
  

    

เลขที่เอกสาร……………………......        
(บันทึกโดยส านักงานประมงจังหวดั)      
  

ค ำขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง 
---------------------------------------------------- 

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

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

เลขประจ าตัวประชาชน                   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี.……....…..… 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…………......……….จังหวัด………….......….. 
รหัสไปรษณีย์…...……….. หมายเลขโทรศัพท์…………………………….....................………… โทรสาร……….............………………… 

๑.๒.๒ โดย       นาย     นาง     นางสาว ……………………...............……………….......เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อ 
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อายุ…......ป ีสัญชาติ……....เลขประจ าตัวประชาชน    
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี.………....… 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 เลขท่ี.………....… ตรอก/ซอย……………….…...........…… ถนน………….....………....... หมู่ที่……......…... 
ชื่อหมู่บ้าน............................ ต าบล/แขวง………….…...…....... อ าเภอ/เขต……….….…........…… จังหวัด…….........….…...……... 
รหัสไปรษณีย์……....…......…….หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่...........................………..…..……................………………… 
โทรสาร……….............……………………………………….…………E-mail……………......................................................................... 
 
 
 

แบบ ทบ. ๒ - ๑ 



  

    

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ 
          
(บันทึกโดยส านักงานประมงจังหวัด) 

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ 
          
(บันทึกโดยส านักงานประมงจังหวัด) 

๒.ข้อมูลสถำนที่ประกอบกำรหรือส ำนักงำน 
 

 สถานที่ประกอบการหรือสถานที่ผลิต/ ชื่อกิจการ/ ชื่อผู้ประกอบการ…………………………………….... 
อยู่เลขท่ี………….............. ตรอก/ซอย…………........……ถนน…………........………….....…....….หมู่ที่………........ 
ชื่อหมู่บ้าน...............................ต าบล/แขวง…………........….....อ าเภอ/เขต……….....…….......จังหวัด……….............. 
รหัสไปรษณีย์…………….......…หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่…….......……...…โทรสาร............................... 
หมำยเหตุ :  ๑. กรณไีม่มบี้านเลขท่ี  ให้บันทึกเครื่องหมาย   “ - “ 
     ๒. เขตเทศบาล  กรณไีม่มีหมู่  ให้บันทึกหมู่ที่  “ ๐ “ 
 

 
๓. มีควำมประสงค์จะขอขึ้นทะเบียน  

หมำยเหตุ :      ๑.ใส่เครื่องหมาย     ในช่อง       หน้าข้อความที่ต้องการ  
           ๒.สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ หัวข้อ 
 
       ๓.๑ ประเภทโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ    

 โรงงำนผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ 
 โรงงำนผลิตอำหำรเสริม (Premix) / วิตำมิน  
 อื่นๆ ระบุ……………………............................................................................. 

 
      ๓.๒ ประเภทผู้ค้ำปัจจัยกำรผลิตสัตว์น้ ำ    

 อำหำรสัตว์น้ ำ   
อาหารสตัว์ผสมส าเรจ็รูป   
หัวอาหารสตัว ์
สารผสมล่วงหน้า  เช่น  Premix 
 

 อำหำรเสริมส ำหรับสัตว์       
อาหารเสริมโปรตีน    อาหารเสริมไขมัน    
อาหารเสริมวติามิน   อาหารเสริมแร่ธาต ุ
 

 ยำและสำรเคมี   
 วัสดุ อุปกรณ์   
 อื่นๆ (ระบุ)………................................................................................................... 

ทบ. ๒ – ๑ หน้า ๒ 



  

    

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ 
          
(บันทึกโดยส านักงานประมงจังหวัด) 

 

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ 
          
(บันทึกโดยส านักงานประมงจังหวัด) 

    ๓.๓ ประเภทแพ พ่อค้ำคนกลำง ผู้รวบรวมสัตว์น้ ำ  
 ตลำดกลำง   

 ปลา    กุ้ง     ปู  
 หมึก    หอย   
 สัตว์น้ าอื่นๆ ระบ.ุ........................................................................................ 
 

 แพ  
 ปลา    กุ้ง     ปู   
 หมึก    หอย   
 สัตว์น้ าอื่นๆ ระบ.ุ....................................................................................... 
 

 ผู้รวบรวม / พ่อคำ้คนกลำง (โบรกเกอร์) / ผู้จับสัตว์น้ ำ  
 กุ้งกุลาด า   กุ้งขาว    กุ้งก้ามกราม 
 กุ้งอื่นๆ ระบุ............................................................................................... 
 ปลาน้ าจืด    ปลาทะเล    ปู   
 หมึก    หอย   
 สัตว์น้ าอื่นๆ ระบุ………........................................................................... 
 

    ๓.๔ ประเภทสถำนประกอบกำรแปรรูปเบื้องต้น 
 
 

  
(สถานประกอบการแปรรูปเบื้องตน้ หรือ ล้ง  หมายถึง ผู้ด าเนินการแปรรูปสัตว์น้ าในข้ันต้นและ/หรือส่งขายให้กับโรงงานแปรรูปสตัว์น้ า 
โดยมไิด้ท าการแปรรูปและส่งออกสัตว์น้ าโดยตรง เช่น แกะกุ้ง  ลอกหนังหมึก  แกะ/ต้มปู แกะหอย  ตดัหัว-ควักไส้ปลา แลป่ลา  และ
ลักษณะอื่น ๆ  ให้ระบุรายละเอียด) 

 

จ านวนคนงาน................................................................. 
 

ชนิดสัตว์น้ ำที่ใช้ในกำรแปรรูป 
ลักษณะของกำรแปรรูป  ระบุ  () ปริมำณวัตถุดิบ

โดยเฉลี่ย   
(กก./วัน) แกะ แกะ/ต้ม ต้ม แล่ 

ลอก
หนัง 

ตัดหัว-
ควักไส้ 

  
 

   ปลา           
   กุ้งสุก           
   กุ้งดิบ           
   ปู           
   หมึก           
   หอยสุก           
   หอยดิบ           
   สัตว์น้ าอื่นๆ ระบุ........................           
   ....................................................           
   ....................................................           

 

 
 
 
 
 

ทบ. ๒ – ๑ หนา้ ๓ 



  

    

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ 
          
(บันทึกโดยส านักงานประมงจังหวัด) 

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ 
          
(บันทึกโดยส านักงานประมงจังหวัด) 

 
       ๓.๕ ประเภทสถำนประกอบกำรห้องเย็น 

                 (หมายถึงห้องเย็นท่ีท าหน้าที่รับฝากสัตว์น้ า  โดยมไิดป้ระกอบกิจการแปรรูปอ่ืนๆ)  
 
 

จ านวนคนงาน...................................................            ขนาดความจุห้องเย็น...............................................................(ตัน) 
จ านวนห้องเย็น...................................ห้อง        ความสามารถในการท าความเย็นจนแข็ง...................................................   (ตัน/วัน) 

 

ชนิดของวัตถุดิบท่ีรับฝำก :  
 

  ปลา   กุง้   ปู   หมึก   หอย      
  อื่นๆ ระบ.ุ.................................................................................................................... 
  อื่นๆ ระบ.ุ.................................................................................................................... 
 

๓.๖ ประเภทสถำนประกอบกำรแปรรูปพื้นเมือง   
        (หมายถึง โรงงาน หรือสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ าอื่นๆ  ที่ไมใ่ช่การแช่เย็น 
แช่แข็งหรือบรรจุกระป๋อง  เช่น ผลิตภณัฑ์ทีผ่่านกระบวนการหมักดอง   การท าเค็ม  ตากแห้ง   
ย่าง-รมควัน  น้ าพริก  ผลติภณัฑพ์ร้อมบริโภคและ ผลิตภณัฑ์อื่นๆ  ให้ระบุรายละเอียด ฯลฯ) 

 

จ านวนคนงาน.............................……………………........... 
 

ประเภทของกำรแปรรูป 
ชนิดสัตว์น้ ำที่ใช้ในกำรแปรรูป 

(ระบุ)  
ปริมำณสัตว์น้ ำสดที่ใช้ในกำร
แปรรูปโดยเฉลี่ย(กก./เดือน) 

 ๑.ผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกระบวนกำรหมักดอง     
น้ าปลา     
น้ าบูด ู     
น้ าป ู     
กะป ิ     
ไตปลา     
ปลาร้า     
หอยดอง     
ปูดอง     
อื่นๆ ระบุ....................................     
อื่นๆ ระบุ....................................     
อื่นๆ ระบุ....................................     

 ๒.ผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกระบวนกำรท ำเค็ม      

 ปลาเค็ม     

 ปูเค็ม     

 แมงกะพรุน     

 อื่นๆ ระบุ.....................................     

 อื่นๆ ระบุ.....................................     

 
 

ทบ. ๒ - ๑ หน้า ๔ 



  

    

 
ต่อ  ประเภทสถำนประกอบกำรแปรรูปพ้ืนเมือง /ประเภทผลิตภัณฑ์ตำกแห้ง 
 

ประเภทของกำรแปรรูป 
ชนิดสัตว์น้ ำที่ใช้ในกำรแปรรูป 

(ระบุ)  
ปริมำณสัตว์น้ ำสดที่ใช้ในกำร
แปรรูปโดยเฉลี่ย(กก./เดือน) 

 ๓.ผลิตภัณฑ์ตำกแห้ง       

ปลากะตักตากแห้ง     

ปลาแห้ง     

กุ้งแห้ง     

หมึกแห้ง     

หอยแห้ง     

อื่นๆ ระบุ.....................................     

 ๔.ผลิตภัณฑ์ ย่ำง-รมควัน     

 ย่าง-รมควัน     

 ปลากรอบ     

 อื่นๆ ระบุ.....................................     

 อื่นๆ ระบุ.....................................     

 ๕.ผลิตภัณฑ์น้ ำพริก       

 น้ าพริกเผา     

 น้ าพริกต้มย า      

 กุง้ป่นปรุงรส     

 ปลาป่นปรุงรส     

 อื่นๆ ระบุ.....................................     

 อื่นๆ ระบุ.....................................     

 ๖.ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค      

 ข้าวเกรียบปลา/กุ้ง/ป ู     

 ปลาเส้นปรุงรส     

 หมึกปรุงรส     

 อื่นๆ ระบุ.....................................     

 อื่นๆ ระบุ.....................................     

 อื่นๆ ระบุ.....................................     

 อื่นๆ ระบุ.....................................     

 อื่นๆ ระบุ.....................................     

ทบ. ๒ - ๑ หน้า ๕ 



  

    

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ 
          
(บันทึกโดยส านักงานประมงจังหวัด) 

 
ต่อ  ประเภทสถำนประกอบกำรแปรรูปพ้ืนเมือง /ประเภทผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
 

ประเภทของกำรแปรรูป 
ชนิดสัตว์น้ ำที่ใช้ในกำรแปรรูป 

(ระบุ)  
ปริมำณสัตว์น้ ำสดที่ใช้ในกำร
แปรรูปโดยเฉลี่ย(กก./เดือน) 

 ๗.ผลิตภัณฑ์อื่นๆ   ระบุชนิดผลิตภัณฑ์      

ปลานึ่ง-อบ     

อื่นๆ ระบุ.....................................     

อื่นๆ ระบุ.....................................     
 
 
 

       ๓.๗ ประเภทโรงงำนแปรรูปสัตว์น้ ำและผลิตภัณฑ์ 
 ๓.๗.๑  ห้องเย็น 
 
 
 ( หมายถึง ห้องเย็นท่ีประกอบกิจการแปรรปูสัตว์น้ าและผลิตภณัฑ์  เช่น   แช่เย็น/แช่แข็ง  ซูริมิ  แปรรูปพร้อมรับประทาน  
แปรรูปพร้อมปรุง  และผลติภณัฑอ์ื่นๆ ให้ระบุรายละเอียด  ) 
 

จ านวนคนงาน..............................          ความสามารถในการท าความเย็นจนแข็ง........................................................ (ตัน/วัน) 
ขนาดความจุห้องเย็น..........................(ตัน)      จ านวนห้องเย็น..............ห้อง     ก าลังการผลติโดยเฉลีย่..................................(ตัน/เดือน) 
 

ชนิดสัตว์น้ ำที่ใช้ในกำรแปรรูป 
     ๑. แช่เย็น/แช่แข็ง  ปริมาณสตัว์น้ าสด รวมที่ใช้ในการแปรรูปโดยเฉลี่ย.....................................(กก./เดือน) 

 ปลาทูน่า  ปลาโอ   ปลา   กุ้ง  
 ปู   หมึก   หอย   สัตว์น้ าอื่นๆ  ระบุ......................................................... 

     ๒. ซูริมิ   ปริมาณสตัว์น้ าสด รวมที่ใช้ในการแปรรูปโดยเฉลี่ย.....................................(กก./เดือน) 
 ปลา  ระบุชนิด...................................................  ปลา  ระบุชนิด............................................................... 
 ปลา  ระบุชนิด..................................................  ปลา  ระบุชนิด............................................................... 

     ๓. แปรรูปพร้อมรับประทำน  
(ผลิตภัณฑแ์ปรรูปพร้อมรบัประทานและแปรรูปพร้อมปรุง เช่น   ติ่มซ า  กุ้งชุบแป้งทอด  ต้มย ากุ้ง  ฯลฯ) 
ปริมาณสตัว์น้ าสด รวมที่ใช้ในการแปรรูปโดยเฉลี่ย................................................................(กก./เดือน) 

 ผลิตภัณฑ์ ระบ.ุ..........................................ชนิดสัตว์น้ า ระบุ...................................................................... 
 ผลิตภัณฑ์ ระบ.ุ..........................................ชนิดสัตว์น้ า ระบุ...................................................................... 
 ผลิตภัณฑ์ ระบ.ุ..........................................ชนิดสัตว์น้ า ระบุ...................................................................... 

     ๔.ลูกชิ้น-ทอดมัน  
ปริมาณสตัว์น้ าสด รวมที่ใช้ในการแปรรูปโดยเฉลี่ย................................................................(กก./เดือน) 

 ปลา    กุ้ง   ปู   อื่นๆ ระบุ............................................................. 
      ๕. อื่นๆ  ระบุผลิตภัณฑ์   

ปริมาณสตัว์น้ าสด รวมที่ใช้ในการแปรรูปโดยเฉลี่ย................................................................(กก./เดือน) 
 ผลิตภัณฑ์ ระบ.ุ..........................................ชนิดสัตว์น้ า ระบุ...................................................................... 
 ผลิตภัณฑ์ ระบ.ุ..........................................ชนิดสัตว์น้ า ระบุ...................................................................... 
 ผลิตภัณฑ์ ระบ.ุ..........................................ชนิดสัตว์น้ า ระบุ...................................................................... 
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หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ 
          
(บันทึกโดยส านักงานประมงจังหวัด) 

 
 ๓.๗.๒ สัตว์น้ ำบรรจุกระป๋อง 
 

จ านวนคนงาน...................................            ก าลังการผลิตโดยเฉลีย่ .............................................................. (ตัน/เดือน) 
ปริมาณสตัว์น้ าสด  รวมที่ใช้ในการแปรรูปโดยเฉลีย่..........................................................................(กก./เดือน) 
 

ชนิดสัตว์น้ ำที่ใช้ในกำรแปรรูป 
 ปลาเบญจพรรณ   ปลาทูน่า                 ปลาโอ             ปลาซารด์ีน/แมคเคอเรล 
 กุง้    ปู   หมึก   หอย   
 สัตว์น้ าอื่นๆ  ระบุ..................................................................................................................... 
 

       ๓.๘ ประเภทผู้น ำเข้ำ - ส่งออกสัตว์น้ ำ 
  ๓.๘.๑ ผู้น ำเข้ำสัตว์น้ ำ 

      ๓.๘.๑.๑  น ำเข้ำสัตว์น้ ำมีชีวิต 
   ๑.พ่อแม่พันธ์ุ 
   ๒.สัตว์น้ ามีชีวิต เพื่อการบรโิภค 

   ๓.สัตว์น้ าสวยงาม 
    ๓.๘.๑.๒  น ำเข้ำสัตว์น้ ำแช่เย็น / แช่แข็ง 
    ๓.๘.๑.๓  สัตว์น้ ำที่น ำเขำ้ในลักษณะอ่ืนๆ  ระบุ..................................................................................... 

 ๓.๘.๒ ผู้ส่งออกสัตว์น้ ำ 
     ๓.๘.๒.๑  ส่งออกสัตว์น้ ำมีชีวิต 

  ๑.พ่อแม่พันธ์ุ  
  ๒.สัตว์น้ ามีชีวิต เพื่อการบรโิภค 
  ๓.สัตว์น้ าสวยงาม 

     ๓.๘.๒.๒  ส่งออกสัตว์น้ ำแช่เย็น / แช่แข็ง 
     ๓.๘.๒.๓  ส่งออกสัตว์น้ ำบรรจุกระป๋อง 

 

      ชนิดสัตว์น้ ำที่ส่งออก 
 ปลาทูน่า                 ปลาเบญจพรรณ        กุ้ง        ปู         หมึก 
 หอย   สัตว์น้ าอื่นๆ  ระบุ.......................................................................... 

 

        ๓.๘.๒.๔  ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปพื้นเมือง   
( ผลิตภัณฑ์แปรรูปพ้ืนเมือง หมายถึง การแปรรูปสตัว์น้ าอื่นๆ  ท่ีไม่ใช่การแช่เย็น  แช่แข็งหรือบรรจุกระป๋อง   

เช่น  ผลิตภณัฑ์ทีผ่่านกระบวนการหมักดอง   การท าเคม็  ตากแห้ง  ย่าง-รมควัน  น้ าพริก  ผลิตภัณฑ์พร้อมบรโิภค และ
ผลิตภณัฑ์อื่นๆ  ให้ระบุ รายละเอยีด ฯลฯ ) 

  ผลิตภณัฑ์ ระบ.ุ.............................................................................................................................. 
  ผลิตภณัฑ์ ระบ.ุ.............................................................................................................................. 
  ผลิตภณัฑ์ ระบ.ุ.............................................................................................................................. 
  ผลิตภณัฑ์ ระบ.ุ............................................................................................................................... 
  ผลิตภณัฑ์ ระบ.ุ............................................................................................................................... 
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หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ 
          
(บันทึกโดยส านักงานประมงจังหวัด) 

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ 
          
(บันทึกโดยส านักงานประมงจังหวัด) 

๓.๙ ผู้ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับสัตว์น้ ำอื่นๆ 
 

         ( ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ าอ่ืนๆ  เช่น  หนังจระเข้  หนังปลากระเบน   
เปลือกหอย-กุ้ง-ปู   ม้าน้ าตากแหง้  และสัตว์น้ าอื่นๆ  ให้ระบุ รายละเอียด ฯลฯ ) 
 ผลิตภัณฑ ์ระบ.ุ...................................................................................................................................................... 
 ผลิตภัณฑ ์ระบ.ุ...................................................................................................................................................... 
 ผลิตภัณฑ ์ระบ.ุ...................................................................................................................................................... 
 ผลิตภัณฑ ์ระบ.ุ...................................................................................................................................................... 
 ผลิตภัณฑ ์ระบ.ุ...................................................................................................................................................... 

 ๓.๑๐ ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรกีฬำ , สันทนำกำร และกำรพักผ่อนหย่อนใจ 
                      เช่น บ่อตกปลำ ,สปำปลำ ฯลฯ 

 ระบ.ุ................................................................................................................. 
 ระบ.ุ................................................................................................................. 
 ระบ.ุ................................................................................................................. 

๔. พร้อมกับค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วยแล้ว คือ 
        ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และมีผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 
                 ผู้ขออนุญาตไม่เกินหกเดือน 
        หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จดัการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล   
                 ( กรณีนิติบคุคลเป็นผู้ขออนุญาต ) 
        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชนได้  
             ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
          ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจส าหรับคนต่างด้าว (กรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว) 
        ส าเนาใบอนุญาต……………………………………......................................................................... 
                                   หนังสือมอบอ านาจ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทั้งสิ้น 
     (ลงชื่อ)……………………………………ผู้ยื่นค าขอ   

                วันที่................เดือน..............................พ.ศ................. 
              

ควำมเห็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอ    ค ำสั่ง 
 หลักฐานถูกต้องครบถ้วน       ....................................................................................  
 รอเอกสารเพิ่มเติม(ระบุ)....................................             ....................................................................................      
 (ลงชื่อ)……………………………...............                            (ลงชื่อ)……………………………......................... 

      (..............................................................)                   (......................................................................) 
ต าแหน่ง....................................................................  ต าแหน่ง........................................................... 
วันที่................เดือน..............................พ.ศ.............              วันที่................เดือน..............................พ.ศ................. 

ทบ. ๒ - ๑ หน้า ๘ 


