
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การตอ่อายทุะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ า้ (ทบ.1) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานประมงจังหวดัมหาสารคาม กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

หลกัเกณฑ ์

1. เกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ้าทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ้าไวแ้ลว้และใกลห้มดอาย ุหากประสงคจ์ะตอ่

อายุทะเบยีน ใหย้ืน่แบบแสดงความจ านงคต์อ่อายุทะเบยีนตามแบบ ทบ. 1-5 ณ สถานทีท่ีย่ืน่ค าขอขึน้ทะเบยีน ภายใน 60 วนั 

กอ่นทะเบยีนจะหมดอายลุง 

 

2. ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรมประมงวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ้าและผูป้ระกอบการดา้นการ

ประมง พ.ศ. 2556 

 

3. อายขุองทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ้ามกี าหนด 3 ปีนับจากวนัสิน้อายเุดมิ 

 

เง ือ่นไข 

1. ส านักงานประมงจังหวดัมหาสารคามจะด าเนนิการรับเอกสารค าขอ ไดว้นัละ 50 ฉบับ ซึง่จ านวนทีเ่กนิจะด าเนนิการในวนัท า

การถัดไป เนือ่งจากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบ และมขีัน้ตอนระยะเวลาในการด าเนนิงาน หากรับเอกสาร

ค าขอเกนิจ านวนจะไม่สามารถด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกรอบเวลา 

 

2. ในกรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานเอกสารทีย่ืน่มา เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

 

3. กรณีการมอบอ านาจ ผูม้อบอ านาจจะตอ้งมอบอ านาจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจในการด าเนนิการจนเบ็ดเสร็จกระบวนงาน 

 

4. กรณียืน่เอกสารหลักฐานประกอบไมค่รบถว้นถูกตอ้งจะถอืวา่ยังไมไ่ดรั้บเอกสารค าขอจนกวา่เอกสารประกอบค าขอจะครบถว้น

ถกูตอ้ง  

 

5. กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกันพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค า

ขอด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอไมป่ระสงค์

จะยืน่ค าขอ 

 

6. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่ นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

7. ส าเนาเอกสารตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ชัน้ 3 หอ้ง 311 อาคาม
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถ.เลีย่งเมอืงมหาสารคาม -
รอ้ยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 44000 โทร 043-
777-484 หรอื ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 10 วนัท าการ 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. เกษตรกรยืน่ค าขอตามแบบ ทบ 1-5 พรอ้มเอกสารหลกัฐาน
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

มหาสารคาม 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบประจ าพืน้ทีนั่ดหมายเกษตรกร และเขา้

ตรวจสอบฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน์ ้าของเกษตรกร 
(หมายเหต:ุ (หากเกษตรกรไม่ปฏบิตัติามทีนั่ดหมาย หรอืกรณี
อืน่ใดทีส่ง่ผลใหเ้จา้หนา้ทีไ่มส่ามารถเขา้ตรวจสอบฟารม์ได ้
ภายใน 2 วนัท าการ หลงัจากทีนั่ดหมาย จะถอืวา่ไม่ประสงคย์ืน่
ค าขอฯ))  

2 วนัท าการ ส านักงานประมงจังหวัด
มหาสารคาม 

 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบประจ าพืน้ที ่สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

ฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า พรอ้มจัดสง่เอกสารหลกัฐานประกอบ

สง่คนืหน่วยงานทีรั่บค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัท าการ ส านักงานประมงจังหวัด
มหาสารคาม 

 

4) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนรับเอกสาร และตรวจพจิารณาค าขอ 

และเอกสารหลักฐานอกีครัง้หนึง่ 

2. เจา้หนา้ทีเ่สนอเอกสารค าขอและผลการตรวจสอบฟารม์ ใหผู้ ้
มอี านาจเพือ่พจิารณาอนุมัตใินหลกัการ 

 
(หมายเหต:ุ (กรณีตรวจพจิารณาแลว้เห็นวา่ขอ้มลูไมถู่กตอ้ง 
และไมค่รบถว้นตามหลักเกณฑ ์มใิหรั้บตอ่ทะเบยีน และใหส้ง่คนื
ไปยังผูย้ืน่ค าขอเพือ่แจง้การไม่รับตอ่ทะเบยีนพรอ้มเหตผุลให ้
เกษตรกรทราบภายใน 5 วนัท าการ))  

2 วนัท าการ ส านักงานประมงจังหวัด
มหาสารคาม 

 

5) การพจิารณา 

ผูม้อี านาจอนุมัตใิหต้อ่ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (เมือ่ผูม้อี านาจไดอ้นุมัตใิหต้อ่ทะเบยีนแลว้ ใหถ้อืวา่
เกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ้าดงักลา่วเป็นผูท้ีไ่ดรั้บการตอ่
ทะเบยีนฯนับแตว่นัทีห่มดอายุ))  

1 วนัท าการ ส านักงานประมงจังหวัด

มหาสารคาม 
 

6) การพจิารณา 

1. เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการบนัทกึรายชือ่และขอ้มูลของเกษตรกรลง
ในระบบฐานขอ้มูลของกรมประมง 

2. เจา้หนา้ทีจ่ัดท าบัตรประจ าตัวเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ้า
เสนอผูม้อี านาจเพือ่พจิารณาลงนาม 

 

 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ ส านักงานประมงจังหวัด

มหาสารคาม 
 

7) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อี านาจลงนามในบัตรประจ าตวัเกษตรกร 

 

 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ ส านักงานประมงจังหวัด
มหาสารคาม 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ า้(ทบ.1) ฉบบัเดมิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมประมง 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีมอบอ านาจใหแ้นบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของ
ผูรั้บมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

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

- 

4) 

 

หลกัฐานทีแ่สดงวา่ไดม้กีารด าเนนิการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เกษตรกรสามารถแสดง หลกัฐานอืน่ๆทีแ่สดงวา่ไดม้กีาร
ด าเนนิการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอย่างตอ่เนื่อง เชน่ ใบเสร็จรับเงนิคา่ซือ้พันธุ์

สตัวน์ ้า ใบเสร็จรับเงนิคา่ซือ้อาหารสตัวน์ ้า เป็นตน้) 

กรมประมง 

5) 

 

ใบอนุญาตหรอืหนงัสอือนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีด าเนนิการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในทีจั่บสตัวน์ ้า ในทีด่นิ

สาธารณประโยชนใ์นทีด่นิของรัฐ หรอืในทีด่นิอืน่) 

- 

6) 
 

สญัญาเชา่ทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเกษตรกรเชา่ทีด่นิทีม่กี าหนดระยะเวลา) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ชัน้ 3 หอ้ง 311 อาคามศาลากลางจังหวดัมหาสารคาม ถ.เลีย่งเมอืง
มหาสารคาม -รอ้ยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 44000 โทร 043-777-484 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยด์ ารงธรรมจังหวดัเชยีงใหม ่ชัน้ 1 อาคามศาลากลางจังหวดัมหาสารคาม ถ.เลีย่งเมอืงมหาสารคาม -รอ้ยเอ็ด 
ต.แวงน่าง อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 44000 0 4377 7298 สายดว่น 1567 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยแ์กไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นดา้นการประมง ชัน้ 7 ตกึจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง จตจุักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท/์โทรสาร 0 2579 3079 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) 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 าขอตอ่อายทุะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ้า (ทบ.1-5) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) แบบแจง้ขอ้มลูการเลีย้งสตัวน์ ้ารายปี ประจ าปี พ.ศ. ......................(ปีปัจจบุนั) (ทบ.1-6) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ - 

http://www.info.go.th/

