แบบคํารองขอแกไขขอมูลที่แจงขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร
(กรณีเกษตรกรแจงขอแกไขขอมูล)
ที่................................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..............
เรียน เกษตรอําเภอ..............................................................................................
ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.) ชื่อ................................................. นามสกุล ....................................................
เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

มีความประสงคขอแกไขขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ประเด็นที่ขอแกไขขอมูล
1. ขอมูลเดิม.................................................................แกไขเปน...........................................................
2. ขอมูลเดิม.................................................................แกไขเปน...........................................................
3. ขอมูลเดิม.................................................................แกไขเปน...........................................................
สาเหตุที่ขอแกไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................
(.....................................................)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ.....................
เกษตรกรผูยื่นคํารอง
ลงชื่อ........................................................................
(...................................................................)
ตําแหนง................................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ..................
พยาน (ผูนําชุมชน/อกม.)

ลงชื่อ........................................................................
(...................................................................)
ตําแหนง................................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ..................
เจาหนาที่ผูรับคํารอง
คําอธิบาย
1. ขอแกไขข อมูล พื้ นฐาน ไดที่สํานักงานเกษตรอํ าเภอที่ แจ งขึ้น ทะเบียน แกไขข อมูล เกี่ยวกั บ การประกอบกิจ กรรม
การเกษตรไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลง
2. ผู ยื่ น คํ า ร อ งต อ งเป น หั ว หน า ครั ว เรื อ นเกษตร กรณี ที่ หั ว หน า ครั ว เรื อ นเกษตรไม ส ามารถมาด ว ยตนเอง
ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหสมาชิกในครัวเรือนเกษตรดําเนินการแทนได โดยตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูยื่นคํารองและผูมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา และเอกสารอื่น (ถามี)
3. หากแบบคํารองนี้ หรือหนังสือมอบอํานาจมีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได

แบบคํารองขอปรับปรุงขอมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตร
ที่....................................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..............
เรียน เกษตรอําเภอ.....................................................................................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชือ่ ...................................................นามสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

โทรศัพท.................................................................

ในสถานะเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตร มีความประสงคปรับปรุงขอมูลสมาชิกในครัวเรือน ของ (กรอกขอมูลของสมาชิก)
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...................................................นามสกุล.........................................................................
-

-

-

-

เลขประจําตัวประชาชน
โทรศัพท............................................... ดังนี้
 เปลี่ยนแปลงสถานะการชวยทําการเกษตร [ ] ชวยทําการเกษตร [ ] ไมชวยทําการเกษตร
 ขอยกเลิกการเปนสมาชิกในครัวเรือนเกษตร  ขอเพิ่มสมาชิกในครัวเรือนเกษตร
ในสถานะเปนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรจากทะเบียนเกษตรกร ของ (กรอกขอมูลของหัวหนาครัวเรือน)
(นาย/นาง/นางสาว) ชือ่ ..............................................................นามสกุล.........................................................................
เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

โทรศัพท..........................................................

ขาพเจามีความประสงคปรับปรุงขอมูลของตนเอง ดังนี้
 เปลี่ยนแปลงสถานะการชวยทําการเกษตร [ ] ชวยทําการเกษตร [ ] ไมชวยทําการเกษตร
 ขอยกเลิกการเปนสมาชิกในครัวเรือนเกษตร
ลงชื่อ.......................................................................
(.......................................................................)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................
เกษตรกรผูยื่นคํารอง

ลงชื่อ.......................................................................
(.......................................................................)
ตําแหนง.................................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................
เจาหนาที่ผูรับคํารอง

คําอธิบาย
1. สามารถปรับปรุงขอมูลของสมาชิกในครัวเรือนเกษตรไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ขึ้นทะเบียนไวเทานั้น
2. ผู ยื่ นคํ าร องเป นหั วหน าครั วเรื อนเกษตรหรื อสมาชิ กในครั วเรื อนเกษตรก็ ได กรณี ที่ เ ป น สมาชิ ก สามารถปรั บ ปรุ ง
ขอมูลสมาชิกของตนเองเทานั้น
3. กรณีที่หัวหนาครัว เรื อนไมส ามารถมาดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจได โดยตองแนบสําเนาบัตรประจํ า ตั ว
ประชาชนของผูยื่นคํารองและผูมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา และเอกสารอื่น (ถามี)
4. หากแบบคํารองนี้ หรือหนังสือมอบอํานาจมีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได

แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตร (กรณีหัวหนาครัวเรือนเปนผูดําเนินการ)
ที่..................................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..............
เรียน เกษตรอําเภอ..............................................................................................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชือ่ ...................................................นามสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

โทรศัพท..............................................................

ขาพเจาในสถานะเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตรกร มีความประสงคเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตร
เปน (นาย/นาง/นางสาว) ชือ่ .........................................................นามสกุล..........................................................................
เลขประจําตัวประชาชน

-

เลขรหัสประจําบานตามทะเบียนบาน

-

-

-

-

-

อยูบานเลขที่……...............หมูท ี่..................ตําบล..................................................อําเภอ......................................................
จังหวัด.................................................................... โทรศัพท................................................................................................
เนื่องจากเหตุผล
� หน.ครัวเรือนไมไดเปนผูทําการเกษตรแลว
� หน.ครัวเรือนถูกคุมขังในเรือนจํา
� หยา
� บวช

� หน.ครัวเรือนเจ็บปวยรายแรงหรือติดเตียง
� หน.ครัวเรือนไปตางประเทศ
� อืน่ ๆ....................................................

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................
เกษตรกรผูยื่นคํารอง

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................
สมาชิกที่จะเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตรแทน

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง.................................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................
พยาน (ผูนําชุมชน/อกม.)

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง.................................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................
เจาหนาที่ผูรับคํารอง

คําอธิบาย
1. สามารถเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตรไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ขึ้นทะเบียนไวเทานั้น
2. กรณีหัวหนาครัวเรือนเกษตร เปนผูดําเนินการเอง จะตองใหสมาชิกในครัวเรือนเกษตรที่จะเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตรแทน
ลงชื่อในแบบคํารองดวย
3. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคํารอง และสมาชิกที่จะเปนหัวหนาครัวเรือนแทน พรอมรับรองสําเนา
และเอกสารอื่น (ถามี)
4. หากแบบคํารองนี้ มีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได

แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตร (กรณีสมาชิกในครัวเรือนเปนผูดําเนินการ)
ที่..................................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..............
เรียน เกษตรอําเภอ..............................................................................................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชือ่ ...................................................นามสกุล............................................................
เลขประจําตัวประชาชน

-

-

เลขรหัสประจําบานตามทะเบียนบาน

-

-

-

-

อยูบานเลขที่...............หมูที่..............

ตําบล..................................อําเภอ.....................................จังหวัด.................................โทรศัพท..........................................
ขาพเจาในสถานะเปนสมาชิกครัวเรือนเกษตร มีความประสงค เปลี่ยนแปลงสถานะเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตร
แทน (นาย/นาง/นางสาว) ชือ่ ........................................................นามสกุล..........................................................................
-

-

-

-

เลขประจําตัวประชาชน
โทรศัพท................................... เนื่องจากเหตุผล
� หน.ครัวเรือนเสียชีวิต
� หน.ครัวเรือนไมไดเปนผูทําการเกษตรแลว
� หน.ครัวเรือนเจ็บปวยรายแรงหรือติดเตียง � หน.ครัวเรือนถูกคุมขังในเรือนจํา
� หน.ครัวเรือนไปตางประเทศ
� อืน่ ๆ..........................................................
ลงชื่อ.......................................................................
ลงชือ่ .......................................................................
(.................................................................)
(.................................................................)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................
วันที.่ ..........เดือน............................พ.ศ....................
เกษตรกรผูยื่นคํารองเปนหัวหนาครัวเรือนแทน
หัวหนาครัวเรือนเกษตรเดิม
ลงชื่อ ........................................................................
(.................................................................)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................
สมาชิกในครัวเรือนที่มใิ ชผูยื่นคํารอง

ลงชื่อ ........................................................................
(.................................................................)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................
สมาชิกในครัวเรือนที่มใิ ชผูยื่นคํารอง

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง.................................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................
พยาน (ผูนําชุมชน/อกม.)

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง.................................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................
เจาหนาที่ผูรับคํารอง

คําอธิบาย

1. สามารถเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตรไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ขึ้นทะเบียนไวเทานั้น
2. กรณีสมาชิกในครัวเรือน เปนผูดําเนินการ
2.1 ใหสมาชิกทีจ่ ะเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตรแทน เปนผูยนื่ แบบคํารอง โดยตองใหหวั หนาครัวเรือนเดิมลงชื่อในแบบคํารอง หรือมีหนังสือ
ยินยอมแนบมาดวย (ยกเวนกรณีหวั หนาครัวเรือนเกษตรเสียชีวิต เจ็บปวยรายแรงหรือติดเตียง ถูกคุมขังในเรือนจํา ไปตางประเทศ หยา หรือ บวช)
2.2 ใหสมาชิกในครัวเรือนมากกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดลงชื่อในแบบคํารองดวย หากมีจํานวนเกินกวาชองลงชื่อในแบบคํารอง สามารถทําเปน
หนังสือยินยอมจากสมาชิกในครัวเรือนแนบได (หากในครัวเรือนมีสมาชิกเพียงคนเดียว ไมตองมีหนังสือยินยอม)
3. หากแบบคํารองนี้ มีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได

แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน
ที่................................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..............
เรียน เกษตรอําเภอ..............................................................................................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชือ่ ..................................................นามสกุล.............................................................
เลขประจําตัวประชาชน เลขรหัสประจําบานตามทะเบียนบาน

-

-

อยูบานเลขที่...............หมูที่..............ตําบล................................อําเภอ.....................................จังหวัด..................................
โทรศัพท.......................................ซึ่งไดแจงขึ้นทะเบียนเกษตรกรไวตอสํานักงานเกษตรอําเภอ............................................
ขาพเจา มีความประสงคเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน
จาก อําเภอ ............................................................... จังหวัด .....................................................................................
เปน ตําบล ................................................................. อําเภอ ....................................................................................
จังหวัด .....................................................................................
เนื่องจากเหตุผล
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................
เกษตรกรผูยื่นคํารอง

ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง.................................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................
เจาหนาที่ผูรับคํารอง

คําอธิบาย

1. สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียนไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอปลายทางที่ตองการยายไป
2. ผูยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน ตองเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตร กรณีที่หัวหนาครัวเรือนไมสามารถ
มาดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจได โดยตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคํารองและผูมอบอํานาจ
พรอมรับรองสําเนา และเอกสารอื่น (ถามี)
3. หากแบบคํารองนี้ หรือหนังสือมอบอํานาจมีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได

แบบคํารองขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร
ที่....................................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..............
เรียน เกษตรอําเภอ..............................................................................................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชือ่ ..................................................นามสกุล.............................................................
เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

โทรศัพท.................................................................

บัดนี้ ขาพเจามีความประสงคขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร สาเหตุที่ขอยกเลิกเพราะ
1. เลิกทําการเกษตร
2. เปลี่ยนอาชีพ
3. ไมประสงคขึ้นทะเบียนเกษตรกร
4. อื่นๆ …………………………………………………….……………..
*** เมื่อยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะไมสามารถนําขอมูลแปลงและกิจกรรมของครัวเรือนเกษตรที่ยกเลิกแลวคืนได
ตองแจงขึ้นทะเบียนใหมเทานั้น

ลงชื่อ.......................................................................
(................................................................)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ.....................
เกษตรกรผูยื่นคํารอง
ลงชื่อ........................................................................
(...................................................................)
ตําแหนง................................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ..................
พยาน (ผูนําชุมชน/อกม.)

ลงชื่อ........................................................................
(...................................................................)
ตําแหนง................................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ..................
เจาหนาที่ผูรับคํารอง

คําอธิบาย
1. สามารถยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ขึ้นทะเบียนไวเทานั้น
2. ผูยื่นคํารองขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตองเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตร
กรณีที่หัวหนาครัวเรือนไมสามารถมาดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจได โดยตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูยื่นคํารองและผูมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา และเอกสารอื่น (ถามี)
3. หากแบบคํารองนี้ หรือหนังสือมอบอํานาจมีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได
*** เมื่อยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะไมสามารถนําขอมูลแปลงและกิจกรรมของครัวเรือนเกษตรที่ยกเลิกแลวคืนได
ตองแจงขึ้นทะเบียนใหมเทานั้น

หนังสือยินยอมใหใชประโยชนในที่ดินเพื่อการเกษตร
เขียนที่.............................................................
วันที่.............. เดือน........................... พ.ศ......................
ขาพเจา........................................................... อยูบานเลขที่................... ถนน..........................................
ตรอก/ซอย...........................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด.................................
เบอรโทรศัพท....................................เปนผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ประเภทเอกสารสิทธิ์.................................................
เลขที่.............................ระวาง...............................พื้นที่ในเอกสารสิทธิ์...................ไร................งาน.................ตารางวา
โดยที่ดินตั้งอยูหมูที่..............ตําบล..................................... อําเภอ.................................... จังหวัด.......................................
พิกัด โซน (47/48) ..................คา X ....................................................... คา Y .................................................................
หรือ ละติจูด.................................................... ลองจิจูด ............................................................
ยินยอมให.....................................................................................(เกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียน/สมาชิกในทะเบียนเกษตรกร)
ใชประโยชนในที่ดินเพื่อประกอบการเกษตร จํานวน..........................................ไร.....................งาน......................ตารางวา
ดวยการปลูก/เลี้ยง.............................................พันธุ.........................................ตั้งแตวันที่ ..................................................
ถึงวันที่ .................................... โดยไมมีเงื่อนไขและไมขอเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น และขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอน
คํายินยอมกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน
(ลงชื่อ).................................................................... ผูถือกรรมสิทธิ์
(....................................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................... ผูไดรับความยินยอม
(.......................................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................... พยาน
(.......................................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................... พยาน
(.......................................................................)
- เอกสารประกอบของผูถือกรรมสิทธิ์
1.สําเนาบัตรประชาชน
2.สําเนาโฉนดที่ดิน
ผูถือกรรมสิทธิ์ หมายถึง เจาของเอกสารสิทธิ์ หรือ ผูจัดการมรดก หรือ ผูมีสิทธิ์ดูแลที่ดิน

หนังสือรับรองการเชาที่ดินเพื่อการเกษตร ยกเวน ไมผลไมยืนตน
(ใชเฉพาะ พื้นที่ที่ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์แลว เทานั้น)
เขียนที่..............................................................
วันที่ ............. เดือน................................ พ.ศ. ..................
เรื่อง รับรองการเชาที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์แตไมมีสัญญาเชา
เรียน เกษตรอําเภอ.................................................
ขาพเจา.............................................................................อยูบานเลขที่.......................หมูท ี่..................
ตําบล......................... อําเภอ...................................จังหวัด........................................ตําแหนง ......................................
เบอรโทรศัพท.........................................
ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................อยูบานเลขที่................หมูที่...................
ตําบล.......................................... อําเภอ..................................................จังหวัด...........................................................
เบอรโทรศัพท.................................... เปนผูเชาที่ดินของ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................
อยูบานเลขที่..............หมูที่...............ตําบล.............................. อําเภอ.................................จังหวัด...............................
เบอรโทรศัพท.........................................
ไดทํากิจกรรมการเกษตร แตไมมีสัญญาเชา
ในพื้นที่หมูที่.............ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด..................................................
พื้นที่ทําการเกษตร...................................ไร...................งาน...............................ตารางวา
พิกัด โซน (47/48) ..................คา X ..................................................... คา Y ...............................................................
หรือ ละติจูด........................................... ลองจิจูด .........................................................
กิจกรรมการเกษตร ปลูก/เลี้ยง.......................................... พันธุ.....................................
โดยที่ดินดังกลาวมีที่ขางเคียงทั้งสี่ทิศติดกัน หรือใกลเคียงกัน กับที่ดินของบุคคลดังตอไปนี้
ทิศเหนือ

ติดกับที่ดิน ของ..............................................................................

ทิศใต

ติดกับที่ดิน ของ..............................................................................

ทิศตะวันออก

ติดกับที่ดิน ของ..............................................................................

ทิศตะวันตก

ติดกับที่ดิน ของ..............................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผูรับรอง
(.............................................................)
ลงชื่อ..............................................................(เกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียน)
(..............................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(................................................................)

หนังสือรับรองการใชที่ดินเพื่อการเกษตร โดยไมมีเอกสารสิทธิ์
เขียนที่..............................................................
วันที่ ............. เดือน................................ พ.ศ. ..................
เรื่อง รับรองการใชที่ดินเพื่อการเกษตร โดยไมมีเอกสารสิทธิ์
เรียน เกษตรอําเภอ.................................................
ขาพเจา.............................................................................อยูบานเลขที่......................หมูท ี่..................
ตําบล......................... อําเภอ...................................จังหวัด........................................ตําแหนง ......................................
เบอรโทรศัพท.........................................
ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................อยูบานเลขที่................
หมูที่...............ตําบล.................................... อําเภอ.............................................จังหวัด..................................................
เบอรโทรศัพท.........................................
ไดทํากิจกรรมการเกษตร แตไมมีเอกสารสิทธิ์
ในพื้นที่หมูที่.............ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด..................................................
พื้นที่ทําการเกษตร...................................ไร...................งาน...............................ตารางวา
พิกัด โซน (47/48) ..................คา X ..................................................... คา Y ...............................................................
หรือ ละติจูด............................................ลองจิจูด .........................................................
กิจกรรมการเกษตร ปลูก/เลี้ยง.......................................... พันธุ.....................................
โดยที่ดินดังกลาวมีที่ขางเคียงทั้งสี่ทิศติดกัน หรือใกลเคียงกัน กับที่ดินของบุคคลดังตอไปนี้
ทิศเหนือ

ติดกับที่ดิน ของ..............................................................................

ทิศใต

ติดกับที่ดิน ของ..............................................................................

ทิศตะวันออก

ติดกับที่ดิน ของ..............................................................................

ทิศตะวันตก

ติดกับที่ดิน ของ..............................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผูรับรอง
(.............................................................)
ลงชื่อ..............................................................(เกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียน)
(..............................................................)

“ผูรับรอง” หมายถึง ผูนาํ ชุมชนตามทีต่ ั้งแปลง เชน กํานัน
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบา น สมาชิก อบต. สมาชิกเทศบาล
กรรมการ ศบกต. กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล เกษตรกร
ที่ไดรับแตงตั้งโดยสํานักงานเกษตรเขตกรุงเทพมหานคร

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

“พยาน” หมายถึง เจาของที่ดินขางเคียง หรือผูที่ทําประโยชน
ในที่ดินขางเคียง อยางนอย 2 คน

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

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

