
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรตอ่อำยทุะเบยีนเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ำ้ (ทบ.1) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนประมงจังหวดัชมุพร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

 

1. เกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำทีไ่ดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำไวแ้ลว้และใกลห้มดอำย ุหำกประสงคจ์ะตอ่

อำยุทะเบยีน ใหย้ืน่แบบแสดงควำมจ ำนงคต์อ่อำยุทะเบยีนตำมแบบ ทบ. 1-5 ณ สถำนทีท่ีย่ืน่ค ำขอขึน้ทะเบยีน ภำยใน 60 วนั 

กอ่นทะเบยีนจะหมดอำยลุง 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งปฏบิัตติำมระเบยีบกรมประมงวำ่ดว้ยกำรขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำและผูป้ระกอบกำรดำ้นกำร

ประมง พ.ศ. 2556 

 

3. อำยขุองทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำมกี ำหนด 3 ปีนับจำกวนัสิน้อำยเุดมิ 

 

เงือ่นไข 

 

1. ส ำนักงำนประมงพืน้ทีก่รุงเทพมหำนครจะด ำเนนิกำรรับเอกสำรค ำขอ ไดว้นัละ 50 ฉบับ ซึง่จ ำนวนทีเ่กนิจะด ำเนนิกำรในวันท ำ

กำรถัดไป เนือ่งจำกมเีอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งตำมระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบ และมขีัน้ตอนระยะเวลำในกำรด ำเนนิงำน หำกรับเอกสำร

ค ำขอเกนิจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จตำมกรอบเวลำ 

 

2. ในกรณีเจำ้หนำ้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐำนเอกสำรทีย่ืน่มำ เจำ้หนำ้ทีผู่พ้จิำรณำสำมำรถแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอมำชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

 

3. กรณีกำรมอบอ ำนำจ ผูม้อบอ ำนำจจะตอ้งมอบอ ำนำจใหผู้ท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจในกำรด ำเนนิกำรจนเบ็ดเสร็จกระบวนงำน 

 

4. กรณียืน่เอกสำรหลักฐำนประกอบไมค่รบถว้นถูกตอ้งจะถอืวำ่ยังไมไ่ดรั้บเอกสำรค ำขอจนกวำ่เอกสำรประกอบค ำขอจะครบถว้น

ถกูตอ้ง  

 

5. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนร่วมกันพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำ

ขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดจะถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอไมป่ระสงค์

จะยืน่ค ำขอ 

 

6. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่ นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นถกูตอ้งตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

7. ส ำเนำเอกสำรตอ้งลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้งทกุฉบบั 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดชมุพร 217 ประชำอทุศิ ถนน ประชำอทุศิ 

ต ำบล ทำ่ตะเภำ อ ำเภอเมอืงชมุพร ชมุพร 86000  
โทร  077 504 823 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

 

 

 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 10 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. เกษตรกรยืน่ค ำขอตำมแบบ ทบ 1-5 พรอ้มเอกสำรหลกัฐำน

ประกอบ 
2. เจำ้หนำ้ทีล่งทะเบยีนรับค ำขอและและตรวจสอบควำมถูกตอ้ง

ครบถว้นของขอ้ควำมและเอกสำรหลกัฐำน 
3. เจำ้หนำ้ทีอ่อกใบนัดหมำยกำรรับบตัรประจ ำตวัเกษตรกรผู ้

เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำแกผู่ย้ืน่ค ำขอ 

 
 

(หมำยเหต:ุ (กรณีเอกสำรไมถู่กตอ้งครบถว้น ใหเ้กษตรกรผูย้ืน่
ค ำขอปรับปรุงแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง ภำยใน 1 วนัท ำกำร))  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด

ชมุพร 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีท่ีรั่บผดิชอบประจ ำพืน้ทีนั่ดหมำยเกษตรกร และเขำ้
ตรวจสอบฟำรม์เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำของเกษตรกร 

(หมำยเหต:ุ (หำกเกษตรกรไม่ปฏบิตัติำมทีนั่ดหมำย หรอืกรณี
อืน่ใดทีส่ง่ผลใหเ้จำ้หนำ้ทีไ่มส่ำมำรถเขำ้ตรวจสอบฟำรม์ได ้
ภำยใน 2 วนัท ำกำร หลงัจำกทีนั่ดหมำย จะถอืวำ่ไม่ประสงคย์ืน่
ค ำขอฯ))  

2 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด

ชมุพร 
 

3) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีท่ีรั่บผดิชอบประจ ำพืน้ที ่สรุปรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ฟำรม์เพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ พรอ้มจัดสง่เอกสำรหลกัฐำนประกอบ

สง่คนืหน่วยงำนทีรั่บค ำขอ 

(หมำยเหต:ุ -)  

2 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด

ชมุพร 
 

4) กำรพจิำรณำ 

1. เจำ้หนำ้ทีล่งทะเบยีนรับเอกสำร และตรวจพจิำรณำค ำขอ 

และเอกสำรหลักฐำนอกีครัง้หนึง่ 
2. เจำ้หนำ้ทีเ่สนอเอกสำรค ำขอและผลกำรตรวจสอบฟำรม์ ใหผู้ ้

มอี ำนำจเพือ่พจิำรณำอนุมัตใินหลกักำร 
 

(หมำยเหต:ุ (กรณีตรวจพจิำรณำแลว้เห็นวำ่ขอ้มลูไมถู่กตอ้ง 
และไมค่รบถว้นตำมหลักเกณฑ ์มใิหรั้บตอ่ทะเบยีน และใหส้ง่คนื
ไปยังผูย้ืน่ค ำขอเพือ่แจง้กำรไม่รับตอ่ทะเบยีนพรอ้มเหตผุลให ้
เกษตรกรทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำร))  

2 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด

ชมุพร 

 

5) กำรพจิำรณำ 

ผูม้อี ำนำจอนุมัตใิหต้อ่ทะเบยีน 

(หมำยเหต:ุ (เมือ่ผูม้อี ำนำจไดอ้นุมัตใิหต้อ่ทะเบยีนแลว้ ใหถ้อืวำ่
เกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำดงักลำ่วเป็นผูท้ีไ่ดรั้บกำรตอ่
ทะเบยีนฯนับแตว่นัทีห่มดอำยุ))  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด

ชมุพร 

 

6) กำรพจิำรณำ 
1. เจำ้หนำ้ทีด่ ำเนนิกำรบนัทกึรำยชือ่และขอ้มูลของเกษตรกรลง

ในระบบฐำนขอ้มูลของกรมประมง 
2. เจำ้หนำ้ทีจั่ดท ำบัตรประจ ำตัวเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ

เสนอผูม้อี ำนำจเพือ่พจิำรณำลงนำม 
 

 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด
ชมุพร 

 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ำ้(ทบ.1) ฉบบัเดมิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมประมง 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ ำนำจใหแ้นบส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชนของ

ผูรั้บมอบอ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีกำรมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่ด ำเนนิกำรแทน (ตดิอำกร

แสตมป์ 10 บำท) ) 

- 

4) 
 

หลกัฐำนทีแ่สดงวำ่ไดม้กีำรด ำเนนิกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ำ้อยำ่ง
ตอ่เนือ่ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เกษตรกรสำมำรถแสดง หลกัฐำนอืน่ๆทีแ่สดงวำ่ไดม้กีำร

ด ำเนนิกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำอย่ำงตอ่เนื่อง เชน่ ใบเสร็จรับเงนิคำ่ซือ้พันธุ์
สตัวน์ ้ำ ใบเสร็จรับเงนิคำ่ซือ้อำหำรสตัวน์ ้ำ เป็นตน้) 

กรมประมง 

5) 

 

ใบอนุญำตหรอืหนงัสอือนุญำตตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีด ำเนนิกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ้ำในทีจั่บสตัวน์ ้ำ ในทีด่นิ
สำธำรณประโยชนใ์นทีด่นิของรัฐ หรอืในทีด่นิอืน่) 

- 

6) 

 

สญัญำเชำ่ทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเกษตรกรเชำ่ทีด่นิทีม่กี ำหนดระยะเวลำ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนุยด์ ำรงธรรมประจ ำจังหวัดชมุพร 
(หมำยเหต ุ: ศำลำกลำงจังหวัดชมุพร) 

2) ศนูยแ์กไ้ขปัญหำควำมเดอืดรอ้นดำ้นกำรประมง กรมประมง เกษตรกลำง จตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท/์

โทรสำร 0 2579 3079 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ระเบยีบกรมประมงวำ่ดว้ยกำรขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำและผูป้ระกอบกำรดำ้นกำรประมง พ.ศ. 2556 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) แบบค ำขอตอ่อำยทุะเบยีนเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ้ำ (ทบ.1-5) 



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) แบบแจง้ขอ้มลูกำรเลีย้งสตัวน์ ้ำรำยปี ประจ ำปี พ.ศ. ......................(ปีปัจจบุนั) (ทบ.1-6) 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

