
คู่มือสำหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) 
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ์  
1. ผู้ประสงค์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ

กรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556 
2. อายุของทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมงมีกำหนด 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

 
เงื่อนไข 

1. ในกรณีเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานเอกสารที่ยื่นมาเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสามารถแจ้งให้ผู้ยื่น    
คำขอมาช้ีแจงเพิ่มเติมได ้

2. กรณีการมอบอำนาจผู้มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการ     
จนเบ็ดเสร็จกระบวนงาน 

3. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู ้รับคำขอและผู้ยื ่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะยื่นคำขอ (หมายเหตุ: กรณีเอกสาร   
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไข ภายใน 1 วันทำการ) 

4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

5. สำเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

หลักเกณฑ์ 

1. ผู้ประกอบการด้านการประมงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและใกล้หมดอายุลงหากประสงค์จะต่ออายุ
ทะเบียนให้ยื ่นแบบแสดงความจำนงค์ต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง ตามแบบ ทบ. 2-2        
ณ สถานที่ที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนภายใน 60 วัน ก่อนทะเบียนจะหมดอายุลง 

2. ผู้ยื่นคำขอจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
และผู้ประกอบการด้านการประมง ปี พ.ศ. 2556 

3. อายุของทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมงมีกำหนด 3 ปี นับจากวันสิ้นอายุเดิม 

 

 

 



 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 
ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  
โทรศัพท์ 0 3483 7371 
 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 5 วันทำการ 
 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผู้ประกอบการด้านการประมง ยื่นคำขอตามแบบ ทบ 2-1 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำขอและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  
ของข้อความและเอกสารหลักฐาน 
3. เจ้าหน้าที่ออกใบนัดหมายการรับบัตรประจำตัวผู้ประกอบการ 
ด้านการประมงแก่ผู้ยื่นคำขอ 
หมายเหตุ: กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไข ภายใน 1 วันทำการ 

1 วันทำการ สำนักงานประมงจังหวัด
สมุทรสาคร 

 

2) การพิจารณา 
1.เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้ประกอบการลงใน 
ระบบฐานข้อมูลของกรมประมง 
2.เจ้าหน้าที่จัดทำบัตรประจำตัวผู้ประกอบการด้านการประมงเสนอ 
ผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาลงนาม 
(หมายเหตุ: -)  

3 วันทำการ สำนักงานประมงจังหวัด
สมุทรสาคร 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ผู้มีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัวผู้ประกอบการด้านการประมง 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันทำการ สำนักงานประมงจังหวัด
สมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสือเดินทาง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นชาวต่างด้าว ที่เป็นนิติบุคคล ให้ใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตน) 

- 

3) 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสำหรับคนต่างด้าว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นคนต่างด้าว) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
 2.ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นนิติบุคคล) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ 1 ฉบับ 
) 

- 

7) 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีสถานประกอบการเป็นโรงงาน) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
ค่าธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

 



 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ 
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 

1) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 
ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0 3483 7371 

2) ศูนย์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการประมง 
กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 3079 

3) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลดัสำนักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก 
เขตดุสิต กทม. 10300 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
 


