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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานประมงจงัหวดัเพชรบรูณ์ 
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานประมงจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกรมประมงว่าดว้ยการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น้ําและผูป้ระกอบการดา้นการประมง พ.ศ. 
2556 
 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ระเบียบกรมประมงวา่ด้วยการขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ เพาะเลีย้ง
สตัว์นํา้และผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ.2556  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  25 วนัทําการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 40  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 50  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 20  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 21/07/2015 06:11  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ สํานกังานประมงจงัหวดัเพชรบูรณ์ 335 หมู่ 5 ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ 67000 โทรศพัท์ 056-721477 โทรสาร 056-722454/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์ 
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1. ผู้ประสงค์ย่ืนคําขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) จะต้องปฏิบตัติามระเบียบกรมประมงวา่ด้วย
การขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ เพาะเลีย้งสตัว์นํา้และผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556 
 
2. อายขุองทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมงมีกําหนด 3 ปีนบัแตว่นัท่ีได้รับการขึน้ทะเบียน 
 
เง่ือนไข 
 
1. สํานกังานประมงจงัหวดัเพชรบรูณ์จะดําเนินการรับเอกสารคําขอได้วนัละ 30 ฉบบัซึง่จํานวนท่ีเกินจะดําเนินการในวนั
ทําการถดัไปเน่ืองจากมีเอกสารท่ีเก่ียวข้องตามระเบยีบท่ีต้องตรวจสอบและมีขัน้ตอนระยะเวลาในการดําเนินงานหากรับ
เอกสารคําขอเกินจํานวนจะไมส่ามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา 
 
2. ในกรณีเจ้าหน้าท่ีมีข้อสงสยัในหลกัฐานเอกสารท่ีย่ืนมาเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาสามารถแจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอมาชีแ้จง
เพิ่มเตมิได้ 
 
3. กรณีการมอบอํานาจผู้มอบอํานาจจะต้องมอบอํานาจให้ผู้ ท่ีได้รับมอบอํานาจในการดําเนินการจนเบด็เสร็จ
กระบวนงาน 
 
4. กรณีย่ืนเอกสารหลกัฐานประกอบไมถ่กูต้องครบถ้วนจะถือวา่ยงัไมไ่ด้รับเอกสารคําขอจนกวา่เอกสารประกอบคําขอ
จะถกูต้องครบถ้วน 
 
5. กรณีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ใน
ขณะนัน้ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขเพิม่เตมิหากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะ
ถือวา่ผู้ ย่ืนคําขอไมป่ระสงค์จะย่ืนคําขอ 
 
6. ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
7. สําเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องทกุฉบบั 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ผู้ประกอบการด้านการ
ประมง ย่ืนคําขอตามแบบ 
ทบ 2-1พร้อมเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
2. เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน
รับคําขอและตรวจสอบ
ความถกูต้องครบถ้วนของ
ข้อความและเอกสาร
หลกัฐาน 
3. เจ้าหน้าท่ีออกใบนดั
หมายการรับบตัรประจําตวั
ผู้ประกอบการด้านการ
ประมงแก่ผู้ ย่ืนคําขอ 
 
 

1 วนัทําการ สํานกังานประมง
จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 

(กรณีเอกสารไม่
ถกูต้องครบถ้วน 
ให้ผู้ประกอบการ
ปรับปรุงแก้ไข 
ภายใน 1 วนัทํา
การ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ประจําพืน้ท่ีนดัหมาย
ผู้ประกอบการ และเข้า
ตรวจสอบสถาน
ประกอบการ 
 
 
 

5 วนัทําการ สํานกังานประมง
จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 

(หาก
ผู้ประกอบการไม่
ปฏิบตัติามท่ีนดั
หมาย หรือกรณี
อ่ืนใดท่ีสง่ผลให้
เจ้าหน้าท่ีไม่
สามารถเข้า
ตรวจสอบ
สํานกังาน/สถาน
ประกอบการได้
ภายใน 5 วนัทํา
การ หลงัจากท่ีนดั
หมาย จะถือวา่ไม่
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ประสงค์ย่ืนคําขอ 
) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ประจําพืน้ท่ีสรุปรายงานผล
การตรวจสอบสถาน
ประกอบการ พร้อมจดัสง่
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ไปยงัหน่วยงานท่ีรับคําขอ 
 
 

2 วนัทําการ สํานกังานประมง
จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

1.เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนรับ
เอกสาร และตรวจพิจารณา
คําขอและเอกสารหลกัฐาน
อีกครัง้หนึง่ 
2.เจ้าหน้าท่ีเสนอเอกสารคํา
ขอและผลการตรวจสอบ
สถานประกอบการให้ผู้ มี
อํานาจเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ
ในหลกัการ 
 
 
 

2 วนัทําการ สํานกังานประมง
จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 

(กรณีพิจารณา
แล้วเห็นวา่ข้อมลู
ไมถ่กูต้อง และไม่
ครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑ์ มใิห้
รับขึน้ทะเบียน 
และให้สง่คืนไปยงั
ผู้ ย่ืนคําขอเพ่ือแจ้ง
การไมรั่บขึน้
ทะเบียนพร้อม
เหตผุลให้
ผู้ประกอบการ
ทราบภายใน 5 วนั
ทําการ) 

5) 

การพิจารณา 
 

ผู้ มีอํานาจอนมุตัใิห้ขึน้
ทะเบียน 
 
 
 

1 วนัทําการ สํานกังานประมง
จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 

(เม่ือผู้ มีอํานาจได้
อนมุตัใิห้ขึน้
ทะเบียนแล้ว ให้
ถือวา่
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ผู้ประกอบการ
ดงักลา่วเป็นผู้ ท่ี
ได้รับการขึน้
ทะเบียนฯนบัแต่
วนัท่ีได้ย่ืนคําขอ
ขึน้ทะเบียน) 

6) 

การพิจารณา 
 

1. เจ้าหน้าท่ีดําเนินการ
บนัทกึรายช่ือและข้อมลูของ
ผู้ประกอบการลงในระบบ
ฐานข้อมลูของกรมประมง 
2. เจ้าหน้าท่ีจดัทําบตัร
ประจําตวัผู้ประกอบการ
ด้านการประมงเสนอผู้ มี
อํานาจเพ่ือพิจารณาลงนาม 
 
 

3 วนัทําการ สํานกังานประมง
จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 

- 

7) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

ผู้ มีอํานาจลงนามในบตัร
ประจําตวัผู้ประกอบการ
ด้านการประมง 
 
 
 

1 วนัทําการ สํานกังานประมง
จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 วนัทําการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (1.กรณีบคุคล
ธรรมดา 
2.กรณีนิตบิคุคล 
(ต้องแนบสํานา
บตัรประจําตวั
ประชาชนของ
กรรมการผู้จดัการ 
หุ้นสว่นผู้จดัการ
หรือผู้แทนอ่ืนใด
ของนิตบิคุคลนัน้)  
3.กรณีมอบ
อํานาจ  
3.1 สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนผู้มอบ
อํานาจ 3.2 สําเนา
บตัรประจําตวั
ประชาชนผู้ รับ
มอบอํานาจ 
พร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้อง) 

2) 

หนงัสือเดนิทาง - 0 1 ฉบบั (กรณีเป็นชาวตา่ง
ด้าว ท่ีเป็นนิติ
บคุคล ให้ใช้เป็น
เอกสารยืนยนั
ตวัตน) 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบบั (1.กรณีผู้ ย่ืนคําขอ
เป็นนิตบิคุคล  
ออกให้ไมเ่กิน 6 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เดือน 
2.ต้องเป็นนิติ
บคุคลท่ีจด
ทะเบียนใน
ประเทศไทย 
) 

4) 

หนงัสือมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีการมอบ
อํานาจให้ผู้ อ่ืน
ดําเนินการแทน 
(ตดิอากรแสตมป์ 
10 บาท) ) 

5) 

หนงัสือแสดงวา่
เป็นผู้จดัการหรือ
ผู้แทนซึง่เป็นผู้
ดําเนินกิจการ
ของนิตบิคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีนิตบิคุคล
เป็นผู้ขออนญุาต) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน 

กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

0 1 ฉบบั (กรณีสถาน
ประกอบการเป็น
โรงงาน) 

2) 

ใบอนญุาต
ประกอบธุรกิจ
สําหรับคนตา่ง
ด้าว 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบบั (กรณีเป็นคนตา่ง
ด้าว) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
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1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกังานประมงจงัหวดัเพชรบรูณ์ 335 หมู ่5 ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบรูณ์ 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67000 โทรศพัท์ 056-721477 โทรสาร 056-722454 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์/โทรสาร 0 2579 3079 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ระเบียบกรมประมงวา่ด้วยการขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ เพาะเลีย้งสตัว์นํา้และผู้ประกอบการด้านการประมง 

พ.ศ. 2556 
- 
 

2) คําขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พมิพ์ 13/08/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย Phetchabun Fisheries 

Provincial Office DOF, Ministry 
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of Agriculture and 
Cooperatives 

อนุมัตโิดย Phetchabun Fisheries 
Provincial Office DOF, Ministry 
of Agriculture and 
Cooperatives 

เผยแพร่โดย ณฐิณี สงกมุาร 
 

 
 

 


