
 
แบบคํารองขอแกไขขอมูลท่ีแจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร 

(กรณีเกษตรกรแจงขอแกไขขอมูล) 
ท่ี................................................................ 

วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ.............. 
เรียน เกษตรอําเภอ.............................................................................................. 
 
 ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.) ชื่อ................................................. นามสกุล ....................................................  
 
เลขประจําตัวประชาชน                                                          
 
มีความประสงคขอแกไขขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร  
ประเด็นท่ีขอแกไขขอมูล 

1. ขอมูลเดิม.................................................................แกไขเปน........................................................... 

2. ขอมูลเดิม.................................................................แกไขเปน........................................................... 

3. ขอมูลเดิม.................................................................แกไขเปน........................................................... 

สาเหตุท่ีขอแกไข
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

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

 (.....................................................)  
 วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ..................... 

เกษตรกรผูยื่นคํารอง 
 
ลงชื่อ........................................................................ 
         (...................................................................) 
  ตําแหนง................................................................ 
  วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................. 

พยาน (ผูนําชุมชน/อกม.) 

ลงชื่อ........................................................................ 
         (...................................................................) 
  ตําแหนง................................................................ 
  วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................. 

เจาหนาท่ีผูรับคํารอง 
คําอธิบาย 

1. ขอแกไขขอมูลพ้ืนฐาน ไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีแจงข้ึนทะเบียน แกไขขอมูลเก่ียวกับการประกอบกิจกรรม
การเกษตรไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีตั้งแปลง 
2. ผู ยื่ น คํารองตองเปนหัวหนาครั ว เรือนเกษตร  กรณี ท่ีหั วหนาครัว เรือนเกษตรไมสามารถมาดวยตนเอง  
ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหสมาชิกในครัวเรือนเกษตรดําเนินการแทนได โดยตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผูยื่นคํารองและผูมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา และเอกสารอ่ืน (ถามี) 
3. หากแบบคํารองนี้ หรือหนังสือมอบอํานาจมีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได  

- - - - 



 
แบบคํารองขอปรับปรุงขอมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตร 

ท่ี.................................................................... 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ.............. 

เรียน เกษตรอําเภอ..................................................................................... 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชือ่...................................................นามสกุล............................................................ 

เลขประจําตัวประชาชน         โทรศัพท................................................................. 
 
      ในสถานะเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตร มีความประสงคปรับปรุงขอมูลสมาชิกในครัวเรือน ของ (กรอกขอมูลของสมาชิก)   

(นาย/นาง/นางสาว)  ชื่อ...................................................นามสกุล......................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชน           โทรศัพท............................................... ดังนี ้
  เปลี่ยนแปลงสถานะการชวยทําการเกษตร   [   ] ชวยทําการเกษตร  [   ]  ไมชวยทําการเกษตร 
  ขอยกเลิกการเปนสมาชิกในครัวเรือนเกษตร   ขอเพ่ิมสมาชิกในครัวเรือนเกษตร  
 

      ในสถานะเปนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรจากทะเบียนเกษตรกร ของ (กรอกขอมูลของหัวหนาครัวเรือน) 

(นาย/นาง/นางสาว) ชือ่..............................................................นามสกุล.........................................................................  

เลขประจําตัวประชาชน                                                          โทรศัพท.......................................................... 
 
 ขาพเจามีความประสงคปรับปรุงขอมูลของตนเอง ดังนี้  

  เปลี่ยนแปลงสถานะการชวยทําการเกษตร   [   ] ชวยทําการเกษตร  [   ]  ไมชวยทําการเกษตร 
  ขอยกเลิกการเปนสมาชิกในครัวเรือนเกษตร   

 
 

ลงชื่อ....................................................................... 
(.......................................................................) 

 
วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................... 

เกษตรกรผูยื่นคํารอง 

 
ลงชื่อ....................................................................... 
(.......................................................................) 

ตําแหนง................................................................. 
วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................... 

เจาหนาท่ีผูรับคํารอง 
 

คําอธิบาย 
1. สามารถปรับปรุงขอมูลของสมาชิกในครัวเรือนเกษตรไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีข้ึนทะเบียนไวเทานั้น 
2. ผูยื่นคํารองเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตรหรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรก็ได กรณีท่ีเปนสมาชิกสามารถปรับปรุง 
ขอมูลสมาชิกของตนเองเทานั้น 
3. กรณีท่ีหัวหนาครัวเรือนไมสามารถมาดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจได โดยตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูยื่นคํารองและผูมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา และเอกสารอ่ืน (ถามี) 
4. หากแบบคํารองนี้ หรือหนังสือมอบอํานาจมีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได  

- - - - 

- - - - 

- - - - 



 
แบบคํารองขอเปล่ียนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตร (กรณีหัวหนาครัวเรือนเปนผูดําเนินการ) 

ท่ี.................................................................. 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ.............. 

เรียน เกษตรอําเภอ.............................................................................................. 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชือ่...................................................นามสกุล............................................................ 

เลขประจําตัวประชาชน           โทรศัพท.............................................................. 

ขาพเจาในสถานะเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตรกร มีความประสงคเปล่ียนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตร 

เปน (นาย/นาง/นางสาว) ชือ่.........................................................นามสกุล.......................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชน               

เลขรหัสประจําบานตามทะเบียนบาน                                                               

อยูบานเลขท่ี……...............หมูท่ี..................ตําบล..................................................อําเภอ...................................................... 

จังหวัด.................................................................... โทรศัพท................................................................................................   

เนื่องจากเหตุผล 

� หน.ครัวเรือนไมไดเปนผูทําการเกษตรแลว   � หน.ครัวเรือนเจ็บปวยรายแรงหรือติดเตียง  

�  หน.ครัวเรือนถูกคุมขังในเรือนจํา      � หน.ครัวเรือนไปตางประเทศ  

�  หยา  �  บวช  � อ่ืนๆ.................................................... 

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

(.................................................................) 
วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................... 

เกษตรกรผูยื่นคํารอง 

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

(.................................................................) 
วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................... 

สมาชิกท่ีจะเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตรแทน 
 

ลงชื่อ....................................................................... 
(.................................................................) 

ตําแหนง................................................................. 
วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................... 

พยาน (ผูนําชุมชน/อกม.)   

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

(.................................................................) 
ตําแหนง................................................................. 
วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................... 

เจาหนาท่ีผูรับคํารอง 
 

คําอธิบาย 

1. สามารถเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตรไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีข้ึนทะเบียนไวเทานั้น 
2. กรณีหัวหนาครัวเรือนเกษตร เปนผูดําเนินการเอง จะตองใหสมาชิกในครัวเรือนเกษตรท่ีจะเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตรแทน 
ลงชื่อในแบบคํารองดวย 
3. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคํารอง และสมาชิกท่ีจะเปนหัวหนาครัวเรือนแทน พรอมรับรองสําเนา 
และเอกสารอ่ืน (ถามี)  
4. หากแบบคํารองนี้ มีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได 
  

- - - - 

- - - - 

    -       -  
 



 
แบบคํารองขอเปล่ียนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตร (กรณีสมาชิกในครัวเรือนเปนผูดําเนินการ) 

ท่ี.................................................................. 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ.............. 

เรียน เกษตรอําเภอ.............................................................................................. 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชือ่...................................................นามสกุล............................................................ 

เลขประจําตัวประชาชน         

เลขรหสัประจําบานตามทะเบียนบาน                                                            อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี.............. 

ตําบล..................................อําเภอ.....................................จังหวัด.................................โทรศัพท.......................................... 

ขาพเจาในสถานะเปนสมาชิกครัวเรือนเกษตร มีความประสงค เปล่ียนแปลงสถานะเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตร  
แทน (นาย/นาง/นางสาว) ชือ่........................................................นามสกุล.......................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชน         โทรศัพท...................................  เนื่องจากเหตุผล 

� หน.ครัวเรือนเสียชีวิต                            � หน.ครัวเรือนไมไดเปนผูทําการเกษตรแลว   

� หน.ครัวเรือนเจ็บปวยรายแรงหรือติดเตียง    �  หน.ครัวเรือนถูกคุมขังในเรือนจํา    

� หน.ครัวเรือนไปตางประเทศ             � อ่ืนๆ.......................................................... 

ลงชื่อ....................................................................... 
(.................................................................) 

วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................... 
เกษตรกรผูยื่นคํารองเปนหัวหนาครัวเรือนแทน 

 

ลงชื่อ....................................................................... 
(.................................................................) 

วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................... 
หัวหนาครัวเรือนเกษตรเดิม 

ลงชื่อ ........................................................................ 
(.................................................................) 

วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................... 
สมาชิกในครัวเรือนท่ีมิใชผูยื่นคํารอง 

ลงชื่อ ........................................................................ 
(.................................................................) 

วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................... 
สมาชิกในครัวเรือนท่ีมิใชผูยื่นคํารอง 

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

(.................................................................) 
ตําแหนง................................................................. 
วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................... 

พยาน (ผูนําชุมชน/อกม.)   

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

(.................................................................) 
ตําแหนง................................................................. 
วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................... 

เจาหนาท่ีผูรับคํารอง 

คําอธิบาย 
1. สามารถเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตรไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีข้ึนทะเบียนไวเทาน้ัน 
2. กรณีสมาชิกในครัวเรือน เปนผูดําเนินการ  
   2.1 ใหสมาชิกท่ีจะเปนหัวหนาครวัเรอืนเกษตรแทน เปนผูยืน่แบบคํารอง โดยตองใหหวัหนาครัวเรือนเดมิลงช่ือในแบบคํารอง หรือมหีนังสอื
ยินยอมแนบมาดวย (ยกเวนกรณีหวัหนาครัวเรือนเกษตรเสียชีวิต เจบ็ปวยรายแรงหรอืตดิเตียง ถูกคุมขังในเรือนจาํ ไปตางประเทศ หยา หรอื บวช) 
   2.2 ใหสมาชิกในครัวเรือนมากกวาก่ึงหน่ึงของสมาชิกท้ังหมดลงช่ือในแบบคํารองดวย หากมีจํานวนเกินกวาชองลงช่ือในแบบคํารอง สามารถทําเปน
หนังสือยินยอมจากสมาชิกในครัวเรือนแนบได (หากในครัวเรือนมสีมาชิกเพียงคนเดียว ไมตองมีหนังสือยินยอม) 
3. หากแบบคํารองน้ี มีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได 

- - - - 

- - - - 

     -       -  
 



 
แบบคํารองขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีข้ึนทะเบียน  

 
ท่ี................................................................ 

วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ.............. 
เรียน เกษตรอําเภอ.............................................................................................. 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชือ่..................................................นามสกุล.............................................................
เลขประจําตัวประชาชน                                                           

เลขรหัสประจําบานตามทะเบียนบาน                                                               

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี..............ตําบล................................อําเภอ.....................................จังหวัด.................................. 

โทรศัพท.......................................ซ่ึงไดแจงข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวตอสํานักงานเกษตรอําเภอ............................................ 
 

ขาพเจา มีความประสงคเปลี่ยนแปลงสถานท่ีข้ึนทะเบียน  
 
จาก อําเภอ ............................................................... จังหวดั .....................................................................................   
 
เปน ตําบล ................................................................. อําเภอ ....................................................................................  
 
จังหวัด .....................................................................................   
 
เนื่องจากเหตุผล 
......................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ....................................................................... 
(.................................................................) 

วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................... 
เกษตรกรผูยื่นคํารอง 

ลงชื่อ....................................................................... 
(.................................................................) 

ตําแหนง................................................................. 
วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................... 

เจาหนาท่ีผูรับคํารอง 
 

คําอธิบาย 
1. สามารถเปลี่ยนแปลงสถานท่ีข้ึนทะเบียนไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอปลายทางท่ีตองการยายไป 
2. ผูยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีข้ึนทะเบียน ตองเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตร กรณีท่ีหัวหนาครัวเรือนไมสามารถ 
มาดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจได โดยตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคํารองและผูมอบอํานาจ 
พรอมรับรองสําเนา และเอกสารอ่ืน (ถามี) 
3. หากแบบคํารองนี้ หรือหนังสือมอบอํานาจมีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได  
  

- - - - 

     -       -  
 



 
แบบคํารองขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร 

ท่ี.................................................................... 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ.............. 

เรียน เกษตรอําเภอ.............................................................................................. 
 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชือ่..................................................นามสกุล............................................................. 

เลขประจําตัวประชาชน                                                        โทรศัพท................................................................. 
 
 บัดนี้ ขาพเจามีความประสงคขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร สาเหตุท่ีขอยกเลิกเพราะ 

1. เลิกทําการเกษตร   2. เปลี่ยนอาชีพ 
3. ไมประสงคข้ึนทะเบียนเกษตรกร 4. อ่ืนๆ …………………………………………………….…………….. 

 
*** เม่ือยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกรจะไมสามารถนําขอมูลแปลงและกิจกรรมของครัวเรือนเกษตรท่ียกเลิกแลวคืนได  
ตองแจงข้ึนทะเบียนใหมเทานั้น 

 
 

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

   (................................................................)  
 วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ..................... 

เกษตรกรผูยื่นคํารอง 
 
ลงชื่อ........................................................................ 
       (...................................................................) 
  ตําแหนง................................................................ 
  วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................. 

พยาน (ผูนําชุมชน/อกม.) 

ลงชื่อ........................................................................ 
        (...................................................................) 
  ตําแหนง................................................................ 
  วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.................. 

เจาหนาท่ีผูรับคํารอง 
 

คําอธิบาย 
1. สามารถยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกรไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีข้ึนทะเบียนไวเทานั้น 
2. ผูยื่นคํารองขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ตองเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตร 
กรณีท่ีหัวหนาครัวเรือนไมสามารถมาดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจได โดยตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูยื่นคํารองและผูมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา และเอกสารอ่ืน (ถามี) 
3. หากแบบคํารองนี้ หรือหนังสือมอบอํานาจมีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได  
*** เม่ือยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกรจะไมสามารถนําขอมูลแปลงและกิจกรรมของครัวเรือนเกษตรท่ียกเลิกแลวคืนได 
ตองแจงข้ึนทะเบียนใหมเทานั้น 

- - - - 



หนังสือยินยอมใหใชประโยชนในท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
 

เขียนท่ี............................................................. 
วันท่ี.............. เดือน........................... พ.ศ...................... 

 
  ขาพเจา........................................................... อยูบานเลขท่ี................... ถนน.......................................... 
ตรอก/ซอย...........................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด................................. 
เบอรโทรศัพท....................................เปนผูถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ประเภทเอกสารสิทธิ์.................................................
เลขท่ี.............................ระวาง...............................พ้ืนท่ีในเอกสารสิทธิ์...................ไร................งาน.................ตารางวา 
โดยท่ีดินตั้งอยูหมูท่ี..............ตําบล..................................... อําเภอ.................................... จังหวัด....................................... 
พิกัด โซน (47/48) ..................คา X ....................................................... คา Y  ................................................................. 
            หรือ ละติจูด.................................................... ลองจิจูด ............................................................ 
 
ยินยอมให.....................................................................................(เกษตรกรผูขอข้ึนทะเบียน/สมาชิกในทะเบียนเกษตรกร) 
ใชประโยชนในท่ีดินเพ่ือประกอบการเกษตร จํานวน..........................................ไร.....................งาน......................ตารางวา  
ดวยการปลูก/เลี้ยง.............................................พันธุ.........................................ตั้งแตวันท่ี ..................................................
ถึงวันท่ี .................................... โดยไมมีเง่ือนไขและไมขอเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ท้ังสิ้น และขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอน
คํายินยอมกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 
 
  เพ่ือเปนหลักฐาน  ขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................... ผูถือกรรมสิทธิ์ 
        (....................................................................) 
 
(ลงชื่อ)...................................................................... ผูไดรับความยินยอม 
        (.......................................................................) 
 
(ลงชื่อ)...................................................................... พยาน 
        (.......................................................................) 
 
(ลงชื่อ)...................................................................... พยาน 
        (.......................................................................) 
 

- เอกสารประกอบของผูถือกรรมสิทธิ์ 
1.สําเนาบัตรประชาชน 
2.สําเนาโฉนดท่ีดิน 
 
ผูถือกรรมสิทธิ์ หมายถึง เจาของเอกสารสิทธิ์ หรือ ผูจัดการมรดก หรือ ผูมีสิทธิ์ดูแลท่ีดิน 



    หนังสือรับรองการเชาท่ีดินเพ่ือการเกษตร ยกเวน ไมผลไมยืนตน 
  (ใชเฉพาะ พ้ืนท่ีท่ีทางราชการออกเอกสารสิทธิ์แลว เทานั้น) 

เขียนท่ี.............................................................. 

วันท่ี ............. เดือน................................ พ.ศ. .................. 

เรื่อง   รับรองการเชาท่ีดินเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์แตไมมีสัญญาเชา 

เรียน   เกษตรอําเภอ................................................. 

  ขาพเจา.............................................................................อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี.................. 
ตําบล......................... อําเภอ...................................จังหวัด........................................ตําแหนง ......................................
เบอรโทรศัพท......................................... 

ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี...................
ตําบล.......................................... อําเภอ..................................................จังหวัด........................................................... 
เบอรโทรศัพท.................................... เปนผูเชาท่ีดินของ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................
อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...............ตําบล.............................. อําเภอ.................................จังหวัด...............................
เบอรโทรศัพท......................................... 
ไดทํากิจกรรมการเกษตร แตไมมีสัญญาเชา  
ในพ้ืนท่ีหมูท่ี.............ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด..................................................
พ้ืนท่ีทําการเกษตร...................................ไร...................งาน...............................ตารางวา 
พิกัด โซน (47/48) ..................คา X ..................................................... คา Y ............................................................... 
                  หรือ ละติจูด........................................... ลองจิจูด ......................................................... 
กิจกรรมการเกษตร ปลูก/เลี้ยง.......................................... พันธุ..................................... 

โดยท่ีดินดังกลาวมีท่ีขางเคียงท้ังสี่ทิศติดกัน หรือใกลเคียงกัน กับท่ีดินของบุคคลดังตอไปนี้ 

   ทิศเหนือ             ติดกับท่ีดิน ของ.............................................................................. 

   ทิศใต                 ติดกับท่ีดิน ของ.............................................................................. 

   ทิศตะวันออก        ติดกับท่ีดิน ของ.............................................................................. 

   ทิศตะวันตก          ติดกับท่ีดิน ของ.............................................................................. 

                                     ลงชื่อ..............................................................ผูรับรอง 

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

     ลงชื่อ..............................................................(เกษตรกรผูขอข้ึนทะเบียน) 

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

 ลงชื่อ..............................................................พยาน 

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

ลงชื่อ..............................................................พยาน 

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



    หนังสือรับรองการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร โดยไมมีเอกสารสิทธิ์ 

เขียนท่ี.............................................................. 
วันท่ี ............. เดือน................................ พ.ศ. .................. 

เรื่อง   รับรองการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร โดยไมมีเอกสารสิทธิ์  

เรียน   เกษตรอําเภอ................................................. 

  ขาพเจา.............................................................................อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี.................. 
ตําบล......................... อําเภอ...................................จังหวัด........................................ตําแหนง ......................................
เบอรโทรศัพท......................................... 

ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................อยูบานเลขท่ี................
หมูท่ี...............ตําบล.................................... อําเภอ.............................................จังหวัด.................................................. 
เบอรโทรศัพท.........................................  

ไดทํากิจกรรมการเกษตร แตไมมีเอกสารสิทธิ์  

ในพ้ืนท่ีหมูท่ี.............ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด..................................................
พ้ืนท่ีทําการเกษตร...................................ไร...................งาน...............................ตารางวา 

พิกัด โซน (47/48) ..................คา X ..................................................... คา Y ............................................................... 

                  หรือ ละติจูด............................................ลองจจิูด ......................................................... 

กิจกรรมการเกษตร ปลูก/เลี้ยง.......................................... พันธุ..................................... 

โดยท่ีดินดังกลาวมีท่ีขางเคียงท้ังสี่ทิศติดกัน หรือใกลเคียงกัน กับท่ีดินของบุคคลดังตอไปนี้ 

   ทิศเหนอื             ตดิกับท่ีดิน ของ.............................................................................. 

   ทิศใต                 ติดกับท่ีดิน ของ.............................................................................. 

   ทิศตะวันออก        ติดกับท่ีดิน ของ.............................................................................. 

   ทิศตะวันตก          ติดกับท่ีดิน ของ.............................................................................. 
 

                                     ลงชื่อ..............................................................ผูรับรอง 

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

               ลงชื่อ..............................................................(เกษตรกรผูขอข้ึนทะเบียน) 

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

                    ลงชื่อ..............................................................พยาน 

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

      ลงชื่อ..............................................................พยาน 

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

“ผูรับรอง” หมายถึง  ผูนาํชุมชนตามทีต้ั่งแปลง เชน กํานัน  

ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชกิ อบต. สมาชิกเทศบาล 

กรรมการ ศบกต. กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล เกษตรกร 

ที่ไดรับแตงต้ังโดยสํานักงานเกษตรเขตกรุงเทพมหานคร 

“พยาน” หมายถึง เจาของที่ดินขางเคียง หรือผูที่ทําประโยชน

ในที่ดินขางเคียง อยางนอย 2 คน    
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