
คูม่อืส ำหรบัประชำชน :     กำรขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์้ ำ (ทบ.1) 

หนว่ยงำนทีใ่ห้บรกิำร :      ส ำนกังำนประมงจงัหวัดรำชบรุี  
 

หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 
 

หลักเกณฑ์ 

1. ผู้ประสงค์ยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้ำนกำรประมง (ทบ.1) จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขึ้น

ทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง พ.ศ. 2556 

2. อำยุของทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ มีก ำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน 

เงื่อนไข 

1. ส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 30 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรใน

วันท ำกำรถัดไป เนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบ และมีข้ันตอน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำก

รับเอกสำรค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 

2. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่นมำ เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 

3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 

4. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ถูกต้องครบถ้วน จะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบค ำขอ  

จะถูกต้องครบถ้วน  

5. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้

รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้

ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอ

ไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 

6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ใน

คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 

7. ส ำเนำเอกสำรต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 
 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 
โทร. 0 3233 756 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร  
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 



ขัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รบัผดิชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วันท ำกำร 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. เกษตรกรยื่นค ำขอตำมแบบ ทบ 1-1พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับค ำขอและและตรวจสอบควำม
ถูกต้องครบถ้วนของข้อควำมและเอกสำรหลักฐำน 
3. เจ้ำหน้ำที่ออกใบนัดหมำยกำรรับบัตรประจ ำตัวเกษตรกร 
ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำแก่ผู้ยื่นค ำขอ 
 
(หมำยเหตุ: (กรณีเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เกษตรกร 
ผู้ยื่นค ำขอปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภำยใน 1 วันท ำกำร))  
 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่นัดหมำยเกษตรกร  
และเข้ำตรวจสอบฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำของเกษตรกร 
 
(หมำยเหตุ: (หำกเกษตรกรไม่ปฏิบัติตำมที่นัดหมำย หรือกรณี
อ่ืนใดที่ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถเข้ำตรวจสอบฟำร์มได้
ภำยใน 5 วันท ำกำร หลังจำกที่นัดหมำย จะถือว่ำไม่ประสงค์
ยื่นค ำขอ))  
 

5 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 
 

3) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่สรุปรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ พร้อมจัดส่งเอกสำร
หลักฐำนประกอบไปยังหน่วยงำนที่รับค ำขอ 
(หมำยเหตุ: -)  
 
 
 

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
4) กำรพจิำรณำ 

1. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนรับเอกสำร และตรวจพิจำรณำค ำขอ 
และเอกสำรหลักฐำนอีกครั้งหนึ่ง 
2. เจ้ำหน้ำที่เสนอเอกสำรค ำขอและผลกำรตรวจสอบฟำร์ม 
ให้ผู้มีอ ำนำจเพ่ือพิจำรณำอนุมัติให้ข้ึนทะเบียน 
 
(หมำยเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่ำข้อมูลไม่ถูกต้อง และ
ไม่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ มิให้รับขึ้นทะเบียน และให้ส่งคืน
ไปยังผู้ยื่นค ำขอเพ่ือแจ้งกำรไม่รับขึ้นทะเบียนพร้อมเหตุผล 
ให้เกษตรกรทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร))  
 

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 
 

5) กำรพจิำรณำ 
ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน 
(หมำยเหตุ: (เมื่อผู้มีอ ำนำจได้อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือ
ว่ำเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำดังกล่ำวเป็นผู้ที่ได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนฯนับแต่วันที่ได้ยื่นค ำขอขึ้นทะเบียน))  
 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 
 

6) กำรพจิำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบันทึกรำยชื่อและข้อมูลของเกษตรกร
ลงในระบบฐำนข้อมูลของกรมประมง 
2.  เจ้ำหน้ำที่เสนอผู้มีอ ำนำจ เพ่ือพิจำรณำลงนำมในบัตร
ประจ ำตัวเกษตรกร 
(หมำยเหตุ: -)  
 

3 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 
 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีติ 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมในบัตรประจ ำตัวเกษตรกร 
(หมำยเหตุ: -)  
 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 
 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ 
1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีนิติบุคคล  
ให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
ของกรรมกำรผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือผู้แทนอ่ืนใด 
ของนิติบุคคลนั้น 
3.กรณีมอบอ ำนำจ  
3.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ 
3.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 
 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนังสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ 
1. กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล  ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
2. ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

3) 
 

หนังสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทน  
(ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท)) 
 
 
 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
4) 

 
โฉนดทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีเกษตรกรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน) 
 

กรมท่ีดิน 

5) 
 

เอกสำรที่แสดงวำ่เกษตรกรเปน็ผู้มสีทิธใิชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ– 
 

- 

6) 
 

แบบแสดงข้อมลูทีด่นิ (ทบ.1-2) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ 
(1.กรณีไม่สำมำรถน ำส ำเนำโฉนดที่ดินมำแสดงได้ 
2.กรณีท่ีไม่สำมำรถน ำเอกสำรผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินใดๆ 
มำแสดงได้) 
 

กรมประมง 

7) 
 

แบบรบัรองกำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (ทบ.1-3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(1.กรณีเกษตรกรได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินโดย
ไม่มีสิทธิได้รับเอกสำร แต่มี เอกสำร ภบท.5และภบท.11 
2.กรณีเกษตรกรได้ครอบครองท ำประโยชน์ในที่ดินในเขตป่ำ  
หรือเขตอุทยำน โดยมิใช่กำรครอบครองท ำประโยชน์โดยกำรบุกรุก) 
 

กรมประมง 

8) 
 

หนังสอืยนิยอมให้ใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (ทบ.1-4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีใช้ที่ดินของผู้อ่ืน(พร้อมแนบส ำเนำโฉนดที่ดิน)) 
 
 

กรมประมง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
9) 

 
แบบค ำขอขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์้ ำ (แบบ ทบ.1-1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ– 
 

กรมประมง 

 

ค่ำธรรมเนยีม 

 
ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนยีม  0 บำท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง   
ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 399 ถนนยุติธรรม ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70000 
โทรศัพท์/โทรสำร : 0 3233 7656 
เว็บไซต์ส ำนักงำน : www4.fisheries.go.th/fpo-ratchaburi 
Facebook : ส ำนักงำนประมงจังหวัดรำชบุรี 
(หมำยเหตุ: -)  

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 

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

2) แบบค ำขอขึ้นทะเบียนผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (แบบ ทบ.1-1) 
(หมำยเหตุ: -)  

3) แบบแสดงข้อมูลที่ดิน (แบบ ทบ.1-2) 
(หมำยเหตุ: -)  

4) แบบรับรองกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน (แบบ ทบ.1-3) 
(หมำยเหตุ: -)  

5) แบบหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน (แบบ ทบ.1-4) 
(หมำยเหตุ: -)  

6) แบบแจ้งข้อมูลกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำรำยปี (แบบ ทบ.1-6) 
(หมำยเหตุ: -)  

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 03/08/2558 
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