
 

 

เลขที่เอกสาร….......................... 
(บันทึกโดยส านักงานประมงจังหวัด)
จังหวัด) 

 
 

   
 
       

 
แบบค ำขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

---------------------------------------------------- 
        เขียนที่………...…………...………………………. 
        วันที่……….เดือน…….…..………พ.ศ…………. 

๑. ข้ำพเจ้ำ       นาย      นาง      นางสาว …………………………………….............……………………………............................... 
๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดำ อายุ…..…ปี วัน / เดือน / ปีเกิด                                         
สัญชาติ………….…..…  

เลขประจ าตัวประชาชน                   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่.……....…..… ตรอก/ซอย………....……….....……… ถนน…………..............……. หมู่ที่…….......…... 
ชื่อหมู่บ้าน............................. ต าบล/แขวง………….…...…....... อ าเภอ/เขต……….…..….......…… จังหวัด…….........….…...……. 
รหัสไปรษณีย์…….........……….หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่...........................………..…..……................………………… 
โทรสาร……….............…………....................................………E-mail........................................................................................  

๑.๒ เป็นนิติบุคคล  
๑.๒.๑ นิติบุคคลประเภท…………….…….....................ชื่อนิติบุคคล…...........….......................................... 

จดทะเบียนเมื่อ………………….................…….ทะเบียนเลขท่ี                                                        (ในกรณีเป็นนิติ
บุคคล ให้กรอก เลข ๐ ในช่องแรก ช่องที่ ๒ และ ๓ กรอกรหัสจังหวัด และตามด้วยเลขทะเบียนนิติบุคคลเดิม ๑๐ หลัก)  
มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่…....…… ตรอก/ซอย..….…..…….............…. ถนน….…….....................………………………………......….…. 
หมู่ที่…… ชื่อหมู่บ้าน........................... ต าบล/แขวง…………….........….. อ าเภอ/เขต…………......……….จงัหวัด………….......….. 
รหัสไปรษณีย์…...……….. หมายเลขโทรศัพท์…………………………….....................………… โทรสาร……….............………………… 

๑.๒.๒ โดย       นาย     นาง     นางสาว ……………………...............……………….......เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อ 
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อายุ…......ป ีสัญชาติ……....เลขประจ าตัวประชาชน    
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่.………....… ตรอก/ซอย………...........……….……… ถนน………......….....………. หมู่ที…่…........…... 
ชื่อหมู่บ้าน............................. ต าบล/แขวง…………......…...…. อ าเภอ/เขต……….….…........…… จังหวัด………...........…...….….. 
รหัสไปรษณีย์……....…......…….หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่...........................………..…..……................………………… 
โทรสาร……….............……………………………………….…………E-mail........................................................................................ 
  ๑.๒.๓ โดยมีผู้จัดการ/ผู้ด าเนินกิจการ ชื่อ      นาย     นาง     นางสาว …………....…..........………………...  
อายุ……….......ปี  สัญชาต…ิ………........………………เลขประจ าตัวประชาชน             
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่.………....… ตรอก/ซอย……………….…...........…… ถนน………….....………....... หมู่ที่……........…... 
ชื่อหมู่บ้าน............................. ต าบล/แขวง………….…...…....... อ าเภอ/เขต……….….…........…… จังหวัด…….........….…………... 
รหัสไปรษณีย์……....…......…….หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่...........................………..…..……................………………… 
โทรสาร……….............……………………………………….…………E-mail ……….............................................................................. 
 

แบบ ทบ ๑-๑ 



 

 
๒. ข้อมูลสถำนที่ตั้งฟำร์ม และส ำนักงำน     

๒.๑ ชื่อฟาร์ม/ชื่อเกษตรกร............................................................................................................................. 
สถานที่ตั้งฟาร์ม....................... ตรอก/ซอย.............................................. ถนน...................................... หมู่ที่.....................  
ชื่อหมู่บ้าน............................... ต าบล/แขวง…….….…........…. อ าเภอ/เขต……….….……........… จังหวัด……….…...….......….... 
รหัสไปรษณีย์........................ หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่...........................………..…..……................………………… 
โทรสาร……….............…………………………………………….……E-mail Address....................................................................... 
 
หมำยเหตุ :    ๑. กรณีไม่มีบ้านเลขท่ี ให้บันทึกเครื่องหมาย “ - ” 

        ๒. เขตเทศบาล กรณีไม่มีหมู่ ให้บันทึกหมู่ท่ี “ ๐ ”  
        ๓. ฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล กรณีท่ีไม่สามารถระบุหมู่ที่ ให้บันทึก หมู่ที่ “ ๙๙ ”  
        ๔. กรณีฟาร์มที่มีอาณาบริเวณครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่า ๑ หมู่ ให้บันทึกหมู่ที่มีพ้ืนที่ฟาร์มมากที่สุด 
 

๒.๒ ส านักงาน ชื่อ........................................................................... ................................................................  
อยู่เลขท่ี....................... ตรอก/ซอย..................... ......................... ถนน................................................ หมู่ที่............. ..........  
ชื่อหมู่บ้าน............................... ต าบล/แขวง…….….….........…. อ าเภอ/เขต……….….…......…… จังหวัด……….…...…..........….... 
รหัสไปรษณีย์........................ หมายเลขโทรศัพท์………..…..………………................……… โทรสาร…………………….............…… 
 
๓. แผนที่แสดงสถำนที่ตั้งฟำร์มโดยสังเขป (เพ่ือความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการเดินทางเข้าไปติดต่อที่ฟาร์ม) 
    โปรดระบุจุดพิกัดโดยใช้ระบบพิกัด UTM พ้ืนหลักฐาน WGS ๑๙๘๔  
    จุดพิกัดฟาร์ม E……………………………………………..N……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทบ ๑-๑ หน้า ๒  



 

 

 

๔. มีควำมประสงค์ขอขึ้นทะเบียน ดังต่อไปนี้  
      ๔.๑ ประเภทโรงเพำะฟัก/อนุบำล (ให้กาในช่อง      เพียงกิจกรรมเดียว)  
 เพาะฟักอย่างเดียว      เนื้อท่ีเพาะฟักรวมของฟาร์ม (ไร่).............................. 
     เพาะฟักและอนุบาล    เนื้อท่ีเพาะฟักและอนุบาลรวมของฟาร์ม (ไร่)......................... 
 อนุบาลอย่างเดียว       เนื้อท่ีอนุบาลรวมของฟาร์ม (ไร่)............................................. 

ชนิดสัตว์น้ า เนื้อท่ีเพาะฟัก/อนุบาลรวมของกลุม่สัตว์น้ า (ไร่) ก าลังผลติโดยเฉลี่ยต่อปี (ตัว) 

กุ้งทะเล   
   ๑.กุ้งกุลาดำ   
   ๒.กุ้งขาว   
   ๓.กุ้งแชบ๊วย   
   ๔.กุ้งอื่นๆ(ระบุ)..................   
กุ้งน้ ำจืด    
   ๑.กุ้งก้ามกราม   
   ๒.กุ้งอื่นๆ(ระบุ)...................   
ปลำน้ ำจืด (ระบุชนิด)   
   ๑.   
   ๒.   
   ๓.   
   ๔.   
   ๕.   
ปลำทะเล (ระบุชนิด)   
   ๑.   
   ๒.   
   ๓.   
หอยทะเล (ระบุชนิด)   
   ๑.   
   ๒.   
   ๓.   
หอยน้ ำจืด (ระบุชนิด)   
   ๑.   
   ๒.   
   ๓.   
ปู (ระบุชนิด)   
   ๑.   
   ๒.   
   ๓.   
ปลำสวยงำม (ระบุชนิด)   
   ๑.   
   ๒.   
   ๓.   
สัตว์น้ ำอื่นๆ (ระบุชนิด)   
   ๑.   
   ๒.   
   ๓.   

ทบ ๑-๑ หน้า ๓ 

หมายเลขประจ าฟารม์ 
 

(บันทึกโดยเจา้หน้าที่ผู้รับค าขอ) 

 



 

 
 
        ๔.๒ ประเภทฟำร์มเลี้ยง (ให้กา ในช่อง      เพียงลักษณะการเลี้ยงเดียว) 
   

          เลี้ยงแบบยังชีพ    
 
       เลี้ยงแบบพาณิชย์                                        เนื้อท่ีเลี้ยงรวม(ตร.ม.)........................ 
       

 
 
 
 
 
 เลี้ยงกุ้งชนิดเดียว  เนื้อที่เลี้ยงรวม (ไร่).................... 

ชนิดพันธุก์ุ้ง 
(ให้บันทึกทุกชนิดที่เลี้ยง โดย
จ าแนกตามประเภทการเลี้ยง) 

ประเภทกำรเลี้ยง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) จ ำนวน 

บ่อ 
ที่เลี้ยง 

เนื้อที ่
เลี้ยง 
(ไร่) 

ก ำลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อปี 

(กก.) 
พัฒนำ 

(มีระบบการจัดการที่ดี 
และใช้พันธุ์จาก 

โรงเพาะฟักเท่านั้น ) 

กึ่งพัฒนำ 
(ปล่อยพันธุ์จากโรง

เพาะฟักเสริม) 

ธรรมชำต ิ
(ใช้พันธุ์จาก 

ธรรมชาติอยา่งเดียว) 

๑.       
๒.       
๓.       
 

เลี้ยงกุ้งหลำยชนิดรวมกันในบ่อเลี้ยงเดียว  เนื้อที่เลี้ยงรวม(ไร่) .............................. 

ชนิดพันธุก์ุ้ง 
(ให้บันทึกทุกชนิดที่เลี้ยง โดย 
  จ าแนกตามประเภทการ
เลี้ยง) 

ชนิด 
กุ้งทะเล 
ที่เลี้ยง 
เป็น
หลัก 

ประเภทกำรเลี้ยง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) 

จ ำนวน 
บ่อ 

ที่เลี้ยง 

เนื้อที ่
เลี้ยง 
(ไร่) 

ก ำลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อปี 

(กก.) 

พัฒนำ 
(มีระบบการจัดการที่ดี 

และใช้พันธุ์จาก 
โรงเพาะฟักเท่านั้น) 

กึ่งพัฒนำ 
(ปล่อยพันธุ์จากโรง

เพาะฟักเสริม) 

ธรรมชำต ิ
(ใช้พันธุ ์

จากธรรมชาติ 
อย่างเดียว) 

๑.        
๒.        
๓.        
 
เลี้ยงสัตว์น้ ำชนิดเดียว ( ปลา จระเข้ ตะพาบน้ า กบ ฯลฯ)   เนื้อที่เลี้ยงรวม...............ไร่ เนื้อท่ีเลี้ยงรวม.............ตร.ม. 

ชนิดสัตว์น้ ำ 
(ให้บันทึกจ าแนกตาม 
ประเภทการเลี้ยง) 

ประเภทกำรเลี้ยง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) จ ำนวนหน่วยที่เลี้ยง 

(บ่อ / แปลง / 
ร่อง / กระชัง) 

เนื้อที ่
เลี้ยง 
(ไร่) 

 
เนื้อที ่
เลี้ยง 

(ตร.ม.) 

ก ำลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อ

ปี 
(กก.) 

บ่อดิน
(ไร่) 

บ่อซีเมนต์/
บ่อพลำสติก

(ตร.ม.) 

นำ
(ไร่) 

ร่องสวน
(ไร่) 

กระชัง
(ตร.ม.) 

๑.          
๒.          
๓.          
๔.          
๕.          
๖.          

 

เนื้อท่ีฟาร์ม(ไร่)........................    เนื้อท่ีเลี้ยงรวม(ไร่)........................ 

หมำยเหต ุ: เลี้ยงแบบยังชีพ       หมายถึง การเลี้ยงสัตว์น้ า เพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงอาจมีเหลือ จ าหนา่ย จ่ายแจกบ้าง แต่เพยีงเล็กน้อย 
              เลี้ยงแบบพำณิชย ์    หมายถึง การเลี้ยงสัตว์น้ า โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อขายมากกว่าการบริโภค มีการจัดการบ่อที่ดี  มีการให้อาหาร  ซ้ือพันธุ์สัตว์น้ ามา 
                                                     ปล่อยและมีการก าหนดชว่งเวลาในการเลี้ยง ซ่ึงต้องมีการจัดการดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

 เนื้อที่ฟำร์ม         หมายถึง เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  โดยรวมเนื้อที่ผิวน้ าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง(รวมเพาะฟัก/ 
               อนุบาล)     บ่อพักน้ า คลองส่งน้ า คลองระบายน้ า คู  คันดิน ขอบบ่อ และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 

เนื้อที่เลี้ยง               หมายถึง  เนื้อทีผ่วิน้ าที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั้งหมด ไม่รวม บ่อพักน้ า คลองส่งน้ า คลองระบายน้ า คู คันดิน ขอบบ่อ สิ่งปลูกสรา้ง 
        

ทบ ๑-๑ หน้า ๔ 



 

 
เลี้ยงสัตว์น้ ำหลำยชนิดรวมกัน เนื้อท่ีเลี้ยงรวม...............ไร่ เนื้อท่ีเลี้ยงรวม.............ตร.ม. 

ชนิดสัตว์น้ ำ 
(ให้บันทึกจ าแนกตาม 
ประเภทการเลี้ยง) 

ประเภทกำรเลี้ยง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) จ ำนวนหน่วยที่เลี้ยง 

(บ่อ / แปลง / 
ร่อง / กระชัง) 

เนื้อที ่
เลี้ยง 
(ไร่) 

 
เนื้อที ่
เลี้ยง 

(ตร.ม.) 

ก ำลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อ

ปี 
(กก.) 

บ่อดิน
(ไร่) 

บ่อซีเมนต์/
บ่อพลำสติก

(ตร.ม.) 

นำ
(ไร่) 

ร่องสวน
(ไร่) 

กระชัง
(ตร.ม.) 

๑.          
๒.          
๓.          
๔.          
๕.          
๖.          

 
เลี้ยงหอย  (หอยทะเล ได้แก่ หอยแครง หอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยกะพง หอยมุก  หอยน้ าจืด ได้แก่ หอยขม   
                      หอยมุกน้ าจืด)  เนื้อท่ีเลี้ยงรวม(ไร่)............................. 

ชนิดหอย 
(ให้บันทึกทุกชนิดที่เลี้ยง โดย 

  จ าแนกตามประเภทการเลี้ยง) 

ประเภทกำรเลีย้ง 
(ให้กา  ตามประเภทการเลี้ยง) จ ำนวน

หน่วย 
ที่เลี้ยง๑/ 

เนื้อที ่
เลี้ยง 
(ไร่) 

ก ำลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อปี 

(กก.) ๒/ 
แบบ
แขวน 

แบบ 
ปักหลัก/ 

วำงเสำหิน
หรือซีเมนต์ 

แบบ 
หว่ำน 
กับพื้น 
ทะเล 

แบบ 
หว่ำน 
เลี้ยงใน 
บ่อดิน 

วิธีกำร 
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

๑.         

๒.         

๓.         

         
   ๑/ มีหน่วยขึ้นกับประเภทการเลีย้ง ดังนี้ ๑. แบบแขวน หน่วยเป็น “พวง”  
                                                  ๒.  แบบปักหลัก วางเสาหินหรือซีเมนต์ หน่วยเป็น “หลัก”  
                                                  ๓.  แบบหว่านกับพ้ืนทะเล หน่วยเป็น “แปลง”         
                                                  ๔.  แบบหว่านในบ่อดิน หน่วยเป็น “บ่อ”  
                                                  ๕. แบบอ่ืนๆ ให้ระบุหน่วยไว้ข้างท้ายจ านวน  

ถ้าประเภทการเลี้ยงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมีหน่วยแตกตา่งจากท่ีก าหนดไว้ ให้ระบุหน่วยไว้ข้างท้ายจ านวนเช่นกัน    
       ๒/ ก าลังการผลติโดยเฉลีย่ต่อปี ของหอยมุก(ทะเล)และหอยมุก(น้ าจืด) ใหร้ะบุหน่วยเป็น “ตัว”  

เลี้ยงปู ได้แก่ ปูทะเล  ปูม้า ฯลฯ        เนื้อท่ีเลี้ยงรวม (ไร่)........................ เนื้อท่ีเลี้ยงรวม (ตร.ม.)........................ 

ชนิดพันธุ์ป ู
(ให้บันทึกทุกชนิดที่เลี้ยง โดย 

  จ าแนกตามประเภทการเลี้ยง) 

ประเภทกำรเลีย้ง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) จ ำนวนหน่วยที่เลี้ยง 

(บ่อ / กระชัง / คอก / 
อื่นๆ(ระบุ)) 

เนือ้ที่ 
เลี้ยง 
(ไร)่ 

 
เนือ้ที่ 
เลี้ยง 

(ตร.ม.) 

ก ำลังผลิต 
โดยเฉลีย่ 

ต่อปี (กก.)  บ่อดิน 
(ไร่) 

บ่อซีเมนต์/ 
บ่อพลำสติก

(ตร.ม.) 

กระชัง
(ตร.ม.) 

คอก
(ไร่) 

วิธีกำรอื่นๆ 
(ระบุ) 

๑.          
๒.          
๓.          
๔.          
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เลี้ยงปลำสวยงำม ได้แก่ ปลาสอด ปลาคาร์ฟ ปลากดั ปลาหมอสี ฯลฯ เนื้อท่ีเลี้ยงรวม.....................ไร ่

              เนื้อท่ีเลี้ยงรวม.........................ตร.ม.                                                                                          

ชนิดพันธุ์ปลำ 
(ให้บันทึกทุกชนิดที่เลี้ยง โดย 

  จ าแนกตามประเภทการเลี้ยง) 

ประเภทกำรเลีย้ง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) จ ำนวนหน่วย 

ที่เลี้ยง 
(บ่อ / อื่นๆ(ระบุ)) 

เนื้อที่ 
เลี้ยง 
(ไร่) 

 
เนื้อที่ 
เลี้ยง 

(ตร.ม.) 

ก ำลังผลิต 
โดยเฉลีย่ต่อป ี

 (ตัว) บ่อดิน(ไร่) 
บ่อซีเมนต์/ 
บ่อพลำสติก

(ตร.ม.) 
วิธีกำรอื่นๆ 

(ระบุ) 

๑.        
๒.        
๓.        
๔.        
๕.        
๖.        
๗.        
๕. พร้อมกับค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วยแล้ว คือ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอและผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทน)  
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 
หนังสือมอบอ านาจ 
ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน 
       กรณีเกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด  

 ส าเนาโฉนด เลขที่............................................. 

 แบบ ทบ ๑-๒ เลขที่............................................. (กรณไีม่สามารถน าส าเนาโฉนดมาแสดงได้) 
       กรณีเกษตรกรเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน  

 ส าเนา น.ส.๓ เลขที่............................................. 

 ส าเนา น.ส. ๓ ก เลขที่............................................. 

 ส าเนา สปก.๔-๐๑ เลขที่............................................. 

 ส าเนา ส.ค.๑ เลขที่............................................. 

 ส าเนา กสน.๓ เลขที่.............................................หรือ กสน. ๕ เลขที่.............................................  
(กรณีอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์)  

 พ.ส. ๒๓ เลขที่............................................. (กรณีอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน)  

 ส.ท.ก. เลขที่............................................. (กรณีสิทธิท ากินอยู่ในเขตป่าสงวน)  

 เอกสารอ่ืนที่แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน (ระบุ)............................เลขที่.......................... 

 แบบ ทบ ๑-๒ เลขที่............................................. (กรณีไม่สามารถน าส าเนาเอกสารแสดงการเป็นผู้มี
สิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินมาได้)  
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      กรณีเกษตรกรครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยไม่มีสิทธิได้รับเอกสารแสดงสิทธิใด  ๆจากทางราชการ แต่มี ภบท.๕ 

 ภบท.๕ และ ภบท.๑๑ 
      กรณีเกษตรกรครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยไม่มีสิทธิได้รับเอกสารแสดงสิทธิใดๆ จากทางราชการ 
แต่มี ภบท.๕ โดยไม่มี ภบท.๑๑ 

 ภบท.๕ และ แบบ ทบ ๑-๓ 
      กรณีเกษตรกรท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ า ที่ดินสาธารณะประโยชน์ หรือที่ดินของรัฐ  

 ใบอนุญาต หรือ 

 หนังสืออนุญาต 
      กรณีเกษตรกรครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินที่อยู่เขตป่าหรือเขตอุทยาน โดยมิใช่การบุกรุกและไม่มี
สิทธิได้รับเอกสารสิทธิใด ๆ  

 แบบ ทบ ๑-๓ 
      กรณีเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่ดินของบุคคลอ่ืน  

 ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิการใช้ที่ดินของบุคคลอ่ืน และ 

 เอกสารแสดงถึงการยินยอมให้ใช้ที่ดิน (ระบุ)..............................................................หรือ 

 แบบ ทบ ๑-๔ 
      กรณีเกษตรกรท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของบุคคลอ่ืน โดยไม่มีเอกสารแสดงสิทธิการใช้ที่ดินของบุคคลอ่ืน 
และไม่มีเอกสารแสดงการยินยอมให้เกษตรกรใช้ที่ดินนั้น 

 แบบ ทบ  ๑-๒ หรือ 

 เอกสารการท าประชาคม 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทั้งสิ้น                                  

                                               (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ยื่นค าขอ 

       (........................................................)    
             วันที่...........เดือน................................พ.ศ. ........... 

       หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 

(ลงช่ือ).......................................................................พนักงานเจ้าหนา้ที่ผู้ตรวจเอกสารหลักฐาน 
                 (.................................................................) 
            วันท่ี...........เดือน................................พ.ศ. ........... 
ควำมเห็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบฟำร์ม    ค ำสั่ง 
    เห็นควรรับขึ้นทะเบียน                                                                ......................................................................................   
    ไม่เห็นควรรบัขึ้นทะเบียน  เนือ่งจาก......................................  ...................................................................................... 
     ..............................................................................................                       

    (ลงช่ือ)...........................................................                               (ลงช่ือ)............................................................ 
      (.................................................................)                      (...........................................................)   

     ต าแหน่ง.....................................................................                ต าแหน่ง....................................................................... 
     วันท่ี...........เดือน................................พ.ศ. ...............                             วันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ. ............... 
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