
 
แบบคําร้องขอยกเลกิการขึน้ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) 

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

เรียน นายทะเบียนสํานักงานเกษตรอําเภอ.............................................. 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ...........................................นามสกุล........................................อายุ...................ปี 
เลขที่บัตรประชาชน   
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่..............ตําบล..................................อําเภอ.....................................จังหวัด................................. 
โทรศัพท์....................................ซึ่งได้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรไว้ต่อสํานักงานเกษตรอําเภอ.................................................... 
และได้บันทึกขอ้มูลในระบบสารสนเทศของสํานักงานเกษตรอําเภอแล้วน้ัน 
 บัดน้ี ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) สาเหตุที่ขอยกเลิกเพราะ 

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ที่เป็นจริง  
จึงขอลงลายมือช่ือต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้องไว้เป็นหลักฐาน 
  
ลงช่ือ...................................................... เกษตรกรผู้ย่ืนคําร้อง  ลงช่ือ.....................................................พยาน (ผู้นําชุมชน) 
      (.....................................................)           (..........................................................) 

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

 
ลงช่ือ.....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคํารอ้ง 

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

 
คําอธิบาย 

1. สามารถยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกรได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่าน้ัน 
2. ผู้ย่ืนคําร้องขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร การจะยกเลิกการข้ึนทะเบียน 
เกษตรกรทั้งครัวเรือนได้ ต้องมีหนังสือยินยอมจากสมาชิกในครัวเรือนมากกว่าก่ึงหน่ึงของสมาชิกทั้งหมด แต่หากต้องการ
ยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกรเฉพาะสมาชิกในครัวเรือนจะต้องมีหนังสือยินยอมจากสมาชิกคนน้ัน  
3. กรณีผู้ยื่นคําร้องเป็นสมาชิกในครัวเรือน สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของตนเองได้เท่าน้ัน ไม่สามารถยกเลิก
ครัวเรือนเกษตรกรได้ 
4. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําร้อง พร้อมรับรองสําเนา และเอกสารอ่ืน (ถ้ามี) 
5. กรณีที่หัวหน้าครัวเรือนไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้ทําหนังสือมอบอํานาจได้   
6. หากแบบคําร้องน้ี หรือหนังสือมอบอํานาจมีรอยขูดลบ ขีดฆ่าหรือแก้ไข ในสาระสําคัญถอืว่าใช้ไม่ได้  
*** เมื่อยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะไม่สามารถนําข้อมูลแปลงและกิจกรรมของครัวเรือนเกษตรกรที่ยกเลิกแล้ว 
คืนได้ ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนใหม่เท่าน้ัน 

- - - -



 
แบบปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร 

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

เรียน เกษตรอําเภอ..................................................................................... 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ...................................................นามสกุล............................................................ 

เลขท่ีบัตรประชาชน        อยู่บ้านเลขท่ี...............................หมู่ท่ี..................... 
ตําบล..................................อําเภอ.....................................จังหวัด.................................โทรศัพท์.......................................... 
 
      ในสถานะเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร มีความประสงค์ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน ของ (กรอกข้อมูลของสมาชิก)   
(นาย/นาง/นางสาว)  ช่ือ...................................................นามสกุล......................................................................... 
เลขท่ีบัตรประชาชน        ดังน้ี 

  เปลี่ยนแปลงสถานะการช่วยทําการเกษตร   [   ] ช่วยทําการเกษตร  [   ]  ไม่ช่วยทําการเกษตร 
  ขอยกเลิกการเป็นสมาชิกในครัวเรือน   

  
      ในสถานะเป็นสมาชิกในครัวเรือนจากทะเบียนเกษตรกร ของ (กรอกข้อมูลของหัวหน้าครัวเรือน) 
(นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ..............................................................นามสกุล........................................................................  
เลขท่ีบัตรประชาชน   
 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ปรับปรุงข้อมูลของตนเอง ดังน้ี  

  เปลี่ยนแปลงสถานะการช่วยทําการเกษตร   [   ] ช่วยทําการเกษตร  [   ]  ไม่ช่วยทําการเกษตร 
  ขอยกเลิกการเป็นสมาชิกในครัวเรือน  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้แจ้งความประสงค์ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่เป็นจริง  

จึงขอลงลายมือช่ือต่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําร้องไว้เป็นหลักฐาน 
  
ลงช่ือ......................................................... ผู้ย่ืนคําร้อง  ลงช่ือ.....................................................พยาน (ผู้นําชุมชน) 
      (.....................................................)           (..........................................................) 

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

 
ลงช่ือ.....................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับคําร้อง 

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

 

คําอธิบาย 
1. สามารถปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรได้ท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีขึ้นทะเบียนไว้เท่าน้ัน 
2. ผู้ย่ืนคําร้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร หรือสมาชิกในครัวเรือนก็ได้ โดยหากเป็นหัวหน้าครัวเรือนต้องมีหนังสือยินยอมจากสมาชิกคนน้ัน  
3. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําร้อง พร้อมรับรองสําเนา และเอกสารอื่น (ถ้ามี) 
4. กรณีท่ีหัวหน้าครัวเรือนไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้ทําหนังสือมอบอํานาจได้   
5. หากแบบคําร้องน้ี หรือหนังสือมอบอํานาจมีรอยขูดลบ ขีดฆ่าหรือแก้ไข ในสาระสําคัญถือว่าใช้ไม่ได้  

- - - -

- - - -

- - - -



 
แบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรอืนเกษตรกร (ทบก.) 

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

เรียน นายทะเบียนสํานักงานเกษตรอําเภอ..............................................  
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ............................................นามสกุล.......................................อายุ...................ปี 

เลขที่บัตรประชาชน                                                    
 
อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..............ตําบล................................อําเภอ.....................................จังหวัด.................................. 
โทรศัพท์.......................................ซึ่งได้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรไว้ต่อสํานักงานเกษตรอําเภอ................................................. 
และได้บันทึกขอ้มูลในระบบสารสนเทศของสํานักงานเกษตรอําเภอแล้วน้ัน 
 

ข้าพเจ้าในฐานะ � หัวหน้าครัวเรือน � สมาชิกในครัวเรือน มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน
เกษตรกร เน่ืองจากเหตุผล 

� หน.ครัวเรอืนเสียชีวิต  � หน.ครัวเรอืนเจ็บป่วย  �  หน.ครัวเรือนต้องโทษติดคุก  
� หน.ครัวเรอืนไปต่างประเทศ �  หย่า    �  บวช 
� อ่ืนๆ............................................................................... 

จาก นาย/นาง/นางสาว.................................................. เลขประจําตัวประชาชน  
เป็น นาย/นาง/นางสาว.................................................. เลขประจําตัวประชาชน  
พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานดังต่อไปน้ีมาด้วย  
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนา  
2. สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต)  
3. ....................................................................................................................................................................... 
4. ....................................................................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ...................................................... เกษตรกรผู้ย่ืนคําร้อง  ลงช่ือ.....................................................พยาน (ผู้นําชุมชน) 
      (.....................................................)           (..........................................................) 

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

 
ลงช่ือ.....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคํารอ้ง 

            (..................................................) 
   ตําแหน่ง................................................. 

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

1. สามารถเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรได้ที่สาํนักงานเกษตรอําเภอที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่าน้ัน 
2. สมาชิกในครัวเรือน มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรต้องมีหนังสือยินยอมจากสมาชิก 
ในครัวเรือนมากกว่าก่ึงหน่ึงของสมาชิกทั้งหมด  
3. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําร้อง พร้อมรับรองสําเนา และเอกสารอ่ืน (ถ้ามี)  
4. หากแบบคาํร้องน้ี หรือหนังสือมอบอํานาจ มีรอยขูดลบ ขีดฆ่าหรือแก้ไข ในสาระสาํคัญถือว่าใช้ไม่ได้ 

- - - -

- - - -

- - - -



 
แบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานทีข่ึ้นทะเบียน  

 
ที่................................................................ 

วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.............. 
เรียน นายทะเบียนสํานักงานเกษตรอําเภอ..............................................  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ.....................................นามสกุล................................อายุ.....................ปี 
เลขที่บัตรประชาชน                                                           
 
อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..............ตําบล................................อําเภอ.....................................จังหวัด.................................. 
โทรศัพท์.......................................ซึ่งได้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรไว้ต่อสํานักงานเกษตรอําเภอ................................................. 
และได้บันทึกขอ้มูลในระบบสารสนเทศของสํานักงานเกษตรอําเภอแล้วน้ัน 
 

ข้าพเจ้า มีความประสงค์เปลีย่นแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน  
จาก อําเภอ ............................................................... จังหวัด .....................................................................................   
เป็น ตําบล ................................................................. อําเภอ ....................................................................................  
จังหวัด .....................................................................................   
 
เน่ืองจากเหตุผล 
......................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ...................................................... เกษตรกรผู้ย่ืนคําร้อง  ลงช่ือ.....................................................พยาน (ผู้นําชุมชน) 
      (.....................................................)           (..........................................................) 

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

 
ลงช่ือ.....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคํารอ้ง 

            (..................................................) 
   ตําแหน่ง................................................. 

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

คําอธิบาย 
1. สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียนได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอปลายทางที่ต้องการย้ายไป 
2. ผู้ย่ืนคําร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน ต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร กรณีที่หัวหน้าครัวเรือนไม่สามารถ
มาด้วยตนเอง ให้ทําหนังสือมอบอํานาจได้ 
3. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําร้อง พร้อมรับรองสําเนา และเอกสารอ่ืน (ถ้ามี) 
4. หากแบบคําร้องน้ี หรือหนังสือมอบอํานาจมีรอยขูดลบ ขีดฆ่าหรือแก้ไข ในสาระสําคัญถือว่าใช้ไม่ได้  
 
 

- - - -



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 

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

“ผูรับรอง” หมายถึง  ผูนาํชุมชนตามทีต้ั่งแปลง เชน กํานัน  

ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชกิ อบต. สมาชิกเทศบาล 

กรรมการ ศบกต. กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล เกษตรกร 

ที่ไดรับแตงต้ังโดยสํานักงานเกษตรเขตกรุงเทพมหานคร 

“พยาน” หมายถึง เจาของที่ดินขางเคียง หรือผูที่ทําประโยชน

ในที่ดินขางเคียง อยางนอย 2 คน    



    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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