
ส ำนกังำนประมงจงัหวดันครปฐม 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรต่อทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม และส ำนักงำนประมงอ ำเภอในพื้นที่ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑ์ 

1. ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงท่ีได้รับกำรข้ึนทะเบียนแล้วและใกล้หมดอำยุลงหำกประสงค์จะต่ออำยุทะเบียนให้ยื่นแบบ

แสดงควำมจ ำนงค์ต่ออำยุทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงตำมแบบ ทบ. 2-2 ณสถำนที่ท่ียื่นค ำขอขึ้นทะเบียนภำยใน 

60 วันก่อนทะเบียนจะหมดอำยุลง 

2. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำร

ด้ำนกำรประมงปี พ.ศ. 2556 

3. อำยุของทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงมีก ำหนด 3 ปีนับจำกวันสิ้นอำยุเดิม 

 

เงื่อนไข 

1. ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม และส ำนักงำนประมงอ ำเภอในพ้ืนที่จะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 30 ฉบับซึ่ง

จ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวันท ำกำรถัดไปเนื่องจำกมีเอกสำรที่เก่ียวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอน

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนหำกรับเอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 

2. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 

3. กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 

4. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ

ครบถ้วนถูกต้อง 

5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้

รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ 

ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอ

ไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีระบุไว้ใน

คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 

7. ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 

  



ส ำนกังำนประมงจงัหวดันครปฐม 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม และส ำนักงำนประมงอ ำเภอ 
โทรศัพท์ 034 340 034-5/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 13 วันท ำกำร 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงยื่นค ำขอตำมแบบ ทบ 2-2 
พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอและตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อควำมและเอกสำรหลักฐำน 
3. เจ้ำหน้ำที่ออกใบนัดหมำยกำรรับบัตรประจ ำตัว
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงแก่ผู้ยื่นค ำขอ 
(หมำยเหตุ: ((กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วนให้
ผู้ประกอบกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน 1 วันโดยจะเริ่มนับ
ระยะเวลำกำรให้บริกำรเมื่อเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง)))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนครปฐม และ

ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
ในพ้ืนที่ 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่ (ประมงอ ำเภอ) นัดหมำย
ตรวจสอบส ำนักงำน/สถำนประกอบกำรและลักษณะงำนตรง
ตำมประเภทค ำขอ 
(หมำยเหตุ: ((หำกผู้ประกอบกำรไม่ปฏิบัติตำมท่ีนัดหมำยหรือ
กรณีอ่ืนใดที่ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถเข้ำตรวจสอบ
ส ำนักงำน/สถำนประกอบได้ภำยใน 5 วันท ำกำรหลังจำกที่นัด
หมำยจะถือว่ำไม่ประสงค์ยื่นค ำขอ)))  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนครปฐม และ

ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
ในพ้ืนที่ 

 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่ (ประมงอ ำเภอ) สรุป

4 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดนครปฐม และ



ส ำนกังำนประมงจงัหวดันครปฐม 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
รำยงำนผลกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรพร้อมจัดส่ง
เอกสำรหลักฐำนประกอบส่งคืนส ำนักงำนประมงจังหวัด 
(หมำยเหตุ: -)  

ส ำนักงำนประมงอ ำเภอ
ในพ้ืนที่ 

 
4) กำรพิจำรณำ 

1.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับเอกสำรและตรวจพิจำรณำค ำขอ
และเอกสำรหลักฐำนอีกครั้งหนึ่ง 
2.เจ้ำหน้ำที่เสนอเอกสำรค ำขอและผลกำรตรวจสอบสถำน
ประกอบกำรให้ผู้มีอ ำนำจเพื่อพิจำรณำอนุมัติในหลักกำร 
 
(หมำยเหตุ: ((กรณีพิจำรณำแล้วเห็นว่ำข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์มิให้รับต่อทะเบียนและให้ส่งคืนไปยัง 
ผู้ยื่นค ำขอเพ่ือแจ้งกำรไม่รับต่อทะเบียนพร้อมเหตุผลให้
ผู้ประกอบกำรทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร)))  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

5) กำรพิจำรณำ 
ผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้ต่อทะเบียน 
(หมำยเหตุ: ((เมื่อผู้มีอ ำนำจได้อนุมัติให้ต่อทะเบียนแล้วถือว่ำ
ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวเป็นผู้ที่ได้รับกำรต่อทะเบียนฯนับแต่
วันที่หมดอำยุ)))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

6) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบันทึกรำยชื่อและข้อมูลของ
ผู้ประกอบกำรลงในระบบฐำนข้อมูลของกรมประมง 
2. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ประมงเสนอผู้มีอ ำนำจเพื่อพิจำรณำลงนำม  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ประมง  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 
 

 

 



ส ำนกังำนประมงจงัหวดันครปฐม 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงฉบับเดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
 

ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((กรณีมอบอ ำนำจให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้รับมอบอ ำนำจ)) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((กรณีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทน 
(ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท) )) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม และส ำนักงำนประมงอ ำเภอในพ้ืนที่   

โทรศัพท์ 034 340 034-5  
 

 


