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เกษตรกรกรอกข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน 

รายการ 
ความเสียหาย การช่วยเหลือตามระเบียบฯ 
พ้ืนที่ หน่วย พ้ืนที่ หน่วย อัตรา (บาท) วงเงินช่วยเหลือ (บาท) 

1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล  ไร่  ไร่   

2. ปลาหรือสัตว์น้้าอื่นนอกจากข้อ 1  
    ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน 
    (คิดเฉพาะพ้ืนที่เลี้ยง) 

 
ไร่ 

 
ไร่   

3. สัตว์น้้าตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่เลี้ยง 
    ในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยง 
    ในลักษณะอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 

 ตร.ม.  ตร.ม.   

รวม       
 
 

   

ลงช่ือผู้ประเมิน....................................................................  
                 

                    (.................................................................) 
 

ต าแหน่ง............................................................................... 
วันที่................เดือน............................พ.ศ............................ 

กษ 01 
 



แบบประมวลรวบรวมความเสียหายดา้นประมง และการชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยั...........................................
ชว่งเวลาที่เกิดภยัวันที่......................................................... ถึงวันที่..........................................................................
หมูท่ี่...............ต าบล................................... อ าเภอ............................................จังหวัด.............................................

 1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล  2. ปลาหรือสัตว์น  าอ่ืนนอกจากข้อ 1  3. สัตว์น  าตามข้อ 1 และข้อ 2
 หรือหอยทะเล  ทีเ่ลี ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน  ทีเ่ลี ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือทีเ่ลี ยง

 (คิดเฉพาะพื นทีเ่ลี ยง)  ในลักษณะอ่ืนทีค่ล้ายคลึงกัน
 (ไร่)  (ไร่) (ตร.ม.) (บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รวม จ านวนเกษตรกร...............................ราย

 เลขบัตรประจ าตัวประชาชนรายชื่อเกษตรกรล าดับที่

การช่วยเหลือ

วงเงนิช่วยเหลือ

ด้านประมง

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

ลงชื่อ....................................................................................

      (....................................................................................)

ต าแหน่ง................................................................................

กษ 02 ระดับหมูบ้าน 



แบบประมวลรวบรวมความเสียหายดา้นประมง และการชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยั...........................................
ชว่งเวลาที่เกิดภยัวันที่......................................................... ถึงวันที่..........................................................................
หมูท่ี่...............ต าบล................................... อ าเภอ............................................จังหวัด.............................................

 1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล  2. ปลาหรือสัตว์น  าอ่ืนนอกจากข้อ 1  3. สัตว์น  าตามข้อ 1 และข้อ 2
 หรือหอยทะเล  ทีเ่ลี ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน  ทีเ่ลี ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือทีเ่ลี ยง

 (คิดเฉพาะพื นทีเ่ลี ยง)  ในลักษณะอ่ืนทีค่ล้ายคลึงกัน
 (ไร่)  (ไร่) (ตร.ม.) (บาท)

 เลขบัตรประจ าตัวประชาชนรายชื่อเกษตรกรล าดับที่

การช่วยเหลือ

วงเงนิช่วยเหลือ

กษ 02 ระดับหมูบ้าน 

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รวม จ านวนเกษตรกร...............................ราย

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

ลงชื่อ....................................................................................

      (....................................................................................)

ต าแหน่ง................................................................................
ด้านประมง



 1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล  2. ปลาหรือสัตว์น ้าอ่ืนนอกจากข้อ 1  3. สัตว์น ้าตามข้อ 1 และข้อ 2
 หรือหอยทะเล  ทีเ่ลี ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน  ทีเ่ลี ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือทีเ่ลี ยง

 (คิดเฉพาะพื นทีเ่ลี ยง)  ในลักษณะอ่ืนทีค่ล้ายคลึงกัน
(ราย)  (ไร่)  (ไร่) (ตร.ม.) (บาท)

รวมหมู่ที ่1
รวมหมู่ที ่2
รวมหมู่ที ่3
รวมหมู่ที ่4
รวมหมู่ที ่5
รวมหมู่ที ่6
รวมหมู่ที ่7
รวมหมู่ที ่8
รวมหมู่ที ่9
รวมหมู่ที ่10

รวม 

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายดา้นประมง และการชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยั...............................................
ชว่งเวลาที่เกิดภยัวันที่............................................................ ถึงวันที่...........................................................................
ต้าบล............................................ อ้าเภอ...................................................จังหวัด......................................................

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

ลงชื่อ.........................................................................................................

 หมู่ที่

การช่วยเหลือ

เกษตรกร วงเงนิช่วยเหลือ

ต้าแหน่ง.....................................................................................................

ด้านประมง

      (..........................................................................................................)

กษ 02 ระดับต าบล



 1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล  2. ปลาหรือสัตว์น ้าอ่ืนนอกจากข้อ 1  3. สัตว์น ้าตามข้อ 1 และข้อ 2
 หรือหอยทะเล  ทีเ่ลี ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน  ทีเ่ลี ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือทีเ่ลี ยง

 (คิดเฉพาะพื นทีเ่ลี ยง)  ในลักษณะอ่ืนทีค่ล้ายคลึงกัน
(ราย)  (ไร่)  (ไร่) (ตร.ม.) (บาท)

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายดา้นประมง และการชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยั...............................................
ชว่งเวลาที่เกิดภยัวันที่............................................................ ถึงวันที่...........................................................................
ต้าบล............................................ อ้าเภอ...................................................จังหวัด......................................................

 หมู่ที่

การช่วยเหลือ

เกษตรกร วงเงนิช่วยเหลือ

กษ 02 ระดับต าบล

รวมหมู่ที ่11
รวมหมู่ที ่12
รวมหมู่ที ่13
รวมหมู่ที ่14
รวมหมู่ที ่15
รวมหมู่ที ่16
รวมหมู่ที ่17
รวมหมู่ที ่18
รวมหมู่ที ่19
รวมหมู่ที ่20

รวม 

      (..........................................................................................................)

ต้าแหน่ง.....................................................................................................

ด้านประมง

ลงชื่อ.........................................................................................................

ผู้รับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ



 1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล  2. ปลาหรือสัตว์น ้าอ่ืนนอกจากข้อ 1  3. สัตว์น ้าตามข้อ 1 และข้อ 2

 หรือหอยทะเล  ทีเ่ลี ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน  ทีเ่ลี ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือทีเ่ลี ยง
 (คิดเฉพาะพื นทีเ่ลี ยง)  ในลักษณะอ่ืนทีค่ล้ายคลึงกัน

(ราย)  (ไร่)  (ไร่) (ตร.ม.) (บาท)

วงเงนิช่วยเหลือเกษตรกร
 ต้าบล

การช่วยเหลือ

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายดา้นประมง และการชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยั...............................................
ชว่งเวลาที่เกิดภยัวันที่............................................................. ถึงวันที่..........................................................................
อ้าเภอ..........................................................................จังหวัด......................................................................................

กษ 02 ระดับอ าเภอ

ต................................
ต................................
ต................................
ต................................
ต................................
ต................................

รวม

(..................................................)                (...................................................)              (..................................................)             (...................................................)

ต าแหนง่.............................................          ต าแหนง่.............................................         ต าแหนง่.............................................        ต าแหนง่.......................................... 

ลงชื่อ................................................          ลงชื่อ..................................................          ลงชื่อ...............................................        ลงชื่อ.................................................

(..................................................)                (...................................................)              (..................................................)             (...................................................)

ต าแหนง่.............................................          ต าแหนง่.............................................         ต าแหนง่.............................................        ต าแหนง่.......................................... 

ลงชื่อ................................................          ลงชื่อ..................................................          ลงชื่อ...............................................        ลงชื่อ.................................................

ค ารับรองการใหค้วามช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.อ. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. คร้ังที่.......................เมือ่วันที่................................เดือน................................................พ.ศ.........................................................



 1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล  2. ปลาหรือสัตว์น ้าอ่ืนนอกจากข้อ 1  3. สัตว์น ้าตามข้อ 1 และข้อ 2

 หรือหอยทะเล  ทีเ่ลี ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน  ทีเ่ลี ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือทีเ่ลี ยง
 (คิดเฉพาะพื นทีเ่ลี ยง)  ในลักษณะอ่ืนทีค่ล้ายคลึงกัน

(ราย)  (ไร่)  (ไร่) (ตร.ม.) (บาท)
ต................................
ต................................
ต................................
ต................................
ต................................
ต................................

รวม

วงเงนิช่วยเหลือ

ค ารับรองการใหค้วามช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.อ. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. คร้ังที่.......................เมือ่วันที่................................เดือน................................................พ.ศ.........................................................

ลงชื่อ................................................          ลงชื่อ..................................................          ลงชื่อ...............................................        ลงชื่อ.................................................

(..................................................)                (...................................................)              (..................................................)             (...................................................)

ต าแหนง่.............................................          ต าแหนง่.............................................         ต าแหนง่.............................................        ต าแหนง่.......................................... 

ลงชื่อ................................................          ลงชื่อ..................................................          ลงชื่อ...............................................        ลงชื่อ.................................................

(..................................................)                (...................................................)              (..................................................)             (...................................................)

ต าแหนง่.............................................          ต าแหนง่.............................................         ต าแหนง่.............................................        ต าแหนง่.......................................... 

เกษตรกร
 ต้าบล

การช่วยเหลือ

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายดา้นประมง และการชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยั...............................................
ชว่งเวลาที่เกิดภยัวันที่............................................................. ถึงวันที่..........................................................................
อ้าเภอ..........................................................................จังหวัด......................................................................................

กษ 02 ระดับอ าเภอ



 1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล  2. ปลาหรือสัตว์น ้าอ่ืนนอกจากข้อ 1  3. สัตว์น ้าตามข้อ 1 และข้อ 2

 หรือหอยทะเล  ทีเ่ลี ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน  ทีเ่ลี ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือทีเ่ลี ยง
 (คิดเฉพาะพื นทีเ่ลี ยง)  ในลักษณะอ่ืนทีค่ล้ายคลึงกัน

(ราย)  (ไร่)  (ไร่) (ตร.ม.) (บาท)

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายดา้นประมง และการชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยั...........................................
ชว่งเวลาที่เกิดภยัวันที่............................................................. ถึงวันที่......................................................................
จังหวัด.....................................................................................

 อ้าเภอ

การช่วยเหลือ

เกษตรกร วงเงนิช่วยเหลือ

กษ 03 ระดับจังหวดั

อ................................
อ................................
อ................................
อ................................
อ................................
อ................................

รวม

ค ารับรองการใหค้วามช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.จ. ตามมติท่ีประชุม ก.ช.ภ.จ. คร้ังที่.......................เมือ่วันที่................................เดือน................................................พ.ศ.........................................................

ต าแหนง่.............................................          ต าแหนง่.............................................         ต าแหนง่.............................................        ต าแหนง่.......................................... 

(..................................................)                (...................................................)              (..................................................)             (...................................................)

ต าแหนง่.............................................          ต าแหนง่.............................................         ต าแหนง่.............................................        ต าแหนง่.......................................... 

ลงชื่อ................................................          ลงชื่อ..................................................          ลงชื่อ...............................................        ลงชื่อ.................................................

ลงชื่อ................................................          ลงชื่อ..................................................          ลงชื่อ...............................................        ลงชื่อ.................................................

(..................................................)                (...................................................)              (..................................................)             (...................................................)



 1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล  2. ปลาหรือสัตว์น ้าอ่ืนนอกจากข้อ 1  3. สัตว์น ้าตามข้อ 1 และข้อ 2

 หรือหอยทะเล  ทีเ่ลี ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน  ทีเ่ลี ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือทีเ่ลี ยง
 (คิดเฉพาะพื นทีเ่ลี ยง)  ในลักษณะอ่ืนทีค่ล้ายคลึงกัน

(ราย)  (ไร่)  (ไร่) (ตร.ม.) (บาท)
อ................................
อ................................
อ................................
อ................................
อ................................
อ................................

รวม

แบบประมวลรวบรวมความเสียหายดา้นประมง และการชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยั...........................................
ชว่งเวลาที่เกิดภยัวันที่............................................................. ถึงวันที่......................................................................
จังหวัด.....................................................................................

(..................................................)                (...................................................)              (..................................................)             (...................................................)

ต าแหนง่.............................................          ต าแหนง่.............................................         ต าแหนง่.............................................        ต าแหนง่.......................................... 

 อ้าเภอ

การช่วยเหลือ

ค ารับรองการใหค้วามช่วยเหลือของ ก.ช.ภ.จ. ตามมติท่ีประชุม ก.ช.ภ.จ. คร้ังที่.......................เมือ่วันที่................................เดือน................................................พ.ศ.........................................................

ลงชื่อ................................................          ลงชื่อ..................................................          ลงชื่อ...............................................        ลงชื่อ.................................................

เกษตรกร วงเงนิช่วยเหลือ
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