
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรต่ออำยุทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ.2) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ์ 
  1. ผู้ประกอบการด้านการประมงท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนแล้วและใกล้หมดอายุลง หากประสงค์จะต่ออายุทะเบียน 
ให้ยื่นแบบแสดงความจ านงค์ต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง ตามแบบ ทบ. 2-2 ณ สถานที่ที่ยื่นค าขอขึ้น
ทะเบียนภายใน 60 วัน ก่อนทะเบียนจะหมดอายุลง 
  2. ผู้ยื่นค าขอจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
ผู้ประกอบการด้านการประมง ปี พ.ศ. 2556 
  3. อายุของทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมงมีก าหนด 3 ปี นับจากวันสิ้นอายุเดิม 
เงื่อนไข 
  1. ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจะด าเนินการรับเอกสารค าขอได้วันละ 50 ฉบับ ซึ่งจ านวนที่เกินจะ
ด าเนินการในวันท าการถัดไป เนื่องจากมีเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีขั้นตอนระยะเวลาในการ
ด าเนินงานหากรับเอกสารค าขอ เกินจ านวนจะไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา 
  2. ในกรณีเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานเอกสารที่ยื่น เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอมาชี้แจง
เพ่ิมเติมได้ 
  3. กรณีการมอบอ านาจ ผู้มอบอ านาจจะต้องมอบอ านาจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจในการด าเนินการจนเบ็ดเสร็จ 
กระบวนงาน 
  4. กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ายังไม่ได้รับเอกสารค าขอ จนกว่าเอกสารประกอบ
ค าขอจะครบถ้วนถูกต้อง  
  5. กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือ
ว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ 
  6. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามท่ี
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
  7. ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
  
 
 
 
 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -)  
ส านักงานประมงจังหวัด/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 : 10 วันท าการ 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ประกอบการด้านการประมงยื่นค าขอตามแบบทบ 2-2 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับค าขอและตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อความและเอกสารหลักฐาน 
3. เจ้าหน้าที่ออกใบนัดหมายการรับบัตรประจ าตัว
ผู้ประกอบการด้านการประมงแก่ผู้ยื่นค าขอ 
(หมายเหตุ: (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้
ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไข ภายใน 1 วัน โดยจะเริ่มนับ
ระยะเวลาการให้บริการเมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้อง))  

1 วันท าการ ส านักงานประมง
จังหวัด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบประจ าพ้ืนที่นัดหมาย ตรวจสอบ
ส านักงาน/สถานประกอบการและลักษณะงานตรงตาม
ประเภทค าขอ 
(หมายเหตุ: (หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามที่นัดหมายหรือ
กรณีอ่ืนใดที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบ
ส านักงาน/สถานประกอบได้ภายใน 5 วันท าการ หลังจากท่ี
นัดหมายจะถือว่าไม่ประสงค์ยื่นค าขอ))  

2 วันท าการ ส านักงานประมง
จังหวัด 

 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบประจ าพ้ืนที่สรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบสถานประกอบการพร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบส่งคืนหน่วยงานที่รับค าขอ 
(หมายเหตุ: -)  

2 วันท าการ ส านักงานประมง
จังหวัด 

 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) กำรพิจำรณำ 

1.เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเอกสารและตรวจพิจารณาค าขอ
และเอกสารหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง 
2.เจ้าหน้าที่เสนอเอกสารค าขอและผลการตรวจสอบสถาน
ประกอบการให้ผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ 
(หมายเหตุ: (กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ มิให้รับต่อทะเบียนและให้ส่งคืนไปยัง
ผู้ยื่นค าขอเพ่ือแจ้งการไม่รับต่อทะเบียนพร้อมเหตุผลให้
ผู้ประกอบการทราบภายใน 5 วันท าการ))  

2 วันท าการ ส านักงานประมง
จังหวัด 

 
 

5) กำรพิจำรณำ 
ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ต่อทะเบียน 
(หมายเหตุ: (เมื่อผู้มีอ านาจได้อนุมัติให้ต่อทะเบียนแล้วถือว่า
ผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้รับการต่อทะเบียนฯ นับแต่
วันที่หมดอายุ))  

1 วันท าการ ส านักงานประมง
จังหวัด 

 

6) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้าหน้าที่ด าเนินการบันทึกรายชื่อและข้อมูลของ
ผู้ประกอบการลงในระบบฐานข้อมูลของกรมประมง 
2. เจ้าหน้าที่จัดท าบัตรประจ าตัวผู้ประกอบการด้านการ
ประมงเสนอผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาลงนาม 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท าการ ส านักงานประมง
จังหวัด 

 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัวผู้ประกอบการด้านการ
ประมง 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท าการ ส านักงานประมง
จังหวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1) 
 

บัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงฉบับเดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีมอบอ านาจให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทน (ติดอากร
แสตมป์ 10 บาท) ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ. 2-2) 
(หมายเหตุ: -)  

 


