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คู่มือส าหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) 
หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร :  ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุร ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ์ 
1. ผู้ประสงคย์ื่นค ำขอข้ึนทะเบยีนเกษตรกรด้ำนกำรประมง (ทบ.1) จะต้องปฏิบัติตำมระเบยีบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงพ.ศ. 2556 
 

2. อำยุของทะเบยีนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำมีก ำหนด 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน 
 
เงื่อนไข 
1.ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรีจะด ำเนนิกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 20 ฉบับซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวันท ำกำร
ถัดไปเนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนนิงำนหำกรับเอกสำรค ำ
ขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
 

2.ในกรณีเจำ้หน้ำทีม่ีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยืน่มำเจำ้หน้ำที่ผูพ้ิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพิ่มเติมได้ 
 

3.กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ทีไ่ด้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 
 

4.กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ถูกต้องครบถ้วนจะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอจะ
ถูกต้องครบถ้วน 
 

5.กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้
รับค ำขอและผู้ยืน่ค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่
ประสงค์จะยื่นค ำขอ 
 

6.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคูม่ือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ในคูม่ือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
 

7.ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานที่ใหบ้รกิาร 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี 
เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
โทรศพัท์/โทรสำร 0 3931 1515/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หนว่ยงำน 
(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร  
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศกุร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 
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สถานที่ใหบ้รกิาร 
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอเมืองจนัทบุรี 
ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองจนัทบุร ี
33 ถนนเลียบเนนิ ต ำบลวัดใหม่ อ ำเภอเมืองจันทบุร ีจังหวัดจันทบุรี 22000 
โทรศพัท์ 0-3931-1028  / ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร  
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศกุร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

สถานที่ใหบ้รกิาร 
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอท่ำใหม่ 
ที่ว่ำกำรอ ำเภอทำ่ใหม ่
70 ถนนรำชกิจ อ ำเภอท่ำใหม ่จังหวัดจันทบุรี 22120 
โทรศพัท์ 0 3943 1155 / 0 3943 1090/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร  
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศกุร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

สถานที่ใหบ้รกิาร 
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอขลุง 
ที่ว่ำกำรอ ำเภอขลุง 
100 ถนนเทศบำลสำย 1 ต ำบลขลุง อ ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110  
โทรศพัท์/โทรสำร 0 394 41093 / 0-3944-2994/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร  
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศกุร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

สถานที่ใหบ้รกิาร 
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอแหลมสิงห์ 
ที่ว่ำกำรอ ำเภอแหลมสงิห ์
12 หมู่ที ่2 ต ำบลปำกน้ ำแหลมสิงห์ อ ำเภอแหลมสิงห ์จังหวัดจันทบุรี 22130 
โทรศพัท์ 0 3939 9245 / 0 3944 4556 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร  
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศกุร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :22 วันท ำกำร 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. เกษตรกรยืน่ค ำขอตำมแบบทบ 1-1พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ 
2.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอและและตรวจสอบควำมถูกตอ้ง
ครบถ้วนของข้อควำมและเอกสำรหลักฐำน 
3.เจ้ำหน้ำที่ออกใบนัดหมำยกำรรับบัตรประจ ำตัวเกษตรกร       
ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำแก่ผู้ยื่นค ำขอ 
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วนให้เกษตรกรผู้ยืน่ค ำ
ขอปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 1 วันท ำกำร)) 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

เจ้ำหน้ำที่ทีร่ับค ำขอน ำเรื่องเสนอประมงจังหวัดและมีหนังสอืแจ้ง
ประมงอ ำเภอประจ ำพื้นที่เพื่อตรวจสอบฟำรม์เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
ของเกษตรกร 
(หมำยเหตุ: -) 

5 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

3) การพิจารณา 
เจ้ำหน้ำที่ทีร่ับผิดชอบประจ ำพื้นที่(ประมงอ ำเภอ)ไดร้ับแจ้งเรื่อง
ด ำเนินกำรนัดหมำยเกษตรกรและเข้ำตรวจสอบฟำร์มเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำของเกษตรกรต่อไป 
(เจ้ำหน้ำที่ประจ ำอ ำเภอคือประมงอ ำเภอเมืองจันทบุรี, ประมง
อ ำเภอท่ำใหม่, ประมงอ ำเภอแหลมสิงห์และประมงอ ำเภอขลุง) 
(หมำยเหตุ: (หำกเกษตรกรไมป่ฏิบัติตำมที่นัดหมำยหรือกรณีอื่น
ใดที่ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถเข้ำตรวจสอบฟำร์มได้ภำยใน       
5 วันท ำกำรหลังจำกที่นัดหมำยจะถือว่ำไม่ประสงคย์ื่นค ำขอ)) 

5 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

4) การพิจารณา 
เจ้ำหน้ำที่ทีร่ับผิดชอบประจ ำพื้นที่ (ประมงอ ำเภอ) สรุปรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำพร้อมจัดส่งเอกสำร
หลักฐำนประกอบไปยังหน่วยงำน (ส ำนักงำนประมงจังหวัด)     
ที่รับค ำขอ 
(หมำยเหตุ: (เจ้ำหนำ้ที่ประจ ำอ ำเภอคือประมงอ ำเภอเมือง
จันทบุรี, ประมงอ ำเภอทำ่ใหม,่ ประมงอ ำเภอแหลมสิงห์และ
ประมงอ ำเภอขลุง)) 

4 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

5) การพิจารณา 
1.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบยีนรับเอกสำรและตรวจพิจำรณำค ำขอและ
เอกสำรหลักฐำนอีกครั้งหนึ่ง 
2.เจ้ำหน้ำที่เสนอเอกสำรค ำขอและผลกำรตรวจสอบฟำรม์ให้ผู้มี
อ ำนำจเพื่อพิจำรณำอนุมตัิให้ขึ้นทะเบียน 
(หมำยเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่ำข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์มิใหร้บัข้ึนทะเบียนและให้ส่งคืนไปยงัผู้ยื่น
ค ำขอเพื่อแจ้งกำรไม่รับข้ึนทะเบียนพร้อมเหตุผลให้เกษตรกร
ทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร)) 
 

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

6) การพิจารณา 
ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมตัิให้ขึ้นทะเบียน 
(หมำยเหตุ: (เมื่อผู้มีอ ำนำจไดอ้นุมัติให้ขึ้นทะเบียนแล้วให้ถือว่ำ
เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำดงักล่ำวเป็นผู้ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน
ฯนับแต่วันที่ได้ยื่นค ำขอข้ึนทะเบียน)) 
 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
7) การพิจารณา 

1. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบนัทึกรำยชื่อและข้อมูลของเกษตรกรลง
ในระบบฐำนข้อมูลของกรมประมง 
2.  เจ้ำหน้ำที่เสนอผู้มีอ ำนำจเพื่อพิจำรณำลงนำมในบัตร
ประจ ำตัวเกษตรกร 
(หมำยเหตุ: -) 

3 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 

8) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในบัตรประจ ำตัวเกษตรกร 
(หมำยเหตุ: -) 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
จังหวัดจันทบุรี 

 
 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหต ุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณนีิติบุคคลให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผููู
จัดกำรหุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผูแ้ทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น 
3. กรณีมอบอ ำนำจ 
   3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ 
   3.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหต ุ (1. กรณีผูย้ื่นค ำขอเป็นนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
2. ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ 

3) 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา   0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นด ำเนินกำรแทน (ตดิอำกร
แสตมป์ 10 บำท)) 

- 

4) 
 

โฉนดที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีเกษตรกรเปน็เจ้ำของกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ) 
 

กรมที่ดิน 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 
เอกสารที่แสดงว่าเกษตรกรเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชนใ์นทีด่ิน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา    1 ฉบับ 
หมายเหต ุ-  
 

- 

6) 
 

แบบแสดงข้อมูลที่ดิน (ทบ.1-2) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา   0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.กรณีไม่สำมำรถน ำส ำเนำโฉนดที่ดินมำแสดงได้ 
2.กรณีที่ไม่สำมำรถน ำเอกสำรผู้มีสิทธิใช้ประโยชนใ์นที่ดินใดๆมำแสดงได้) 
 

กรมประมง 

7) 
 

แบบรบัรองการใช้ประโยชนท์ี่ดิน (ทบ.1-3) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา   0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. กรณีเกษตรกรได้ครอบครองและใช้ประโยชนใ์นที่ดินโดยไม่
มีสิทธิได้รับเอกสำรแต่มีเอกสำรภบท.5และภบท.11 
2. กรณีเกษตรกรได้ครอบครองท ำประโยชน์ในที่ดินในเขตปำ่หรือเขต
อุทยำนโดยมิใช่กำรครอบครองท ำประโยชนโ์ดยกำรบุกรุก) 
 

กรมประมง 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ใชป้ระโยชน์ที่ดิน (ทบ.1-4) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา   0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีใช้ที่ดินของผู้อื่น(พร้อมแนบส ำเนำโฉนดทีด่ิน)) 
 

กรมประมง 

9) 
 

แบบค าขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (แบบทบ.1-1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา   0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 
 

กรมประมง 

 
 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บำท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบรกิาร 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 2 ถนนแผน่ดินทอง 3 ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  
โทรศพัท์/โทรสำร 0 3931 1515 
(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจงัหวัดจันทบุร ีศำลำกลำงจังหวัดจันทบรุี ชัน้ 1 ถนนเลียบเนิน ต ำบลวัดใหม่ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี 22000  โทรศัพท์ 0 3932 8333 
(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริกำรประชำชนส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

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

2) แบบค ำขอขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (แบบทบ.1-1) 
(หมำยเหตุ: -) 

3) แบบแสดงข้อมูลที่ดิน (แบบทบ.1-2) 
(หมำยเหตุ: -) 

4) แบบรับรองกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน (แบบทบ.1-3) 
(หมำยเหตุ: -) 

5) แบบหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน (แบบทบ.1-4) 
(หมำยเหตุ: -) 

6) แบบแจ้งข้อมูลกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำรำยป ี(แบบทบ.1-6) 
(หมำยเหตุ: -) 

 
หมายเหต ุ - 
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ชื่อกระบวนงาน:กำรขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้เพำะเลีย้งสัตวน์้ ำ (ทบ.1) 
หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมประมงกรมประมงกรมประมง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบรกิาร: ขึ้นทะเบียน 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนญุาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 
1)ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมงพ.ศ. 2556 
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มคีวำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สงัคม 
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, สว่นภูมิภำค 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา:ระเบยีบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลีย้งสัตว์น้ ำ
และผู้ประกอบกำรดำ้นกำรประมง พ.ศ. 2556 
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 25.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 80 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 200 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 10 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : ทบ.1 (ขึ้นทะเบยีน) 
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Backend.info.go.th 
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