แบบ ทบ 1-1
เลขที่เอกสาร........................................
เลขทะเบียนฟาร์ม................................

บันทึกโดยสานักงานประมง
จังหวัดเชียงรายเชียงราย

คำขอขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลีย้ งสัตว์น้ำ
......................................................
เขียนที่...........................................................
วันที่........เดือน..........................พ.ศ.............
1. ข้ำพเจ้ ำ
นาย
นาง
นางสาว...............................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด
สัญชาติ........................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน *
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ เลขที่............ตรอก/ซอย............................ถนน.....................................หมู่ที่...........
ชื่อหมู่บา้ น.......................... ตาบล.*.......................... อาเภอ..*............................ จังหวัด.*........................
รหัสไปรษณีย.์ ........................... หมายเลขโทรศัพท์................................
2. ข้ อมูลสถำนที่ต้งั ฟำร์ มและสำนักงำน
2.1 ชื่อฟาร์ม / ชื่อเกษตรกร *..............................................................................................
สถานที่ต้ งั ฟาร์ม *..................ตรอก/ซอย............................ถนน.....................................หมู่ที่.*.................
ชื่อหมู่บา้ น.............................. ตาบล..*.......................... อาเภอ..*............................ จังหวัด..*......................
รหัสไปรษณีย.์ ........................... หมายเลขโทรศัพท์.......................................
หมำยเหตุ : 1. กรณีไม่มีบา้ นเลขที่ ให้บนั ทึกเครื่ องหมาย “ – ”
2. เขตเทศบาล กรณีไม่มีหมู่ ให้บนั ทึกหมู่ที่ “ 0 ”
3. กรณี ฟาร์มที่มีอาณาบริ เวณครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 1 หมู่ ให้บนั ทึกหมู่ที่มีพ้ืนที่
ฟาร์มมากที่สุด
3. จุดพิกดั ที่ต้งั บ่ อสั ตว์ น้ำ
โดยใช้ระบบพิกดั UTM พื้นหลักฐาน WGS 1984 ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 15 เมตร
พิกดั
E*
N*
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4. มีควำมประสงค์ขอขึน้ ทะเบียน ดังต่อไปนี้
4.2 ประเภทฟำร์ มเลีย้ ง
* เลีย้ งแบบยังชีพ (หมายถึง การเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อบริ โภคในครัวเรื อนเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่งอาจมี
เหลือจาหน่าย จ่ายแจกบ้าง แต่เพียงเล็กน้อย)
*เลีย้ งแบบพำณิชย์ (หมายถึง การเลี้ยงสัตว์น้ า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขายมากกว่าการบริ โภค
มีการจัดการบ่อที่ดี มีการให้อาหาร ซื้อพันธุ์สัตว์น้ ามาปล่อย และมีการกาหนดช่วงเวลาใน
การเลี้ยง ซึ่งต้องมีการจัดการดูแลอย่างสม่าเสมอ)
เนื้อที่ฟำร์ ม..*.................ไร่ (หมายถึง เนื้ อที่ตามเอกสารสิ ทธิที่ดิน)
เนื้อที่เลีย้ งสัตว์น้ำ...*.....................ไร่ (หมายถึง เนื้อที่ผิวน้ าที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ าทุกบ่อ)
เลีย้ งในบ่ อดิน
ขนาดบ่อดิน
บ่อ
ชนิดสัตว์น้ าที่เลี้ยงหลัก
(วัดเฉพาะบริ เวณผิวน้ า คิดเป็ นพื้นที่
กาลังผลิต
ที่
ในบ่อ)
(ตร.ม.)
โดยเฉลี่ยต่อปี
(กก.)
กว้าง(เมตร) ยาว (เมตร)
1
2
3
4
5
6
รวม......................บ่ อ

บ่อ
ที่

รวม ...............ไร่

เลีย้ งในบ่ อปูน (เฉพำะที่ก่อสร้ ำงโดยอิฐบล็อกหรื ออิฐมอญ)
ขนาดบ่อปูน
ชนิดสัตว์น้ าที่เลี้ยงเป็ นหลัก
กว้าง(เมตร) ยาว (เมตร)

คิดเป็ นพื้นที่
(ตร.ม.)

1
2
3
4
5
6
รวม......................บ่ อ

รวม ...............ไร่

กาลังผลิต
โดยเฉลี่ยต่อปี
(กก.)
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เลีย้ งในกระชัง
บริ เวณที่เลี้ยงปลาในกระชัง คือ

ในบ่อปลา
อื่น ๆ (ระบุ)........................................................
แม่น้ า/อ่างเก็บน้ า ชื่อ......................................................................
ที่ต้ งั หมู่ที่............. ชื่อบ้าน....................................... ตาบล....................................อาเภอ...............................
กระชัง
ขนาดกระชัง
คิดเป็ น
กาลังผลิต
ที่
ชนิดสัตว์น้ าที่เลี้ยง
พื้นที่
โดยเฉลี่ยต่อปี
กว้าง(เมตร) ยาว (เมตร)
(ตร.ม.)
(กก.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม..........................กระชัง
รวม
...............ไร่
5. พร้ อมกับคำขอนี้ ข้ำพเจ้ ำได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูข้ อและผูแ้ ทน (กรณีมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นดาเนินการแทน) หรื อ
บัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผขู ้ อเป็ นนิติบุคคล)
หนังสื อมอบอานาจ
สาเนาเอกสารแสดงสิ ทธิใช้ที่ดิน
กรณีเกษตรกรเป็ นเจ้าของที่ดิน/เป็ นผูม้ ีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน
โฉนดที่ดิน เลขที่..........................
นส.3
เลขที่..........................
นส. 3ก เลขที่..........................
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สปก. 4-01 เลขที่..........................
สค. 1
เลขที่..........................
กสน. 3 เลขที่........................ กสน. 5 เลขที่........................ (กรณี อยูใ่ นเขตนิคมสหกรณ์)
พ.ส.23 เลขที่.......................... (กรณี อยูใ่ นพื้นที่ป่าสงวน)
ส.ท.ก.
เลขที่.......................... (กรณีสิทธิทากินอยูใ่ นเขตป่ าสงวน)
ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เลขที่..................
แบบ ทบ 1-2 เลขที่.................................(กรณีไม่สามารถนาเสาเอกสารแสดงการเป็ นผูม้ ีสิทธิใช้
ประโยชน์ในที่ดินมาได้
เอกสารอื่นที่แสดงว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน (ระบุ)....................... เลขที่..................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็ นความจริ งทั้งสิ้ น
(ลงมือชื่ อ).........................................................ผู้ยื่นคำขอ
(.......................................................)
วันที่...........เดือน................................พ.ศ...............
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน
(ลงชื่อ).............................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจเอกสารหลักฐาน
(....................................................)
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ.....................

ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ตู รวจสอบฟำร์ ม
เห็นควรรับขึ้นทะเบียน
ไม่เห็นควรรับขึ้นทะเบียน เนื่ องจาก.....................
.............................................................................
(ลำยมือชื่ อ).......................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ..........

คำสั่ง
...........................................................
………………………………………
……………………………………
(ลำยมือชื่ อ)...................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ..........

