คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1. ผู้ประสงค์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้ำนกำรประมง (ทบ.1) จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง พ.ศ. 2556
2. อำยุของทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน
เงื่อนไข
1.สำนักงำนประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดำเนินกำรรับเอกสำรคำขอได้วันละ 30 ฉบับ ซึ่งจำนวนที่เกินจะดำเนินกำรในวัน
ทำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีขั้นตอน ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน หำกรับ
เอกสำรคำขอเกินจำนวนจะไม่สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ
2.ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมำชี้แจงเพิ่มเติมได้
3.กรณีกำรมอบอำนำจ ผู้มอบอำนำจจะต้องมอบอำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนำจในกำรดำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน
4.กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ถูกต้องครบถ้วน จะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรคำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบคำขอจะ
ถูกต้องครบถ้วน
5.กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้
รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้
ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นคำขอ
ไม่ประสงค์จะยื่นคำขอ
6.ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
7.สำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
สำนักงำนประมงจังหวัด และสำนักงำนประมงอำเภอ
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 วันทำกำร

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. เกษตรกรยื่นคำขอตำมแบบ ทบ 1-1พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ
2.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับคำขอและและตรวจสอบควำม
ถูกต้องครบถ้วนของข้อควำมและเอกสำรหลักฐำน
3.เจ้ำหน้ำที่ออกใบนัดหมำยกำรรับบัตรประจำตัวเกษตรกรผู้
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ผู้ยื่นคำขอ
(หมายเหตุ: (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เกษตรกรผู้ยื่น
คาขอปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 1 วันทาการ)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนประมงจังหวัด
/สำนักงำนประมงอำเภอ

2)

กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบประจำพื้นที่นัดหมำยเกษตรกร และเข้ำ
ตรวจสอบฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร
(หมายเหตุ: (หากเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามที่นัดหมาย หรือกรณี
อื่นใดที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบฟาร์มได้
ภายใน 5 วันทาการ หลังจากที่นัดหมาย จะถือว่าไม่ประสงค์
ยื่นคาขอ)

5 วันทำกำร

สำนักงำนประมงจังหวัด
/สำนักงำนประมงอำเภอ

3)

กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบประจำพื้นที่สรุปรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมจัดส่งเอกสำร
หลักฐำนประกอบไปยังหน่วยงำนที่รับคำขอ

2 วันทำกำร

สำนักงำนประมงจังหวัด
/สำนักงำนประมงอำเภอ

4)

กำรพิจำรณำ
1.เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับเอกสำร และตรวจพิจำรณำคำขอ
และเอกสำรหลักฐำนอีกครั้งหนึ่ง
2.เจ้ำหน้ำที่เสนอเอกสำรคำขอและผลกำรตรวจสอบฟำร์มให้
ผู้มีอำนำจเพื่อพิจำรณำอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน
(หมายเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง และ
ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ มิให้รับขึ้นทะเบียน และให้ส่งคืน
ไปยังผู้ยื่นคาขอเพื่อแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนพร้อมเหตุผลให้
เกษตรกรทราบภายใน 5 วันทาการ)

2 วันทำกำร

สำนักงำนประมงจังหวัด
/สำนักงำนประมงอำเภอ

ลำดับ
ขั้นตอน
5) กำรพิจำรณำ
ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน
(หมายเหตุ: (เมื่อผู้มีอานาจได้อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือ
ว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนฯนับแต่วันที่ได้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน)
6) กำรพิจำรณำ
1. เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรบันทึกรำยชื่อและข้อมูลของเกษตรกร
ลงในระบบฐำนข้อมูลของกรมประมง
2. เจ้ำหน้ำที่เสนอผู้มีอำนำจ เพื่อพิจำรณำลงนำมในบัตร
ประจำตัวเกษตรกร
(หมายเหตุ: -)
7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำนำจลงนำมในบัตรประจำตัวเกษตรกร
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนประมงจังหวัด

3 วันทำกำร

สำนักงำนประมงจังหวัด

1 วันทำกำร

สำนักงำนประมงจังหวัด

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ
2.กรณีนิติบุคคล ให้แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของกรรมกำร
ูผูจัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น
3.กรณีมอบอำนำจ
3.1 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผู้มอบอำนำจ
3.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผู้รับมอบอำนำจ
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
2)

หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1.กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
2.ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
3) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีกำรมอบอำนำจให้ผู้อื่นดำเนินกำรแทน (ติดอำกร
แสตมป์ 10 บำท))
4) โฉนดที่ดิน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีเกษตรกรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน)
5) เอกสำรที่แสดงว่ำเกษตรกรเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) แบบแสดงข้อมูลที่ดิน (ทบ.1-2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1.กรณีไม่สำมำรถนำสำเนำโฉนดที่ดินมำแสดงได้
2.กรณีที่ไม่สำมำรถนำเอกสำรผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินใดๆมำแสดง
ได้)
7) แบบรับรองกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (ทบ.1-3)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1.กรณีเกษตรกรได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน
โดยไม่มีสิทธิได้รับเอกสำร แต่มี เอกสำร ภบท.5และภบท.11
2.กรณีเกษตรกรได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินในเขตป่ำ หรือเขต
อุทยำน โดยมิใช่กำรครอบครองทำประโยชน์โดยกำรบุกรุก)
8) หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน (ทบ.1-4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีใช้ที่ดินของผู้อื่น(พร้อมแนบสำเนำโฉนดที่ดิน))
9) แบบคำขอขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ (แบบ ทบ.1-1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมที่ดิน

-

กรมประมง

กรมประมง

กรมประมง

กรมประมง

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

