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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขนึทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ: สาํนกังานประมงจงัหวดัระนอง 

กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

1. ชอืกระบวนงาน: การขนึทะเบียนผูป้ระกอบการดา้นการประมง (ทบ.2) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สาํนกังานประมงจงัหวดัระนอง 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขนึทะเบียน  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) ระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการขึนทะเบียนเกษตรกรผูเ้พาะเลยีงสตัว์นาํและผูป้ระกอบการดา้นการประมง พ.ศ. 

2556 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีห้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา ระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการขนึทะเบียนเกษตรกรผูเ้พาะเลียง

สตัวน์าํและผูป้ระกอบการดา้นการประมง พ.ศ.2556  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  25 วนัทาํการ  

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลยีต่อเดอืน 40  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 50  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 20  

10. ชอือ้างอิงของคู่มือประชาชน สาํเนาคูมื่อประชาชน 31/08/2015 10:33  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีให้บริการ  

สาํนกังานประมงจงัระนอง ศูนย์ราชการจงัหวดัระนอง ชนั2 ถนนเพชรเกษม  ตาํบลบางริน  

อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 85000 โทร/โทรสาร 077-800134-5 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน/ติดต่อดว้ย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ ์

 

1. ผูป้ระสงคยื์นคาํขอขนึทะเบียนผูป้ระกอบการดา้นการประมง (ทบ.2) จะตอ้งปฏิบตัติามระเบียบกรมประมงว่าดว้ย
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การขนึทะเบียนเกษตรกรผูเ้พาะเลียงสตัวน์าํและผูป้ระกอบการดา้นการประมง พ.ศ. 2556 

2. อายขุองทะเบียนผูป้ระกอบการดา้นการประมงมีกาํหนด 3 ปีนบัแตว่นัทีไดร้บัการขนึทะเบียน 

 

เงือนไข 

1. สาํนกังานประมงจงัหวดัระนองจะดาํเนินการรบัเอกสารคาํขอไดว้นัละ 30 ฉบบัซงึจาํนวนทีเกินจะดาํเนินการในวนัทาํ

การถดัไปเนืองจากมีเอกสารทีเกียวขอ้งตามระเบียบทีตอ้งตรวจสอบและมีขนัตอนระยะเวลาในการดาํเนินงานหากรบั

เอกสารคาํขอเกินจาํนวนจะไมส่ามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามกรอบเวลา 

2. ในกรณีเจา้หนา้ทีมีขอ้สงสยัในหลกัฐานเอกสารทียืนมาเจา้หนา้ทีผูพิ้จารณาสามารถแจง้ใหผู้ยื้นคาํขอมาชีแจง

เพมิเตมิได ้

3. กรณีการมอบอาํนาจผูม้อบอาํนาจจะตอ้งมอบอาํนาจใหผู้ที้ไดร้บัมอบอาํนาจในการดาํเนินการจนเบ็ดเสรจ็

กระบวนงาน 

4. กรณียืนเอกสารหลกัฐานประกอบไมถ่กูตอ้งครบถว้นจะถือว่ายงัไมไ่ดร้บัเอกสารคาํขอจนกวา่เอกสารประกอบคาํขอ

จะถกูตอ้งครบถว้น 

5. กรณีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพมิเตมิไดใ้น

ขณะนนัผูร้บัคาํขอและผูยื้นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนด

ระยะเวลาใหผู้ยื้นคาํขอดาํเนินการแกไ้ขเพิมเตมิหากผูยื้นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ขเพิมเตมิภายในระยะเวลาทีกาํหนดจะ

ถือวา่ผูยื้นคาํขอไมป่ระสงคจ์ะยืนคาํขอ 

6. ขนัตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเรมินบัระยะเวลาตงัแตเ่จา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีระบไุวใ้น

คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 

7. สาํเนาเอกสารตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งทุกฉบบั 

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ผูป้ระกอบการดา้นการ

ประมง ยืนคาํขอตามแบบ 

ทบ 2-1พรอ้มเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 

2. เจา้หนา้ทีลงทะเบียน

รบัคาํขอและตรวจสอบ

ความถกูตอ้งครบถว้นของ

ขอ้ความและเอกสาร

หลกัฐาน 

1 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

จงัหวดัระนอง 

(กรณีเอกสารไม่

ถกูตอ้งครบถว้น 

ใหผู้ป้ระกอบการ

ปรบัปรุงแกไ้ข 

ภายใน 1 วนัทาํ

การ) 
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ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3. เจา้หนา้ทีออกใบนดั

หมายการรบับตัรประจาํตวั

ผูป้ระกอบการดา้นการ

ประมงแก่ผูยื้นคาํขอ 

 
 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ทีทีรบัผิดชอบ

ประจาํพืนทีนดัหมาย

ผูป้ระกอบการ และเขา้

ตรวจสอบสถาน

ประกอบการ 

 

 
 

5 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

จงัหวดัระนอง 

(หาก

ผูป้ระกอบการไม่

ปฏิบตัิตามทีนดั

หมาย หรือกรณี

อืนใดทีส่งผลให้

เจา้หนา้ทีไม่

สามารถเขา้

ตรวจสอบ

สาํนกังาน/สถาน

ประกอบการได้

ภายใน 5 วนัทาํ

การ หลงัจากทีนดั

หมาย จะถือวา่ไม่

ประสงคยื์นคาํขอ 

) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ทีทีรบัผิดชอบ

ประจาํพืนทีสรุปรายงานผล

การตรวจสอบสถาน

ประกอบการ พรอ้มจดัส่ง

เอกสารหลกัฐานประกอบ

ไปยงัหนว่ยงานทีรบัคาํขอ 

 
 

2 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

จงัหวดัระนอง 

- 

4) 
การพิจารณา 
 

1.เจา้หนา้ทีลงทะเบียนรบั 2 วนัทาํการ สาํนกังานประมง (กรณีพิจารณา
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ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เอกสาร และตรวจพิจารณา

คาํขอและเอกสารหลกัฐาน

อีกครงัหนงึ 

2.เจา้หนา้ทีเสนอเอกสารคาํ

ขอและผลการตรวจสอบ

สถานประกอบการใหผู้มี้

อาํนาจเพือพิจารณาอนมุตัิ

ในหลกัการ 

 

 
 

จงัหวดัระนอง แลว้เห็นวา่ขอ้มลู

ไมถ่กูตอ้ง และไม่

ครบถว้นตาม

หลกัเกณฑ ์มิให้

รบัขนึทะเบียน 

และใหส้ง่คืนไปยงั

ผูยื้นคาํขอเพือแจง้

การไมร่บัขนึ

ทะเบียนพรอ้ม

เหตผุลให้

ผูป้ระกอบการ

ทราบภายใน 5 วนั

ทาํการ) 

5) 

การพิจารณา 
 

ผูมี้อาํนาจอนมุตัใิหข้นึ

ทะเบียน 

 

 
 

1 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

จงัหวดัระนอง 

(เมือผูมี้อาํนาจได้

อนมุตัิใหข้นึ

ทะเบียนแลว้ ให้

ถือวา่

ผูป้ระกอบการ

ดงักล่าวเป็นผูที้

ไดร้บัการขนึ

ทะเบียนฯนบัแต่

วนัทีไดยื้นคาํขอ

ขนึทะเบียน) 

6) 

การพิจารณา 
 

1. เจา้หนา้ทีดาํเนินการ

บนัทกึรายชือและขอ้มลูของ

ผูป้ระกอบการลงในระบบ

ฐานขอ้มลูของกรมประมง 

2. เจา้หนา้ทีจดัทาํบตัร

ประจาํตวัผูป้ระกอบการ

ดา้นการประมงเสนอผูมี้

3 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

จงัหวดัระนอง 

- 
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ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อาํนาจเพือพิจารณาลงนาม 

 
 

7) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผูมี้อาํนาจลงนามในบตัร

ประจาํตวัผูป้ระกอบการ

ดา้นการประมง 

 

 
 

1 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

จงัหวดัระนอง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 วนัทาํการ 

 

13. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขนัตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (1.กรณีบคุคล

ธรรมดา 

2.กรณีนิติบคุคล 

(ตอ้งแนบสาํนา

บตัรประจาํตวั

ประชาชนของ

กรรมการผูจ้ดัการ 

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ

หรือผูแ้ทนอืนใด

ของนิติบคุคลนนั)  

3.กรณีมอบ

อาํนาจ  

3.1 สาํเนาบตัร

ประจาํตวั
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชนผูม้อบ

อาํนาจ 3.2 สาํเนา

บตัรประจาํตวั

ประชาชนผูร้บั

มอบอาํนาจ 

พรอ้มรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง) 

2) 

หนงัสือเดนิทาง - 0 1 ฉบบั (กรณีเป็นชาวตา่ง

ดา้ว ทีเป็นนิติ

บคุคล ใหใ้ชเ้ป็น

เอกสารยืนยนั

ตวัตน) 

3) 

หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

0 1 ฉบบั (1.กรณีผูยื้นคาํขอ

เป็นนิติบคุคล  

ออกใหไ้ม่เกิน 6 

เดือน 

2.ตอ้งเป็นนิติ

บคุคลทีจด

ทะเบียนใน

ประเทศไทย 

) 

4) 

หนงัสือมอบ

อาํนาจ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีการมอบ

อาํนาจใหผู้อื้น

ดาํเนินการแทน 

(ติดอากรแสตมป์ 

10 บาท) ) 

5) 

หนงัสือแสดงว่า

เป็นผูจ้ดัการหรือ

ผูแ้ทนซงึเป็นผู้

ดาํเนินกิจการ

- 0 1 ฉบบั (กรณีนิติบคุคล

เป็นผูข้ออนญุาต) 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของนิติบคุคล 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ

โรงงาน 

กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม 

0 1 ฉบบั (กรณีสถาน

ประกอบการเป็น

โรงงาน) 

2) 

ใบอนญุาต

ประกอบธุรกิจ

สาํหรบัคนตา่ง

ดา้ว 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

0 1 ฉบบั (กรณีเป็นคนตา่ง

ดา้ว) 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สาํนกังานประมงจงัระนอง ศนูยร์าชการจงัหวดัระนอง ชนั2 ถนนเพชรเกษม  ตาํบลบาง

รนิ  อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 85000 โทร/โทรสาร 077-800134-5 / ติดตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัระนอง :: ชนั1 อาคารศาลากลางจงัหวดัระนอง ถนนเพชรเกษม  

ตาํบลบางรนิ อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 85000   โทรศพัท ์0-7780-0178 สายตรง 1567 อีเมล 

ranong@moi.go.th 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
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17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ระเบียบกรมประมงวา่ดว้ยการขึนทะเบียนเกษตรกรผูเ้พาะเลียงสตัวน์าํและผูป้ระกอบการดา้นการประมง 

พ.ศ. 2556 

- 

 

2) คาํขอขนึทะเบียนผูป้ระกอบการดา้นการประมง 

- 

 

 

18. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 01/09/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทาํ / แกไ้ข (User) 

จัดทาํโดย Ranong Fisheries Provincial 

Office DOF, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


