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แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมดิจิทัล
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

หมายเหตุ  
1. ขอให้ก้าหนดแผนการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์ม
2. ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานภายในวันที ่5 ของเดือน ผ่านทาง e-mail : gis@fisheries.go.th

งบประมาณ

ฟาร์ม

คร้ัง

1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้้า

2. ติดตาม และตรวจสอบข้อมูล 

บาท

แบบรายงานผลการปฏิบัตงิานโครงการปรับปรุงขอ้มลูทะเบียนเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ 2562
ส้านักงานประมงจังหวัด..........................................

ประจ้าเดือน...............................................

 การปฎบิตัิงาน
กิจกรรม หน่วยนับ แผน/ผล

รวม
(แผน/ผล)
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5. วิธีการปรับปรุงขอมูล ทบ.1  

ในระบบ Fisheries Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1 การปรับปรุงขอมูลเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าบุคคลธรรมดา 
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ข้ันตอนปรับปรุงขอมูลเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําบุคคลธรรมดา 

รายงานผลการปฏิบตัิงานตามแบบฟอรมภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

ตั้งแต ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 

พิมพแบบฟอรมสํารวจขอมูลรายไดหนี้สินและลูกพันธุสัตวน้ํา 

ลงพ้ืนที่สํารวจขอมูล 

บันทึกขอมูลรายไดหนี้สินและลูกพันธุสัตวน้ํา 

ลงระบบ Fisheries Map 
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5.1.1 การบันทึกขอมูลรายไดหน้ีสินและลูกพันธุสัตวนํ้า 
1.คนหาขอมูลฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีตองการบันทึกขอมูลรายไดหนี้สินและลูกพันธุสัตวน้ํา 

1.1 เลือกเมนู คนหา > ขอมูล เพ่ือเรียกใชงานเมนูสําหรับคนหาขอมูลฟารมท่ีตองการบันทึกขอมูล 

1.2 กรอกเลขทะเบียนฟารมท่ีตองการตออายุทะเบียน ลงในชอง หมายเลขอางอิง  

1.3 เลือก พ้ืนท่ี ท่ีตองการสงออกขอมูล กรณไีมเลือกพ้ืนท่ีระบบฯจะทําการคนหาขอมลูจากพ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนดสิทธ์ิ 

ของUsername เชน Username ของ สนง.ปจ.อางทอง จะคนหาในพ้ืนท่ีจังหวัดอางทองเทาน้ัน 

1.4 กดเมนู คนหา ระบบจะทําการคนหาขอมลูฟารมท่ีตองการตออายุทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 
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2.บันทึกขอมูลลูกพันธุสัตวน้ํา 

2.1 เลือกท่ี ขอมูล ฟารมเลี้ยง หรอื ขอมูลโรงเพาะฟก ของฟารมเพาะเลีย้งสัตวท่ีตองการบันทึก  

(หมายเหต ุ: เลือกประเภทขอมูลใหตรงกับลูกพันธุท่ีตองการบันทึก เชน บันทึกขอมูลลูกพันธุกบ ใหเลอืกท่ี ประเภท

ขอมูลฟารมเลี้ยง-สัตวนํ้าอ่ืนๆ หากไมมีประเภทขอมูลดังกลาวแสดงวาเกษตรกร มีการเปลี่ยนแปลงชนิดสัตวนํ้าท่ีเลี้ยง) 

2.2 เลือก แกไขขอมูล เพ่ือทําการบันทึกขอมูลลูกพันธุสตัวนํ้า 

2.3 เลือกท่ีแท็บ ขอมูลอ่ืนๆ และเลือก แบบฟอรมขอมูลลูกพันธุและผลผลิตสตัวนํ้า  

2.4 บันทึกขอมูลจากแบบสํารวจลงใน แบบฟอรมขอมูลลูกพันธุและผลผลติสัตวนํ้า  

(หมายเหต ุ: ถาฟารมไมมีการปลอยลูกพันธุสัตวนํ้า ใหบันทึกรายละเอียดในชองจํานวนท่ีปลอยตอป(ตวั) เปน 0 เพ่ือใชใน

การตรวจนับคะแนน) 

2.5 เลือกบันทึกเพ่ือบันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 
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3.บันทึกขอมูลรายไดหนี้สิน 

3.1 เลือกท่ีขอมลู สมดุทะเบียนฟารมเลี้ยง หรือ สมุดทะเบียนโรงเพาะฟก ของฟารมเพาะเลี้ยงสตัวท่ีตองการบันทึก  

3.2 เลือก แกไขขอมูล เพ่ือทําการบันทึกขอมูลรายไดหน้ีสิน 

3.3 เลือกท่ีแท็บ ขอมูลอ่ืนๆ และเลือก แบบฟอรมขอมูลรายได-หน้ีสิน  

3.4 บันทึกขอมูลจากแบบสํารวจลงใน แบบฟอรมขอมลูรายได-หน้ีสนิ  

(หมายเหต:ุ ถาเกษตรกรไมมีขอมลูรายไดหน้ีสินและการใชแหลงนํ้าใหบันทึกขอมูลในชองรายไดดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

เปน 0 เพ่ือใชในการตรวจนับคะแนน) 

3.5 เลือกบันทึกเพ่ือบันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 
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5.1.2 การพิมพแบบฟอรมสํารวจขอมูลรายไดหน้ีสินและลูกพันธุสัตวนํ้า 
การพิมพแบบฟอรมสํารวจขอมลูรายไดหน้ีสินและลูกพันธุสัตวนํ้า สามารถตรวจสอบได โดยเขาไปท่ี  

เมนู  > ระบบรายงาน > แบบปรบัปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลีย้งสัตวนํ้า>พิมพแบบฟอรมรายไดหน้ีสินและการ

ปลอยลูกพันธุ 
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1.คนหาและพิมพแบบฟอรมสํารวจขอมูลรายไดหนี้สินและลูกพันธุสัตวน้ํา 

1.1 เลือก พ้ืนท่ี ท่ีตองการพิมพแบบฟอรมฯ  

1.2 เลือกรายการขอมูล เปน พิมพแบบฟอรมเปลา (PDF) 

1.3 เลือก คนหา เพ่ือ คนหาฟารมท่ีตองการพิมพแบบฟอรม ตามเง่ือนไขท่ีเลือก 

1.4 เลือก ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีตองการพิมพแบบฟอรม (สามารถเลือกไดท้ังแบบทีละรายและเลือกท้ังหมด

โดยสามารถพิมพไดสูงสุดครั้งละ 50 ฟารม) 

1.5 เลือก พิมพแบบฟอรม เพ่ือทําการพิมพแบบฟอรมฯ ออกมาในรูปแบบไฟล .pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1.5 

1.2 

1.4 

1.3 
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ตัวอยางแบบฟอรมสํารวจขอมูลรายไดหนี้สินและลูกพันธุสัตวน้ํา 
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แบบปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บุคคลธรรมดา) 
 ลําดับที่.................                         เขียนที่........................................................................ 

                       วันท่ี........... เดือน.......................... พ.ศ. ……………....  

1..เลขทะเบยีนฟารม/โรงเพาะฟก                                                             

2..ชื่อ-สกุล เกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว)……………....…………………………………………………………………………….…………………...........................……….…………………….. 

3..เลขประจาํตัวประชาชน                                                     
 

ที่ตั้งฟารม/โรงเพาะฟก ชือ่ฟารม (ถามี).....................................................................เลขที่……....…หมูที่……....ตําบล/แขวง…….…………………………………………… 

อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................................................................โทรศัพท....................................................................... 

ที่อยูที่ติดตอไดของเกษตรกร ชื่อฟารม (ถาม)ี............................................ .........................เลขที…่…....…หมูที่……....ตําบล/แขวง…….……………………………………………… 

อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................................................................โทรศัพท....................................................................... 

 

4..ขอมูลลูกพันธุสัตวน้ําและผลผลิต           
 

ลําดับ ชนิดลูกพันธุสัตวนํ้า จํานวนที่ปลอยตอป (ตัว) ผลผลิตตอป (กก.) ราคาเฉลีย่ (บาท/กก.) 

      

      

     

     
หมายเหตุ ชนิดลูกพันธุสัตวน้ํา หมายถึง ลูกพันธุสัตวน้ําที่ปลอยลงเลี้ยง  ถาเลี้ยงมากกวา 1 ชนิด ใหใสชนิดสัตวน้ําหลักไวบนสุด ควรสัมพันธกับขอมูลในระบบ Fisheries Map       

 จํานวนท่ีปลอยตอป (ตัว) หมายถึง จํานวนลูกพันธุสัตวน้ําที่ปลอยลงเลี้ยงทั้งปมีหนวยเปน “ตัว” ถาเปนโรงเพาะฟกไมตองใสจํานวนที่ปลอยตอป   

  ผลผลิตตอป (กก.) หมายถึง ปริมาณผลผลิตสัตวน้ําที่จับทั้งหมดในป มีหนวยเปน “กิโลกรัม” ถาเปนโรงเพาะฟก ฟารมเลี้ยงจระเขหรือสัตวน้ําอ่ืนๆ ที่ไมไดใชหนวยกิโลกรัม ระบุหนวยผลผลิตเปน “ตัว”  

 ราคาเฉล่ีย (บาท/กก.) หมายถึง ราคาเฉลี่ยตอผลผลิตน้ําหนัก 1 กิโลกรัม ถาไมไดใชหนวยกิโลกรัม ระบรุาคาเฉลี่ยเปน บาท/ตัว เชน ลูกกุงกามกราม 0.10 บาท/ตัว  39ลูกกุง14ขาว14 0.13 บาท/ตัว  เปนตน  

5..ขอมูลรายได – หนี้สิน     
  

รายได หนี้สิน 

ภาคการประมง  

นอกภาค 

การประมง 

(บาท/ป) 

ภาคการประมง  

นอกภาค 

การประมง 

(บาท/ป) 

เพาะเลี้ยง 

สัตวนํ้า 

(บาท/ฟารม/ป) 

จับสัตวนํ้า 

จากธรรมชาต ิ

(บาท/ป) 

แปรรปู 

สัตวนํ้า 

(บาท/ป) 

เพาะเลี้ยง 

สัตวนํ้า 

(บาท/ฟารม/ป) 

จับสัตวนํ้า 

จากธรรมชาต ิ

(บาท/ป) 

แปรรปู

สัตวนํ้า 

(บาท/ป) 

 - - 500,000 20,000 - - 300,000 
หมายเหตุ   รายได หมายถึง รายไดจากภาคการประมงและรายไดจากแหลงอ่ืนของเกษตรกรที่ไดรับ ซึ่งยังไมหักคาใชจาย 

  รายไดจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  การจับสัตวน้ําจากธรรมชาติ  การแปรรูปสัตวน้ํา (ใหรวมทั้งขายและไมไดขาย) คํานวณไดจาก ผลผลิตตอป (กก.) x ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) 

  รายไดนอกภาคประมง หมายถึง รายไดของเกษตรกรที่มาจากแหลงอ่ืนที่ไมใชภาคประมง เชน เงินเดือน คาจาง คาขาย ทํานา ปลูกพืช เปนตน 

  หนี้สิน หมายถึง หนี้ที่กูยืมจากแหลงเงินทุนตางๆ ทั้งที่เปนการกูเงินในระบบ เชน ธนาคาร สถาบันการเงิน และการกูเงินนอกระบบ เปนตน   

  หนีสิ้นนอกภาคประมง หมายถึง การกูยืมมาเพ่ือเปนประโยชนนอกเหนือจากการลงทุนในการประกอบกิจกรรมทางการประมง เชน การประกอบอาชีพอ่ืนๆ  การบริโภค การศึกษา เปนตน 
 

6..อาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปน (ใหเลือก  ขอใดขอหน่ึงเทาน้ัน)     อาชีพหลัก         อาชีพรอง  
หมายเหตุ   อาชีพหลัก หมายถึง ใชเวลาสวนใหญในการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ อาชีพรอง หมายถึง ใชเวลาดําเนินกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก  

7..ปญหาหลัก      เงินทุน      แรงงาน      .ปจจัยการผลติ .     องคความรู .     การตลาด      ภัยพิบัติ.     โรคระบาด       ท่ีดินทํากิน 

8..ระบบจัดการน้ําในฟารม‘เชน มีบอเก็บน้ํา บอพักน้ํา หรือ บอบําบัดน้ํา ภายในฟารม          มี             ไมม ี

9..แหลงน้ําหลักของฟารม     นํ้าฝน      คลองชลประทาน      หนอง/บึงธรรมชาต ิ     บอบาดาล      แมนํ้าหรือคลองธรรมชาต ิ      ทะเล                       

10.ปริมาณน้ําท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตลอดท้ังป            เพียงพอ        ขาดแคลน 
 

 

(ลงช่ือ).........................................................................เกษตรกร                         (ลงชื่อ) ................................................................................เจาหนาที่ผูสํารวจ   
              
       (............................................................................)                            (.................................................................................) 

                                 (ตําแหนง) ................................................................................... 

(ขอใหเกษตรกรแจงขอมูลตามความเปนจริงเพ่ือประโยชนในการแกไขปญหาใหเกษตรกร) 

1 กรมประมง 
1 ตุลาคม 2560 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

นายสมชาย สมบูรณ์ 

1 3 4 1 1 0 0 1 8 1 9 6 9 
สมบูรณ์ฟาร์ม 1 ลาดยาว 

จตุจกัร กรุงเทพมหานครฯ 

1 

2 
ปลานิล 

กุง้ขาว 

2,000 

5,000 

200 

1,000 

40 

150 

35,000 

√ 

√ 

√ 
√ 

√ 

นายสมชาย สมบูรณ์ นายวนิยั ใจดี 

นกัวชิาการประมงปฏิบติัการ 

- ตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มูลในแบบฟอร์มสาํรวจ- 

จตุจกัร 1 
ลาดยาว กรุงเทพมหานครฯ 
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วิธีการพิมพแบบฟอรมสํารวจขอมูลรายไดหนี้สินและลูกพันธุสัตวน้ํา (แบบฟอรมเปลา) 

1.1 เลือก พ้ืนท่ี ท่ีตองการพิมพแบบฟอรมฯ  

1.2 เลือก คนหา เพ่ือทําการคนหาฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีตองการพิมพแบบฟอรม 

1.3 เลือก ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีตองการพิมพแบบฟอรม 1 ฟารม 

1.4 เลือก พิมพแบบฟอรม เพ่ือทําการพิมพแบบฟอรมฯ ออกมาในรูปแบบไฟล .pdf 

1.5 คัดลอก URL จากแบบฟอรมท่ีสั่งพิมพ ไปวางใน Web browser อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1.4 1.2 

1.3 
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1.5 
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ตัวอยางแบบฟอรมสํารวจขอมูลรายไดหนี้สินและลูกพันธุสัตวน้ํา(แบบฟอรมเปลา) 
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6. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

(แบบใหม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องคอมพิวเตอร 

เจาหนาที่ บัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

เครื่องอานบัตร Smart Card

สําหรับเจาหนาที่ผูใชงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูล (บันทึกการอนุมัต)ิ

แบบฟอรมการขึ้นทะเบียน

อนุมัติ ไมอนุมัติ

สงแกไข
กอนอนุมัติ

สงคําขอ
อนุมัติใหม

อนุมัติ
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6.1 ขึ้นทะเบียน ทบ. 1 (ฟารมเลี้ยง)

การเขาเมนูการข้ึนทะเบียน ทบ.1

เขาใชงานโดยผาน url : http://map.fisheries.go.th
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ขอมูลเกษตรกร
แบบฟอรม ทบ.1 ประเภทฟารมเลี้ยง สามารถ ทําได 2 ประเภท ดังนี้ 
1. บุคคลธรรมดา
2. นิติบุคคล

6.1.1 ขึ้นทะเบียน ทบ. 1 ประเภทฟารมเลี้ยง
(กรณี บุคคลธรรมดา)
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ขอมูลเกษตรกร (บุคคลธรรมดา)
การตรวจสอบขอมูล

กรณีกรอกเลขประจําตัวประชาชนไม
ถูกตอง ระบบจะแสดง Pop-up พบ
ขอผิดพลาดขึ้นมา

เพื่อปดหนาตาง Pop-up

ขอมูลเกษตรกร (บุคคลธรรมดา)
การตรวจสอบขอมูลซ้ํา

กรณีพบบุคคลที่ใชเลขประจําตัว
ประชาชนในระบบ ระบบจะแสดง
Pop-up ขอมูลในระบบข้ึนมา

เพื่อข้ึนทะเบียนตอไป
เพื่อยกเลิกรายการ
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ขอมูลเกษตรกร (บุคคลธรรมดา)
กรณีนําเขาขอมูลจากบัตรประชาชน – ผูใชตองทําการลง Driver ภายในคอมพิวเตอร จากน้ันจึงสามารถใชงานเคร่ืองอานบัตร Smart Card โดยเม่ือทําการอานบัตรจาก
เครื่องอานบัตร Smart Card แลว ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลใหอัตโนมัติ โดยผูใชเพียงเลือกประเภทบุคคลเปนบุคคลธรรมดา จากน้ัน เสียบบัตรเขากับเครื่องอานบตัร 
Smart Card และเลือกปุม “นําเขาขอมูลจากบัตรประชาชน” ระบบจะทําการแสดง รายละเอียดของเจาของบัตร

1

2
3

ขอมูลเกษตรกร (บุคคลธรรมดา)

วิธีการใสรูปภาพ
1. เลือกปุม “เลือกรูปภาพ”
2. เลือกภาพที่ตองการ
3. เลือกปุม “Open”

1

2

3

**รูปภาพไมบังคับใส
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ขอมูลเกษตรกร (บุคคลธรรมดา)
เลือกปุม “OK”      กรณี ยืนยันขอมูลเกษตรกรเพื่อไปยังหนาถัดไป
เลือกปุม “Cancel”  กรณี   ตองการแกไขขอมูลเพ่ิมเติม

สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (บุคคลธรรมดา)

ขั้นตอนตอไป ระบุขอมูลสถานที่ตั้งฟารมและสํานักงาน
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สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (บุคคลธรรมดา)
กรอกรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อฟารม/ชื่อเกษตรกร *

2. เนื้อที่ฟารม(ไร) *

3. วันที่ขึ้นทะเบียน * (ระบบจะทําการกําหนดวันที่หมดอายุใหอัตโนมัติ โดยคํานวนวันที่หมดอายุหลังจากจากวันที่ข้ึนทะเบียน 3 ป -1วัน)

4. กําหนดสถานท่ีตั้งฟารม * (โดยระบบจะแสดงแผนท่ีสถานที่ตั้งตามตาม จังหวัด*, อําเภอ/เขต*, ตําบล/แขวง* เพื่อใหงายตอการปกหมุดบนแผนท่ี)

1
2
3
4

สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (บุคคลธรรมดา)
ผูใชสามารถเลือกดูแผนท่ีได 3 รูปแบบดังนี้

Road คือ การดูแผนท่ีในรูปแบบลายเสน 

Satellite คือ การดูแผนท่ีในรูปแบบภาพถายดาวเทียม
Hybrid คือ การดูแผนท่ีในรูปแบบภาพถายดาวเทียม ซึ่งมีลายเสนถนนปรากฏเพื่อประกอบการดูแผนท่ี
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สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (บุคคลธรรมดา)

Double Click

วิธีการปกหมุด ทําได 2 วิธี

• กรอกคา Latitude และ Longitude หรือ คา UTM      

***การกรอกคา UTM : X คือ คา E
Y คือ คา N  

จากน้ันเลือกปุม 

• เลือกบริเวณท่ีตองการปกหมุดบนแผนท่ี จากน้ัน 

Double Click บนแผนที่เพื่อทําการปกหมุด

กรอกคา Latitude และ Longitude คา UTM

***พิกัดภูมิศาสตร Latitude และ Longitude

ละติจูด คือมุมที่วัดระหวางจุดใด ๆ กับเสนศูนยสูตร มี
คาสูงสุด 90 องศา
ลองจิจูด คือมุมที่วัดระหวางจุดใด ๆ กับเสน
เมอริเดียนที่ศูนย มีคาสูงสุด 180 องศา
บอกได 3 วิธี
• องศา-ลิปดา ละติจูด 13 องศาเหนือ 45 ลิปดา
• องศา-ลิปดา-พิลิปดา 13° 41′ 11.02″ N, 100° 39′ 45.58″ E
• องศาแบบทศนิยม 13.33035 N , 101.71681 E

***พิกัด UTM เปนลักษณะกริดระบุตําแหนงของสิ่งบนผิวโลก จะแบงสวนออกเปนทั้งหมด 60 โซน คูระยะตะวันออก
และเหนือในหนวยเมตร เชน 47P 679815 1513661 

ซึ่งก็คือ X : 679815     แกน X จะมีหน่วยบง่บอกความยาวเป็นระยะทางตะวนัออก หรือ ค่า E
Y : 1513661   แกน Y จะมีหน่วยบง่บอกความยาวเป็นระยะทางเหนือ หรือ ค่า N
Zone 47 สําหรับประเทศไทยจะมแีค Zone 47 และ 48

สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (บุคคลธรรมดา)

วิธีการใสรูปภาพ
1. เลือกปุม “เลือกรูปภาพ”
2. เลือกภาพที่ตองการ
3. เลือกปุม “Open”

1

2

3

**รูปภาพไมบังคับใส
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สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (บุคคลธรรมดา)

เลือกปุม ถัดไป เมื่อใสรายละเอียดครบถวน

หมายเหตุ

• กรณีไมมีบานเลขที่ ใหบันทึกเครื่องหมาย “ - ”

• เขตเทศบาล กรณีไมมีหมู ใหบันทึกหมูที่ “ 0 ”

• ฟารมเลี้ยงหอยทะเล กรณีที่ไมสามารถระบุหมูที่ ใหบันทึกหมูที่ “ 99 ”

• กรณีฟารมที่มีอาณาบริเวณครอบคลุมพื้นท่ีมากวา 1 หมู ใหบันทึกหมูที่มี
พื้นที่ฟารมมากท่ีสุด

สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (บุคคลธรรมดา)
เลือกปุม “OK”      กรณี ยืนยันขอมูลเกษตรกรเพื่อไปยังหนาถัดไป
เลือกปุม “Cancel”  กรณี   ตองการแกไขขอมูลเพ่ิมเติม
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ประเภทฟารมเลี้ยง (บุคคลธรรมดา)

ขั้นตอนตอไป ระบุประเภทฟารมเลี้ยง

ประเภทฟารมเลี้ยง (บุคคลธรรมดา)

สามารถเพิ่มชนิดสัตวน้ําได 2 ประเภท

ประเภทเลี้ยงเดี่ยว

ประเภทเลี้ยงรวม

เลี้ยงเด่ียว หมายถึง การเล้ียงสัตวน้ําชนิดเดียวใน
หนวยเลี้ยงนั้นๆ เชน เลี้ยงปลานิลในบอดิน 

เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เลี้ยงกบในบอซีเมนต 
เปนตน

เลี้ยงรวม หมายถึง การเล้ียงสัตวน้ําหลายชนิดใน
หนวยเลี้ยงเดียวกัน เชน เล้ียงปลานิลและปลา
ทับทิมในบอดินเดียวกัน เลี้ยงกุงขาวและปลานิลใน
บอดินเดียวกัน เปนตน
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ประเภทฟารมเลี้ยง (บุคคลธรรมดา)

กรณีประเภทเลี้ยงเดี่ยว
• เมื่อกําหนดชนิดและจํานวนของสัตวน้ํา ในชองดานบน  

ระบบจะเพ่ิมชองใหใสประเภทของสัตวน้ําที่เลี้ยงตาม
จํานวนชนิดที่ผูใชไดกําหนด

• สามารถเลือกชนิดสัตวน้ําที่เลี้ยงไดมากกวา 1 ชนิด

ประเภทฟารมเลี้ยง (บุคคลธรรมดา)

กรณีประเภทเล้ียงรวม

เลือกปุม ถัดไป เมื่อใสรายละเอียดครบถวน
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ประเภทฟารมเลี้ยง (บุคคลธรรมดา)

เลือกปุม “OK”     กรณี ยืนยันขอมูล
เกษตรกรเพื่อไปยังหนาถัดไป

เลือกปุม “Cancel”  กรณี ยืนยันขอมูล
เกษตรกรเพื่อไปยังหนาถัดไป

เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)

ขั้นตอนตอไป ระบุเอกสารแนบ
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เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)

เอกสารแนบ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ 

เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)

กรณีเกษตรกรเปนเจาของที่ดินมีโฉนด (เลขที่โฉนด)

ผูใชสามารถกรอกเลขท่ีโฉนด และเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์(ไร) 
ภายในชองที่ระบบกําหนด

35



เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)

กรณีเกษตรกรเปนผูมีสิทธ์ิใชประโยชนใน
ที่ดิน (เลขที่ น.ส.3, น.ส.3ก, สปก.4-01, ส.ค.1, 

กสน.3, กสน.5, พ.ส.23, ส.ท.ก., แบบ ทบ 1-2)

น.ส.3,, น.ส.3ก,, สปก.4-01,, ส.ค.1,,

กสน.33,,

กรณีเกษตรกรเปนผูมีสิทธิ์ใชประโยชนในท่ีดิน 

(เลขที่ น.ส.3, น.ส.3ก, สปก.4-01, ส.ค.1, กสน.3, กสน.5, 

พ.ส.23, ส.ท.ก., แบบ ทบ 1-2)

เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)

กสน.5,,

พ.ส.23 ส.ท.ก.,, แบบ ทบ 1-2))
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เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)

กรณีเกษตรกรครอบครองและใชประโยชนในที่ดินโดยไมมีสิทธิไดรับเอกสาร
แสดงสิทธิใด ๆ (เลขที่ ภบท.5/ภบท.11/แบบ ทบ 1-3)

เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)

กรณีเกษตรกรทําการเพาะเล้ียงสัตวน้ําในท่ีจับสัตวน้ํา ที่ดินสาธารณะ
ประโยชนหรือที่ดินของรรัฐใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาต (เลขที่ใบอนุญาต)
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เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)

กรณีเกษตรกรครอบครองและทําประโยชนในที่ดินที่อยูเขตปา หรือเขตอุทยาน 

โดยมิใชการบุกรุกและไมมีสิทธิไดรับเอกสารสิทธิใดๆ (เลขที่ แบบ ทบ 1-3)

เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)

กรณีเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่ดินของบุคคลอื่น (เลขที่ เอกสารแสดงการ
ยินยอมใหใชที่ดินหรือแบบ ทบ 1-4)
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เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)

กรณีไมมีเอกสารแสดงสิทธิการใชประโยชนที่ดินของบุคคลอ่ืน

แบบ ทบ 1-2

เอกสารการทําประชาคม

เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)

เอกสารอ่ืน ๆ 

39



เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)
เอกสารแนบเพ่ิมเติม

ใชในกรณีที่มีเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา
วิธีการใสรูปภาพ
1. เลือกปุม “Browse……”
2. เลือกไฟลทีต่องการ
3. เลือกปุม “Open”

เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)

เลือกปุม ถัดไป เมื่อใสรายละเอียดครบถวน
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เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)

เลือกปุม “OK”     กรณี ยืนยันขอมูลเกษตรกรเพื่อไปยังหนาถดัไป
เลือกปุม “Cancel”  กรณี ตองการแกไขขอมูลเพิ่มเติม

เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)

เลือกปุ่ ม “ตกลง”     กรณี ยืนยนัการบนัทกึข้อมลูแบบฟอร์ม ทบ.1 เรียบร้อยแล้ว

บันทึกเรียบรอย
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เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)
กรณีไมไดแนบเอกสาร 
หลังจากกดปุ่ ม “ถดัไป”  ระบบจะแสดง 
Pop-up “กําลงัอพัโหลดไฟล์” 

รอประมาณ 5 วินาที 
จงึจะสามารถปิดหน้าต่างระบบได้

6.1.2 ขึ้นทะเบียน ทบ. 1 ประเภทฟารมเลี้ยง
(กรณี นิติบุคคล)
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ขอมูลเกษตรกร (นิติบุคคล)

กรอกรายละเอียดขอมูลนิติบุคคล

ประเภทนิติบคุคล

ชื่อนิติบุคคล คือชื่อที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย 
หามใช ช่ือผูจัดการ/ผูมีอํานาจลงนาม

ขอมูลเกษตรกร (นิติบุคคล)

กรอกรายละเอียด
ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
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ขอมูลเกษตรกร (นิติบุคคล)

1

วิธีการใสรูปภาพ
1. เลือกปุม “เลือกรูปภาพ”
2. เลือกภาพที่ตองการ
3. เลือกปุม “Open”

2

3

2

**รูปภาพไมบังคับใส

ขอมูลเกษตรกร (นิติบุคคล)

เลือกปุม “ถัดไป”
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เลือกปุม “OK”     กรณี ยืนยันขอมูลเกษตรกรเพ่ือไปยังหนาถัดไป
เลือกปุม “Cancel”  กรณี ยืนยันขอมูลเกษตรกรเพื่อไปยังหนาถัดไป

ขอมูลเกษตรกร (นิติบุคคล)

สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (นิติบุคคล)

ขั้นตอนตอไป ระบุขอมูลสถานท่ีต้ังฟารมและสํานักงาน
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สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (นิติบุคคล)
กรอกรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อฟารม/ชื่อเกษตรกร*
2. เนื้อที่ฟารม(ไร)*
3. วันที่ขึ้นทะเบียน* (ระบบจะทําการกําหนดวันที่หมดอายุใหอัตโนมัติ โดย

คํานวนวันท่ีหมดอายุหลังจากจากวันที่ข้ึนทะเบียน 3 ป -1วัน)

4. กําหนดสถานท่ีตั้งฟารม* (โดยระบบจะแสดงแผนท่ีสถานที่ตั้งตามตาม 

จังหวัด*, อําเภอ/เขต*, ตําบล/แขวง* เพื่อใหงายตอการปกหมุดบนแผนท่ี)

1
2
3
4

หมายเหตุ

• กรณีไมมีบานเลขที่ ใหบันทึกเครื่องหมาย “ - ”

• เขตเทศบาล กรณีไมมีหมู ใหบันทึกหมูที่ “ 0 ”

• ฟารมเลี้ยงหอยทะเล กรณีที่ไมสามารถระบุหมูที่ ใหบันทึกหมูที่ “ 99 ”

• กรณีฟารมที่มีอาณาบริเวณครอบคลุมพื้นท่ีมากวา 1 หมู ใหบันทึกหมูที่มี
พื้นที่ฟารมมากท่ีสุด

สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (นิติบุคคล)

Road คือ การดูแผนท่ีในรูปแบบลายเสน 

Satellite คือ การดูแผนท่ีในรูปแบบภาพถายดาวเทียม
Hybrid คือ การดูแผนท่ีในรูปแบบภาพถายดาวเทียม ซึ่งมีลายเสนถนนปรากฏเพื่อประกอบการดูแผนท่ี

ผูใชสามารถเลือกดูแผนท่ีได 3 รูปแบบดังนี้
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สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (นิติบุคคล)
เลือกบริเวณที่ตองการปกหมุดบนแผนท่ี จากนั้น Double Click บนแผนท่ีเพื่อทําการปกหมุด

Double Click

***พิกัดภูมิศาสตร Latitude และ Longitude

ละติจูด คือมุมที่วัดระหวางจุดใด ๆ กับเสนศูนยสูตร มี
คาสูงสุด 90 องศา
ลองจิจูด คือมุมที่วัดระหวางจุดใด ๆ กับเสน
เมอริเดียนท่ีศูนย มีคาสูงสุด 180 องศา
บอกได 3 วิธี
• องศา-ลิปดา ละติจูด 13 องศาเหนือ 45 ลิปดา
• องศา-ลิปดา-พิลิปดา 13° 41′ 11.02″ N, 100° 39′ 45.58″ E
• องศาแบบทศนิยม 13.33035 N , 101.71681 E

***พิกัด UTM เปนลักษณะกริดระบุตําแหนงของส่ิงบนผิวโลก จะแบงสวนออกเปนทั้งหมด 60 โซน 
คูระยะตะวันออกและเหนือในหนวยเมตร เชน 47P 679815 1513661 

ซึ่งก็คือ X : 679815     แกน X จะมีหน่วยบง่บอกความยาวเป็นระยะทางตะวนัออก หรือ ค่า E
Y : 1513661   แกน Y จะมีหน่วยบง่บอกความยาวเป็นระยะทางเหนือ หรือ ค่า N
Zone 47 สําหรับประเทศไทยจะมแีค Zone 47 และ 48

สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (นิติบุคคล)

1

3

วิธีการใสรูปภาพ
1. เลือกปุม “เลือกรูปภาพ”
2. เลือกภาพที่ตองการ
3. เลือกปุม “Open”

2

**รูปภาพไมบังคับใส
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เลือกปุม ถัดไป เมื่อใสรายละเอียดครบถวน

สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (นิติบุคคล)

สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (นิติบุคคล)

เลือกปุม “OK”        กรณี ยืนยันขอมูลเกษตรกรเพื่อไปยังหนาถดัไป
เลือกปุม “Cancel”  กรณี ตองการแกไขขอมูลเพิ่มเติม

48



ประเภทฟารมเลี้ยง (นิติบุคคล)

ขั้นตอนตอไป ระบุประเภทฟารมเลี้ยง

ประเภทฟารมเลี้ยง (นิติบุคคล)

สามารถเพิ่มชนิดสัตวน้ําได 2 ประเภท

ประเภทเลี้ยงเดี่ยว

ประเภทเลี้ยงรวม

เลี้ยงเด่ียว หมายถึง การเล้ียงสัตวน้ําชนิดเดียวใน
หนวยเลี้ยงนั้นๆ เชน เลี้ยงปลานิลในบอดิน 

เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เลี้ยงกบในบอซีเมนต 
เปนตน

เลี้ยงรวม หมายถึง การเล้ียงสัตวน้ําหลายชนิดใน
หนวยเลี้ยงเดียวกัน เชน เล้ียงปลานิลและปลา
ทับทิมในบอดินเดียวกัน เลี้ยงกุงขาวและปลานิลใน
บอดินเดียวกัน เปนตน
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ประเภทฟารมเลี้ยง (นิติบุคคล)

กรณีประเภทเลี้ยงเดียว
- เมื่อกําหนดคาชนิดของสัตวเลี้ยงในชอง

ดานบน  ระบบจะเพ่ิมชองใหใสประเภทของ
สัตวน้ําที่เลี้ยงตามจํานวนชนิดที่ผูใชได
กําหนด

- สามารถเลือกชนิดสัตวน้ําที่เลี้ยงไดมากกวา 1 

ชนิด

กรณีประเภทเลี้ยงรวม

เลือกปุม ถัดไป เมื่อใสรายละเอียดครบถวน

ประเภทฟารมเลี้ยง (นิติบุคคล)
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เลือกปุม “OK”     กรณี ยืนยันขอมูล
เกษตรกรเพ่ือไปยังหนาถัดไป

เลือกปุม “Cancel”  กรณี ตองการแกไขขอมูล
เพิ่มเติม

ประเภทฟารมเลี้ยง (นิติบุคคล)

เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

ขั้นตอนตอไป ระบุเอกสารแนบ
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เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

เอกสารแนบ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ 

เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใชที่ดิน
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เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

กรณีเกษตรกรเปนเจาของที่ดินมีโฉนด (เลขที่โฉนด)

ผูใชสามารถกรอกเลขท่ีโฉนด และเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์(ไร) 
ภายในชองที่ระบบกําหนด

เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

กรณีเกษตรกรเปนผูมีสิทธ์ิใชประโยชนใน
ที่ดิน (เลขที่ น.ส.3, น.ส.3ก, สปก.4-01, ส.ค.1, 

กสน.3, กสน.5, พ.ส.23, ส.ท.ก., แบบ ทบ 1-2)

น.ส.3,, น.ส.3ก,, สปก.4-01,, ส.ค.1,,

กสน.33,,
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กรณีเกษตรกรเปนผูมีสิทธิ์ใชประโยชนในท่ีดิน 

(เลขที่ น.ส.3, น.ส.3ก, สปก.4-01, ส.ค.1, กสน.3, กสน.5, 

พ.ส.23, ส.ท.ก., แบบ ทบ 1-2)

เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

กสน.5,,

พ.ส.23 ส.ท.ก.,, แบบ ทบ 1-2))

เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

กรณีเกษตรกรครอบครองและใชประโยชนในที่ดินโดยไมมีสิทธิไดรับเอกสาร
แสดงสิทธิใด ๆ (เลขที่ ภบท.5/ภบท.11/แบบ ทบ 1-3)
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เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

กรณีเกษตรกรทําการเพาะเล้ียงสัตวน้ําในท่ีจับสัตวน้ํา ที่ดินสาธารณะ
ประโยชนหรือที่ดินของรรัฐใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาต (เลขที่ใบอนุญาต)

เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

กรณีเกษตรกรครอบครองและทําประโยชนในที่ดินที่อยูเขตปา หรือเขตอุทยาน 

โดยมิใชการบุกรุกและไมมีสิทธิไดรับเอกสารสิทธิใดๆ (เลขที่ แบบ ทบ 1-3)
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เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

กรณีเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่ดินของบุคคลอื่น (เลขที่ เอกสารแสดงการ
ยินยอมใหใชที่ดินหรือแบบ ทบ 1-4)

เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

กรณีไมมีเอกสารแสดงสิทธิการใชประโยชนที่ดินของบุคคลอ่ืน

แบบ ทบ 1-2

เอกสารการทําประชาคม
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เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

เอกสารอ่ืน ๆ 

เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

เอกสารแนบเพ่ิมเติม
ใชในกรณีที่มีเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา

วิธีการใสรูปภาพ
1. เลือกปุม “Browse……”
2. เลือกไฟลทีต่องการ
3. เลือกปุม “Open”
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เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

เลือกปุม ถัดไป เมื่อใสรายละเอียดครบถวน

เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

เลือกปุม “OK”     กรณี ยืนยันขอมูลเกษตรกรเพื่อไปยังหนาถดัไป
เลือกปุม “Cancel”  กรณี ตองการแกไขขอมูลเพิ่มเติม
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เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

เลือกปุ่ ม “ตกลง”     กรณี ยืนยนัการบนัทกึข้อมลูแบบฟอร์ม ทบ.1 เรียบร้อยแล้ว

บันทึกเรียบรอย

เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

กรณีไมไดแนบเอกสาร 
หลังจากกดปุ่ ม “ถดัไป”  ระบบจะแสดง 
Pop-up “กําลงัอพัโหลดไฟล์” 

รอประมาณ 5 วินาที 
จงึจะสามารถปิดหน้าต่างระบบได้
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6.2 ขึ้นทะเบียน ทบ. 1 (โรงเพาะฟก)

การเขาเมนกูารขึ้นทะเบียน ทบ.1

เขาใชงานโดยผาน url : http://map.fisheries.go.th
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ขอมูลเกษตรกร
แบบฟอรม ทบ.1 ประเภทโรงเพาะฟก/อนุบาล สามารถ ทําได 2 ประเภท ดังนี้ 
1. บุคคลธรรมดา
2. นิติบุคคล

6.2.1 ขึ้นทะเบียน ทบ. 1 ประเภทโรงเพาะฟก/อนุบาล
(กรณี บุคคลธรรมดา)
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ขอมูลเกษตรกร (บุคคลธรรมดา)
การตรวจสอบขอมูล

กรณีกรอกเลขประจําตัวประชาชนไม
ถูกตอง ระบบจะแสดง Pop-up พบ
ขอผิดพลาดขึ้นมา

เพื่อปดหนาตาง Pop-up

ขอมูลเกษตรกร (บุคคลธรรมดา)
การตรวจสอบขอมูลซ้ํา

กรณีพบบุคคลที่ใชเลขประจําตัว
ประชาชนในระบบ ระบบจะแสดง
Pop-up ขอมูลในระบบข้ึนมา

เพื่อข้ึนทะเบียนตอไป
เพื่อยกเลิกรายการ
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ขอมูลเกษตรกร (บุคคลธรรมดา)
กรณีนําเขาขอมูลจากบัตรประชาชน – ผูใชตองทําการลง Driver ภายในคอมพิวเตอร จากน้ันจึงสามารถใชงานเคร่ืองอานบัตร Smart Card โดยเม่ือทําการอานบัตรจาก
เครื่องอานบัตร Smart Card แลว ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลใหอัตโนมัติ โดยผูใชเพียงเลือกประเภทบุคคลเปนบุคคลธรรมดา จากน้ัน เสียบบัตรเขากับเครื่องอานบตัร
Smart Card และเลือกปุม “นําเขาขอมูลจากบัตรประชาชน” ระบบจะทําการแสดง รายละเอียดของเจาของบัตร

1

2

ขอมูลเกษตรกร

วิธีการใสรูปภาพ
1. เลือกปุม “เลือกรูปภาพ”
2. เลือกภาพที่ตองการ
3. เลือกปุม “Open”

4. เลือกปุม “ถัดไป”

1

2

3

4
**รูปภาพไมบังคับใส
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ขอมูลเกษตรกร (บุคคลธรรมดา)
เลือกปุม “OK”     กรณี ยืนยันขอมูลเกษตรกรเพ่ือไปยังหนาถัดไป

เลือกปุม “Cancel”  กรณี ตองการแกไขขอมูลเพิ่มเติม

สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (บุคคลธรรมดา)

ขั้นตอนตอไป ระบุขอมูลสถานท่ีต้ังฟารมและสํานักงาน
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สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (บุคคลธรรมดา)
กรอกรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อฟารม/ช่ือเกษตรกร*
2. เนื้อที่ฟารม(ไร)*
3. วันที่ขึ้นทะเบียน* (ระบบจะทําการกําหนดวันที่หมดอายุใหอัตโนมัติ โดยคํานวน

วันที่หมดอายุหลังจากจากวันที่ขึ้นทะเบียน 3 ป -1วัน)
4. กําหนดสถานที่ตั้งฟารม* (โดยระบบจะแสดงแผนท่ีสถานท่ีตั้งตามตาม จังหวัด*, 

อําเภอ/เขต*, ตําบล/แขวง* เพื่อใหงายตอการปกหมุดบนแผนท่ี)

1
2
3
4

หมายเหตุ

• กรณีไมมีบานเลขที่ ใหบันทึกเครื่องหมาย “ - ”

• เขตเทศบาล กรณีไมมีหมู ใหบันทึกหมูที่ “ 0 ”

• ฟารมเลี้ยงหอยทะเล กรณีที่ไมสามารถระบุหมูที่ ใหบันทึกหมูที่ “ 99 ”

• กรณีฟารมที่มีอาณาบริเวณครอบคลุมพื้นท่ีมากวา 1 หมู ใหบันทึกหมูที่มี
พื้นที่ฟารมมากท่ีสุด

สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (บุคคลธรรมดา)

Double Click

วิธีการปกหมุด ทําได 2 วิธี

• กรอกคา Latitude และ Longitude หรือ คา UTM      

***การกรอกคา UTM : X คือ คา E
Y คือ คา N  

จากน้ันเลือกปุม 

• เลือกบริเวณท่ีตองการปกหมุดบนแผนท่ี จากน้ัน 

Double Click บนแผนที่เพื่อทําการปกหมุด

กรอกคา Latitude และ Longitude อ คา UTM

***พิกัด UTM เปนลักษณะกริดระบุตําแหนงของสิ่งบนผิวโลก จะแบงสวนออกเปนทั้งหมด 60 โซน คูระยะตะวันออก
และเหนือในหนวยเมตร เชน 47P 679815 1513661 

ซึ่งก็คือ X : 679815     แกน X จะมีหน่วยบง่บอกความยาวเป็นระยะทางตะวนัออก หรือ ค่า E
Y : 1513661   แกน Y จะมีหน่วยบง่บอกความยาวเป็นระยะทางเหนือ หรือ ค่า N
Zone 47 สําหรับประเทศไทยจะมแีค Zone 47 และ 48

***พิกัดภูมิศาสตร Latitude และ Longitude
ละติจูด คือมุมที่วัดระหวางจุดใด ๆ กับเสนศูนยสูตร มี
คาสูงสุด 90 องศา
ลองจิจูด คือมุมที่วัดระหวางจุดใด ๆ กับเสน
เมอริเดียนท่ีศูนย มีคาสูงสุด 180 องศา
บอกได 3 วิธี
• องศา-ลิปดา ละติจูด 13 องศาเหนือ 45 ลิปดา
• องศา-ลิปดา-พิลิปดา 13° 41′ 11.02″ N, 100° 39′ 45.58″ E
• องศาแบบทศนิยม 13.33035 N , 101.71681 E

65



สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (บุคคลธรรมดา)

1

3

วิธีการใสรูปภาพ
1. เลือกปุม “เลือกรูปภาพ”
2. เลือกภาพที่ตองการ
3. เลือกปุม “Open”

2

**รูปภาพไมบังคับใส

สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (บุคคลธรรมดา)

เลือกปุม ถัดไป เมื่อใสรายละเอียดครบถวน
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สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (บุคคลธรรมดา)
เลือกปุม “OK”     กรณี ยืนยันขอมูลเกษตรกรเพ่ือไปยังหนาถัดไป

เลือกปุม “Cancel”  กรณี ตองการแกไขขอมูลเพิ่มเติม

ประเภทโรงเพาะฟก/อนุบาล (บุคคลธรรมดา)

ขั้นตอนตอไป ระบุประเภทโรงเพาะฟก/อนุบาล
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ประเภทโรงเพาะฟก/อนุบาล (บุคคลธรรมดา)
สามารถเพ่ิมประเภทการเล้ียงได 3 ประเภท

- เพาะฟกอยางเดียว
- อนุบาลอยางเดียว
- เพาะฟกและอนุบาล

เมื่อทําการเลือกชนิดสัตวน้ําที่ตองการ
- เมื่อกําหนดคาชนิดของสัตวเลี้ยงในชองดานบน  ระบบจะ

เพิ่มชองใหกรอกชนิดของสัตวน้ําที่เลี้ยงตามจํานวนชนิดที่
ผูใชไดกําหนด

- สามารถเลือกชนิดสัตวน้ําที่เลี้ยงไดมากกวา 1 ชนิด

ประเภทโรงเพาะฟก/อนุบาล (บุคคลธรรมดา)

เลือกปุม “OK”     กรณี ยืนยันขอมูลเกษตรกร
เพ่ือไปยังหนาถัดไป

เลือกปุม “Cancel”  กรณี ตองการแกไขขอมูล
เพ่ิมเติม
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เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)

ขั้นตอนตอไป ระบุเอกสารแนบ

เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)

เลือกปุม ถัดไป เมื่อใสรายละเอียดครบถวน
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เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)
เลือกปุม “OK”     กรณี ยืนยันขอมูลเกษตรกรเพื่อไปยังหนาถัดไป

เลือกปุม “Cancel”  กรณี ตองการแกไขขอมูลเพิ่มเติม

เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)
เลือกปุม “ตกลง”     กรณี ยืนยันการบันทึกขอมูลแบบฟอรม ทบ.1 เรียบรอยแลว

บันทึกเรียบรอย
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เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)
กรณีไมไดแนบเอกสาร 
หลังจากกดปุ่ ม “ถดัไป”  ระบบจะแสดง 
Pop-up “กําลงัอพัโหลดไฟล์” 

รอประมาณ 5 วินาที 
จงึจะสามารถปิดหน้าต่างระบบได้

6.2.2 ขึ้นทะเบียน ทบ. 1 ประเภทโรงเพาะ/อนุบาล
(กรณี นิติบุคคล)
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ขอมูลเกษตรกร (นิติบุคคล)

กรอกรายละเอียดขอมูลนิติบุคคล

ประเภทนิติบคุคล

ชื่อนิติบุคคล คือชื่อที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย 
หามใช ช่ือผูจัดการ/ผูมีอํานาจลงนาม

ขอมูลเกษตรกร (นิติบุคคล)

กรอกรายละเอียด
ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
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1

22

3

วิธีการใสรูปภาพ
1. เลือกปุม “เลือกรูปภาพ”
2. เลือกภาพที่ตองการ
3. เลือกปุม “Open”

ขอมูลเกษตรกร (นิติบุคคล)

**รูปภาพไมบังคับใส

เลือกปุม “OK”     กรณี ยืนยันขอมูลเกษตรกรเพ่ือไปยังหนาถัดไป

เลือกปุม “Cancel”  กรณี ตองการแกไขขอมูลเพิ่มเติม

ขอมูลเกษตรกร (นิติบุคคล)
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สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (นิติบุคคล)

ขั้นตอนตอไป ระบุขอมูลสถานที่ตั้งฟารมและสํานักงาน

สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (นิติบุคคล)

กรอกรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อฟารม/ชื่อเกษตรกร*
2. เนื้อที่ฟารม(ไร)*
3. วันที่ขึ้นทะเบียน* (ระบบจะทําการกําหนดวันที่หมดอายุใหอัตโนมัติ โดยคํานวน

วันที่หมดอายุหลังจากจากวันที่ข้ึนทะเบียน 3 ป -1วัน)

4. กําหนดสถานท่ีตั้งฟารม* (โดยระบบจะแสดงแผนท่ีสถานที่ตั้งตามตาม จังหวัด*, 

อําเภอ/เขต*, ตําบล/แขวง* เพื่อใหงายตอการปกหมุดบนแผนท่ี)

1
2
3
4

หมายเหตุ

• กรณีไมมีบานเลขที่ ใหบันทึกเครื่องหมาย “ - ”

• เขตเทศบาล กรณีไมมีหมู ใหบันทึกหมูที่ “ 0 ”

• ฟารมเลี้ยงหอยทะเล กรณีที่ไมสามารถระบุหมูที่ ใหบันทึกหมูที่ “ 99 ”

• กรณีฟารมที่มีอาณาบริเวณครอบคลุมพื้นท่ีมากวา 1 หมู ใหบันทึกหมูที่มี
พื้นที่ฟารมมากท่ีสุด
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สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (นิติบุคคล)
เลือกบริเวณที่ตองการปกหมุดบนแผนท่ี จากนั้น Double Click บนแผนท่ีเพื่อทําการปกหมุด

Double Click

***พิกัดภูมิศาสตร Latitude และ Longitude

ละติจูด คือมุมที่วัดระหวางจุดใด ๆ กับเสนศูนยสูตร มี
คาสูงสุด 90 องศา
ลองจิจูด คือมุมที่วัดระหวางจุดใด ๆ กับเสน
เมอริเดียนท่ีศูนย มีคาสูงสุด 180 องศา
บอกได 3 วิธี
• องศา-ลิปดา ละติจูด 13 องศาเหนือ 45 ลิปดา
• องศา-ลิปดา-พิลิปดา 13° 41′ 11.02″ N, 100° 39′ 45.58″ E
• องศาแบบทศนิยม 13.33035 N , 101.71681 E

***พิกัด UTM เปนลักษณะกริดระบุตําแหนงของส่ิงบนผิวโลก จะแบงสวนออกเปนทั้งหมด 60 โซน 
คูระยะตะวันออกและเหนือในหนวยเมตร เชน 47P 679815 1513661 

ซึ่งก็คือ X : 679815     แกน X จะมีหน่วยบง่บอกความยาวเป็นระยะทางตะวนัออก หรือ ค่า E
Y : 1513661   แกน Y จะมีหน่วยบง่บอกความยาวเป็นระยะทางเหนือ หรือ ค่า N
Zone 47 สําหรับประเทศไทยจะมแีค Zone 47 และ 48

เลือกปุม ถัดไป เมื่อใสรายละเอียดครบถวน

สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (นิติบุคคล)

75



สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (นิติบุคคล)

1

3

วิธีการใสรูปภาพ
1. เลือกปุม “เลือกรูปภาพ”
2. เลือกภาพที่ตองการ
3. เลือกปุม “Open”

2

**รูปภาพไมบังคับใส

สถานท่ีตั้งฟารมและสํานักงาน (นิติบุคคล)
เลือกปุม “OK”     กรณี ยืนยันขอมูลเกษตรกรเพ่ือไปยังหนาถัดไป
เลือกปุม “Cancel”  กรณี ตองการแกไขขอมูลเพิ่มเติม
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ประเภทโรงเพาะฟก/อนุบาล (นิติบุคคล)

ขั้นตอนตอไป ระบุประเภทฟารมเลี้ยง

ประเภทโรงเพาะฟก/อนุบาล (นิติบุคคล)
สามารถเพ่ิมประเภทการเล้ียงได 3 ประเภท

- เพาะฟกอยางเดียว
- อนุบาลอยางเดียว
- เพาะฟกและอนุบาล

เมื่อทําการเลือกชนิดสัตวน้ําที่ตองการ
- เมื่อกําหนดคาชนิดของสัตวเลี้ยงในชองดานบน  ระบบจะ

เพิ่มชองใหกรอกชนิดของสัตวน้ําที่เลี้ยงตามจํานวนชนิดที่
ผูใชไดกําหนด

- สามารถเลือกชนิดสัตวน้ําที่เลี้ยงไดมากกวา 1 ชนิด
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เลือกปุม “OK”     กรณี ยืนยันขอมูลเกษตรกร
เพ่ือไปยังหนาถัดไป

เลือกปุม “Cancel”  กรณี ตองการแกไขขอมูล
เพ่ิมเติม

ประเภทโรงเพาะฟก/อนุบาล (นิติบุคคล)

เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

ขั้นตอนตอไป ระบุเอกสารแนบ

78



เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

เลือกปุม ถัดไป เมื่อใสรายละเอียดครบถวน

เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

เลือกปุม “OK”     กรณี ยืนยันขอมูลเกษตรกรเพื่อไปยังหนาถัดไป

เลือกปุม “Cancel”  กรณี ตองการแกไขขอมูลเพิ่มเติม
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เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

เลือกปุม “ตกลง”     กรณี ยืนยันการบันทึกขอมูลแบบฟอรม ทบ.1 เรียบรอยแลว

บันทึกเรียบรอย

เอกสารแนบ (นิติบุคคล)

กรณีไมไดแนบเอกสาร 
หลังจากกดปุ่ ม “ถดัไป”  ระบบจะแสดง 
Pop-up “กําลงัอพัโหลดไฟล์” 

รอประมาณ 5 วินาที 
จงึจะสามารถปิดหน้าต่างระบบได้
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6.3 อนุมัติคําขอขึ้นทะเบียน ทบ.1

การเขาเมนกูารขึ้นทะเบียน ทบ.1

เขาใชงานโดยผาน url : http://map.fisheries.go.th
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อนุมัติคําขอขึ้นทะเบียน ทบ.1

หลังจากทําการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ทบ 1 (โรงเพาะฟกและฟารมเลี้ยง) ผูดูแลระบบ สามารถเขามาทําการอนุมัติการขึ้นทะเบียนไดจาก เมนู อนุมัติ
ขอขึ้นทะเบียน ทบ 1 โดยสามารถเลือกเงื่อนไขการคนหาไดจากชวงวันที่บันทึกขอมูล และประเภทของขอมูล (บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล)

ตัวอยาง การคนหาขอมูลรอการอนุมัติ โดยเงื่อนไข ดังนี้ 
• ที่ทําการบันทึกขอมูลระหวางวันที่ 01/07/2560 – 27/07/2560

• คําคนหา
• ประเภทบุคคลธรรมดา

อนุมัติคําขอขึ้นทะเบียน ทบ.1
ตัวอยางการแสดงผลการคนหา กรณีบุคคลธรรมดา (1)

หากมีเกษตรท่ีทําการลงทะเบียนทบ.1 และรอการอนุมัติจํานวนหลายรายและผูใชตองการทําการอนุมัติรายชื่อเกษตรกรทั้งหมด ผูใชสามารถเลือกทํารายการ “เลือกท้ังหมด” 
จากนั้น เลือกปุม “นําเขาระบบ”

ชตองการทําการอนุมัติรายชื่อเกษตรกรทั้งหมด ผูใชสามารถเลือกทํารายการ “เลือกท้ังหมด”
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อนุมัติคําขอขึ้นทะเบียน ทบ.1
ตัวอยางการแสดงผลการคนหา กรณีบุคคลธรรมดา (2)

หากมีเกษตรท่ีทําการลงทะเบียนทบ.1 และรอการอนุมัติจํานวนหลายรายและผูใชตองการทําการอนุมัติรายชื่อเกษตรกรบางรายสามารถเลือก จากน้ันเลือกเครื่องหมาย      ใน
ชองอนุมัติ ตามรายช่ือที่ตองการอนุมัติ จากนั้นเลือกปุม“นําเขาระบบ”

ชตองการทําการอนุมัติรายชื่อเกษตรกรบางรายสามารถเลือก จากน้ันเลือกเครื่องหมาย      ใน

อนุมัติคําขอขึ้นทะเบียน ทบ.1
ตัวอยางการแสดงผลการคนหา กรณีบุคคลธรรมดา (3)

หากมีเกษตรกรท่ีทําการข้ึนทะเบียนทบ.1 และรอการอนุมัติ และทางผูอนุมัติตองการตรวจสอบรายละเอยีดการขึ้นทะเบียนกอนการอนุมัติ สามารถกด ผูอนุมัติตองการตรวจสอบรายละเอยีดการขึ้นทะเบียนกอนการอนุมัติ 
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อนุมัติคําขอขึ้นทะเบียน ทบ.1
ตัวอยางการแสดงผลการคนหา กรณีบุคคลธรรมดา (3)

หากผูอนุมัติตรวจสอบรายละเอียดการขึ้นทะเบียนแลว สามารถกดอนุมัติแบบฟอรมจากหนาตางนี้ไดเชนกัน

3

2

1

ถกดอนุมัติแบบฟอรม

อนุมัติคําขอขึ้นทะเบียน ทบ.1
ตัวอยางการแสดงผลการคนหา กรณีบุคคลธรรมดา (3)

หากผูอนุมัติตรวจสอบรายละเอียดการขึ้นทะเบียนแลวและขอมูลยังไมถกูตอง สามารถกดไมอนุมัติแบบฟอรมนี้ เพื่อสงขอมูลแกไขกอนการอนุมัติครั้งถดัไปจากหนาตางนี้ไดเชนกันไมอนุมัติแบบฟอรมนี้ เ ลแกไขกอนการอนุมัติค

1

2

3
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6.4 แกไขขอมูล ทบ.1 กอนสงอนุมัติ

การเขาเมนกูารขึ้นทะเบียน ทบ.1

เขาใชงานโดยผาน url : http://map.fisheries.go.th
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แกไขขอมูล ทบ.1 กอนสงอนุมัติ
หลังจากผูอนุมัติตรวจสอบรายละเอียดการข้ึนทะเบียนแลวและขอมูลยังไมถูกตอง พรอมทั้งกดไมอนุมัติแบบฟอรมนี้ เพื่อสงขอมูลแกไข

กอนการอนุมัติครั้งถัดไป ผูใชงานที่ทําการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสามารถเขามาแกไขแบบฟอรมไดจาก เมนู แกไขขอมูล ทบ 1 กอนสงอนุมัติ โดย
สามารถเลือกเง่ือนไขการคนหาไดจากชวงวันที่บันทึกขอมูล ประเภทของขอมูล (บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล) และสถานะการอนุมัติ

าแกไขแบบฟอรมไ

แกไขขอมูล ทบ.1 กอนสงอนุมัติ

***ตองกด บันทึกการแกไข ทุกหนาตาง

เมื่อถึงหนาตางที่ 4 เอกสารแนบ 

มุมขวาบนจะขึ้นกลองขอความ “ยืนยันการแกไข และปดหนาตางนี้”
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แกไขขอมูล ทบ.1 กอนสงอนุมัติ
หลังจากบันทึกการแกไขขอมูลเรียบรอยแลว สถานะจะเปล่ียนเปน รออนุมัติรออนุมัติ

แกไขขอมูล ทบ.1 กอนสงอนุมัติ
ผูอนุมัติ สามารถเขามาทําการอนุมัติการขึ้นทะเบียนไดจาก เมนู อนุมัติขอขึ้นทะเบียน ทบ 1 โดยสามารถเลือกเงื่อนไขการคนหาไดจาก

ชวงวันที่บันทึกขอมูล และประเภทของขอมูล (บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล) เพื่ออนุมัติขอมูลเขาระบบภูมิสารสนเทศประมง ตอไป
าทําการอนุมัติการขึ้นทะเบียนไ
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การเขาเมนกูารพิมพบัตร
เขาใชงานโดยผาน url : http://map.fisheries.go.th

พิมพบัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
1. ใสรายละเอียดช่ือผูออกบัตรและตําแหนง ระบบจะพิมพรายชื่อดังกลาวลงในหนาบัตรใหอัตโนมัติ

2. กําหนดชวงเวลาวันที่ขึ้นทะเบียน หรือ วันที่ตออายุ  เพื่อคนหาเกษตรกรท่ีตองการพิมพบัตร สามารถพิมพไดทีละหลายใบพรอมกัน

3. กําหนดเลขทะเบียนฟารม หรือ เลขทะเบียนโรงเพาะฟก เพื่อคนหาเกษตรกรท่ีตองการพิมพบัตร สามารถพิมพไดทีละใบ

1
2
3
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พิมพบัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

พิมพบัตร

เลือกเกษตรกรท่ีตองการพิมพบัตร 1

2

พิมพบัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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7. ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 

กลุมวิจัยและพัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมประมง  

เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท : 0 2558 0144 , 0 2940 6278  ภายใน : 5104 , 5105 , 5111  

โทรสาร : 0 2940 6278 

e-mail : mapfisheries@gmail.com , gis@fisheries.go.th 
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