
คูม่อืส ำหรบัประชำชน :   กำรตอ่อำยทุะเบยีนผูป้ระกอบกำรดำ้นกำรประมง (ทบ.2) 

หนว่ยงำนทีใ่ห้บรกิำร :    ส ำนักงำนประมงจงัหวดัรำชบรุี 
 

หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 
 

หลักเกณฑ์ 

1. ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนแล้วและใกล้หมดอำยุลง หำกประสงค์จะต่ออำยุทะเบียน ให้ยื่น
แบบแสดงควำมจ ำนงค์ต่ออำยุทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง ตำมแบบ ทบ. 2-2 ณ สถำนที่ที่ยื่นค ำขอขึ้นทะเบียน
ภำยใน 60 วัน ก่อนทะเบียนจะหมดอำยุลง 
2. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำร
ด้ำนกำรประมง ปี พ.ศ. 2556 
3. อำยุของทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงมีก ำหนด 3 ปี นับจำกวันสิ้นอำยุเดิม 
 

เงื่อนไข 

1. ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 50 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรใน
วันท ำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนหำก
รับเอกสำรค ำขอ เกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
2. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่น เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้  
3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จ กระบวนงำน 
4. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้องจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอ จนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ครบถ้วนถูกต้อง  
5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้
รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอ
ไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
7.ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 
 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 
โทรศัพท์ / โทรสำร : 0 3233 7656 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  
 

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร  
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รบัผดิชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 10 วันท ำกำร 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงยื่นค ำขอตำมแบบทบ 2-2 
พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอและตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อควำมและเอกสำรหลักฐำน 
3. เจ้ำหน้ำที่ออกใบนัดหมำยกำรรับบัตรประจ ำตัว
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงแก่ผู้ยื่นค ำขอ 
 
(หมำยเหต:ุ (กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้
ผู้ประกอบกำรปรับปรุงแก้ไข ภำยใน 1 วัน โดยจะเริ่มนับ
ระยะเวลำกำรให้บริกำรเมื่อเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง))  
 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดรำชบุรี 

2) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่นัดหมำย ตรวจสอบ
ส ำนักงำน/สถำนประกอบกำรและลักษณะงำนตรงตำม
ประเภทค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ (หำกผู้ประกอบกำรไม่ปฏิบัติตำมที่นัดหมำยหรือ
กรณีอ่ืนใดที่ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถเข้ำตรวจสอบ

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดรำชบุรี 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
ส ำนักงำน/สถำนประกอบได้ภำยใน 5 วันท ำกำร หลังจำกที่
นัดหมำยจะถือว่ำไม่ประสงค์ยื่นค ำขอ))  
 

3) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่สรุปรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบสถำนประกอบกำรพร้อมจัดส่งเอกสำรหลักฐำน
ประกอบส่งคืนหน่วยงำนที่รับค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ -)  
 

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดรำชบุรี 

4) กำรพจิำรณำ 
1.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับเอกสำรและตรวจพิจำรณำค ำขอ
และเอกสำรหลักฐำนอีกครั้งหนึ่ง 
2.เจ้ำหน้ำที่เสนอเอกสำรค ำขอและผลกำรตรวจสอบสถำน
ประกอบกำรให้ผู้มีอ ำนำจเพื่อพิจำรณำอนุมัติในหลักกำร 
(หมำยเหต:ุ (กรณีพิจำรณำแล้วเห็นว่ำข้อมูลไม่ถูกต้องและ 
ไม่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ มิให้รับต่อทะเบียนและให้ส่งคืนไป
ยังผู้ยื่นค ำขอเพ่ือแจ้งกำรไม่รับต่อทะเบียนพร้อมเหตุผลให้
ผู้ประกอบกำรทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร))  
 

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดรำชบุรี 

5) กำรพจิำรณำ 
ผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้ต่อทะเบียน 
(หมำยเหต:ุ (เมื่อผู้มีอ ำนำจได้อนุมัติให้ต่อทะเบียนแล้วถือว่ำ
ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวเป็นผู้ที่ได้รับกำรต่อทะเบียนฯ นับแต่
วันที่หมดอำยุ))  
 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดรำชบุรี 

6) กำรพจิำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบันทึกรำยชื่อและข้อมูลของ
ผู้ประกอบกำรลงในระบบฐำนข้อมูลของกรมประมง 
2. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำร 
ด้ำนกำรประมงเสนอผู้มีอ ำนำจเพื่อพิจำรณำลงนำม 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดรำชบุรี 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีติ 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมในบัตรประจ ำตัวผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ประมง 
 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดรำชบุรี 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัผูป้ระกอบกำรด้ำนกำรประมงฉบบัเดมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ– 
 

ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ ำนำจให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้รับมอบอ ำนำจ) 
 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทน (ติดอำกร
แสตมป์ 10 บำท) ) 
 

- 

 

 

 



ค่ำธรรมเนยีม 

 
ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนยีม    0 บำท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง   
ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 399 ถนนยุติธรรม ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70000 
โทรศัพท์/โทรสำร : 0 3233 7656 
เว็บไซต์ส ำนักงำน : www4.fisheries.go.th/fpo-ratchaburi 
Facebook : ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 
(หมำยเหต:ุ -)  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 

1) แบบค ำขอต่ออำยุทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง (ทบ. 2-2) 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

หมำยเหต ุ

    - 
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

