
       โครงการขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง 

นางสาวปัทมาพร พงษ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ กรมประมง 



ทบ. 1  

ทบ. 2 

ทบ. 3 

การขึ้นทะเบียน 
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวน์้ า 

การขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการด้านการประมง 

การขึ้นทะเบียนผูท้ าการประมง 



เปิดให้ขึ้นทะเบียน  
16 ต.ค. 2561 

22 จังหวัดชายทะเล 
และกรุงเทพฯ 

เปิดให้ขึ้นทะเบียน  
17 เม.ย. 2562 

54 จังหวัดที่เหลือ 

ระยะที่ 1  

ระยะที่ 2  

แผนการด าเนินโครงการ 



ระบบขึ้นทะเบียนชาวประมง 

ระเบียบ ระบบ : FRS 

โครงการขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง 

กองบริหารจัดการทรัพยากร 
และก าหนดมาตรการ FRS : Fisherman Registration System 

บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จ ากัด 



1. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
    ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2560 
2. ประกาศส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง มอบหมายให้กรมประมง 
    เป็นหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การท าประมง 
    ลงวันที่ 17 พ.ค. 2561 
3. ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข  
    การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และขึ้นทะเบียนผู้ท า 
    การประมง ลงวันที่ 20 ก.ค. 2561 
4. ระเบียบกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขึ้นทะเบียน 
    ผู้ท าการประมง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2561 

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง 



ระเบียบ 

ระเบียบกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
การขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง พ.ศ. 2561  
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 

แบบค าร้องต่างๆ 
แบบค าขอขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง (แบบ ทบ. 3-1) 
แบบค าขอเปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง (แบบ ทบ. 3-2) 
แบบค าขอต่ออายุทะเบียนผู้ท าการประมง (แบบ ทบ. 3-3) 
แบบค าขอมีบัตรประจ าตัวผู้ท าการประมงทดแทนบัตรเดิม (แบบ ทบ. 3-4) 
แบบค าขอยกเลิกทะเบียนผู้ท าการประมง (แบบ ทบ. 3-5) 
 



1. มีข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนผู้ท าการประมง 
    ของกรมประมง 
2. ความช่วยเหลือและอุดหนุนตามมาตรการ 
    ของรัฐบาลในอนาคต  

ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน 



• ส านักงานประมงจังหวัด 
• ส านักงานประมงอ าเภอ 
• สถานที่ท่ีหน่วยงานรับขึ้นทะเบียน

ประกาศก าหนด 

สถานที่ขึ้นทะเบียน 



ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง 

1. ไม่มคี่าใช้จ่าย / ไม่มกีารเกบ็ค่าธรรมเนียม 
2. ไม่มีก าหนดปิดรับการขึน้ทะเบียน สามารถ 
    ติดต่อขอขึน้ทะเบียนผูท้ าการประมงได้ 
    ในวันและเวลาราชการ 
3. ไม่มีความผิดตามกฎหมาย หากไมป่ระสงค ์
    ขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง  
    (เป็นภาคสมัครใจ) 



• สัญชาติ : ไทย 
• อายุ : ไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ 
    ยกเว้น กรณเีป็นลูกเรือที่มีการจ้างในเรอืประมงทะเล 
    ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์

• เป็นผู้ท าการประมง** 

คุณสมบตัิผู้ขึ้นทะเบียน 



  ผู้ที่มีเอกสารรับรองว่าเป็นผู้ท าการประมง 
  โดย ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ก านนั หรือ องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรชุมชน 
  ประมงท้องถ่ิน หรือ สมาคมประมง หรือ  
  สภาองค์กรชุมชน หรือ สภาเกษตรกร  
  ว่าเป็นผู้ประกอบอาชพีท าการประมงจรงิ  
  กรณีกรุงเทพมหานคร ใหผู้้น าชุมชนรับรอง 
  แทนผู้ใหญบ่้านหรือก านันได้ 

ผู้ท าการประมง 

1 



หรือ 
  ผู้ที่มีทะเบียนเรือไทยส าหรับท าการประมง  
  และใบอนุญาตการใช้เรือที่ยังไม่หมดอายุ           

  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณชิย์          

  ผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตท าการประมงพื้นบ้าน 
  ตามมาตรา 174 

2 

หรือ 3 

หรือ 4 

ผู้ท าการประมง 



ทะเบียนผู้ท าการประมง 

ผู้มีทะเบียนเรือไทย ส าหรับท าการ
ประมงและใบอนุญาตการใช้เรือ 

ผู้ที่ได้รบัหนังสืออนุญาตท าการ
ประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 

ผู้ท าการประมง 

บุคคลทั่วไป : มีหนงัสือรับรอง 
ว่าเป็นผูท้ าการประมง 

ผู้ที่ได้รบัใบอนญุาต 
ท าการประมงพาณิชย์ 

2 

3 

4 

1 



 หนังสือรับรอง 
 ผู้ที่มีเอกสารการรับรองเป็นผู้ท าการประมง โดย 
 ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ก านัน หรือ องค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
 หรือ สมาคมประมง หรือ สภาองค์กรชุมชน หรือ 
 สภาเกษตรกร ว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพท าการ 
 ประมงจริง กรณีกรุงเทพมหานคร ให้ผู้น าชุมชน 
 รับรองแทนผู้ใหญ่บ้านหรือก านันได้ 

หมายเหต ุ กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง 

1. บุคคลทั่วไป 

กรณีบุคคลธรรมดา 
• บัตรประจ ำตัวประชำชน (แสดง)  
• ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (แสดง)  
กรณีนิติบุคคล 
• ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
• ส ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้จัดกำร  

เอกสารหลักฐานในการขึ้นทะเบียน 

1 

1 
2 

2 

3 



 ส ำเนำทะเบียนเรือไทย 
 ส าหรับท าการประมง 
 และ ใบอนุญาตการใช้เรือ 
 ที่ยังไม่หมดอายุ 

 2. ผู้มีทะเบียนเรือไทย ส าหรับท าการประมงและใบอนุญาตการใช้เรอื 

เอกสารหลักฐานในการขึ้นทะเบียน 

กรณีบุคคลธรรมดา 
• บัตรประจ ำตัวประชำชน (แสดง)  
• ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (แสดง)  
กรณีนิติบุคคล 
• ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
• ส ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้จัดกำร  

1 

1 
2 

2 

3 

4 



        ถือว่าไดร้ับการขึ้นทะเบียน 
   ผู้ท าการประมงแล้วโดยอตัโนมัติ  
        หากผู้ท าการประมงต้องการ 
   ขอรับบตัรประจ าตัวผูท้ าการประมง 
   ใหแ้จ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงาน 
   ประมงจังหวดัหรือส านกังาน 
   ประมงอ าเภอ  

 3. ผูท้ี่ได้รับใบอนุญาตท าการ 
     ประมงพาณิชย์ 

 4. ผูท้ี่ได้รับหนังสืออนุญาต 
     ท าการประมงพื้นบ้าน  
     ตามมาตรา 174 

เอกสารหลักฐานในการขึ้นทะเบียน 



คอมพิวเตอร ์(Computer) 

อุปกรณอ์่านบัตรประจ าตัวประชาชน (Card Reader) 

อินเทอร์เน็ต (Internet) 

อุปกรณ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง 



ขั้นตอนในการขึ้นทะเบียน 

ผู้ท าการประมง / ชาวประมง 
1. แบบฟอร์ม ทบ.3-1 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน (แสดง) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
   (เพื่อแสดงรหัสประจ าบ้าน) 
4. เอกสารแสดงว่าเป็นผูท้ าการประมง 

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ 
ณ ส านักงานประมงจังหวัด  
หรือ ส านักงานประมงอ าเภอ  

หรือ สถานที่ที่หน่วยงานรับขึ้นทะเบียนประกาศก าหนด 



เจ้าหน้าที่ (สนง.ปจ. , สนง.ปอ.) 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 

และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ FRS 
(บัตรประจ าตัวประชาชน รูปถ่าย รหสัประจ าบ้าน 
และรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบฟอร์ม ทบ.3-1) 

เจ้าหน้าที่ (สนง.ปจ. , สนง.ปอ.)  
ออกใบรับค าขอให้กับผู้ยื่นค าขอ 

ใบรับค าขอ ใบรับค าขอ 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ส าหรับผู้ยื่นค าขอ 

ใบรับค าขอ สามารถใช้แทนบัตรประจ าตัวผู้ท าการประมงจนกว่าจะมีการออกบัตรจริงให้กับผู้ยื่นค าขอ 

ถูกต้องครบถ้วน *** 

            *** กรณีไม่ถูกต้องไม่ครบถว้น ให้แจ้งเป็นหนงัสือตามแบบบันทกึการแจ้งผลการตรวจสอบค าขอ 
         ขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง และให้แก้ไขเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 
         ภายใน 15 วัน หากไม่ด าเนินการภายในก าหนดเวลา ค าขอนั้นถือเป็นอันยกเลิก 



ประมงจังหวัดรายงานผลการตรวจสอบค าขอ และส่งไปยัง 
กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ (กบม.) 

(ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกใบรับค าขอ) 

ผอ.กบม. พิจารณาอนุมัติ 
(ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ออกใบรับค าขอ) SMS 

แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ 
ผ่านทาง SMS และ 

ออกบัตรประจ าตัวผู้ท าการประมง  

ถูกต้องครบถ้วน *** 

*** บัตรประจ าตัวผู้ท าการประมง มีอายุ 6 ปี *** 



ผู้ท าการประมง เจ้าหน้าที่รับค าขอ ประมงจังหวัด 
กองบริหารจัดการทรัพยากร 

และก าหนดมาตรการ 
ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการ
ทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนและออกบัตรผู้ท าการประมง 

1. ยืน่ค าขอ 
และเอกสาร
หลักฐาน 

2. รับค าขอและ
เอกสารหลักฐาน 

4. ออกใบรับค าขอ 5. ใบรับค าขอ 
12. ไม่อนุมัติ 

8. อนุมัติ 

13. ออกหนังสือ 
แจ้งผู้ท าการประมง  

(ผู้ยืน่ค าขอ) 

15. ได้รับหนังสือ 
พร้อมเหตุผล 

และสิทธิ์อุทธรณ์ 

11. บัตรประจ าตัว
ผู้ท าการประมง 

ไม่ถูกต้องและ
ไม่ครบถ้วน 

ยื่นใหม่ภายใน  
15 วันท าการ 

9. ออกบัตร
ประจ าตัว 

ผู้ท าการประมง 

6. รายงาน 
ผลการตรวจสอบ 

ถูกต้องและ 
ครบถ้วน 

10. จัดส่ง 
บัตรประจ าตัว 
ผู้ท าการประมง 

14. แจ้งผู้ท าการประมง  
(ผู้ยืน่ค าขอ) 

3. ตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วน 

ของค าขอและ 
เอกสารหลักฐาน 

ถูกต้องและ 
ครบถ้วน 

ไม่ถูกต้องและ
ไม่ครบถ้วน 

7. ตรวจสอบค าขอ 
และเอกสารหลักฐาน 



กลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า  
กองบรหิารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 

โทร. (02) 561-2011  
หรือ (02) 562-0600-15 ต่อ 2126  

E-mail : aquareg.dof@gmail.com 

ข้อมูลการติดต่อ 


