
แบบ ทบ 1-1 
 
 
                                                                        

ค ำขอขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลีย้งสัตว์น ้ำ 
...................................................... 

                                                                                                   เขียนท่ี........................................................... 
                                                                                                   วนัท่ี........เดือน..........................พ.ศ............. 
1. ข้ำพเจ้ำ           นาย          นาง           นางสาว............................................................................................... 
      วนั / เดือน / ปีเกิด                                                                                             สัญชาติ........................   
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน  *  
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้ เลขท่ี............ตรอก/ซอย............................ถนน.....................................หมู่ท่ี........... 
ช่ือหมู่บา้น.......................... ต าบล.*.......................... อ าเภอ..*............................ จงัหวดั.*........................ 
รหสัไปรษณีย.์........................... หมายเลขโทรศพัท.์............................... 
2. ข้อมูลสถำนท่ีตั้งฟำร์มและส ำนักงำน 
  2.1 ช่ือฟาร์ม / ช่ือเกษตรกร *.............................................................................................. 
สถานท่ีตั้งฟาร์ม *..................ตรอก/ซอย............................ถนน.....................................หมู่ท่ี.*................. 
ช่ือหมู่บา้น.............................. ต าบล..*.......................... อ าเภอ..*............................ จงัหวดั..*...................... 
รหสัไปรษณีย.์........................... หมายเลขโทรศพัท.์...................................... 
 หมำยเหต ุ :  1. กรณีไม่มีบา้นเลขท่ี ใหบ้นัทึกเคร่ืองหมาย “ – ” 
                                  2. เขตเทศบาล กรณีไม่มีหมู่  ใหบ้นัทึกหมู่ท่ี “ 0 ” 
                                  3. กรณีฟาร์มท่ีมีอาณาบริเวณครอบคลุมพื้นท่ีมากกวา่  1  หมู่  ใหบ้นัทึกหมู่ท่ีมีพื้นท่ี 
                                      ฟาร์มมากท่ีสุด 
3. จุดพกิดัท่ีตั้งบ่อสัตว์น ้ำ 
       โดยใชร้ะบบพิกดั  UTM  พื้นหลกัฐาน  WGS  1984  ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน  15  เมตร 

พกิดั 
E * N * 

  
 
     
 
 
 
 

เลขท่ีเอกสาร........................................ 
เลขทะเบียนฟาร์ม................................ 

บนัทึกโดยส านกังานประมง
จงัหวดัเชียงรายเชียงราย 



แบบ ทบ 1-1 (หนา้ 2) 
4. มีควำมประสงค์ขอขึน้ทะเบียน  ดังต่อไปนี้ 
              4.2 ประเภทฟำร์มเลีย้ง                 
                      * เลีย้งแบบยังชีพ  (หมายถึง การเล้ียงสัตวน์ ้าเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงอาจมี 
                        เหลือจ าหน่าย  จ่ายแจกบา้ง  แต่เพียงเลก็นอ้ย) 
                      *เลีย้งแบบพำณิชย์ (หมายถึง การเล้ียงสัตวน์ ้า โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อขายมากกวา่การบริโภค   
                       มีการจดัการบ่อท่ีดี  มีการให้อาหาร  ซ้ือพนัธุ์สัตวน์ ้ามาปล่อย  และมีการก าหนดช่วงเวลาใน 
                        การเล้ียง  ซ่ึงตอ้งมีการจดัการดูแลอยา่งสม ่าเสมอ) 
                        เน้ือที่ฟำร์ม..*.................ไร่ (หมายถึง  เน้ือท่ีตามเอกสารสิทธิท่ีดิน) 
                        เน้ือที่เลีย้งสัตว์น ้ำ...*.....................ไร่(หมายถึง  เน้ือท่ีผิวน ้าท่ีใชเ้ล้ียงสัตวน์ ้าทุกบ่อ) 
 เลีย้งในบ่อดิน  

 
บ่อ
ท่ี 

 

 
ชนิดสัตวน์ ้าท่ีเล้ียงหลกั 

ขนาดบ่อดิน 
(วดัเฉพาะบริเวณผิวน ้า 

ในบ่อ) 

 
คิดเป็นพื้นท่ี 
(ตร.ม.) 

 
ก าลงัผลิต 

โดยเฉล่ียต่อปี 
(กก.) กวา้ง(เมตร) ยาว (เมตร) 

1      

2      
3      
4      
5      
6      
 รวม......................บ่อ  รวม ...............ไร่  
       
 เลีย้งในบ่อปูน (เฉพำะท่ีก่อสร้ำงโดยอิฐบลอ็กหรืออิฐมอญ)  
บ่อ
ท่ี 
 

 
ชนิดสัตวน์ ้าท่ีเล้ียงเป็นหลกั 

ขนาดบ่อปูน คิดเป็นพื้นท่ี 
(ตร.ม.) 

ก าลงัผลิต 
โดยเฉล่ียต่อปี 

(กก.) 
กวา้ง(เมตร) ยาว (เมตร) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
 รวม......................บ่อ  รวม ...............ไร่  



แบบ ทบ 1-1 (หนา้ 3) 
 
 เลีย้งในกระชัง  
    บริเวณท่ีเล้ียงปลาในกระชงั  คือ           ในบ่อปลา           อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................  
                                                                  แม่น ้า/อ่างเก็บน ้ า ช่ือ...................................................................... 
ท่ีตั้งหมู่ท่ี.............  ช่ือบา้น....................................... ต าบล....................................อ  าเภอ............................... 
กระชงั
ท่ี 
 

 
ชนิดสัตวน์ ้าท่ีเล้ียง 

ขนาดกระชงั คิดเป็น
พื้นท่ี 
(ตร.ม.) 

ก าลงัผลิต 
โดยเฉล่ียต่อปี 

(กก.) 
กวา้ง(เมตร) ยาว (เมตร) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 รวม..........................กระชัง  รวม ...............ไร่  
 
5. พร้อมกบัค ำขอนี ้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลกัฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว  คือ 
             ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้อและผูแ้ทน (กรณีมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นด าเนินการแทน) หรือ 
             บตัรอ่ืนซ่ึงใชแ้ทนบตัรประจ าตวัประชาชนได ้
             ส าเนาทะเบียนบา้น 
             ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผูข้อเป็นนิติบุคคล) 
             หนงัสือมอบอ านาจ 
             ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใชท่ี้ดิน 
              กรณีเกษตรกรเป็นเจา้ของท่ีดิน/เป็นผูมี้สิทธิใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
              โฉนดท่ีดิน   เลขท่ี..........................  
               นส.3           เลขท่ี..........................  
               นส. 3ก        เลขท่ี..........................  



แบบ ทบ 1-1 (หนา้ 4) 
 
               สปก. 4-01   เลขท่ี..........................  
               สค. 1           เลขท่ี..........................  
               กสน. 3     เลขท่ี........................        กสน. 5  เลขท่ี........................ (กรณีอยูใ่นเขตนิคมสหกรณ์) 
               พ.ส.23         เลขท่ี.......................... (กรณีอยูใ่นพื้นท่ีป่าสงวน) 
               ส.ท.ก.          เลขท่ี.......................... (กรณีสิทธิท ากินอยูใ่นเขตป่าสงวน) 
               ท่ีอนุญาตเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  เลขท่ี..................  
               แบบ ทบ 1-2 เลขท่ี.................................(กรณีไม่สามารถน าเสาเอกสารแสดงการเป็นผูมี้สิทธิใช้ 
                ประโยชน์ในท่ีดินมาได ้
               เอกสารอ่ืนท่ีแสดงวา่เป็นผูมี้สิทธิใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน (ระบุ).......................  เลขท่ี..................  
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความทั้งหมดขา้งตน้เป็นความจริงทั้งส้ิน 
 
                                                                             (ลงมือช่ือ).........................................................ผู้ย่ืนค ำขอ 
                                                                                             (.......................................................) 
                                                                                        วันท่ี...........เดือน................................พ.ศ............... 
 
      หลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น 
 
     (ลงช่ือ).............................................เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจเอกสารหลกัฐาน 
               (....................................................) 
           วนัท่ี.............เดือน..............................พ.ศ..................... 
 
 
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบฟำร์ม                                                   ค ำส่ัง 
        เห็นควรรับขึ้นทะเบียน                                                                  ...........................................................                                                              
       ไม่เห็นควรรับขึ้นทะเบียน เน่ืองจาก.....................                         ……………………………………… 
        .............................................................................                         …………………………………… 
 

(ลำยมือช่ือ).......................................................                         (ลำยมือช่ือ)................................................... 
                 (.......................................................)                                         (...................................................) 
ต าแหน่ง............................................................                          ต าแหน่ง........................................................ 
     วนัท่ี..........เดือน..........................พ.ศ..........                         วนัท่ี..........เดือน..........................พ.ศ.......... 
 
 


