก์ารสะพานปลา 
 

5. - 
แจง้ผูเ้ชา่พรอ้มทําสญัญาเชา่และชาํระคา่ใชจ้า่ยตาม
เงือ่นไขทีกํ่าหนด 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานทา่เทยีบเรอืประมงทัง้ 6 แหง่เป็น
ผูดํ้าเนนิการ))  

1 วนั องคก์ารสะพานปลา 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1. 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้งให ้
ครบถว้น) 

ศนูยบ์รกิารประชาชน 

2. 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้งให ้
ครบถว้น) 

ศนูยบ์รกิารประชาชน 

3. 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและทะเบยีบบา้นของคูส่มรส (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณ๊บคุคลธรรมดา พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้งให ้
ครบถว้น) 

ศนูยบ์รกิารประชาชน 

4. 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีหา้งหุน้สว่นจํากดัและบรษัิทฯ พรอ้มรับรองสําเนา
ถกูตอ้งใหค้รบถว้น) 

- 

5. 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูม้อํีานาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีหา้งห◌้นุสว่นจํากัดและบรษัิทฯ พรอ้มรับรองสาํเนา
ใหถ้กูตอ้งใหค้รบถว้น) 

ศนูยบ์รกิารประชาชน 

6. 
 

ใบคํารอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชไ้ดท้ัง้บคุคลธรรมดาและนติบิคุคล) 

องคก์ารสะพานปลา 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ
การพจิารณาอนุมัตกิารเชา่ทรัพยส์นิและทีด่นิตามคูม่อืนีเ้ป็นการเชา่ระยะเวลา 3 ปี 
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ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1. สามารถตดิตอ่เพือ่รอ้งเรยีนไดท้ี ่แผนกระเบยีบวนัิย สาํนักงานบรหิารทรัพยากรบคุคล ฝ่ายบรหิารและ
พัฒนาองคก์ร องคก์ารสะพานปลา โทร.0-2211-7300 , 0-2212-4490  ตอ่ 510 หรอืเว็บไซด ์
www.fishmarket.co.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2. ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3. ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี
11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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สาํนกังานพฒันาการวจิยั
การเกษตร 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอรบัทนุสนบัสนนุการวจิยั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. เงือ่นไขการเสนอขอ้เสนอการวจัิย ขอ้เสนอการวจัิยตอ้งมลีักษณะครบถว้นทกุขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 มปีระเด็นวจัิยตามกรอบการใหท้นุสนับสนุนการวจัิยของ สวก. 
1.2 ขอ้เสนอการวจัิยหรือสว่นใดส่วนหนึ่งของขอ้เสนอการวจัิยนี้ ตอ้งไม่อยู่ในขอ้เสนอการวจัิยทีไ่ดรั้บ

ทนุอดุหนุนการวจัิยจากแหลง่ทนุวจัิยอืน่ 
กรณีมกีารต่อยอดจากงานวจัิยเดมิตอ้งแสดงขอบเขตการดําเนินงานระหว่างงานเดมิและงานใหม่ และ

ตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากหน่วยงานเจา้ของผลงานเดมิใหนั้กวจัิยนําทรัพยส์นิทางปัญญาจากการวจัิยมาดําเนนิการวจัิย
ตอ่ยอด 

1.3 กรณีโครงการวจัิย เป็นการดําเนินงานในลักษณะการวจัิยร่วม (Co-funding) ซึง่ไดรั้บการสนับสนุน
งบประมาณ ครุภัณฑ ์หรอืสิง่กอ่สรา้ง จากหน่วยงานอืน่ ใหแ้สดงรายละเอยีดการสนับสนุนดังกลา่วโดยระบงุบประมาณ
ในแตล่ะรายการในขอ้เสนอการวจัิย พรอ้มทัง้แสดงหนังสอืรับรองจากหน่วยงานนัน้ๆ 

1.4 กรณีทีเ่ป็นการวจัิยทีใ่ชค้นหรอืสตัวใ์นการทดลอง จะตอ้งสง่ขอ้เสนอการวจัิยพรอ้มใบรับรองการอนุมัติ
ใหดํ้าเนินการวจัิยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวจัิยของสถาบันหรือ
มหาวทิยาลยั และกรณีทีนั่กวจัิยมกีารดําเนนิการวจัิยโดยใชส้ ิง่มชีวีติทีต่ัดตอ่พันธุกรรม (GMO) ใหป้ฏบิัตติามระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง 

1.5 หัวหนา้โครงการวจัิยและนักวจัิยร่วมทกุทา่น ตอ้งลงนามรับรองในขอ้เสนอการวจัิยใหค้รบถว้น 
2. คุณสมบัตขิองหัวหนา้โครงการวจัิย/นักวจัิยภายใตโ้ครงการวจัิยผูม้สีทิธขิอรับทุนจะตอ้งเป็นบุคลากรใน

ภาครัฐหรอืเอกชนทีม่สีภาพเป็นนติบิคุคล โดยมลีกัษณะ ดงันี ้
2.1 ตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และเชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งกับสาขาทีดํ่าเนนิโครงการวจัิย 
2.2 ตอ้งเป็นผูม้คีวามพรอ้มดา้นเวลาทีจ่ะดําเนนิโครงการวจัิยใหส้ําเร็จไดภ้ายในระยะเวลาทีไ่ดรั้บอนุมัตหิรอื

ทีต่กลงกนัไวต้ามสญัญา 
2.3 ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
2.4 หัวหนา้โครงการตอ้งไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
2.5 หัวหนา้โครงการตอ้งไมเ่ป็นผูท้ีอ่ยู่ระหวา่งดําเนนิโครงการวจัิยทีไ่ดรั้บทนุวจัิยจาก สวก. ในฐานะหัวหนา้

โครงการ เวน้แตก่รณีที ่สวก.พจิารณาแลว้เห็นวา่เป็นโครงการวจัิยทีม่ศีกัยภาพและมคีวามจําเป็นเร่งดว่นตอ้งดําเนนิการ
วจัิย สวก.อาจพจิารณาการขอรับทนุในโครงการวจัิยดงักลา่วให ้

3. การสง่ขอ้เสนอการวจัิยเพือ่ขอรับการสนับสนุนการวจัิย สวก.ผูส้นใจสามารถสง่ขอ้เสนอการวจัิยตามแบบ
เสนอแผนงานวจัิย โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์และคูม่อืการยืน่ขอ้เสนอการวจัิยผา่นระบบ EPMS ไดท้ี ่
www.arda.or.th โดยมรีายละเอยีดและเงือ่นไขในการสง่ขอ้เสนอการวจัิยดงันี้ 

3.1 ลงทะเบยีนการสง่ขอ้เสนอการวจัิยที ่http://epms.arda.or.th โดยขอใหดํ้าเนนิการตามคู่มอืการยืน่
ขอ้เสนอการวจัิยผา่นระบบ EPMS 

3.2 หลังจากนักวจัิยไดก้รอกขอ้มูลครบถว้นผ่านระบบ EPMS ตามเงือ่นไขที ่สวก. กําหนดแลว้ใหนั้กวจัิย
จัดทําขอ้เสนอการวจัิยทีเ่ป็นภาษาไทยตามแบบฟอรม์ที ่สวก. กําหนด โดยมรีายละเอยีดครบถว้นทกุขอ้และมเีนื้อหา
ตรงกบัไฟลท์ีแ่นบ 

3.3 ใหนั้กวจัิยสง่ขอ้เสนอการวจัิยตามรายละเอยีดดงัขอ้ 5.2 โดยตน้ฉบบัทีม่กีารลงนามฉบบัจรงิ 1 ชดุพรอ้มสําเนา 
2 ชดุ เมือ่โครงการไดรั้บการอนุมัตแิลว้ 

3.4 สวก. ขอสงวนสทิธ ิไม่สง่คนืขอ้เสนอการวจัิยของผูท้ีไ่ม่ไดรั้บทนุโดยจะดําเนนิการทําลายขอ้เสนอการ
วจัิยดังกลา่วสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้างโทรศัพทห์มายเลข 02-579-7435 ตอ่ 3204-3211, 3301-3314 
โทรสาร 02-579-7435 

4. การพจิารณาขอ้เสนอการวจัิย 
4.1 สวก. จะพจิารณาขอ้เสนอการวจัิยตามแนวทางและหลกัเกณฑท์ี ่สวก. กําหนด 
4.2 สวก. ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาขอ้เสนอการวจัิยตามความเหมาะสมของคณะผูว้จัิย โดยจะตรวจสอบ

สถานะการรับทนุและความสามารถในการปฏบิัตงิานและควบคมุการวจัิย ทัง้นี้นักวจัิยทกุคนในโครงการตอ้งไม่ตดิคา้ง
การสง่รายงานการวจัิยทีไ่ดรั้บทนุอดุหนุนการวจัิยใดๆ 

4.3 สวก. จะไมรั่บพจิารณาขอ้เสนอการวจัิยทีไ่มเ่ป็นไปตามหลักเกณฑท์ี ่สวก. กําหนด 
4.4 คําตดัสนิของ สวก. ถอืวา่เป็นทีส่ ิน้สดุ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
รับสมัครผา่นทางเว็บไซต ์สาํนักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร
(www.arda.or.th) เลอืกไอคอน “ยืน่ขอ้เสนอรายงาน
โครงการวจัิย ARDA EPMS” หรอื http://epms.arda.or.th/ 
เพือ่เขา้ลงทะเบยีนยืน่ขอ้เสนอโครงการโดยตรงไม่ผา่นหนา้
เว็บไซตข์องสํานักงานฯ/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุ
วนั (ไมเ่วน้วนัหยุดราชการ) ตัง้แตเ่วลา 00:00 - 
00:00 น. 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 0 - 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
นักวจัิยยืน่ขอ้เสนอโครงการผา่นทางเว็บไซต ์สาํนักงาน
พัฒนาการวจัิยการเกษตร(www.arda.or.th) เลอืกไอคอน “ยืน่
ขอ้เสนอรายงานโครงการวจัิย ARDA EPMS” หรอื 
http://epms.arda.or.th/ เพือ่เขา้ลงทะเบยีนยืน่ขอ้เสนอ
โครงการโดยตรงไม่ผา่นหนา้เว็บไซตข์องสาํนักงานฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 ถงึ 30 วนั สาํนักงานพัฒนาการ
วจัิยการเกษตร 

 

2. การพจิารณา 
ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิเบือ้งตน้ / คณะทํางานพจิารณาขอ้เสนอ
โครงการ / คณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการวจัิยเชงิ
สาธารณะฯ / คณะกรรมการบรหิาร สวก. 
(หมายเหต:ุ -)  

30 ถงึ 210 วนั สาํนักงานพัฒนาการ
วจัิยการเกษตร 

 

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
จัดทําสญัญาให ้ผูอํ้านวยการ สวก. ลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

7 ถงึ 37 วนั สาํนักงานพัฒนาการ
วจัิยการเกษตร 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. 

 
ขอ้เสนอโครงการวจิยั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารขอ้เสนอโครงการทีม่กีารลงนามครบถว้นใชเ้มือ่
โครงการไดรั้บการอนุมัตทินุวจัิย ) 

สาํนักงานพัฒนาการวจัิย
การเกษตร 

2. 
 

Certificate of Approval ทีอ่อกโดยคณะกรรมการจรยิธรรมการ
วจิยัของสถาบนัหรอืมหาวทิยาลยั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีทีเ่ป็นการวจัิยทีใ่ชค้นหรอืสตัวใ์นการทดลอง จะตอ้งสง่
ขอ้เสนอการวจัิยพรอ้มใบรับรองการอนุมัตใิหดํ้าเนนิการวจัิยหรอื 
Certificate of Approval ทีอ่อกโดยคณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยของ
สถาบนัหรอืมหาวทิยาลยั และกรณีทีนั่กวจัิยมกีารดําเนนิการวจัิยโดยใช ้
ส ิง่มชีวีติทีต่ัดตอ่พันธกุรรม (GMO) ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง) 

สาํนักงานพัฒนาการวจัิย
การเกษตร 

3. 
 

ขอ้มูลประวตัผิูเ้สนอขอรบัทุน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ประวตันัิกวจัิยและผูช้ว่ยนักวจัิยทัง้หมด) 

สาํนักงานพัฒนาการวจัิย
การเกษตร 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม 
คา่ธรรมเนยีม 

(บาท / รอ้ยละ) 
1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. แบบฟอรม์ขอ้เสนอโครงการ สวก. (Full Paper) 
(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหต ุ: - 
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ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1. หนา้เว็บไซต ์www.arda.or.th ไอคอนรับเรือ่งรอ้งเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

2. ทางอเิมล ์support@arda.or.th 
(หมายเหต:ุ -)  

3. ทางโทรศพัท ์0-2579-7435 
(หมายเหต:ุ -)  

4. ทางแฟกซ ์0-2579-7235 
(หมายเหต:ุ -)  
 

5. 
 

ทางไปรษณีย ์สาํนักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร (องคก์ารมหาชน) - สวก.2003/61 ถนนพหลโยธนิ 
แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900 
(หมายเหต:ุ -)  

6. ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

7. ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี
11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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4.2 
รายละเอยีดคูม่อืปฏบิตังิาน

บรกิารประชาชนในเรือ่งอืน่ๆ 
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สาํนกังานปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
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คูม่อืบรกิารประชาชน : การขอรบัการสนบัสนนุเงนิกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ  
หน่วยงานของรัฐหรือองคก์รเกษตรกร ทีม่คีวามประสงคจ์ะเสนอขอรับจัดสรรเงนิกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร 

ตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัตกิองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 และระเบยีบ
คณะกรรมการสงเคราะหเ์กษตรกร ดงันี ้

วตัถปุระสงค ์(พ.ร.บ. กองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร พ.ศ. 2554 มาตรา 7,ระเบยีบคณะกรรมการสงเคราะหเ์กษตรกรวา่
ดว้ยหลกัเกณฑฯ์ ขอ้ 4) 

(1) การสง่เสรมิการผลติผลติผลเกษตรกรรมขัน้ตน้หรอืผลติภัณฑอ์าหาร โดย 
(ก) จัดหาปัจจัยการผลติตา่ง ๆ ทีม่คีณุภาพเพือ่จําหน่ายใหแ้กเ่กษตรกรในราคาทีเ่ป็นธรรม 
(ข) ใหเ้กษตรกรกูเ้พื่อการลงทุนในการผลิต เก็บรักษา หรือจําหน่ายผลติผลเกษตรกรรมขัน้ตน้หรือ

ผลติภัณฑอ์าหาร 
(ค) ดําเนินการจัดหาแหลง่น้ําหรือทีด่นิใหเ้กษตรกรเขา้ทํากนิ การจัดหากรรมสทิธิห์รอืสทิธใินทีด่นิใหแ้ก่

เกษตรกร การปฏริูปทีด่นิและการจัดรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
(ง) ดําเนนิการอืน่ใดอันจะกอ่ประโยชน์ในการผลติผลติผลเกษตรกรรมขัน้ตน้หรอืผลติภัณฑอ์าหาร รวมทัง้

การสง่เสรมิการผลติวตัถดุบิสําหรับอตุสาหกรรมการเกษตร 
(2) การสง่เสรมิการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคณุภาพของผลติผลเกษตรกรรมขัน้ตน้หรอืผลติภัณฑอ์าหาร 
(3) การรักษาเสถยีรภาพของราคาและการจําหน่ายผลติผลเกษตรกรรมขัน้ตน้หรอืผลติภัณฑอ์าหาร โดย 

(ก) ซือ้หรอืรับจํานํา ผลติผลเกษตรกรรมขัน้ตน้หรอืผลติภัณฑอ์าหารในราคาทีค่ณะกรรมการกําหนด 
(ข) จําหน่ายภายในหรอืนอกราชอาณาจักรซึง่ผลติผลเกษตรกรรมขัน้ตน้หรอืผลติภัณฑอ์าหาร 
(ค) ดําเนนิการอืน่ใดอนัจําเป็นเพือ่ประโยชนแ์หง่กจิการตาม (3) 

(4) การดําเนนิการทีจํ่าเป็นและเร่งดว่นเพือ่ป้องกนัและขจัดภัยอนัจะเป็นผลเสยีหายแกเ่กษตรกร 
(5) การศกึษาวจัิย เพื่อการพัฒนาการผลติ การแปรรูป หรือการตลาด ซึง่ผลติผลเกษตรกรรมขัน้ตน้หรือ

ผลติภัณฑอ์าหาร โดยใหเ้กษตรกรมสีว่นร่วมในการดําเนนิการ 
(6) การตดิตามผลการดําเนนิการตามโครงการทีไ่ดรั้บการชว่ยเหลอืหรอืสง่เสรมิจากกองทนุ 

ผูข้อรบัการสนบัสนุนและคุณสมบตั ิ(พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร พ.ศ. 2554 มาตรา 4,ระเบยีบคณะกรรมการ
สงเคราะหเ์กษตรกรวา่ดว้ยหลกัเกณฑฯ์ ขอ้ 4 วรรคสาม,สี)่ 

(1) หนว่ยงานของรฐั หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม หรอืสว่นราชการทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่และมฐีานะเป็น
กรม จังหวดั และใหห้มายความรวมถงึรัฐวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอืน่ของรัฐทีม่กีฎหมายจัดตัง้ 

(2) องคก์รเกษตรกร 
(2.1) องคก์รเกษตรกรทีเ่ป็นนติบิคุคล สามารถขอยืน่คําขอรับจัดสรรเงนิไดโ้ดยตรงเฉพาะกรณี ตามระเบยีบ

คณะกรรมการสงเคราะหเ์กษตรกรวา่ดว้ยหลกัเกณฑฯ์ ขอ้ 4 (1) ก และ ข และ (5) ซึง่ดําเนนิกจิการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
2 ปี มกีารตรวจสอบบญัช ีและงบการเงนิโดยจะตอ้งมมีตทิีป่ระชมุใหญข่องแตล่ะองคก์รใหค้วามเห็นชอบ 

(2.1.1) ในกรณีองคก์รเกษตรกรขอรับการจัดสรรเงนิกองทุนเพื่อเป็นสนิเชือ่แก่สมาชกิขององคก์ร
เกษตรกรจะตอ้งเสนอผา่นหน่วยงานของรัฐทีเ่ป็นผูกํ้ากบัดแูล 

(2.1.2) การพจิารณาจัดสรรเงนิกองทนุเพือ่ดําเนนิธรุกจิขององคก์รเกษตรกรใหพ้จิารณาอนุมัตวิงเงนิ
ไดไ้ม่เกนิ 5 เท่าของทุนเรือนหุน้รวมกับทุนสํารองขององคก์รเกษตรกร เวน้แต่กรณีทีม่ตทิีป่ระชุมใหญ่ขององคก์ร
เกษตรกรเห็นชอบใหกู้เ้กนิกวา่ 5 เทา่ของทนุเรอืนหุน้รวมกบัทนุสาํรองขององคก์รเกษตรกร ในกรณีองคก์รเกษตรกรไม่
มีทุนเรือนหุน้ หรือทุนสํารองและวงเงินที่ไดรั้บจัดสรรไม่เหมาะสมสําหรับกิจกรรมหรือโครงการที่เสนอขอให ้
คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม และความจําเป็น ทัง้นี้ ใหคํ้านึงถึงวงเงินที่กําหนดในวรรคแรกเพื่อ
ประกอบการพจิารณา 

(2.2) องคก์รเกษตรกรทีไ่มเ่ป็นนติบิคุคล หรอืทีเ่ป็นนิตบิุคคลนอ้ยกว่า 2 ปี ใหห้น่วยงานของรัฐทีกํ่ากับดูแลยืน่
คําขอรับจัดสรรเงนิ เพือ่นําไปจัดสรรเงนิใหแ้กอ่งคก์รเกษตรกร 

(2.3) ในกรณีทีอ่งคก์รเกษตรกรขอกูย้มืเงนิใหม้หีลักประกนั ดงันี ้
(2.3.1) องคก์รเกษตรกรทีม่ฐีานะเป็นนิตบิุคคล ใหค้ณะกรรมการบรหิารองคก์ร และผูจั้ดการหรือผูท้ีทํ่า

หนา้ทีใ่นลกัษณะดงักลา่ว ค้ําประกันการกูย้มืในฐานะสว่นตัว ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงคณะกรรมการบรหิารองคก์ร ตอ้งจัด
ใหค้ณะกรรมการชดุใหม่ค้ําประกันเพิม่เตมิ และอาจใหม้หีลักทรัพยค้ํ์าประกันการกูย้มืตามทีค่ณะกรรมการเห็นชอบ 

(2.3.2) องคก์รเกษตรกรทีไ่ม่มีฐานะเป็นนิตบิุคคล ใหค้ํ้าประกันดว้ยสมาชกิทุกคนในกลุ่มและอาจใหม้ี
หลกัทรัพยค้ํ์าประกันการกูย้มืตามทีค่ณะกรรมการเห็นชอบ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
1. ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 

กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที ่3 ถนนราชดําเนนินอก 
แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร 
022826797 โทรสาร 0 22815798  
หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนดหรอืวนัหยุด 
นขตัฤกษ์) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 
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2. โซเชยีลมเีดยี (Social Media) 

เฟสบุค๊ : https://www.facebook.com/FAF.Money 
3. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดั ทกุจังหวดั 

หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนดหรอื
วนัหยดุนขตัฤกษ์)  

 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั 
จันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการ
กําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีก
เทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : เป็นไปตามข ัน้ตอนนบัต ัง้แตเ่สนอโครงการจนถงึอนุมตั ิ
จดัสรรและเบกิจา่ยเงนิท ัง้นี ้ตามพ.ร.บ. กองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร พ.ศ. 2554 มาตรา 19 
กาํหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการสงเคราะหเ์กษตรกร 1 คร ัง้/2เดอืน 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบคณุสมบัตแิละเงือ่นไข ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร  พ.ศ .  2554 และระเบียบ
คณะกรรมการสงเคราะหเ์กษตรกรทีเ่กีย่วขอ้ง 

1-4 วนัทําการ กองบรหิารงาน
กองทนุสงเคราะห์

เกษตรกร 

2. กลุ่มวิเคราะห์โครงการ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร จะพิจารณาโครงการที่ยื่นหนังสือคําขอรับการ
สนับสนุนมายังสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
จะพิจารณาความครบถว้น ความถูกตอ้งของรายละเอียด
โครงการ เพื่อ นําไปจัดทําเป็นวาระการประชุม เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองตดิตามและประเมินผล
โครงการทีข่อใชเ้งนิกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร ในเบือ้งตน้จะ
สามารถกําหนดระยะเวลา ดงันี ้

2.1 กรณีทีร่ายละเอยีดโครงการขาดความครบถว้น ชัดเจน 
ถกูตอ้ง 

การดําเนนิการ คอื ฝ่ายเลขานุการฯ จะตดิต่อกับผูเ้สนอ
ขอรับสนับสนุน เพื่อประสานใหดํ้าเนินการปรับปรุงโครงการ 
อาจจะเป็นการตดิต่อทางหนังสอืราชการ หรือการตดิต่อสือ่สาร
ทางมัลตมิีเดียต่าง ๆ ระยะเวลาไม่สามารถกําหนดไดช้ัดเจน 
ขึน้อยู่กับการพจิารณาแกไ้ขของผูเ้สนอขอรับสนับสนุน และอยู่
ในการพจิารณาของฝ่ายเลขานุการฯ 

ทัง้นี้ รายละเอยีดโครงการจะตอ้งครบถว้น ชัดเจน และ
สมบูรณ์ เนื่องจากเป็นสิง่สําคัญในการพจิารณาความเหมาะสม
และความเป็นไปไดข้องโครงการ 

2.2 กรณีที่รายละเอียดโครงการมีความครบถว้น ชัดเจน 
ถกูตอ้ง 

การดําเนนิการ คอื ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดใหม้กีารประชมุ
คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ตดิตาม และประเมนิผล
โครงการที่ขอใชเ้งนิกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อนําเรื่อง
ขอรับการสนับสนุนต่อคณะอนุกรรมการฯพิจารณาต่อไป ทัง้นี ้ 
มกีารกําหนดใหม้กีารประชมุคณะดงักลา่ว 1 ครัง้/เดอืน 

- 
(หมายเหต ุ: 

ระยะเวลา
ขึน้อยูก่บัการ

พจิารณา
แกไ้ขขอ้มูล
ของผูเ้สนอ

ขอรับ
สนับสนุน) 

 

3. การพจิารณา/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตาม และ

ประเมนิผลโครงการทีข่อใชเ้งนิกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกรจะ
เป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องโครงการ 
โดยผลการพจิารณาจะเป็นได ้3 รูปแบบ คอื 

(1) เห็นชอบในรายเอียดโครงการ ใหนํ้าเสนอต่อ
คณะกรรมการสงเคราะหเ์กษตรกร 

(2) เห็นชอบในรายเอยีดโครงการ หากแตม่เีงือ่นไขใหผู้ ้
ขอรับสนับสนุนปรับปรุงรายละเอยีดโครงการตามความเห็นของที่
ประชุมใหช้ัดเจน หรือใหม้ีการพิจารณาโครงการในพื้นที่
ดําเนินการ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
พจิารณาตอ่ไป 

(3) ไม่เห็นชอบในรายละเอียดโครงการ ใหผู้ข้อรับ
สนับสนุนถอนเรือ่งคนื 

ทั ้งนี้  มีการกําหนดใหม้ีการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณา กลั่นกรอง ตดิตาม และประเมนิผลโครงการทีข่อใช ้
เงนิกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร 8 ครัง้/1 ปี  

- การประชมุ 
คณะกรรมการ
สงเคราะห์
เกษตรกร 

1 ครัง้/2 เดอืน 

กองบรหิารงาน
กองทนุสงเคราะห์

เกษตรกร 
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ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3.2 คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร จะเป็นผูอ้นุมัติ
โครงการ สาํหรับโครงการทีม่วีงเงนิไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท 

ในกรณีทีโ่ครงการมวีงเงนิเกนิ 100 ลา้นบาท คณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกรจะไม่มีอํานาจในการอนุมัตโิครงการหากแต่
อํานาจการอนุมัติเป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรี โดยผลการ
พจิารณาจะเป็นได ้4 รูปแบบ คอื 

(1) อนุมัตโิครงการมวีงเงนิไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท 
(2) เ ห็นชอบโครงการที่มีวงเงินเกิน 100 ลา้นบาท  

ใหนํ้าเสนอตอ่คณะรัฐมนตรพีจิารณาตอ่ไป 
(3) เห็นชอบในรายเอยีดโครงการ หากแตม่เีงือ่นไขใหผู้ ้

ขอรับสนับสนุนปรับปรงุรายละเอยีดโครงการตามความเห็นของที่
ประชมุใหช้ดัเจน และนํากลบัมาพจิารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

(4) ไม่เห็นชอบในรายละเอียดโครงการ ใหผู้ข้อรับ
สนับสนุนถอนเรือ่งคนื 

ทัง้นี้ กําหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกร 1 ครัง้/2เดอืน 

4. ข ัน้ตอนการเบกิเงนิ 
4.1 ใหอ้งคก์รเกษตรกรทีไ่ดรั้บการจัดสรรเงนิกองทุนเปิด

บัญชเีงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวสิาหกจิ (เช่น ธ.ก.ส.) ราย
โครงการ ชือ่บญัช ี“เงนิกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกรโครงการ....”
และแจง้เลขทีบ่ัญชเีงนิฝากใหส้ํานักงานทราบเพื่อโอนเงนิเขา้
บญัช ี

4.2 กรณีมีเงินจ่ายขาดใหเ้ปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร
รัฐวสิาหกจิขา้งตน้ชือ่บญัช ี“เงนิจา่ยขาด” 

4.3 จัดทําหนังสอืขอเบกิเงนิพรอ้มแนบเอกสาร ดงันี ้
(1) สําเนารายละเอยีดโครงการทีไ่ดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และ/หรือ 
คณะรัฐมนตร ี

(2) สาํเนามตคิณะกรรมการสงเคราะหเ์กษตรกร และมติ
คณะรัฐมนตร(ีกรณีวงเงนิกูย้มืเกนิ 100 ลา้นบาท) 

(3) แผนการเบกิจ่ายเงนิกองทนุและแผนการชําระเงนิ
คนืกองทนุ 

(4) สาํเนาหนา้สมดุบญัชเีงนิฝาก (ตามขอ้ 1) 
(5) กรณีมแีผนการเบกิจ่ายเป็นงวด ขอใหแ้นบสรุปผล

การใชจ้า่ยเงนิในงวดทีผ่า่นมา 
(6) หลักฐานการจดทะเบยีนขององคก์รเกษตรกรตาม

กฎหมายว่าดว้ยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือองค์กร
เกษตรกรอืน่ทีม่กีฎหมายจัดตัง้ 

(7) มตทิีป่ระชมุใหญ่และรายงานการประชมุการยนิยอม
การขอใชเ้งนิกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกรเพื่อดําเนินโครงการ
ขององคก์รเกษตรกร 

(8) หนังสอืมอบอํานาจจากคณะกรรมการขององค์กร
เกษตรกรใหเ้ป็นผูแ้ทนในการทํานิติกรรมสัญญากับกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร (เช่น รายงานประชุม หรือหนังสือมอบ
อํานาจ) 

(9) สัญญากูย้มืเงนิกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร โดยลง
ลายมือชือ่ในสัญญากูย้ืมต่อหนา้เจา้หนา้ทีผู่จั้ดทําสัญญากูย้ืม 
พรอ้มทัง้ใหเ้จา้หนา้ทีล่งลายมอืรับรองในเอกสารคํารับรองของ
เจา้หนา้ที่จัดทําสัญญากูย้ืม (เจา้หนา้ที่ผู จั้ดทําสัญญากูย้ืม 
หมายถงึ เจา้หนา้ทีก่องบรหิารงานกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร) 

(10) สัญญาค้ําประกันเงินกูย้ืมกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร โดยลงลายมอืชือ่ในสัญญาค้ําประกันเงนิกูย้มืตอ่หนา้
เจา้หนา้ทีผู่จั้ดทําสัญญาค้ําประกัน และใหเ้จา้หนา้ทีล่งลายมือ
รับรอง 

ในเอกสารคํารับรองของเจา้หนา้ที่ (เจา้หนา้ที่
ผูจั้ดทําสัญญาค้ําประกัน หมายถึง เจา้หนา้ที่กองบริหารงาน
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร) พรอ้มทั ้งใหแ้นบ สําเนาบัตร
ประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้น สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ (ถา้ม)ี 

(11) กรณีมีคู่สมรสใหคู้่สมรสลงลายมือชือ่ในหนังสอื

- 
(หมายเหต ุ: 
ร ะ ย ะ เ ว ล า
ขึน้อยู่กับความ
พร ้อมของผู ้
เ ส น อ ข อ รั บ
สนับสนุนและ
ความถูกตอ้ง
ของเอกสาร) 

- ผู ้ เ ส น อ ข อ รั บ
สนับสนุน 
- ก อ ง บ ริ ห า ร ง า น

กองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร 

- กองคลงั 
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ยนิยอมค้ําประกนัเงนิกูย้มืพรอ้ม ใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนสมรส 
(12) กรณีมหีลักทรัพยค้ํ์าประกัน ใหแ้นบสําเนาหลักฐาน

การเป็นหนี้ (สัญญาจํานองขายฝาก สัญญาเงนิกู)้ และหนังสอื
แสดงกรรมสทิธก์ารจดทะเบยีนทรัพย์ เช่น เครื่องจักร เป็นตน้ 
ทัง้นี้ หากหลักทรัพยค้ํ์าประกันตดิภาระผูกพัน ตอ้งไดรั้บ ความ
ยนิยอมจากเจา้หนีลํ้าดบัแรกกอ่น 

(13) กรณีมีการเปลีย่นแปลงคณะกรรมการบริหารของ
องคก์รเกษตรกรหรือผูค้ํ้าประกัน ตอ้งแจง้ใหก้องทุนสงเคราะห์
เกษตรกรทราบภายใน 15 วนั 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1. 
 

เอกสารแสดงรายละเอยีดโครงการทีข่อใชเ้งนิกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร (จํานวน 1 ฉบบั)  

- 

2. 
 

สําเนารายงานการประชุมคร ัง้ทีม่มีตเิห็นชอบใหเ้สนอโครงการเพือ่
ขอใชเ้งนิกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร (จํานวน 1 ฉบบั) 

- 

3. 
 

รายงานกจิการประจําปีปจัจุบนัและยอ้นหลงั 2 ปี รายงานผล
ตรวจสอบบญัชขีองกรมตรวจบญัชสีหกรณ ์ 
(อยา่งละจํานวน 1 ฉบบั หรอืมากกวา่แลว้แตก่รณี) 

- 

4. 
 

งบการเงนิงบกระแสเงนิสดปีลา่สดุและยอ้นหลงั 2 ปี และ รายงาน
ผลกจิการปีปจัจบุนัและยอ้นหลงั 2 ปี (จํานวน 1 ฉบบั) 

- 

5. 
 

เอกสารรบัรองจากหนว่ยงานกํากบัดูแล ทีแ่สดงวา่ 
5.1 ไดจ้ดทะเบยีนจดัต ัง้ตามกฎหมายของหนว่ยงานกํากบัดแูล 

และดําเนนิงานมาแลว้อยา่งนอ้ย 2 ปี 
5.2 รบัรองวา่ปจัจบุนัยงัคงดําเนนิการอยู ่
5.3 มวีนิยัทางการเงนิ และไมม่หีนีส้นิผดินดัคา้งชําระตอ่

กองทุนสงเคราะหเ์กษตรกรหรอืสถาบนัการเงนิหรอืกองทนุอืน่ 
5.4 ไมม่กีารทุจรติ และไมม่ขีอ้บกพรอ่งทางการเงนิและทา

บญัชหีากมขีอ้บกพรอ่งหรอืทจุรติตอ้งไดร้บัการแกไ้ขแลว้ 
(อยา่งละจํานวน 1 ฉบบั หรอืมากกวา่แลว้แตก่รณี) 

- 

6. 
 

กรณีทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ
6.1 บนัทกึคํารบัรองผูเ้บกิ (หนว่ยงานของรฐั,องคก์ร

เกษตรกร) 
6.2 สญัญากูย้มืเงนิ (องคก์รเกษตรกร) 
6.3 สญัญาคํา้ประกนั (องคก์รเกษตรกร) 
6.4 สญัญาจํานองหลกัทรพัย ์((ถา้ม ี(องคก์รเกษตรกร)  

(อยา่งละจํานวน 1 ฉบบั หรอืมากกวา่แลว้แตก่รณี) 

- สํ า นักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

- ห น่ ว ย ง า น ที่ ก ฎ ห ม า ย
กําหนดให ม้ีหน ้าที่ รั บจด
ทะเบยีนจํานองหลกัทรัพยท์ี่
เป็นหลกัประกนัการกูย้มื 

7. เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี  

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ย

ละ) 
1. ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืบรกิารประชาชน : การขอกูย้มืเงนิกองทุนหมุนเวยีนเพือ่การกูย้มื 
แกเ่กษตรกรและผูย้ากจน 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
วตัถปุระสงคข์องกองทนุ 

1. เพือ่ปลดเปลือ้งหนี้สนิ หรอืซือ้ทีด่นิคนื 
2. เพือ่ซือ้ทีด่นิเชา่ (ทีน่า ทีไ่ร่) 
3. เพือ่การประกอบอาชพี (ลกูหนีเ้ดมิ หรอืยืน่เรือ่งหนีส้นิพรอ้มประกอบอาชพี) 

ผูม้สีทิธขิอความชว่ยเหลอื 
1. เกษตรกร หรือ ผูย้ากจน  (อายุไม่เกนิ 60 ปี หากเกนิตอ้งมผีูกู้ร้่วม) หรอืเป็น บดิา มารดา หรือคูส่มรส หรอืบตุร 

ของเกษตรกรหรอืผูย้ากจน 
2. มหีนี้สนิจากการนําทีด่นิไปขายฝาก จํานอง หรือทําสัญญากูเ้งนิกับเจา้หนี้หรอืกูย้มืเงนิเพือ่ซือ้ทีด่นิเชา่ (ตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยการเชา่ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม) 
3. มหีนีส้นิอนัเกดิจากเหตสุจุรติ จําเป็น และเป็นภาระหนัก 
4. เป็นผูท้ีธ่นาคาร ธ.ก.ส. ไมอ่นุมัตใิหกู้ย้มืเพือ่การนี้ 

ทีด่นิทีจ่ะไถถ่อนหรอืซือ้คนื 
1. ตอ้งเป็นทีด่นิของเกษตรกร หรอื ผูย้ากจนหรอืเป็นของบดิา มารดา หรอืคูส่มรส หรอืบตุร ของเกษตรกรหรอืผูย้ากจน 
2. ทีด่นิทีข่อความชว่ยเหลอื ไดแ้ก ่โฉนด (น.ส.4 จ) หรอื น.ส.3ก หรอื น.ส.3  
3. ทีด่นิตอ้งไมอ่ยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิหรอือยูใ่นเขตสงวนหวงหา้มของทางราชการ 
4. ทีด่นิตอ้งไมม่ขีอ้จํากดัหา้มโอนเกนิ 5 ปี 
5. กรณีสูญเสยีสทิธิหรือกรรมสทิธิใ์นทีด่นิแลว้ จากการขายฝาก จํานอง หรือสัญญากูเ้งิน ตอ้งไม่เกนิ 5 ปี 

หากเกนิ 5 ปี แตไ่มเ่กนิ 10 ปี ตอ้งยังคงทําประโยชนใ์นทีด่นิอย่างตอ่เนือ่ง 
เจา้หนี ้

1. เจา้หนีน้อกระบบ (เจา้หนีบ้คุคลทัว่ไป) 
2. เจา้หนี้ในระบบ ตอ้งมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหช้ําระหนี้ ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชย์ ธ.ก.ส. ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์ธนาคารออมสนิ ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สหกรณ์ บรษัิท หา้งหุน้สว่น 
ทีป่ระกอบธรุกจิใหกู้ย้มื 
จํานวนเงนิทีใ่หค้วามชว่ยเหลอื 

1. กูเ้พือ่ปลดเปลือ้งหนีส้นิ หรอืซือ้ทีด่นิคนื หรอืซือ้ทีน่่าเชา่ ไมเ่กนิ 2,500,000 บาท 
2. กูเ้พือ่ประกอบอาชพีไมเ่กนิ 100,000 บาท (กูท้ัง้ 1 และ 2 รวมกนัไมเ่กนิ 2,500,000 บาท) 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร    
1. สํานักบรหิารกองทนุเพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกรและรับเรือ่ง    
    รอ้งเรยีน สาํนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    โทรศพัท ์02 280 7750 และ 02 280 7753  
    โทรสาร  02 281 5836 และ 02 280 3913 
2. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัทกุจังหวดั 
3. สํานักงานเกษตรอําเภอทกุอําเภอ และ  
4. ธ.ก.ส. สาขา  
   (2-4 ตามภมูลํิาเนาของผูย้ืน่คํารอ้ง) 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  
ตามเวลาราชการ   

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :  กระบวนงานเป็นไปตามตามข ัน้ตอนการดาํเนนิงานทีก่าํหนด  
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การยืน่คํารอ้ง  ทกุสว่นราชการ
ยกเวน้ ธ.ก.ส. 
ดําเนนิการตาม
ขัน้ตอนดงักลา่ว 

2. สอบขอ้เท็จจรงิและการไกลเ่กลีย่ประนอมหนี้  
3. การวเิคราะห ์และประเมนิราคาทีด่นิ  
4. ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบความถกูตอ้งตามระเบยีบฯ  
5.  คณะอนุกรรมการ (อบก.) ประชมุพจิารณา  
6. แจง้ผลการกูย้มื  

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 

กรณีขอความชว่ยเหลอืเพือ่ปลดเปลือ้งหนี้สนิ หรอืทีท่ีด่นิคนืจากหนีส้นิ หรอืซือ้ทีน่าเชา่   
1.1 สาํเนาสญัญาการเป็นหนี ้เชน่ สญัญาขายฝาก จํานอง กูเ้งนิ 

1. 
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2. 

1.2 สาํเนาโฉนด (น.ส.4จ) น.ส.3ก หรอื น.ส.3 ทีใ่หเ้จา้หนีย้ดึไวเ้ป็นประกนั 
1.3 คําพพิากษาศาล (ถา้ม)ี  
1.4 หนังสอืบอกขายทีด่นิเชา่ จากเจา้ของทีด่นิ 
1.5 หากเจา้หนีเ้ป็นนติบิคุคล จะตอ้งมคํีาพพิากษาถงึทีส่ดุใหช้าํระหนี ้(ทกุกรณี) 
1.6 สาํเนาทะเบยีนบา้น บัตรประจําตัวประชาชน ของตนเอง และผูกู้ร้่วม (ถา้ม)ี 
1.7 ทะเบยีนสมรส  
1.8 ใบเปลีย่นชือ่ ชือ่สกลุ (ถา้ม)ี 
กรณีขอกูเ้งนิเพือ่ประกอบอาชพี (ลกูหนีเ้ดมิ) หรอืยืน่พรอ้มปลดเปลือ้งหนีส้นิ 
2.1 เขยีนโครงการทีป่ระสงคจ์ะดําเนนิการ โดยมรีายละเอยีดจํานวนเงนิทีจ่ะดําเนนิการ 
      (อาจแจง้เจา้หนา้ทีช่ว่ยเขยีนโดยสรุป) 
2.2 ยืน่ความประสงคไ์ดต้ามหน่วยงานทีกํ่าหนด หรอื ธ.ก.ส. 
2.3 ทะเบยีนบา้น บตัรประจําตัวประชาชน 
 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1.  การยืน่คํารอ้งไมม่คีา่ธรรมเนยีม ไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายทกุขัน้ตอน   

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1. ยืน่คํารอ้งดว้ยตนเอง 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. การกรอบแบบฟอรคํ์าขอกูย้มืเงนิ เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งเป็นผูบ้นัทกึ เนือ่งจากจะตอ้งสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ 
ลกัษณะหนี้สนิ มลูเหตหุนี ้สถานะของหนีม้คีวามเร่งดว่นหรอืไม ่เพือ่ใหคํ้าแนะนําและสรา้งความเขา้ใจหาก
ไมอ่ยูใ่นหลักเกณฑท์ีจ่ะรับไวพ้จิารณาดําเนนิการได ้

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1. สาํนักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เลขที ่3 ถนนราชดําเนนินอก แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

2. สาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดั 
(หมายเหต:ุ (ณ สาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัทีย่ืน่คําขอ))  

3. ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ (( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th /  
ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
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กรมปศสุตัว ์
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอหนงัสอืรบัรองสุขอนามยัสตัวผ์า่นระบบ  
E-services 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ดว้ยระเบยีบของประเทศคูค่า้บางประเทศและกฎกระทรวงว่าดว้ยการนําเขา้ นําออกหรือนําผ่านราชอาณาจักร 

ซึง่สัตวห์รอืซากสตัว ์พ.ศ.2544 ไดกํ้าหนดใหเ้นื้อสตัวแ์ละผลติภัณฑเ์นื้อสัตว ์อาหารทีม่แีหล่งกําเนดิมาจากสตัวแ์ละ
ไม่ไดม้าจากสัตว์ ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศตอ้งมีหนังสอืรับรองสุขอนามัยสัตว์แนบไปพรอ้มกับสนิคา้ดังกล่าว 
เพือ่นําไปแสดงยังดา่นของประเทศ ปลายทาง ดังนัน้ผูรั้บบรกิารหรอืผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะสง่ออกสนิคา้ดังกลา่ว
ไปยังตา่งประเทศจะตอ้งยืน่คําขอออกหนังสอืรับรองสขุอนามัยกอ่นทีจ่ะมกีารสง่ออกสนิคา้ไปยังตา่งประเทศ 

สาํนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว ์ไดดํ้าเนนิการพัฒนาระบบการออกใบรับรองสขุอนามัยสตัว ์
(Health Certificate) ผ่านระบบ E-servicesเพื่ออํานวยความสะดวกใหผู้ป้ระกอบการสามารถยืน่ขอหนังสอืรับรอง
สุขอนามัยไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็วขึน้ โดยปัจจุบันผูป้ระกอบการสามารถใชง้านระบบ  E-services เพื่อยื่นขอ
ใบรับรองสขุอนามัย (Health Certificate) สําหรับสนิคา้เนื้อสตัวปี์กสดและเนื้อสตัวป์รุงสกุเพือ่สง่ออกไปประเทศญีปุ่่ น 
(Form 10 และ 16) 

เง ือ่นไข 
ก่อนการใชง้านระบบ ผูป้ระกอบการจะตอ้งทําการลงทะเบยีนเพื่อรับรหัสผ่านในการใชง้านจากกรมปศุสัตว ์

เมือ่ไดรั้บรหัสผ่านผูป้ระกอบการจะสามารถยืน่คําขอหนังสอืรับรองสขุอนามัยพรอ้มแนบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในรูปแบบ
ไฟล ์.pdf ผา่นระบบ E-services หลงัจากผูป้ระกอบการยืน่คําขอฯ  เจา้หนา้ที ่จะทําการตรวจสอบเอกสาร กรณีเอกสาร
ถูกตอ้งครบถว้นเจา้หนา้ทีจ่ะสง่เสนออนุมัตผิ่านระบบ เพื่อใหเ้จา้หนา้ทีส่ัตวแพทยทํ์าการตรวจสอบและอนุมัตคํิาขอฯ 
พรอ้มทัง้ออกเลขใบรับรองสขุอนามัย หลังจากนัน้ผูป้ระกอบการทําการพมิพเ์อกสารใบรับรองสขุอนามัย และนํามายืน่
พรอ้มใบคําขอฯ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่สัตวแพทย์ผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายอนุมัตลิงนามในหนังสอืรับรองสุขอนามัยต่อไป 
(สามารถศกึษาตัวอย่างเอกสารและคู่มือในการยื่นขอหนังสอืรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ผ่านระบบ 
 E-Services จากเว็บไซต ์www.dld.go.th 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

สถานทีใ่หบ้ร กิาร 
ฝ่ายใบรับรองสุขอนามัย สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว ์กรมปศสุตัว ์ 
โทรศพัท ์02-6534444 ตอ่ 3121 
โทรสาร 02-6534908 
Email : healthcer.dld@gmail.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ร กิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ผูม้าติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่น
เอกสารไดถ้งึ 16.30 แต่เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการใหใ้น
วนัถัดไป) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 60 นาท ี
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
1.ผูป้ระกอบการยืน่คําขอใบรับรองสขุอนามัยพรอ้มเอกสาร
แ น บ ใ น รู ป แ บ บ ไ ฟ ล์ ส แ ก น  ผ่ า น ร ะ บ บ  E-services       
2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอใบรับรองสขุอนามัยและเอกสาร
ประกอบคําขอกรณีทีเ่อกสารถกูตอ้งครบถว้นจะทําการอนุมัติ
ใบรับรองสขุอนามัย 

40 นาท ี สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้  
ปศสุตัว ์

2. การพจิารณา 
1.ผูป้ระกอบการจัดพมิพใ์บรับรองสขุอนามัยทีผ่่านการอนุมัติ
แ ล ้ว  พ ร ้อ ม แ น บ แ บ บ คํ า ข อ ยื่ น ต่ อ เ จ ้ า ห น ้ า ที ่         
2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอและใบรับรองสุขอนามัยทีผ่่าน
การอนุมัต ิและเสนอผูม้อํีานาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

10 นาท ี สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้  
ปศสุตัว ์

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืรับรองสขุอนามัยสตัว ์

10 นาท ี สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้
ปศสุตัว ์

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1. 
 

หนงัสือรบัรองการตรวจเนื้อสตัว ์/ผลิตภณัฑ์สตัว ์ส่งออก
ตา่งประเทศ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(แบบ สพส.1) 
2. 
 

แบบแสดงรายละเอยีดผลติภณัฑใ์นตูส้นิคา้ (checklist) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

3. 
 

แบบฟอรม์เพือ่การตรวจสอบย้อนกลบัของสนิค้าที่ทําการ
สง่ออก (Traceability) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

4. 
 

ใบขนสนิคา้ขาออก 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมศลุกากร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  -   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอหนงัสอืรบัรองสขุอนามยัสตัว ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ดว้ยระเบยีบของประเทศคูค่า้บางประเทศและกฎกระทรวงว่าดว้ยการนําเขา้ นําออกหรือนําผ่านราชอาณาจักร 

ซึง่สัตวห์รอืซากสตัว ์พ.ศ.2544 ไดกํ้าหนดใหเ้นื้อสตัวแ์ละผลติภัณฑเ์นื้อสัตว ์อาหารทีม่แีหล่งกําเนดิมาจากสตัวแ์ละ
ไม่ไดม้าจากสัตว์ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศตอ้งมีหนังสอืรับรองสุขอนามัยสัตว์แนบไปพรอ้มกับสนิคา้ดังกล่าว 
เพื่อนําไปแสดงยังด่านของประเทศปลายทาง ดังนัน้ผูรั้บบรกิารหรือผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะสง่ออกสนิคา้ดังกล่าว 
ไปยังตา่งประเทศจะตอ้งยืน่คําขอออกหนังสอืรับรองสขุอนามัยกอ่นทีจ่ะมกีารสง่ออกสนิคา้ไปยังตา่งประเทศ 

เง ือ่นไข 
กอ่นยืน่คําขอออกหนังสอืรับรองสขุอนามัยจะตอ้งดําเนนิการ ดงันี ้
1. สําหรับสนิคา้กลุ่มเนื้อสัตว์และผลติภัณฑเ์นื้อสัตวเ์ช่น เนื้อสัตวปี์กดบิ เนื้อสุกรดบิ เนื้อสัตวปี์กนวดเกลือ  

เนือ้ไกเ่สยีบไม ้เนือ้ไกช่บุแป้งทอดปรุงสกุ ไสก้รอก เป็นตน้ โรงงานทีทํ่าการผลติเนื้อสตัวแ์ละผลติภัณฑเ์นื้อสตัวไ์ปยัง
ตา่งประเทศจะตอ้งไดรั้บการรับรองโรงงานเพือ่การสง่ออก ขึน้ทะเบยีนและไดรั้บหมายเลขรับรองโรงงานจากกรมปศสุัตว ์
สนิคา้ทีจ่ะทําการสง่ออกไปยังตา่งประเทศจะตอ้งผ่านการตรวจสอบกระบวนการผลติสนิคา้และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งจาก
สตัวแพทยป์ระจําโรงงาน มผีลวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิัตกิารผ่านตามเกณฑม์าตรฐานของกรมปศุสตัวแ์ละประเทศคูค่า้ 
และไดรั้บหนังสอืรับรองการตรวจเนื้อสัตว/์ผลติภัณฑส์ตัวส์ง่ออกตา่งประเทศ (สพส.1) จากสตัวแพทยป์ระจําโรงงาน 
ทัง้นีใ้นสว่นของสนิคา้เนือ้สตัวด์บิ จะตอ้งยืน่ขอใบอนุญาตนําสตัวห์รอืซากสตัวอ์อกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) จงึจะ
สามารถยืน่คําขอหนังสอืรับรองสขุอนามัยสตัวไ์ด ้ 

2. สําหรับอาหารทีม่แีหล่งกําเนิดมาจากสัตวแ์ละไม่ไดม้าจากสัตว ์ซึง่ไดแ้ก่ น้ําผึง้และผลติภัณฑจ์ากผึง้รังนก
ซปุไก่สกัดอาหารกระป๋องนมและผลติภัณฑน์มไขแ่ละผลติภัณฑไ์ขแ่ละสนิคา้กลุม่ผลติภัณฑอ์าหารพเิศษจะตอ้งผ่าน
การตรวจกระบวนการผลติและออกหนังสอืรับรองการตรวจอาหารทีม่แีหล่งกําเนิดมาจากสัตวแ์ละไม่ไดม้าจากสัตว์
(สพส.7) โดยสตัวแพทยผ์ูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย ใหเ้ขา้ทําการตรวจสอบกระบวนการผลติและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งโดยการ
เขา้ตรวจสอบกระบวนการผลติจะแบง่ออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้

2.1 กรณีโรงงานทียั่งไม่ไดรั้บการรับรองโรงงานเพื่อการสง่ออกจากกรมปศุสตัวส์ตัวแพทยจ์ะเขา้ตรวจสอบ
กระบวนการผลติทกุชดุการผลติสนิคา้ทีจ่ะทําการสง่ออก และทําการออกเอกสาร สพส.7 เพือ่รับรองเฉพาะสนิคา้ในชดุ
การผลตินัน้ (ยกเวน้ โรงงานน้ําผึง้และผลติภัณฑจ์ากผึง้ทีจ่ะทําการสง่ออก จะตอ้งไดรั้บการรับรองโรงงานเพือ่การสง่ออก
จากกรมปศสุตัวแ์ลว้เทา่นัน้) 

2.2 กรณีโรงงานทีไ่ดรั้บการรับรองเพือ่การสง่ออกจากกรมปศสุตัว ์จะมสีตัวแพทยป์ระจําโรงงานซึง่จะเขา้ตรวจสอบ
กระบวนการผลติอย่างนอ้ยเดอืนละ 1 ครัง้ และจะเป็นผูอ้อกเอกสาร สพส.7 ในทุกชุดการผลติสนิคา้ทีม่กีารสง่ออก
สาํหรับรายละเอยีดในขัน้ตอนการขอหนังสอืรับรองสขุอนามัยสตัว ์ในแตล่ะชนดิสนิคา้ โดยรวมจะมคีวามคลา้ยคลงึกัน
แตจ่ะมคีวามแตกตา่งกันบา้งตามชนดิสนิคา้ และรายละเอยีดของขอ้กําหนดทางการคา้ของประเทศคูค่า้แตล่ะประเทศ
ในแตล่ะกลุม่สนิคา้ทัง้นีห้นังสอืรับรองสนิคา้ดังกลา่วขา้งตน้ทีไ่ดรั้บจากสตัวแพทย ์จะตอ้งแนบมากับคําขอออกหนังสอื
รับรองสขุอนามัย และกอ่นทีจ่ะทํายืน่ขอหนังสอืรับรองสขุอนามัยสตัวท์กุประเภทสนิคา้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งดําเนนิการ
ยืน่ขอใบขนสนิคา้ขาออกจากกรมศุลกากรใหเ้รียบรอ้ย และนําเอกสารดังกล่าวแนบมากับคําขอออกหนังสอืรับรอง
สขุอนามัยดว้ย 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้ร กิาร 
ฝ่ายใบรับรองสุขอนามัย สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว ์กรมปศสุตัว ์ 
โทรศพัท ์02-6534444 ตอ่ 3121 
โทรสาร 02-6534908 
Email : healthcer.dld@gmail.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ร กิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ผูม้าติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่น
เอกสารไดถ้งึ 16.30 แต่เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการใหใ้น
วนัถัดไป) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 60 นาท ี
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 
1.ผูป้ระกอบการยื่นคําขอและเอกสารแนบที่เกี่ยวขอ้ง       
2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอทีต่อ้งแนบเพิม่เตมิ 

40 นาท ี สํ า นั ก พัฒนาร ะบบ
และรับรองมาตรฐาน
สนิคา้ปศสุตัว ์

2. การพจิารณา 
1.เจา้หนา้ที่จัดพิมพ์ใบรับรอง และเสนอผูม้ีอํานาจเพื่อ
พจิารณาลงนาม 

10 นาท ี สํ า นั ก พัฒนาร ะบบ
และรับรองมาตรฐาน
สนิคา้  ปศสุตัว ์

3. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอืรับรองสขุอนามัยสตัว ์

10 นาท ี สํ า นั ก พัฒนาร ะบบ
และรับรองมาตรฐาน
สนิคา้ปศสุตัว ์
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 กลุม่เนือ้สตัวแ์ละผลติภณัฑเ์นือ้สตัว ์  

1. 
 

หนงัสือรบัรองการตรวจเนื้อสตัว ์/ผลิตภณัฑ์สตัว ์ส่งออก
ตา่งประเทศ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แบบ สพส.1) 

กรมปศสุตัว ์

2. 
 

แบบแสดงรายละเอยีดผลติภณัฑใ์นตูส้นิคา้ (checklist) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

3. 
 

แบบฟอร์มเพื่อการตรวจสอบย้อนกลบัของสนิค้าที่ทําการ
สง่ออก (Traceability) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

4) 
 

ใบขนสนิคา้ขาออก 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมศลุกากร 

5. 
 

แผนผงักระบวนการผลติสนิคา้ (Process Flow chart) 
(ยกเวน้เนือ้สตัวด์บิทีไ่มม่กีารคลุกสว่นผสม) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

6. 
 

ผลวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารดา้นจุลชวีวทิยาของสนิคา้ฉบบั
จรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

7. 
 

หนงัสอืรบัรองการตรวจเนือ้สตัว/์ผลติภณัฑส์ตัวเ์พือ่นําไปแปร
รูปส่งออกต่างประเทศ (แบบ สพส.2)(เฉพาะสนิคา้ประเภท
เนือ้สตัวแ์ปรรูปปรุงสกุ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

8. 
 

หนงัสอืรบัรองเนือ้สตัวจ์ากตา่งประเทศ (กรณีใชเ้นือ้สตัวนํ์าเขา้
จากตา่งประเทศ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

9. 
 

ใบอนุญาตนําสตัวห์รอืซากสตัวอ์อกนอกราชอาณาจกัร (ร.9) 
(ใชแ้นบในกรณีทีส่ง่ออกสนิคา้ประเภทเนือ้สตัวด์บิ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

10. 
 

ใบคําขอเลขที ่Health certificate (กรณีสนิคา้ส่งออก
ประเทศแคนาดา) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

11. 
 

ใบรบัรองสุขอนามยัตามประเภทสนิคา้และประเทศปลายทาง
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

12. 
 

เอกสารอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งตามความเหมาะสม และ/หรือตาม
ขอ้กําหนด 
ของประเทศคูค่า้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

13. แบบแสดงรายการสนิคา้ทีจ่ะสง่ออก 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

 กลุม่อาหารทีม่แีหลง่กําเนดิมาจากสตัวแ์ละไมไ่ดม้าจากสตัว ์  
1. หนงัสอืรบัรองการตรวจอาหารทีม่แีหลง่กําเนดิมาจากสตัวแ์ละ

ไมไ่ดม้าจากสตัว ์(แบบ สพส.7) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
 

กรมปศสุตัว ์
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

2. หนงัสอืรบัรองการตรวจสอบกระบวนการผลติของสตัวแพทย์
กลุม่ตรวจสอบมาตรฐานดา้นการปศุสตัว ์สพส. กรมปศสุตัว ์ 
(กรณียงัไมไ่ดร้บัการรบัรองโรงงานเพือ่การสง่ออก) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

3. ใบอนุญาตนําเขา้ (Import permit) ของประเทศคูค่า้ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

4. เอกสารแสดงสว่นประกอบของสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

5. ใบรบัรอง (Certificate of Analysis, COA) ของวตัถุดบิ และ
สว่นผสมทีร่ะบุในสตูร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

6. แบบแสดงรายละเอยีดผลติภณัฑใ์นตูส้นิคา้ (checklist) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

 

7. แบบฟอร์มเพื่อการตรวจสอบย้อนกลบัของสนิค้าที่ทําการ
สง่ออก (Traceability) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

8. แผนผงักระบวนการผลติสนิคา้ (Process Flow chart) ทีร่ะบุจุด 
CCP 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมปศสุตัว ์

9. ผลวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารดา้นจลุชวีวทิยาของสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

10. ใบขนสนิคา้ขาออก 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

11. ใบกํากบัราคาสนิคา้ (Invoice) และ 
ใบกํากบัการบรรจหุบีหอ่(Packing list) ของสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

12. ใบตราสง่สนิคา้ (Bill of Lading) หรอืใบรบัสง่สนิคา้ทางอากาศ 
(Airway Bill) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

13. เอกสารประกอบอืน่ๆตามประเภทของสนิคา้ ดงันี ้
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

 13.1 สนิคา้กลุม่น้ําผึง้และผลติภัณฑจ์ากผึง้  
        (1) หนังสอืรับรองการปฏบิัตทิางการเกษตรทีด่สีําหรับฟาร์มผึง้ 

(GAP) จากทกุฟารม์ทีเ่ป็นแหลง่ทีม่าของน้ําผึง้ในชดุการผลตินัน้ 
 

 (2) ผลตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารสารตกคา้งยาปฏชิวีนะ 5 ชนดิ
ในสนิคา้น้ําผึง้ (Finished goods) ไดแ้ก ่Tetracycline, 
Chlortetracycline, Oxytetracycline, Chloramphenicol และ 
Doxycycline 
โดยตอ้งมผีลการตรวจทกุชดุการผลติทีจ่ะทําการสง่ออก 

 

        (3) ใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร 
(ร.9) (สาํหนับสนิคา้น้ําผึง้และนมผึง้) 

 

 13.2 สนิคา้กลุม่ไขแ่ละผลติภัณฑไ์ข ่  
 (1) ขาสด ไขเ่ค็มและไขเ่ยีย่วมา้  
 (1.1) หนังสอืรับรองการปฏบิัตทิางการเกษตรทีด่สีําหรับฟาร์ม

ไกไ่ข ่(GAP) 
 

 (1.2) ผลการตรวจวเิคราะหเ์ชือ้ไวรัสไขห้วดันกและ 
นวิคาสเซลิ 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 (1.3) ผลการตรวจวเิคราะหเ์ชือ้ซลัโมเนลลา  
 (1.4) ผลการตรวจวเิคราะหส์ารตกคา้งประจําปี  
 (2) ไขน่กกระทากระป๋อง ไขเ่หลวพาสเจอรไ์รซเ์บเกอรี ่  
 (2.1) หนังสอืรับรองการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดีสําหรับ 

ฟารม์นกกระทา/  ฟารม์ไกไ่ข(่GAP) 
 

 (2.2) ผลการตรวจวเิคราะหเ์ชือ้ไวรัสไขห้วดันกและ 
นวิคาสเซลิ 

 

 (2.3) ผลการตรวจวเิคราะหเ์ชือ้ซลัโมเนลลา  
 (2.4) ผลการตรวจวเิคราะหส์ารตกคา้งประจําปี  
 (2.5) บันทกึอุณหภูมแิละเวลาในการ ฆ่าเชือ้ และกราฟ

แสดงอณุหภมูกิารฆา่เชือ้ของสนิคา้ (thermograph) 
 

 13.3 สนิคา้กลุม่รังนกและซปุไกส่กดั  
 (1) หนังสอืรับรองการตรวจเนื้อสัตวแ์ละผลติภัณฑส์ัตวเ์พื่อ

นําไปแปรรูปสง่ออกตา่งประเทศ (สพส.2) (สาํหรับสนิคา้ซปุไกส่กัด) 
 

 (2) บันทกึอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อ และกราฟแสดง
อณุหภมูกิารฆา่เชือ้ของสนิคา้ (thermograph) 

 

 13.4 สนิคา้กลุม่อาหารกระป๋อง  
 (1) หนังสอืรับรองแหลง่ทีม่าของวตัถดุบิ 

เนื้อสตัวปี์กหรอืสกุร: หนังสอืรับรองการตรวจเนื้อสัตวแ์ละผลติภัณฑส์ตัว์
เพือ่นําไปแปรรูปสง่ออกตา่งประเทศ (สพส.2) 
เนือ้ววั : หนังสอืรับรองแหลง่ทีม่าจากประเทศผูผ้ลติเนื้อววั  

 

 (2) บันทกึอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อ และกราฟแสดง
อณุหภมูกิารฆา่เชือ้ของสนิคา้ (thermograph) 

 

 13.5 สนิคา้กลุม่ผลติภัณฑอ์าหารพเิศษ  
 (1) หนังสอืรับรองแหลง่ทีม่าของวตัถดุบิ 

เนื้อสตัวปี์กหรอืสกุร: หนังสอืรับรองการตรวจเนื้อสตัวแ์ละผลติภัณฑส์ตัวเ์พือ่
นําไปแปรรูปสง่ออกตา่งประเทศ (สพส.2) เนื้อวัว : หนังสอืรับรองแหลง่ทีม่าจาก
ประเทศผูผ้ลติเนือ้ววั นม :หนังสอืรับรองแหลง่ทีม่าของนม 

 

 (2) หนังสอืรับรองการปฏบิัตทิางการเกษตรทีด่สีําหรับ ฟาร์มนก
กระทา/  ฟารม์ไกไ่ข(่GAP)(สาํหรับสนิคา้ทีม่สีว่นผสมของไข)่ 

 

 (3) ผลการตรวจวเิคราะหเ์ชือ้ไวรัสไขห้วดันกและนวิคาสเซลิ 
(สาํหรับสนิคา้ทีม่สีว่นผสมของไข)่ 

 

 (4) ผลการตรวจวเิคราะหเ์ชือ้ซลัโมเนลลา 
(สาํหรับสนิคา้ทีม่สีว่นผสมของไข)่ 

 

 (5) ผลการตรวจวเิคราะหส์ารตกคา้งประจําปี 
(สาํหรับสนิคา้ทีม่สีว่นผสมของไข)่ 

 

 (6) บนัทกึอณุหภมูแิละเวลาในการฆา่เชือ้  
 13.6 สนิคา้กลุม่นมและผลติภัณฑจ์ากนม  
 (1) หนังสือรับรองแหล่งที่มาของวัตถุดิบนมนําเขา้จาก

ตา่งประเทศ ทีใ่ชเ้ป็นสว่นประกอบ 
 

 (2) หนังสอืรับรองการปฏบิตัทิางสขุลักษณะทีด่ ี(GMP)  
ของศนูยร์วบรวมน้ํานมดบิ กรณีเป็นน้ํานมดบิจากสหกรณ์ในประเทศไทย 

 

 (3) บันทกึอุณหภูมแิละเวลาในการฆ่าเชือ้ (กรณีผลติภัณฑน์ม
ทีผ่่านการใหค้วามรอ้นดว้ยเครือ่งรทีอรท์ใหแ้นบกราฟแสดงอณุหภูมิ
การฆา่เชือ้ของสนิคา้ (thermograph) ดว้ย) 

 

14. ใบรบัรองสขุอนามยัตามประเภทสนิคา้และประเทศปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

15. ใบรบัรองสขุอนามยัตามประเภทสนิคา้และประเทศปลายทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

16. เอกสารแสดงถงึ Remark/ Additional declaration ของ
ประเทศผูนํ้าเขา้ (กรณีมกีารระบุในใบรบัรองสขุอนามยั) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 

17. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และ/หรือตาม
ขอ้กําหนดของประเทศคูค่า้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สําเนา 1 ฉบบั 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  -   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 
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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบรบัรองปศสุตัวอ์นิทรยี ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. เป็นผูท้ีส่มัครใจขอรับการรับรองปศุสัตวอ์นิทรีย ์และยนิดทีีจ่ะปฏบิัตติามกฎ ระเบยีบ ขอ้กําหนด ขัน้ตอน 

วธิกีารปฏบิตั ิคูม่อืและเอกสารตา่ง ๆ 
2. ไมเ่ป็นผูถ้กูเพกิถอนการรับรอง เวน้แตเ่คยถกูเพกิถอนการรับรองมาแลว้มากกวา่ 3 ปี 
3. กอ่นการตรวจประเมนิ ผูป้ระกอบการตอ้งมกีารนําขอ้กําหนดระบบการผลติปศสุตัวอ์นิทรยีไ์ปปฏบิตัแิลว้ 

เง ือ่นไข 
1.กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลา
ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่คําขอ
ไมป่ระสงคจ์ะยืน่คําขอ 

2.ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุ
ไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้ร กิาร 
สาํนักงานปศสุตัวจั์งหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้ร กิาร  เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร์ ถงึ 
วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ผูม้าติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่น
เอกสารไดถ้งึ 16.30 แต่เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการใหใ้น
วนัถัดไป) 

 สถานทีใ่หบ้ร กิาร 
สาํนักงานปศสุตัวอํ์าเภอ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้ร กิาร  เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร์ ถงึ 
วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ผูม้าติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่น
เอกสารไดถ้งึ 16.30 แต่เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนินการใหใ้น
วนัถัดไป) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 148 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
1.ผูป้ระกอบการยื่นคําขอพรอ้มเอกสารประกอบคําขอ 
2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสาร
และคุณสมบัต ิพรอ้มหลักฐานเอกสารต่างๆ ทีกํ่าหนดไวใ้น
แบบคําขอ ป.ศ.อ.1หรอื ป.ศ.อ.2 หรอื ป.ศ.อ.3 หรอื ป.ศ.อ.
4 

1 วนั สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
อําเภอ /สํานักงานปศุ
สตัวจั์งหวดั 

2. การพจิารณา 
1. คณะผูต้รวจรับรองจัดทําแผนการตรวจโดยใชแ้บบฟอร์ม
กําหนดการตรวจประเมนิ (Audit plan) สง่ใหผู้ป้ระกอบการ
กอ่นการตรวจประเมนิ 
2. คณะผูต้รวจประเมนิ ตรวจประเมนิ ณ สถานประกอบการ 
3. คณะผูต้รวจฯ แจง้ผลตรวจประเมิน (ในกรณีพบ
ขอ้บกพร่อง พรอ้มระบุขอ้บกพร่อง ใหท้างผูป้ระกอบการ
แกไ้ขขอ้บกพร่องได ้2 ครัง้ ภายใน 90 วนั) 
หมายเหตุ: (ในกรณีที่ผูม้ายื่นคําขอไม่สามารถแกไ้ข
ขอ้บกพร่องไดภ้ายในระยะเวลา 90 วันจะตอ้งยืน่คําขอเพื่อ
รับการออกใบระบบรับรองใหมท่ัง้หมด) 

104 วนั สํ า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จังหวัด/สํานักงานปศุ
สตัวเ์ขต 

3. การพจิารณา 
1. คณะผูต้รวจรับรองเสนอผลการตรวจประเมนิและหลักฐาน
ใ ห ้ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร รั บ ร อ ง พิ จ า ร ณ า ใ ห ้ก า ร รั บ ร อ ง 
2. เจา้หนา้ทีจั่ดทําใบรับรอง และเสนอผูม้ีอํานาจเพื่อ
พจิารณาลงนาม 

40 วนั สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้  
ปศสุตัว ์

4. การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามในใบรับรอง 

3 วนั สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสนิคา้
ปศสุตัว ์
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1. 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูป้ระกอบการ) 

กรมการปกครอง 

2. 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูย้ืน่คําขอทีม่อํีานาจลงนามและ/หรอืผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

3. 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูย้ืน่คําขอทีม่อํีานาจลงนามและ/หรอืผูรั้บมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

4. 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

5. 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6. 
 

แผนการจดัการแปลงหญา้ พชือาหารสตัว ์การนําเขา้อาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

7. 
 

รายชือ่สถานทีจํ่าหนา่ยผลติผล/ผลติภณัฑ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

8 
 

แบบแปลนสถานประกอบการ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

9. 
 

แผนผงักระบวนการผลติสนิคา้ (Process Flow Chart)  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1. ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  -   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

หมายเหต ุ: - 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1. สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว ์กรมปศสุตัว ์ 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 
10400 โทรศพัท ์0 2653 4444 ตอ่ 3158 

2. ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมปศสุตัว ์กลุม่วนัิย กองการเจา้หนา้ที ่กรมปศสุตัว ์69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2653 4444 ตอ่ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 เวปไซต ์
http://request.dld.go.th/ 

3. ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 /สายดว่น 1111 /www.1111.go.th 
/ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 

4. ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี
11120 /สายดว่น 1206 โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 /โทรสาร 0 2502 6132 
www.pacc.go.th /www.facebook.com/PACC.GO.TH /ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The 
Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-
Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com) 
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กรมฝนหลวง 
และการบนิเกษตร 
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คูม่อืบรกิารประชาชน :  การขอรบับรกิารฝนหลวง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
เง ือ่นไข 

1. ผูข้อรับบรกิารสามารถขอรับบรกิารฝนหลวงไดโ้ดยไม่มคีา่ใชจ้่าย หากมบีุคคลแอบอา้งเรียกรอ้งค่าใชจ้่าย
โปรดตดิตอ่กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 02-109-5100 ตอ่ 410 

2. ผูข้อรับบรกิารกรุณาใหข้อ้มลูตามความเป็นจรงิ หากพบวา่ขอ้มลูเป็นเท็จจะถอืวา่เป็นโมฆะ 
3. ผูข้อรับบรกิารสามารถขอรับบรกิารฝนหลวงไดห้ลายพืน้ที ่โดยระบพุืน้ทีท่ีม่คีวามเดอืนรอ้นมากทีส่ดุเป็นอนัดับแรก  
4. ผูข้อรับบรกิารโปรดขอรับบรกิารฝนหลวงในจังหวัดทีม่เีขตการรับผดิชอบเดยีวกัน เพือ่ความรวดเร็วในการให ้

ความชว่ยเหลอื โดยกรมฝนหลวงและการบนิเกษตรมกีารแบง่เขตพืน้ทีใ่นการรับผดิชอบ ดงันี ้
4.1 ศูนย์ปฏบิัตกิารฝนหลวงภาคภาคเหนือ: กําแพงเพชร เชยีงราย เชยีงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พจิติร 

พษิณุโลก เพชรบรูณ์ แพร่ แมฮ่อ่งสอน ลําปาง ลําพูน สโุขทยั อตุรดติถ ์
4.2 ศูนยป์ฏบิัตกิารฝนหลวงภาคภาคกลาง: กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค ์นนทบุร ี

ปทมุธาน ีลพบรุ ีสระบรุ ีสงิหบ์รุ ีสพุรรณบรุ ีอยธุยา อา่งทอง อทุยัธาน ี
4.3 ศนูยป์ฏบิัตกิารฝนหลวงภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กาฬสนิธุ ์ขอนแกน่ ชยัภูม ินครพนม นครราชสมีา 

บงึกาฬ บุรีรัมย ์มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอ้ยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรนิทร์ หนองคาย หนองบัวลําภ ู
อํานาจเจรญิ อดุรธาน ีอบุลราชธาน ี

4.4 ศนูยป์ฏบิัตกิารฝนหลวงภาคภาคตะวันออก: จันทบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีตราด นครนายก ปราจนีบุร ีระยอง 
สระแกว้ 

4.5 ศูนยป์ฏบิัตกิารฝนหลวงภาคภาคใต:้ กระบี ่ชมุพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธวิาส ประจวบครีีขันธ ์
ปัตตาน ีพังงา  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร ไดแ้ก ่ 
1. โทรศพัท ์    2. หนังสอืราชการ    
3. จดหมาย    4. ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน   
5. เว็บไซตก์รมฝนหลวงและการบนิเกษตร 6. ตูรั้บเรือ่งรอ้งเรยีน  

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
1. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร  
ทีอ่ยู ่: 50 แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02 109 5100 ตอ่ 410 

วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. 
 

2. ศนูยป์ฎบิตักิารฝนหลวงภาคเหนอื 
ทีอ่ยู ่: จังหวดัเชยีงใหม ่
โทรศพัท ์053-275051 

วนัอาทติย ์ถงึ วนัเสาร ์ 
(ทกุวนัไมเ่วน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. 
ระหวา่งวนัที ่1 มนีาคม – 15 ตลุาคม 
 

3. ศนูยป์ฏบิตักิารฝนหลวงภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ทีอ่ยู ่: จังหวดัขอนแกน่ 
โทรศพัท ์043-468217, 043-468223 
 

วนัอาทติย ์ถงึ วนัเสาร ์ 
(ทกุวนัไมเ่วน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. 
ระหวา่งวนัที ่1 เมษายน – 15 ตลุาคม 
 

4. ศนูยป์ฏบิตักิารฝนหลวงภาคกลาง 
ทีอ่ยู ่: จังหวดันครสวรรค ์
โทรศพัท ์056-256018 

วนัอาทติย ์ถงึ วนัเสาร ์ 
(ทกุวนัไมเ่วน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. 
ระหวา่งวนัที ่1 มนีาคม  – 15 ตลุาคม 
 

5. ศนูยป์ฎบิตักิารฝนหลวงภาคตะวนัออก 
ทีอ่ยู ่: จังหวดัระยอง 
โทรศพัท ์038-025729 

วนัอาทติย ์ถงึ วนัเสาร ์ 
(ทกุวนัไมเ่วน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. 
ระหวา่งวนัที ่1 มนีาคม  – 15 ตลุาคม 
 

6. ศนูยป์ฏบิตักิารฝนหลวงภาคใต ้
ทีอ่ยู ่: จังหวดัสรุาษฏรธ์าน ี
โทรศพัท ์077-268870 
 

วนัอาทติย ์ถงึ วนัเสาร ์ 
(ทกุวนัไมเ่วน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. 
ระหวา่งวนัที ่1 มนีาคม  – 15 ตลุาคม 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 7 วนั 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. ผูรั้บบรกิารแสดงความประสงคท์ีจ่ะขอรับบรกิาร 
ฝนหลวง 

  

2. การรับเรือ่ง/ความประสงคข์องผูรั้บบรกิาร 
 

15 นาท/ีราย กองปฏบิตักิารฝนหลวง  

3. การวางแผนใหก้ารชว่ยเหลอื ภายใน 3 วนั ศนูยป์ฏบิัตกิารฝนหลวง 
ประจําภาค 

4. การปฏบิตักิรฝนหลวง 1 วนั ศนูยป์ฏบิัตกิารฝนหลวง 
ประจําภาค 

5. การตอบกลับผูรั้บบรกิาร ภายใน 1-3 วนั  
หลงัจากเริม่ดําเนนิการ 

ศนูยป์ฏบิัตกิารฝนหลวง 
ประจําภาค 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

- - - 
   
   

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
- - - 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

- - - 
   
   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. แบบฟอรม์การขอรับบรกิารฝนหลวง 
 

หมายเหต ุ: - 
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กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 
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คูม่อืบรกิารประชาชน : การขอรบับรกิารสอบบญัชสีหกรณ์ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
หนังสอืสํานักมาตรฐานการบัญชแีละการสอบบัญช ีที ่กษ 0404/ว 77 ลงวันที ่8 มถิุนายน 2560 เรื่อง ขอสง่

หนังสอืซกัซอ้มความเขา้ใจการจัดทํางบการเงนิของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรเพือ่รับบรกิารตรวจสอบบัญช ี
เง ือ่นไข 

1. ใหส้หกรณ์ปิดบญัชแีละจัดทํางบการเงนิ ณ วนัสิน้ปี พรอ้มรายละเอยีดประกอบใหเ้สร็จสิน้โดยเร็ว ไดแ้ก ่ 
1.1 งบการเงนิ ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทนุ และงบกระแสเงนิสด (ถา้ม)ี ตามแบบที่

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์กําหนด 
1.2 รายละเอยีดประกอบอืน่ ๆ โดยใหม้จํีานวนเงนิถกูตอ้งตรงกบังบการเงนิ  

(1) รายละเอยีดลกูหนีท้กุประเภท และการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเป็นไปตามทีก่รมตรวจบัญชสีหกรณ์
กําหนด  

(2) ใบตรวจนับสนิคา้คงเหลอื 
(3) รายละเอยีดทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และการคดิค่าเสือ่มราคาโดยเป็นไปตามทีก่รมตรวจบัญชี

สหกรณ์กําหนด 
(4) รายละเอยีดสนิทรัพยอ์ืน่ ๆ 
(5) รายละเอยีดเจา้หนีท้กุประเภท 
(6) รายละเอยีดเงนิรับฝากทกุประเภท  
(7) รายละเอยีดหนีส้นิอืน่ ๆ 
(8) รายละเอยีดทนุเรอืนหุน้ 

2. เมื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ไดดํ้าเนินการแลว้ใหถ้ือว่าสหกรณ์พรอ้มรับการตรวจสอบบัญชปีระจําปี  
โดยใหส้หกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดทําหนังสอืขอรับบริการตรวจสอบบัญชปีระจําปี พรอ้มทัง้สง่งบการเงนิและ
รายละเอยีดประกอบงบการเงนิ ณ วันสิน้ปี ถงึสํานักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ในพื้นทีท่ีกํ่ากับดูแล เพื่อใหผู้ส้อบบัญชี
ประเมนิความพรอ้มรับการตรวจสอบและกําหนดวันเขา้ตรวจสอบบัญชปีระจําปีต่อไป โดยเรียงลําดับตามวันทีไ่ดรั้บ
หนังสอืจากสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร    
สาํนักงานตรวจบัญชสีหกรณ์พืน้ทีท่ีกํ่ากบัดแูลสหกรณ์ 
โทรศพัท ์ 
โทรสาร  
Email 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร    
เวลา 8.30 – 16.30 น. 
เวน้วนัหยดุราชการและวนันักขัตฤกษ์ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : ขึน้กบัระดบัความยากในการสอบบญัช ีดงันี ้

1. ระดับความยากมากทีส่ดุ 45 วนัทําการ  2. ระดบัความยากมาก 30 วนัทําการ 
3. ระดับความยากปานกลาง 20 วนัทําการ  4. ระดับความยากนอ้ย 10 วนัทําการ 
5. ไม่สามารถจัดระดับความยากได ้7 วนัทําการ 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1. การวางแผนงานสอบบัญช ี ภายใน 90 วนันับแตว่นัที่

ไดรั้บการแตง่ตัง้ 
เป็นผูส้อบบญัช ี

สาํนักงานตรวจ
บญัชสีหกรณ์ 

2. การตรวจสอบบญัชรีะหวา่งปี 
 - สง่งบการเงนิได ้
 - ปัญหาการทจุรติหรอืขอ้บกพร่อง 

 
 - อย่างนอ้ย 1 ครัง้ 
 - ทกุไตรมาส 

 
สาํนักงานตรวจ
บญัชสีหกรณ์ 

3. การตรวจสอบบญัชปีระจําปี ภายใน 150 วนั  
นับแตว่นัสิน้ปีทางบัญช ี

สาํนักงานตรวจ
บญัชสีหกรณ์ 

4. การรายงานการสอบบญัชรีะหวา่งปี ภายใน 10 วนั นับแตว่นั
เสร็จสิน้การปฏบิตังิาน 

สาํนักงานตรวจ
บญัชสีหกรณ์ 

5. การรายงานการสอบบญัชปีระจําปี ภายใน 10 วนั นับแตว่นัที่
ผูส้อบบญัชแีสดงความเห็น

ตอ่งบการเงนิ 

สาํนักงานตรวจ
บญัชสีหกรณ์ 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
 ไมม่ ี  

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่ ี   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1. หนังสอืขอรับบรกิารตรวจสอบบญัช ี

หมายเหต ุ: - 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ (ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย ์10200 โทรศพัท ์0 2016 888 / www.cad.go.th)  

2. สาํนักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ 1 – 10 (ทัว่ประเทศ) 
3. สาํนักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ (สาํนักงานตรวจบัญชสีหกรณ์พืน้ทีท่ีกํ่ากบัดแูลสหกรณ์) 
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สาํนกังานพพิธิภณัฑ์
เกษตรเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วั 
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คูม่อืบรกิารประชาชน : การเขา้ชมและเขา้เรยีนรูพ้พิธิภณัฑก์ารเกษตรเฉลมิ
พระเกยีรต ิพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานพพิธิภัณฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
(องคก์ารมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
เง ือ่นไข 

1. แตง่กายสภุาพ ระวงักริยิามารยาท และหา้มสง่เสยีงดงัรบกวนผูอ้ืน่ 
2. หา้มนําอาหาร เครือ่งดืม่ทกุประเภทเขา้ในบรเิวณพพิธิภัณฑท์ัง้พพิธิภัณฑใ์นอาคารและพพิธิภัณฑ ์กลางแจง้ 
3. ไมข่ดีเขยีน ขอ้ความ ภาพหรอืรูปรอยใดๆ ลงบนสว่นใดสว่นหนึง่ของนทิรรศการ หรอืไม่กระทําการใดๆ ทีอ่ัน

เป็นเหตใุหน้ทิรรศการเกดิการชาํรุด 
4. หา้มนําสตัวเ์ลีย้งเขา้ไปในพืน้ทีบ่รเิวณพพิธิภัณฑ ์ทัง้พพิธิภัณฑใ์นอาคารและพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ 
5. กรณีมาเป็นหมูค่ณะและขออนุญาตรับประทานอาหาร ตอ้งนําเศษขยะ วัสดบุรรจุอาหาร - น้ําดืม่ กลับไป และ

ตอ้งรับประทานในพืน้ที่ๆ  ไดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ 
6. ในกรณีเขา้ชมเป็นหมู่คณะ และตอ้งการความสะดวกรวดเร็วตอ้งตดิต่อแจง้การเขา้ชมหรือเขา้เรียนรูเ้ป็น

หนังสอืลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วนัทําการ 
7. กรณมีาเป็นหมูค่ณะไมอ่นุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งขยายเสยีงหรอืโทรโขง่ในอาคารจัดแสดง (ใชไ้ดเ้ฉพาะเจา้หนา้ที่

ปฏบิตักิารนําชมและจัดกระบวนการเรยีนรูเ้ทา่นัน้)  
8. หา้มสบูบหุรีภ่ายในอาคารโดยเด็ดขาด ทัง้นี้จะสบูบหุรีไ่ดเ้ฉพาะพืน้ที่ๆ  อนุญาตไวเ้ทา่นัน้ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
โทรศพัท ์ 0 2529 2212 – 13 
โทรสาร  0 2529 2214 
Email  agri_museum_main@homtail.com 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร   
องัคาร – อาทติย ์ 
09.30 – 15.30 น. 
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :………..วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1. เขา้ชมทัว่ไปไม่ไดแ้จง้ลว่งหนา้ (Walk in) 10 นาท ี ประชาสมัพันธ ์
2. คณะเขา้ชมกรณีประสานและแจง้ลว่งหนา้ 1 วนัทําการ สาํนักสือ่สาร

สมัพันธฯ์  
สาํนักพัฒนา

กจิการ 
3. เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูโ้ครงการสง่เสรมิการเรยีนรูฯ้ 1 วนัทําการ สาํนักสือ่สาร

สมัพันธฯ์ 
4. สือ่มวลชน 1 วนัทําการ  

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 
1. คูม่อืการใหบ้รกิาร การเขา้ชมและเขา้เรยีนรูพ้พิธิภัณฑก์ารเกษตรเฉลมิ

พระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  
พกฉ. 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
1. เด็กความสงูเกนิ 110 เซนตเิมตร 30 บาท 
2. ผูใ้หญ่ 50 บาท 
3. ชาวตา่งชาต ิ 100 บาท 
4. ภกิษุ สามเณร คนพกิาร เด็กเล็ก ความสงูไมเ่กนิ 130 ซม. นักเรยีนชนั

อนุบาล 
ไมเ่ก็บคา่เขา้ชม 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 ใบสมัครเขา้ร่วมโครงการสง่เสรมิการเรยีนรูเ้กษตรเศรษฐกจิพอเพยีง 
สาํนักงานพพิธิภัณฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว (องคก์ารมหาชน) 

2 ใบสมัครเขา้ร่วมโครงการสง่เสรมิการเรยีนรูเ้กษตรเศรษฐกจิพอเพยีง 
ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้
สาํนักงานพพิธิภัณฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว (องคก์ารมหาชน) 
 

หมายเหต ุ: - 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1 www.wisdomking.or.th 
2 E-mail  agri_museum_main@hotmail.com 
3 โทรศพัท ์0 2529 2212 – 13   
4 ตูรั้บฟังความคดิเห็น 
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กรมประมง 
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คูม่อืบรกิารประชาชน : การรบัรองมาตรฐานฟารม์เพาะเลีย้งสตัวนํ์า้ตามมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยี ์ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑแ์ละเง ือ่นไขในการขอรบัรองฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน์ํา้ตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
คณุสมบตัขิองผูย้ ืน่คาํขอรบัการรบัรอง 

ผูย้ืน่คําขอตอ้งมคีณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี้ 
1. กรณีการรับรองแบบเดีย่ว สาํหรับผูผ้ลติ หรอืผูป้ระกอบการ ซึง่เป็นบคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคล 

1.1. เป็นเจา้ของพื้นที่ หรือมีสทิธิในการครอบครอง หรือมีสทิธิ์ในการใชป้ระโยชน์ในพื้นที่ในกรณีการ
ประกอบกจิกรรมการเลีย้งสัตวน้ํ์าในแหล่งน้ําธรรมชาต ิตอ้งมีหลักฐานการอนุญาตจากทางราชการหรือไดรั้บความ
เห็นชอบจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

1.2. ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์า (ทบ.1) และ/หรือ ทะเบยีนผูป้ระกอบการดา้นการประมง 
(ทบ.2) กบักรมประมง 

1.3. เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตในการประกอบกจิการถกูตอ้งตามกฎหมาย และมเีอกสารหลักฐานการจดทะเบยีนนติบิคุคล 
สาํหรับกรณีผูป้ระกอบการ 

1.4. เป็นผูผ้ลติ หรือผูป้ระกอบการ หรือนิตบิุคคลทีข่อรับการรับรอง หรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจจากผูผ้ลติ หรือ
ผูป้ระกอบการ หรอืนติบิคุคล ทีข่อรับการรับรอง 

1.5. ไมเ่ป็นผูถ้กูเพกิถอนการรับรอง จาก กมป. กรมประมง เวน้แตพ่น้ระยะเวลา 180 วัน หรอื 1 รอบการผลติ
แต่ไม่ตํ่ากว่า 180 วัน นับจากวันทีเ่พกิถอนการรับรองมาแลว้ พรอ้มทัง้แสดงหลักฐานการแกไ้ขขอ้บกพร่อง และหรือ
การเรยีกคนืผลติผล การปรับปรุงผลติผล แลว้แตก่รณี 

1.6. เป็นผูส้มัครใจขอรับการรับรอง และยินดีทีจ่ะปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการรับรองระบบ 
การผลติเกษตรอนิทรีย ์(RE-AU-07) และหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการตรวจประเมนิระบบการผลติเกษตรอนิทรีย ์
(RE-AU-08) 

1.7. ตอ้งมีการนํามาตรฐานระบบการผลติเกษตรอนิทรีย์ ในขอบข่ายที่ยื่นขอการรับรอง ไปปฏิบัตแิลว้  
กอ่นยืน่ขอการรับรอง และมขีอ้มลูในบนัทกึยอ้นหลงัไปอยา่งนอ้ย 6 เดอืน 

2. กรณีการรับรองแบบกลุม่ สาํหรับกลุม่ผูผ้ลติ หรอืกลุม่ผูป้ระกอบการ 
2.1 กลุ่มผูผ้ลติมสีถานะเป็นนติบิุคคล โดยมเีอกสารหลักฐานการจดทะเบยีนองคก์รตามกฎหมาย เชน่ จด

ทะเบียนในลักษณะของ สหกรณ์ สมาคมผูผ้ลติ วสิาหกิจชุมชน คณะบุคคล ผูป้ระกอบการดา้นการบรรจุหีบห่อ 
ผูป้ระกอบการดา้นกจิการคา้ ผูป้ระกอบการดา้นเกษตรกรรม เป็นตน้ หรือไดรั้บการยนืยันการรวมกลุ่มโดยหน่วยงาน
รับผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง  

2.2 สมาชกิในกลุ่มหรือนิตบิุคคลตอ้งเป็นเจา้ของพื้นทีท่ีใ่ชใ้นการผลติสัตวน้ํ์า หรือมีสทิธใินการครอบครอง 
หรือมสีทิธิใ์นการใชป้ระโยชน์ในพื้นทีท่ีใ่ชใ้นการผลติสัตวน้ํ์า ทัง้นี้ในกรณีแหล่งน้ําธรรมชาตติอ้งมหีลักฐานการอนุญาต
จากทางราชการ หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

2.3 กลุม่ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการ (Group of farmers/producers) มกีารดําเนนิกจิกรรมระบบการผลติเกษตร
อนิทรยีป์ระเภทเดยีวกัน และอยู่ในขอบขา่ยทีข่อการรับรอง โดยมสีมาชกิอย่างนอ้ย 10 ราย และสมาชกิทุกรายไดรั้บ
การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน้ํ์า (ทบ.1) และ/หรอื ทะเบยีนผูป้ระกอบการดา้นการประมง (ทบ.2) กับกรม
ประมง  

2.4 กรณีกลุ่มผูป้ระกอบการ สมาชกิแต่ละรายตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตในการประกอบกจิการถูกตอ้งตาม
กฎหมาย และมเีอกสารหลกัฐานการจดทะเบยีนนติบิคุคล  

2.5 เป็นผูม้อํีานาจของกลุม่ทีข่อรับการรับรอง หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอํานาจจากผูม้อํีานาจของกลุม่ทีข่อรับการ
รับรอง  

2.6 ไมเ่ป็นผูถ้กูเพกิถอนการรับรองจาก กมป. เวน้แตพ่น้ระยะเวลา 1 รอบการผลติซึง่ตอ้งไม่ตํา่กวา่ 180 วัน 
นับจากวันทีเ่พกิถอนการรับรองมาแลว้ รวมทัง้ไม่มสีมาชกิรายใดในกลุ่มถูกเพกิถอนการรับรองในขอบขา่ยทีย่ืน่ขอรับ
การรับรอง เวน้แตพ่น้ระยะเวลา 1 รอบการผลติซึง่ตอ้งไม่ตํา่กวา่ 180 วัน นับจากวันทีเ่พกิถอนการรับรองมาแลว้ พรอ้ม
ทัง้แสดงหลกัฐานการแกไ้ขขอ้บกพร่อง และหรอืการเรยีกคนืผลติผล การปรับปรุงผลติผล แลว้แตก่รณี 

2.7 สมัครใจขอรับการรับรอง และสมาชกิในกลุม่ยนิดทีีจ่ะปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการรับรองระบบ
การผลติเกษตรอนิทรยี ์(RE-AU-07) และหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการตรวจประเมนิระบบการผลติเกษตรอนิทรยี ์(RE-
AU-08) 

2.8 ฟารม์ทีไ่ดรั้บการรับรองในมาตรฐานใดในขอบข่ายสตัวน้ํ์าแลว้ ไม่สามารถไดรั้บการรับรองแบบกลุม่ซ้ํา
กนัได ้รวมทัง้ฟารม์ไมส่ามารถยืน่ขอรับการรับรองทัง้สองประเภทพรอ้มกันในมาตรฐานและขอบขา่ยสตัวน้ํ์าเดยีวกัน ใน
กรณีทีผู่ผ้ลติหรอืนติบิคุคลมใีบรับรองเดมิอยู ่และตอ้งการขอรับการรับรองแบบกลุม่ ตอ้งยกเลกิใบรับรองเดมิหลังจากที่
ไดรั้บการรับรองแบบใหมแ่ลว้ 

2.9 ก่อนการตรวจประเมนิเพื่อการรับรอง ผูย้ื่นคําขอตอ้งนําระบบการผลติเกษตรอนิทรีย์ ไปปฏบิัตแิลว้ 
รวมทัง้มกีารดําเนนิกจิกรรมในทกุขอ้กําหนดในมาตรฐานระบบการผลติเกษตรอนิทรยี ์ในขอบข่ายทีย่ืน่ขอการรับรอง 
และมขีอ้มลูในบันทกึยอ้นหลังไปอย่างนอ้ย 6 เดอืน สําหรับการรับรองแบบกลุม่ตอ้งมขีอ้มูลการตรวจตดิตามคณุภาพ
ภายในกลุม่ (Internal Control System) แลว้ 
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หมายเหต ุ: RE-AU-07 คอื หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอนิทรยี ์

 RE-AU-08 คอื หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการตรวจประเมนิเพื่อการรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอนิทรีย ์
ผูย้ืน่คําขอควรศกึษาคูม่อื 2 ฉบับนี้ ก่อนยืน่คําขอรับรองมาตรฐานฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าตามมาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์
โดยสามารถดาวนโ์หลดคูม่อืไดจ้ากเว็บไซต ์กมป. กรมประมง (https://www.fisheries.go.th/thacert/index.php/download-cert) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 85 วนัทําการ 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 การรับและทวนสอบคําขอรับการรับรอง 3 วนัทําการ กมป. กรมประมง 
2 การตรวจประเมนิฟารม์  

60 วนัทําการ 

หน่วยตรวจประเมนิ
ฟารม์ กรมประมง 

3 การทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิาร หน่วยทดสอบทาง
หอ้งปฏบิตักิารกรม
ประมง/หน่วยงาน
เอกชน 

4 การทบทวนการรับรองออกใบรับรองและเผยแพร่ขอ้มูลการ
รับรอง 

22 วนัทําการ กมป. กรมประมง 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร (การยืน่ขอรบัการรบัรองแบบเดีย่ว) หนว่ยงานภาครฐัผู ้
ออกเอกสาร 

1 สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของเจา้ของฟารม์/กรรมการผูม้ี
อํานาจลงนามนติบิคุคลทีข่อรับการรับรอง 

ทีท่ีว่า่การอําเภอหรอืกิง่
อําเภอ สาํนักงานเขต 
สาํนักงานเทศบาล  

2 สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล/สาํเนาหนังสอืจดทะเบยีนการคา้
ทีม่อีายไุม่ตํา่กวา่ 90 วนั นับแตว่นัทีอ่อกหนังสอืรับรอง 

สาํนักงานพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

3 กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่คําขอแทนใหแ้นบหนังสอืมอบอํานาจและสําเนาบตัร
ประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของผูรั้บมอบอํานาจ 

เกษตรกร 

4 แผนทีต่ัง้ฟารม์/สถานประกอบการ เกษตรกร 

5 แผนผังฟารม์ทีแ่สดงรายละเอยีดทีช่ดัเจน (ระบจํุานวน/ขนาด/พืน้ทีบ่อ่/กระชงั/
แปลง ทางน้ําเขา้น้ําออกโรงเรอืน/อปุกรณ์การผลติ และรายละเอยีดอืน่ๆ)  

เกษตรกร 

6 สาํเนาเอกสารทะเบยีนฟารม์/ทะเบยีนผูป้ระกอบการ 
กรมประมง (ประมง
จังหวดั/ประมงอําเภอ) 

7 สาํเนาใบรับรองมาตรฐานฉบับเดมิ (ถา้ม)ี กมป. กรมประมง 

8 
คูม่อืการเลีย้ง/คูม่อืโรงเพาะพันธแ์ละอนุบาล (เฉพาะกรณียืน่ขอตามมาตรฐาน 
CoC กรมประมง หรอื GAP มกษ.) 

เกษตรกร 

9 
รายละเอยีดการแสดงการเพาะพันธส์ตัวน้ํ์า ณ ปัจจุบนั (กรอกรายละเอยีด ใน
แบบฟอรม์ F-AD-49) โหลดไดจ้ากเว็บไซต ์
https://www.fisheries.go.th/thacert/index.php/download-cert 

เกษตรกร 

10 
แบบคําขอรับการรับรองระบบการผลติ และผลติผลสตัวน้ํ์าตามมาตรฐานฟารม์
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าระบบมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์(F-AU-01 ) โหลดไดจ้าก
เว็บไซตh์ttps://www.fisheries.go.th/thacert/index.php/download-cert 

เกษตรกร 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร (การยืน่ขอรบัการรบัรองแบบกลุม่) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

1 ผังโครงสรา้งของกลุม่/องคก์ร ผูแ้ทนกลุม่เกษตรกร 

2 สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูแ้ทนกลุม่ทีม่อํีานาจลง
นาม/กรรมการผูม้อํีานาจลงนามนติบิคุคลทีข่อรับการรับรอง 

ทีท่ีว่า่การอําเภอหรอืกิง่
อําเภอ สาํนักงานเขต 
สาํนักงานเทศบาล 

3 บญัชแีสดงรายชือ่ทีต่ัง้ฟารม์ และเลขทะเบยีนฟารม์ของสมาชกิ/สาขาที่
ตอ้งการขอการรับรอง พรอ้มสาํเนาทะเบยีนฟารม์ 

บญัชรีายชือ่โดยผูแ้ทน
กลุม่เกษตรกร (ทะเบยีน
ฟารม์ทีอ่อกโดยกรม
ประมง ประมงจังหวดั/
ประมงอําเภอ) 

4 บนัทกึการผลติ และแผนการผลติ 
 

ผูแ้ทนกลุม่เกษตรกร 

https://www.fisheries.go.th/thacert/images/pdf/Procedures/RE/RE-AU-07%20V00.pdf
https://www.fisheries.go.th/thacert/images/pdf/Procedures/RE/RE-AU-08%20V00.pdf
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ลําดบั ชือ่เอกสาร (การยืน่ขอรบัการรบัรองแบบกลุม่) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

5 สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของสมาชกิทีต่อ้งการขอรับการ
รับรอง 

ทีท่ีว่า่การอําเภอหรอืกิง่
อําเภอ สาํนักงานเขต 
สาํนักงานเทศบาล 

6 คูม่อืระบบควบคมุภายในของกลุม่/องคก์ร ผูแ้ทนกลุม่เกษตรกร 

7 
 คูม่อืการเลีย้ง/คูม่อืโรงเพาะพันธแ์ละอนุบาล ของสมาชกิ/สาขาทีต่อ้งการ
ขอรับการรับรอง (เฉพาะกรณียืน่ขอตามมาตรฐาน CoC กรมประมง หรอื GAP 
มกษ.) 

ผูแ้ทนกลุม่เกษตรกร 

8 แผนทีส่ํานักงานกลุม่ ฟารม์/สถานประกอบการของสมาชกิ/สาขาทีต่อ้งการ
ขอรับการรับรอง 

ผูแ้ทนกลุม่เกษตรกร 

9 

 แผนผังฟารม์ทีแ่สดงรายละเอยีดทีช่ดัเจนของสมาชกิ/สาขาทีต่อ้งการขอรับ
การรับรอง (ระบจํุานวน/ขนาด/พืน้ทีบ่อ่/กระชงั/แปลง ทางน้ําเขา้น้ําออก
โรงเรอืน/อปุกรณ์การผลติ และรายละเอยีดอืน่ๆ)  
 

ผูแ้ทนกลุม่เกษตรกร 

10 

รายละเอยีดการแสดงการเพาะพันธส์ตัวน้ํ์า ณ ปัจจุบนั ของสมาชกิ/สาขาที่
ตอ้งการขอรับการรับรอง (กรอกรายละเอยีด   ในแบบฟอรม์ F-AD-49) โดย
กรอกรายละเอยีดของสมาชกิทกุรายโหลดไดจ้ากเว็บไซต์
(https://www.fisheries.go.th/thacert/images/pdf/F-AD-49_V03.pdf) 

ผูแ้ทนกลุม่เกษตรกร 

11 
สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล/สาํเนาหนังสอืการจดทะเบยีน
การคา้/สาํเนาหนังสอืการรับรองการจัดตัง้กลุม่เกษตรกร/สหกรณ์/สมาคมทีม่ี
อายุไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั นับแตว่ันทีอ่อกหนังสอืรับรอง 

สาํนักงานพัฒนาธรุกจิ
การคา้ 

12  กรณีมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ยืน่คําขอแทนใหแ้นบหนังสอืมอบอํานาจและสําเนา
บตัรประจําตัวประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูรั้บมอบอํานาจ 

ผูแ้ทนกลุม่เกษตรกร 

13 

แบบคําขอรับการรับรองระบบการผลติ และผลติผลสตัวน้ํ์าตามมาตรฐานฟารม์
เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า GAP/CoC และระบบมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์               (F-
AU-02)โหลดไดจ้ากเว็บไซต ์ 
(https://www.fisheries.go.th/thacert/images/pdf/F-AU-02_V02.pdf) 

ผูแ้ทนกลุม่เกษตรกร 

คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม  

(บาท / รอ้ยละ) 
 ไมม่ ี   

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 F-AU-01  แบบคําขอรับการรับรองระบบการผลติ และผลติผลสัตวน้ํ์าตามมาตรฐานฟารม์เพาะเลีย้งสัตวน้ํ์า GAP/CoC 
และระบบมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์(กรณีการรับรองแบบเดีย่ว) 
https://www.fisheries.go.th/thacert/index.php/download-cert 

2 F-AU-02  แบบคําขอรับการรับรองระบบการผลติ และผลติผลสตัวน้ํ์าตามมาตรฐานฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 
GAP/CoC และระบบมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์(กรณีการรับรองแบบกลุม่) 
https://www.fisheries.go.th/thacert/index.php/download-cert 

3  F-AD-49  แบบแสดงรายละเอยีดการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า ณ ปัจจุบนั 
https://www.fisheries.go.th/thacert/index.php/download-cert 

4 คู่มือการใชง้านโปรแกรมระบบการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา กมป. กรมประมง สําหรับ
เกษตรกร (กรณียืน่คําขอผา่นระบบอเิลคทรอนกิส)์ https://www.fisheries.go.th/thacert/ 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

1 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสนิคา้ประมงและหลกัฐานเพือ่การสบืคน้ 
อาคารเชดิชาย อมาตยกลุ ชัน้ 5 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 
10900  
โทรศพัท ์02-562-0600 ถงึ 15 ตอ่ 14541,14518  
โทรสาร 02-5798710   อเีมล ์: thacert@gmail.com 

2 เว็บไซตข์องหน่วยงานกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสนิคา้ประมงและหลักฐานเพือ่การสบืคน้ กรม
ประมง https://www.fisheries.go.th/thacert/ 

 
  

https://www.fisheries.go.th/thacert/images/pdf/F-AD-49_V03.pdf
https://www.fisheries.go.th/thacert/images/pdf/F-AU-01_V03.pdf
https://www.fisheries.go.th/thacert/images/pdf/F-AU-02_V02.pdf
https://www.fisheries.go.th/thacert/images/pdf/F-AD-49_V03.pdf
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คูม่อืบรกิารประชาชน : การขอรบัรองแหลง่ผลติพชือนิทรยี ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไขในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
เง ือ่นไขในการยืน่คาํขอ 

เกษตรกรนติบิคุคลหรอืกลุม่เกษตรกรทีม่คีวามพรอ้มในการปฏบิัตติามมาตรฐานเกษตรอนิทรียแ์ละมคีณุสมบัติ
ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการรับรองแหลง่ผลติพชือนิทรยีย์ืน่คําขอตอ่เจา้หนา้ทีก่องพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สนิคา้พชื (กมพ.) เจา้หนา้ทีส่าํนักวจัิยและพัฒนาการเกษตร (สวพ.) หรอืเจา้หนา้ทีห่น่วยงานเครอืขา่ยของสวพ. 
เง ือ่นไขของการรบัรอง 

1. กรมวชิาการเกษตร ดําเนนิการใหก้ารรับรองแหลง่ผลติพชือนิทรยี ์ตามขอบขา่ยทีก่รมวชิาการเกษตรประกาศ 
2. ผูย้ืน่คําขอตอ้งมกีารนําระบบการผลติพชือนิทรียไ์ปปฏบิัตกิ่อนการตรวจประเมนิเพือ่การรับรองรวมทัง้มกีาร

ดําเนนิกจิกรรมในทกุขอ้กําหนดตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.) หรอืมาตรฐานอืน่ๆ 
ทีเ่ทยีบเทา่ 

3. การขอรับการรับรอง ใหย้ืน่คําขอตอ่เจา้หนา้ทีก่องพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื หรอืเจา้หนา้ที่
กองวจัิยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 หรือเจา้หนา้ทีศู่นย์วจัิยและพัฒนาการเกษตรต่างๆ ของจังหวัด พรอ้ม
หลกัฐานและเอกสารทีเ่ป็นปัจจุบนั ตามรายการในแบบคําขอรับรองแหลง่ผลติพชือนิทรยี ์
เง ือ่นไขสาํหรบัผูไ้ดร้บัการรบัรอง 

1. ตอ้งรักษาไวซ้ึง่ระบบการผลติพืชอนิทรียต์ามาตรฐานเกษตรอนิทรียก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.) 
หรอืมาตรฐานอืน่ๆ ทีเ่ทยีบเทา่ ตลอดระยะเวลาทีไ่ดรั้บการรับรอง 

2. อา้งถงึการรับรองเฉพาะในกจิการและขอบขา่ยทีไ่ดรั้บการรับรองเทา่นัน้ 
3. ตอ้งไปนําใบรับรอง และ/หรอืเครือ่งหมายรับรองระบบงาน และ/หรอืเครือ่งหมายรับรองระบบงานไปใชทํ้าให ้

เกดิความเขา้ใจผดิ หรอืทําใหเ้กดิเสือ่มเสยีตอ่กรมวชิาการเกษตร 
4. เมือ่มกีารลดขอบขา่ย พักใช ้เพกิถอน หรือยกเลกิการรับรองระบบไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ใหยุ้ตกิารใชส้ ิง่พมิพ์

สือ่ โฆษณาทีม่กีารอา้งถงึการไดรั้บการรับรองนัน้ทัง้หมด 
5. หากมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขระบบการผลติพืชอนิทรียใ์นสาระสําคัญ เชน่ การเปลีย่นแปลงชนิดพืชทีป่ลูก

เพิม่/ลดขนาดพืน้ทีป่ลกู เปลีย่นแปลงผลติภัณฑ ์เปลีย่นกรรมวธิกีารแปรรูปและการจัดการผลติภัณฑเ์กษตรอนิทรยีว์ธิี
ใหม ่การปรับปรุงสถานทีป่ระกอบการ เปลีย่นแปลงสมาชกิในกลุม่ เปลีย่นแปลงระบบควบคมุภายในกลุม่ เปลีย่นผูด้แูล
หรอืผูดํ้าเนนิการ เปลีย่นแปลงพืน้ที ่หรอืสถานทีผ่ลติ การโอนกจิการการยา้ยสถานทีผ่ลติหรอืสถานทีป่ระกอบการ การ
เปลีย่นเครือ่งมอืเครือ่งจักร หรอืกรณีมกีารใชส้ารชว่ยกรรมวธิกีารผลติและแปรรูป หรอืมใีชใ้ชส้ารทีใ่ชใ้นการทําความ
สะอาด (Cleaning Agent) ปัจจัยการผลติทีใ่ชใ้นการปรับปรุงดนิและควบคมุพชืทีไ่ม่ไดม้าจากการผลติอนิทรยีใ์หแ้จง้
หน่วยรับรองกรมวชิาการเกษตรทราบโดยทนัท ี

6. ใหค้วามร่วมมอืแกห่น่วยรับรองกรมวชิาการเกษตร ในการตรวจประเมนิทกุครัง้ โดยผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการหรอื
กลุ่ม จะตอ้งยนิยอมใหผู้ต้รวจประเมนิเขา้ตรวจสอบพื้นทีดํ่าเนินการและส่วนทีผู่ป้ระกอบ หรือกลุ่มจะตอ้งยนิยอมให ้
เกีย่วขอ้งการขอรับรองทัง้หมด (ทัง้พื้นทีข่องตน้เอง เชา่ ใหเ้ชา่) และมกีารยนิยอมใหม้กีารสุม่ตัวอย่าง ผลผลติ หรือ
ผลติภัณฑห์รอืปัจจัยการผลติไปทดสอบ 

7. ตอ้งจัดทําบันทกึอย่างต่อเนื่อง เชน่ บันทกึการผลติ บัญชกีารซือ้ปัจจัยการผลติและวัตถุดบิอนิทรีย์บัญชี
แสดงจํานวนผลผลติ ผลติภัณฑอ์นิทรยี ์และบัญชแีสดงการจําหน่ายผลติผล ผลติภัณฑพ์ชือนิทรยีร์วมทัง้จํานวนฉลาก
ทีม่กีารแสดงเครื่องหมายการรับรอง พรอ้มหลักฐานการรับผลติผล ผลติภัณฑพ์ชือนิทรยี ์และบัญชแีสดงการจําหน่าย
ผลติผล ผลติภัณฑพ์ืชอนิทรยี ์รวมทัง้จํานวนฉลากทีม่กีารแสดงเครือ่งหมายการรับรอง พรอ้มหลักฐานการรับผลติผล 
ผลติภัณฑพ์ืชอนิทรีย ์หรือหลักฐานการชําระเงนิจากการลูกคา้แต่ละราย แสดงขอ้มูลดังกล่าวตอ่คณะผูต้รวจประเมนิ 
เมือ่ไดรั้บการรอ้งขอเพือ่ใหผู้ต้รวจประเมนิสามารถตรวจสอบกระบวนการผลติพชือนิทรยีไ์ดท้กุขัน้ตอน 

8. ตอ้งสง่มอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการรับรองทีเ่ป็นปัจจุบันใหแ้ก่หน่วยรับรองกรมวชิาการ
เกษตรเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ 

9. ตอ้งเรยีกเก็บผลติผล ผลติภัณฑพ์ชือนิทรยี ์คนืจากสถานทีจํ่าหน่าย และจัดสง่รายงานการเรยีกเก็บผลติผล 
ผลติภัณฑอ์นิทรีย ์กรณีทีถู่กเพกิถอนการรับรอง ยกเลกิการรับรอง ไดรั้บขอ้รอ้งเรียนเกีย่วกับผลติผล ผลติภัณฑพ์ืช
อนิทรีย์ กรณีถูกเพิกถอนการรับรอง ยกเลกิการับรองไดรั้บขอ้รอ้งเรียนเกีย่วกับผลติผล ผลติภัณฑพ์ืชอนิทรีย์ เมื่อ
คณะกรรมการรับรองมมีตใิหเ้รยีกเก็บผลติผล ผลติภัณฑพ์ชือนิทรยีค์นืจากสถานทีจํ่าหน่าย 

10. หากประสงคจ์ะยกเลกิการรับรองใหแ้จง้เป็นลายลักษณ์อักษรใหห้น่วยรับรองกรมวชิาการเกษตรทราบ 
11. หากประสงคจ์ะของต่ออายุใบรับรอง ใหย้ื่นแบบคําขอใบรับรองการผลติพืชอนิทรียต์่อหน่วยรับรองกรม

วชิาการเกษตร กอ่นใบรับรองหมดอายไุมน่อ้ยกวา่ 90 วนั 
12. ตอ้งจัดใหม้มีาตรการและจัดหาอปุกรณ์ป้องกันภัยสว่นบุคคลสว่นบคุคลทีจํ่าเป็นแก่เจา้หนา้ทีห่น่วยรับรอง

กรมวชิาการเกษตร และคณะผูเ้ขา้ร่วมในการตรวจประเมนิทุกครัง้ในกรณีทีร่อ้งขอ เพื่อใหเ้กดิความปลอดภัยในการ
ปฏบิตัหินา้ที ่

13. ตอ้งจัดทําและเก็บบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนและผลการดําเนนิการกับขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิการและ
ขอบขา่ยทีไ่ดรั้บรองไว ้และตอ้งมอบบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนและผลการดําเนนิการใหแ้กห่น่วยรับรองกรมวชิาการเกษตร เมือ่
ไดรั้บการรอ้งขอ 
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ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
ลําดบั สถานทีใ่หบ้รกิาร  ระยะเวลาการเปิดใหบ้รกิาร  

1 กลุม่พฒันาระบบตรวจรบัรองมาตรฐานการผลติพชื  
กองพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิคา้พชื  ตกึ 8 ช ั�น 
กรมวชิาการเกษตร  
โทรศพัท ์: 02-579-7520 
โทรสาร : 02-579-7520 
Email : gap1812hotmail.com 

วนัจนัทร  ์ถงึ วนัศ ุกร  ์
(ยกเวน้วนัหยุดราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
พักเทีย่งเวลา 12.00 – 13.00 น. 

2 สํานกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่1  
โทรศพัท ์: 053-114121-6 
โทรสาร : 053-114127 
Email : gapoard1@hotmail.com 
สํานกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่2  
โทรศพัท ์: 055-313127 
โทรสาร : 055-313131 
Email : gap_cc@hotmail.com 
สํานกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่3  
โทรศพัท ์: 043-465130 
โทรสาร : 043-465130 
Email : gapoard3hotmail.com 
สํานกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่4  
โทรศพัท ์: 045-210422 
โทรสาร : 045-210423 
Email : gap-sorworpor4@hotmail.com 
สํานกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่5  
โทรศพัท ์: 056-405070-3 
โทรสาร : 056-405289 
Email : gapchainat@yahoo.com 
สํานกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่6  
โทรศพัท ์: 039-397076,039-397134 
โทรสาร : 039-434578 
Email : gapoard6@gmail.com 
สํานกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่7  
โทรศพัท ์: 077-259445-6 
โทรสาร : 077-259447 
Email :gap_oard7@ hotmail.com 
สาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่8  
โทรศพัท ์: 074-445905-6 
โทรสาร : 074-445907 
Email : organic60oard8@gmail.com 

วนัจนัทร  ์ถงึ วนัศ ุกร  ์
(ยกเวน้วนัหยุดราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
พักเทีย่งเวลา 12.00 – 13.00 น. 

3 ศนูยว์จิยัและพฒันาการเกษตรจงัหวดั (ศวพ.จงัหวดั) 
*(เฉพาะศ ูนยว์จิยัและพฒันากาทรเกษตรทีเ่ก ีย่วขอ้ง) 

วนัจนัทร  ์ถงึ วนัศ ุกร  ์
(ยกเวน้วนัหยุดราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
พักเทีย่งเวลา 12.00 – 13.00 น. 
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ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 65 วนัทําการ 
เง ือ่นไข : ไมพ่บขอ้บกพรอ่ง ภายใตภ้าวการณ์ตรวจ 2 แปลตอ่ 1 วนั 

พชือายสุ ัน้ใชเ้วลา 65 วนัทําการ 
พชืไมผ้ล/พชืผสมผสาน/พชือตุสาหกรรม/มะละกอ อาจใชเ้วลา มากกวา่ 

65 วนัทําการ 
หากมขีอ้พกพรอ่ง ใหป้ฏบิตัติามข ัน้ตอนในขอ้ 4.1 (ในตาราง) กรณีเป็นการตรวจรบัรอง
แบบกลุม่ ใหข้ ึน้อยูก่บักระบวนการของกลุม่ และขอ้บกพรอ่งของกลม่ 

ลําดบั ข ัน้ตอน 
ระยะเวลา 

(วนัทําการ) 
สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1 รบัคําขอและตรวจสอบคําขอ 
- กรณีเอกสารครบ เกษตรกรใหข้อ้มลู

รายละเอยีดได ้
- กรณีแสดงไม่ครบเกษตรกรยังใหร้ายละเอยีด

ไมค่รบระยะเวลาขึน้กับเกษตรกรสง่ขอ้มลู 

1-2 - เจา้หนา้ทีส่าํนัก/ศนูย/์กลุม่/
สว่น 

2 คดัเลอืกคณะผูต้รวจประเมนิ 
- คดัเลอืกคณะผูต้รวจวางแผนการตรวจนัด

หมายเกษตรกร 

1 - ผอ.สวพ./ศวพ./กมพ. 
- คณะผูต้รวจประเมนิ 

3 วางแผนการตรวจประเมนิ/เตรยีมการตรวจ
ประเมนิ 
- วนัเริม่เขา้ตรวจนับจากวนัทีย่ืน่ขอขึน้กับความ

พรอ้มของเกษตรชนดิพชืทีข่อรับรองแผนการ
ผลติถา้เกษตรกรพรอ้มใหเ้ขา้ตรวจ 

- พจิารณากําหนดวนัตามรอบการผลติของแต่
ละพชื และความพรอ้มของเกษตรกร 

- ในขัน้ตอนนีร้วมระยะเวลาของการนัดหมาย
เกษตรกร 

5 - ผล.สวพ./ศวพ./กมพ. 
- คณะผูต้รวจประเมนิ 

4 ดําเนนิการตรวจประเมนิ 
- ระยะเวลาเขา้ตรวจแปลง 

1 - คณะผูต้รวจประเมนิ 
- เกษตรกร/กลุม่เกษตรกร/นติิ

บคุคล 
 4.1 แกไ้ขและตรวจตดิตามขอ้บกพร่องครัง้ที ่1 

- ใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่องได ้2 ครัง้รวมแลว้ไมเ่กนิ 
180 วนั 
- ระยะเวลาการแกไ้ขจะขึน้กบัเกษตรกรเป็นผู ้
กําหนดแตต่อ้งไมเ่กนิ 180 วนั ซึง่จะแลว้แต่
ขอ้บกพร่องทีพ่บ 

ภายใน 180 วนั - คณะผูต้รวจประเมนิ 
- เกษตรกร/กลุม่เกษตรกร/นติิ

บคุคล 

 4.2 แกไ้ขและตรวจตดิตามขอ้บกพร่องครัง้ที ่2 
- ใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่องได ้2 ครัง้ รวมแลว้ไมเ่กนิ 
180 วนั 
- ระยะเวลาการแกไ้ขจะขึน้กบัเกษตรกรเป็นผู ้
กําหนดแตต่อ้งไมเ่กนิ 180 วนั วนัซึง่จะแลว้แต่
ขอ้บกพร่องทีพ่บ 

 - คณะผูต้รวจประเมนิ 
- เกษตรกร/กลุม่เกษตรกร/นติิ

บคุคล 

5 จดัทํารายงานการตรวจประเมนิ 15 - คณะผูต้รวจประเมนิ 
6 นดัหมายและดําเนนิการประชุม

คณะกรรมการรบัรองเพือ่พจิารณา 
- นัดหมายและเชญิคณะกรรมการรับรองฯ 

ประชมุ 
- การประชมุใชเ้วลา 1-2 วนั 
- จัดทํารายงานการประชมุและแจง้ผลการ

พจิารณาใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ 
- กําหนดการประชมุ อยา่งนอ้ย เดอืนละ 1 ครัง้ 

21 - คณะกรรมการรับรองฯ 
- เลขาคณะกรรมการรับรอง/

ผอ.กลุม่ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
สวพ. 

7 จดัทําใบรบัรองและทะเบยีนรายชือ่ผูไ้ดร้บั
การรบัรอง 
- ทวนสอบความถกูตอ้งของมตทิีป่ระชมุในการ

ใหก้ารรับรอง 

20 - เจา้หนา้ทีก่ลุม่ถา่ยทอด
เทคโนโลย ี

- ผอ.สวพ. 
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ลําดบั ข ัน้ตอน 
ระยะเวลา 

(วนัทําการ) 
สว่นทีร่บัผดิชอบ 

- จัดทําใบรับรอง และตรวจสอบความถกูตอ้ง
ของรายละเอยีดในใบรับรอง 

- เสนอผูม้อํีานาจลงนามใบรับรอง 
- จัดทํา ปรับปรุง และแกไ้ขทะเบยีนรายชือ่ผูท้ี่

ไดรั้บการรับรอง ในระบบสารสนเทศการ
รับรองแหลง่ผลติ 

- มอบใบรับรองใหผู้รั้บการรับรอง 

- เจา้หนา้ที ่สวพ. 
- เกษตรกร/กลุม่เกษตรกร/นติิ

บคุคล 
- เจา้หนา้ที ่ศวพ.จังหวดั 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ข ัน้ตอน 
หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อํา

เอกสาร 
1 บตัรประจําตัวประชาชน 

- การยืน่ครัง้แรกหรอืมกีารตอ่อาย/ุใหแ้สดงบตัรประจําตัวประชาชน
ฉบับจรงิพือ่ยนืยันตัวตน 

- กรณีมอบอํานาจใหส้าํเนาบตัรประชาชนผูม้อบอํานาจและผูรั้บ
มอบอํานาจอยา่งละ 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 

2 หนังสอืรับรอการจดทะเบยีนนติบิคุคล 
- เฉพาะการยืน่ครัง้แรกหรอืมกีารตอ่อาย/ุเปลีย่นแปลงรายละเอยีด

ของหนังสอืรับรองสําเนา 1 ฉบับ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3 หนังสอืมอบอํานาจ 
- กรณีผูม้อํีานาจลงนามมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่ดําเนนิการแทน ตดิ

อากรแสตมป์ตามทีก่ฎกําหนด 
- เฉพาะการยืน่ครัง้แรกหรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดของ

หนังสอืมอบอํานาจหรอืเปลีย่นแปลงผูม้อบอํานาจ/ผูรั้บมอบ
อํานาจ 

- สาํเนา 1 ฉบบั 

 

4 แบบคําขอใบรับรองแหลง่ผลติพชือนิทรยี ์
- จํานวน 1 ฉบบั 

กรมวชิาการเกษตร 

5 สาํเนาใบรับรองฉบับเดมิ (กรณีขอตอ่อาย)ุ 
- จํานวน 1 ฉบบั 

กรมวชิาการเกษตร 

6 แสดงหรอืสง่สาํเนาหลักฐานครอบครองพืน้ทีห่รอืไดรั้บสทิธิจ์าก
เจา้ของทีด่นิ เชน่ โฉนดทีด่นิ เอกสารสทิธิ ์สญัญาเชา่ เอกสาร
อนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิ ฯลฯ 
- จํานวน 1 ฉบับ 

กรมทีด่นิ หรอื หน่วยงานราชการ
ออกให ้เชน่ องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1 แบบคําขอใบรับรองแหลง่ผลติพชือนิทรยี ์(F-51.1) 
2 แบบคําขอใบรับรองแหลง่ผลติพชือนิทรยี ์การคดับรรจ ุและการแปรรูป (องคก์าร/โครงการ/สาํหรับกลุม่) 

(F-53) 
หมายเหต ุ: - 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ข ัน้ตอน 

1 กลุม่พัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลติพชื กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้พชื  
ตกึ 8 ชัน้ กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม 10900 (ตัง้อยู่
ภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรบ์างเขน) โทรศพัท ์: 02-579-7520 โทรสาร : 02-579-7520  
ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิาร วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเลกิวนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 – 16.30 น. (มพัีกเทีย่ง เวลา 12.00-13.00 น.) 

2 สาํนักวจัิยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่1-8 
ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิาร วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30-16:30 น. (มพัีกเทีย่ง เวลา 12.00 – 13.00 น.) 

 
 


