
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ์ 
  1. ผู้ประสงค์ยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำ
ด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง พ.ศ. 2556 
  2. อำยุของทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงมีก ำหนด 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน 
เงื่อนไข 
  1. ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 30 ฉบับซึ่งจ ำนวนที่เกินจะ
ด ำเนินกำรในวันท ำกำรถัดไปเนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำนหำกรับเอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
  2. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นมำเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจง
เพ่ิมเติมได้ 
  3. กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงำน 
  4. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ถูกต้องครบถ้วนจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบ
ค ำขอจะถูกต้องครบถ้วน 
  5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
  6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ี
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
  7. ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
  
 
 
 
 
 
 
 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -)  
ส านักงานประมงจังหวัดแพร่  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -)  
ส านักงานประมงจังหวัด 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15 วันท ำกำร 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง ยื่นค ำขอตำมแบบ ทบ 2-1
พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอและตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อควำมและเอกสำรหลักฐำน 
3. เจ้ำหน้ำที่ออกใบนัดหมำยกำรรับบัตรประจ ำตัว
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงแก่ผู้ยื่นค ำขอ 
(หมายเหตุ: (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้
ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไข ภายใน 1 วันท าการ))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดแพร่  

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่นัดหมำยผู้ประกอบกำร 
และเข้ำตรวจสอบสถำนประกอบกำร 
(หมายเหตุ: (หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามที่นัดหมาย หรือ
กรณีอ่ืนใดที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบ
ส านักงาน/สถานประกอบการได้ภายใน 5 วันท าการ หลังจาก
ที่นัดหมาย จะถือว่าไม่ประสงค์ยื่นค าขอ 

5 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดแพร่  

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่สรุปรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบสถำนประกอบกำร พร้อมจัดส่งเอกสำรหลักฐำน
ประกอบไปยังหน่วยงำนที่รับค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดแพร่ 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) กำรพิจำรณำ 

1.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับเอกสำร และตรวจพิจำรณำค ำขอ
และเอกสำรหลักฐำนอีกครั้งหนึ่ง 
2.เจ้ำหน้ำที่เสนอเอกสำรค ำขอและผลกำรตรวจสอบสถำน
ประกอบกำรให้ผู้มีอ ำนำจเพื่อพิจำรณำอนุมัติในหลักกำร 
(หมายเหตุ: (กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง และไม่
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ มิให้รับขึ้นทะเบียน และให้ส่งคืนไป
ยังผู้ยื่นค าขอเพ่ือแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนพร้อมเหตุผลให้
ผู้ประกอบการทราบภายใน 5 วันท าการ))  

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดแพร่  

5) กำรพิจำรณำ 
ผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน 
(หมายเหตุ: (เมื่อผู้มีอ านาจได้อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯนับแต่
วันที่ได้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดแพร่  

6) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบันทึกรำยชื่อและข้อมูลของ
ผู้ประกอบกำรลงในระบบฐำนข้อมูลของกรมประมง 
2. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ประมงเสนอผู้มีอ ำนำจเพื่อพิจำรณำลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

3 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดแพร่  

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ประมง 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดแพร่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีนิติบุคคล (ต้องแนบส ำนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ
กรรมกำรผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น)  
3.กรณีมอบอ ำนำจ  
3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ 3.2 ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีเป็นชำวต่ำงด้ำว ที่เป็นนิติบุคคล ให้ใช้เป็นเอกสำร
ยืนยันตัวตน) 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล  ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
2.ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

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

- 

5) 
 

หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำรหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรของ
นิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีสถำนประกอบกำรเป็นโรงงำน) 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
7) 

 
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจส ำหรับคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีเป็นคนต่ำงด้ำว) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง 
พ.ศ. 2556 
(หมายเหตุ: -)  

2) ค ำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง 
(หมายเหตุ: -)  

 


