
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ า้ (ทบ.1) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานประมงจังหวดัยะลา กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ ์

 

1. ผูป้ระสงคย์ืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกรดา้นการประมง (ทบ.1) จะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบกรมประมงวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีน

เกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ้าและผูป้ระกอบการดา้นการประมง พ.ศ. 2556 

 

2. อายขุองทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ้า มกี าหนด 3 ปี นับแตว่นัทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีน 

 

เงือ่นไข 

 

1.ส านักงานประมงจังหวดัยะลา จะด าเนนิการรับเอกสารค าขอไดว้นัละ 30 ฉบบั ซึง่จ านวนทีเ่กนิจะด าเนนิการในวนัท าการถัดไป 

เนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบ และมขีัน้ตอน ระยะเวลาในการด าเนนิงาน หากรับเอกสารค าขอเกนิ

จ านวนจะไม่สามารถด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 

 

2.ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานเอกสารทีย่ืน่มา เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

 

3.กรณีการมอบอ านาจ ผูม้อบอ านาจจะตอ้งมอบอ านาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจในการด าเนนิการจนเบ็ดเสร็จกระบวนงาน 

 

4.กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไมถู่กตอ้งครบถว้น จะถอืวา่ยังไม่ไดรั้บเอกสารค าขอจนกวา่เอกสารประกอบค าขอจะถกูตอ้ง

ครบถว้น  

 

5.กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอไมป่ระสงคจ์ะ

ยืน่ค าขอ 

 

6.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

7.ส าเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบับ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานประมงจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา ชัน้ 1 

อาคาร 1 ถนนสขุยางค ์ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง จังหวัดยะลา  
โทรศพัท/์โทรสาร 073213971 /073242973ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานประมงจังหวัด/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 15 วนัท าการ 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. เกษตรกรยืน่ค าขอตามแบบ ทบ 1-1พรอ้มเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ 

2.เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับค าขอและและตรวจสอบความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้ความและเอกสารหลกัฐาน 

3.เจา้หนา้ทีอ่อกใบนัดหมายการรับบตัรประจ าตัวเกษตรกรผู ้
เพาะเลีย้งสตัวน์ ้าแกผู่ย้ืน่ค าขอ 

(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารไมถู่กตอ้งครบถว้น ใหเ้กษตรกรผูย้ืน่
ค าขอปรับปรุงแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง ภายใน 1 วนัท าการ))  

1 วนัท าการ ส านักงานประมงจังหวัด

ยะลา 
 

2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบประจ าพืน้ทีนั่ดหมายเกษตรกร และเขา้

ตรวจสอบฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน์ ้าของเกษตรกร 
(หมายเหต:ุ (หากเกษตรกรไม่ปฏบิตัติามทีนั่ดหมาย หรอืกรณี
อืน่ใดทีส่ง่ผลใหเ้จา้หนา้ทีไ่มส่ามารถเขา้ตรวจสอบฟารม์ได ้
ภายใน 5 วนัท าการ หลงัจากทีนั่ดหมาย จะถอืวา่ไม่ประสงคย์ืน่
ค าขอ))  

5 วนัท าการ ส านักงานประมงจังหวัด

ยะลา 

 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบประจ าพืน้ทีส่รุปรายงานผลการตรวจสอบ

ฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า พรอ้มจัดสง่เอกสารหลกัฐานประกอบไป
ยังหน่วยงานทีรั่บค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัท าการ ส านักงานประมงจังหวัด
ยะลา 

 

4) การพจิารณา 
1.เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับเอกสาร และตรวจพจิารณาค าขอ และ

เอกสารหลักฐานอกีครัง้หนึง่ 
2.เจา้หนา้ทีเ่สนอเอกสารค าขอและผลการตรวจสอบฟารม์ใหผู้ม้ ี

อ านาจเพือ่พจิารณาอนุมัตใิหข้ ึน้ทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ (กรณีตรวจสอบแลว้เห็นวา่ขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง และไม่
ครบถว้นตามหลักเกณฑ ์มใิหรั้บขึน้ทะเบยีน และใหส้ง่คนืไปยัง
ผูย้ืน่ค าขอเพือ่แจง้การไมรั่บขึน้ทะเบยีนพรอ้มเหตผุลให ้
เกษตรกรทราบภายใน 5 วนัท าการ))  

2 วนัท าการ ส านักงานประมงจังหวัด
ยะลา 

 

5) การพจิารณา 

ผูม้อี านาจพจิารณาอนุมัตใิหข้ ึน้ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (เมือ่ผูม้อี านาจไดอ้นุมัตใิหข้ ึน้ทะเบยีนแลว้ ใหถ้อื
วา่เกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ้าดงักลา่วเป็นผูท้ีไ่ดรั้บการขึน้
ทะเบยีนฯนับแตว่นัทีไ่ดย้ืน่ค าขอขึน้ทะเบยีน))  

1 วนัท าการ ส านักงานประมงจังหวัด

ยะลา 
 

6) การพจิารณา 

1. เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการบนัทกึรายชือ่และขอ้มูลของเกษตรกรลง
ในระบบฐานขอ้มูลของกรมประมง 

2.  เจา้หนา้ทีเ่สนอผูม้อี านาจ เพือ่พจิารณาลงนามในบตัร

ประจ าตวัเกษตรกร 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัท าการ ส านักงานประมงจังหวัด

ยะลา 
 

7) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อี านาจลงนามในบัตรประจ าตวัเกษตรกร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ ส านักงานประมงจังหวัด

ยะลา 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา - ฉบบั 

หมายเหต ุ(1.กรณีบคุคลธรรมดา 

2.กรณีนติบิคุคล ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผูู ้

กรมการปกครอง 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

จัดการ หุน้สว่นผูจั้ดการหรอืผูแ้ทนอืน่ใดของนติบิคุคลนัน้ 

3.กรณีมอบอ านาจ  
3.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจ 

3.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ 
พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(1.กรณีผูย้ืน่ค าขอเป็นนติบิคุคล  ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
2.ตอ้งเป็นนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีการมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ด าเนนิการแทน (ตดิอากร
แสตมป์ 10 บาท)) 

- 

4) 

 

โฉนดทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีเกษตรกรเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ) 

กรมทีด่นิ 

5) 
 

เอกสารทีแ่สดงวา่เกษตรกรเป็นผูม้สีทิธใิชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 

 

แบบแสดงขอ้มูลทีด่นิ (ทบ.1-2) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(1.กรณีไมส่ามารถน าส าเนาโฉนดทีด่นิมาแสดงได ้

2.กรณีทีไ่ม่สามารถน าเอกสารผูม้สีทิธใิชป้ระโยชนใ์นทีด่นิใดๆมาแสดง
ได)้ 

กรมประมง 

7) 
 

แบบรบัรองการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ (ทบ.1-3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(1.กรณีเกษตรกรไดค้รอบครองและใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิโดย
ไมม่สีทิธไิดรั้บเอกสาร แตม่ ีเอกสาร ภบท.5และภบท.11 

2.กรณีเกษตรกรไดค้รอบครองท าประโยชนใ์นทีด่นิในเขตป่า หรอืเขต
อทุยาน โดยมใิชก่ารครอบครองท าประโยชนโ์ดยการบกุรุก) 

กรมประมง 

8) 

 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่นิ (ทบ.1-4) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีใชท้ีด่นิของผูอ้ืน่(พรอ้มแนบส าเนาโฉนดทีด่นิ)) 

กรมประมง 

9) 
 

แบบค าขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ า้ (แบบ ทบ.1-
1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมประมง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานประมงจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา ชัน้ 1 

อาคาร 1 ถนนสขุยางค ์ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง จังหวัดยะลา  โทรศพัท/์โทรสาร 073213971 /073242973 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยแ์กไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นดา้นการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตจุักร กทม. 10900 โทรศพัท/์โทรสาร 

0 2579 3079 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ระเบยีบกรมประมงวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ้าและผูป้ระกอบการดา้นการประมง พ.ศ. 2556 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบค าขอขึน้ทะเบยีนผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ้า(แบบ ทบ.1-1) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) แบบแสดงขอ้มูลทีด่นิ(แบบ ทบ.1-2) 

(หมายเหต:ุ -)  
4) แบบรับรองการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ(แบบ ทบ.1-3) 

(หมายเหต:ุ -)  
5) แบบหนังสอืยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิ(แบบ ทบ.1-4) 

(หมายเหต:ุ -)  
6) แบบแจง้ขอ้มลูการเลีย้งสตัวน์ ้ารายปี(แบบ ทบ.1-6) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 03/08/2558 


