
 
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 (กรณีหัวหนาครัวเรือนเกษตรเปนผูดําเนินการ) 

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

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

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

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

ขาพเจาในสถานะเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตร 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 (กรณีสมาชิกในครัวเรือนเกษตรเปนผูดําเนินการ) 

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 เจ็บปวย ถูกคุมขังในเรือนจํา ไปตางประเทศ หยา หรือ บวช) 
   2.2  ใหสมาชิกในครัวเรือนมากกวาก่ึงหน่ึงของสมาชิกท้ังหมดลงช่ือในแบบคํารองดวย หากมีจํานวนเกินกวาชองลงช่ือในแบบคํารอง  
สามารถทําเปนหนังสือยินยอมจากสมาชิกในครัวเรอืนแนบได (หากในครัวเรือนมีสมาชิกเพียงคนเดียว 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...................................................................  
 

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 (กรณีหัวหนาครัวเรือนเกษตรเปนผูดําเนินการ) 

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

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

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

เลขประจําตัวประชาชน                                                        โทรศัพท................................................................. 
 
 บัดนี้ ขาพเจามีความประสงคขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร เนื่องจากเหตุผล 

เลิกทําการเกษตร    เปลี่ยนอาชีพ 
ไมประสงคข้ึนทะเบียนเกษตรกร  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. กรณีท่ีหัวหนาครัวเรือนไมสามารถมาดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจได โดยตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูยื่นคํารองและผูมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา และเอกสารอ่ืน (ถามี) 
3. หากแบบคํารองนี้ หรือหนังสือมอบอํานาจมีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได  
*** เม่ือยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกรจะไมสามารถนําขอมูลแปลงและกิจกรรมของครัวเรือนเกษตรท่ียกเลิกแลวคืนได 
ตองแจงข้ึนทะเบียนใหมเทานั้น 
  

- - - - 



 
แบบคํารองขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร (กรณีสมาชิกในครัวเรือนเกษตรเปนผูดําเนินการ) 

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

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

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

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

ในสถานะเปนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรจากทะเบียนเกษตรกร ของ (กรอกขอมูลของหัวหนาครัวเรือน) 
 
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล.......................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชน          

มีความประสงค ขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร เนื่องจากเหตุผล 

� หน.ครัวเรือนเลิกทําการเกษตร   � หน.ครัวเรือนเปลี่ยนอาชีพ 

� หน.ครัวเรือนไมประสงคข้ึนทะเบียนเกษตรกร � หน.ครัวเรือนเสียชีวิต                             

� หน.ครัวเรือนเจ็บปวยรายแรงหรือติดเตียง     � หน.ครัวเรือนถูกคุมขังในเรอืนจํา    

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

*** เม่ือยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกรจะไมสามารถนําขอมูลแปลงและกิจกรรมของครัวเรือนเกษตรท่ียกเลิกแลวคืนได  
ตองแจงข้ึนทะเบียนใหมเทานั้น 

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

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

 
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. สามารถยกเลิกทะเบียนเกษตรไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีข้ึนทะเบียนไวเทาน้ัน 
2. กรณีสมาชิกในครัวเรือน เปนผูดําเนินการ  จะตองใหสมาชิกในครัวเรือนมากกวาก่ึงหน่ึงของสมาชิกท้ังหมดลงช่ือในแบบคํารองดวย หากมีจํานวน
เกินกวาชองลงช่ือในแบบคํารอง สามารถทําเปนหนังสือยินยอมจากสมาชิกในครัวเรือนแนบได (หากในครัวเรือนมีสมาชิกเพียงคนเดียว ไมตองมี
หนังสือยินยอม) 
3. หากแบบคํารองน้ี มีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได  

- - - - 

- - - - 



 
แบบคํารองขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร  

(กรณ ีหน.ครัวเรือนเกษตรเสียชีวิตและไมมีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร) 
 

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

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

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

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

ขาพเจาในสถานะเปน  � บุตร/ญาติ/พ่ีนอง  � ผูนําชุมชน  � อกม. 

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

เลขประจําตัวประชาชน          

เนื่องจาก เกษตรกรท่ีเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตรเสียชีวิต 
 
*** เม่ือเจาหนาท่ีกรอกขอมูลแบบคํารองนี้ลงในระบบทะเบียนเกษตรกรแลว ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลการเสียชีวิต 
จากทะเบียนราษฎร และจะยกเลิกทะเบียนเกษตรกร โดยจะไมสามารถนําขอมูลแปลงและกิจกรรมของครัวเรือนเกษตร 
ท่ียกเลิกแลวคืนได ตองแจงข้ึนทะเบียนใหมเทานั้น 
 

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

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

  
 

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

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

พยาน (ผูนําชุมชน/อกม.)   

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

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

เจาหนาท่ีผูรับคํารอง 
คําอธิบาย 

1. สามารถยกเลิกทะเบียนเกษตรไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีข้ึนทะเบียนไวเทาน้ัน 
2. กรณีท่ีหัวหนาครัวเรือนเสียชีวิต แตไมมีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร ใหบุตร/ญาติ/พ่ีนอง หรือ ผูนําชุมชน หรือ อกมเปนผูกรอก . 
แบบคํารอง และเมื่อเจาหนาท่ีกรอกขอมูลแบบคํารองลงในระบบทะเบียนเกษตรกรแลว ระบบจะทําการตรวจสอบขอมลูการเสียชีวิต 
จากทะเบียนราษฎร และจะยกเลกิทะเบียนเกษตรกร 
3. ผูยื่นคํารองและพยานตองไมเปนบุคคลเดียวกัน 
4. หากแบบคํารองน้ี มีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได 

- - - - 

- - - - 


