
                                                  
เลขที ่ .......................... 

               แบบขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56   
       วันที่รับขึน้ทะเบียน   วันที่  .............เดือน.........................................พ.ศ. 2555 
 

สถานที่รับขึน้ทะเบียน  หมู่ที่......ตําบล...........................อําเภอ.............................จังหวัด................................ 

1. ข้าพเจ้าช่ือ        นาย        นาง        นางสาว        อ่ืน.(ระบุ)...............  ช่ือ............................................สกลุ................................... 

    เลขประจําตัวประชาชน 

     เลขรหัสประจําบ้าน           

2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่  .................. หมู่ที่............. ช่ือบ้าน........................................ตําบล................................................................................................ 

    อําเภอ.................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์.....................................................................................  
3. ข้อมูลการขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี  2555/56  รวมจาํนวนแปลงทั้งหมด......................แปลง 

รายการ        แปลงที ่1         ของตนเอง           เช่า      แปลงที ่2           ของตนเอง            เช่า  แปลงที่ 3          ของตนเอง         เช่า 

1.  สถานท่ีท่ีตั้งแปลง 

  

     เขตการใชน้ํ้ าชลประทาน 

หมู่ท่ี...............ตาํบล............................... 

อาํเภอ...................................................... 

       ในเขต             นอกเขต ชลประทาน 

หมู่ท่ี...............ตาํบล................................. 

อาํเภอ............................................... 

      ในเขต         นอกเขตชลประทาน 

หมู่ท่ี...............ตาํบล...................................... 

อาํเภอ...................................................... 

         ในเขต           นอกเขตชลประทาน 

2. เน้ือท่ีปลูกจริง (ระบุจาํนวน) ..................ไร่......................................งาน ...............ไร่....................................งาน ...............ไร่...........................................งาน 

3. พ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิของตนเองหรือเช่ามีสญัญา เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ ........ ....ระวาง.......... เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ ....... ...ระวาง........ เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ .............ระวาง.......... 

3.1) เน้ือท่ีเต็มในโฉนด/น.ส.4              ..................ไร่....................................งาน ................ไร่.................................งาน ..................ไร่...................................งาน 

3.2) เน้ือท่ีเต็มในโฉนดตราจอง             ..................ไร่....................................งาน ...............ไร่...................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.3)เน้ือท่ีเต็มในตราจองท่ีตราว่าไดท้าํประโยชนแ์ลว้                                              ..................ไร่....................................งาน ...............ไร่...................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.4) เน้ือท่ีเต็มในน.ส.3ก                  ..................ไร่....................................งาน ...............ไร่..................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.5) เน้ือท่ีเต็มในน.ส.3;น.ส.3ข          ..................ไร่....................................งาน ...............ไร่..................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.6) เน้ือท่ีเต็มใน ส.ป.ก.4-01ก หรือ ข หรือ ค  ..................ไร่....................................งาน ...............ไร่..................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.7) เน้ือท่ีเต็มใน ก.ส.น.               ..................ไร่....................................งาน ................ไร่.................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.8) เน้ือท่ีเต็มในน.ค.3                 ..................ไร่....................................งาน ................ไร่.................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.9) เน้ือท่ีเต็มในน.ส.2                    ..................ไร่....................................งาน ................ไร่.................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.10) เน้ือท่ีเต็มใน ส.ค.1                 ..................ไร่....................................งาน ................ไร่.................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.11) เน้ือท่ีเต็มใน ส.ท.ก.                     ..................ไร่....................................งาน .................ไร่................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.12)เน้ือท่ีเต็มในหนงัสือรับรองการทาํประโยชน ์                                         ..................ไร่....................................งาน .................ไร่................................งาน ................. .ไร่...................................งาน 

4. เช่ามีสญัญาเช่าแต่ไม่ทราบเลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ  

     ช่ือ-สกุลผูใ้ห้เช่า ........................................................................ ................................................................ ....................................................................... 

5. เช่าแต่ไม่มีสญัญาเช่า  

     ช่ือ-สกุลผูใ้ห้เช่า ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ 

6. พ้ืนท่ีนอกเหนือจากพ้ืนท่ีเอกสารสิทธ์ิ O O O 

7.  กลุ่มพนัธุ์ขา้วท่ีมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนขา้ว          

      ปี 2555/56    

      ระบุช่ือพนัธุ์ท่ีปลูก 

O ปทุมธานี1 O ขา้วเจา้  O ขา้วเหนียว 

 O ขา้วหอมมะลิ     O  ขา้วหอมจงัหวดั 

................................................... ............... 

O ปทุมธานี1 O ขา้วเจา้  O ขา้วเหนียว 

 O ขา้วหอมมะลิ   O  ขา้วหอมจงัหวดั 

.................................................................. 

O ปทุมธานี1 O ขา้วเจา้  O ขา้วเหนียว 

 O ขา้วหอมมะลิ     O  ขา้วหอมจงัหวดั 

........................... ....................................... 

8.  วนัท่ีเพาะปลูก (ว/ด/ป) .........../................../.................... .........../................../.................... .........../................../.................. 

9. วนัท่ีคาดวา่จะเก็บเก่ียวผลผลิต (ว/ด/ป) .........../................../.................... ........./................../.................... ........../................/.................... 

  ขา้พเจา้ไดอ่้านหรือเขา้ใจขอ้ความขา้งตน้แลว้   ขอรับรองว่าไดแ้จง้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง ครบถว้น และทราบดีว่าการให้ข้อมูลทีเ่ป็นเทจ็กบัทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวล

กฎหมายอาญา ทั้งน้ี ยินยอมใหต้รวจสอบขอ้มูลและใชข้อ้มูลเพ่ือประโยชนต่์อผูข้อข้ึนทะเบียน และประโยชนต่์อทางราชการ ดา้นการผลิตและการตลาดเท่านัน้   
จึงขอลงรายมือช่ือต่อหน้าผู้รับขึน้ทะเบียนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

   ลงช่ือ....................................................................... ...... เกษตรกรผูข้อข้ึนทะเบียน                                  ลงช่ือ ............................................................................ เจา้หนา้ท่ีรับข้ึนทะเบียน 

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

            วนัท่ี ................ เดือน.............................. พ.ศ. .................                                                                                      วนัท่ี ................ เดือน.............................. พ.ศ. ................. 

ลงช่ือ....................................................................... ................ ผูรั้บรองขอ้มูลเกษตรกร                               ลงช่ือ .......................................................... ......... เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบขอ้มูล 

      (...........................................................................................) เกษตรกรแปลงขา้งเคียง                                            (..................................................... ..................................)        
          วนัท่ี ................ เดือน.............................. พ.ศ. ................               ตาํแหน่ง.......................................................................                                                                                             

  ลงช่ือ....................................................................... ................ ผูรั้บรองขอ้มูลเกษตรกร                                                  วนัท่ี ................ เดือน.............................. พ.ศ. .................  
       (...........................................................................................) กาํนนั,ผูใ้หญ่บา้น, ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  

  กรรมการ อ.บ.ต.,กรรมการหมู่บา้น,กรรมการ ศ.บ.ก.ต,กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล,ผูน้าํชุมชน    วนัท่ี ................ เดือน.............................. พ.ศ. ................                                          

สําหรับเจ้าหน้าที ่
หลักฐานที่แนบ 

   บตัรประจาํตวัประชาชน 
    ทะเบียนบา้น 
    ทบก. 02 
    เอกสารสิทธ์ิการใชท่ี้ดิน 
    พ้ืนท่ีนอกเหนือเอกสารสิทธ์ิ 
     ภาพถ่ายแปลงที่มีข้าวยนืต้น 
ในแปลงกับเกษตรกรที่ขอขึน้ทะเบียน 

ทพศ.1 ภาคผนวกที่ 5 

(8) 



 
                                                    

เลขที ่ .......................... 
                 แบบขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ปี 2555/56   
        วันที่รับขึน้ทะเบียน   วันที่  .............เดือน.........................................พ.ศ. 2555 
 

สถานที่รับขึน้ทะเบียน  หมู่ที่.........ตําบล............................อําเภอ........................จังหวัด............................................  

1. ข้าพเจ้าช่ือ        นาย        นาง        นางสาว        อ่ืน.(ระบุ)...............  ช่ือ............................................สกลุ................................... 

    เลขประจําตัวประชาชน 
       
     เลขรหัสประจําบ้าน           
2. ที่อยู่ตามทะเบียน บ้านเลขที่  .................. หมู่ที่............. ช่ือบ้าน........................................ตําบล................................................................ ... 

    อําเภอ.................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์............................................... 
3. ข้อมูลการขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์  ปี  2555/56  รวมจาํนวนแปลงทั้งหมด......................แปลง 

รายการ        แปลงที ่1         ของตนเอง           เช่า      แปลงที ่2           ของตนเอง            เช่า  แปลงที่ 3          ของตนเอง         เช่า 

1.  ท่ีตั้งแปลง หมู่ท่ี...............ตาํบล.............................. หมู่ท่ี...............ตาํบล................................. หมู่ท่ี.............ตาํบล...................................... 

  อาํเภอ...................................................... อาํเภอ............................................... อาํเภอ...................................................... 

2. เน้ือท่ีปลูกจริง (ระบุจาํนวน) ..................ไร่......................................งาน ...............ไร่....................................งาน ...............ไร่...........................................งาน 

3. พ้ืนท่ีเอกสารสิทธ์ิของตนเองหรือเช่ามีสญัญา เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ .............ระวาง.......... เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ ...........ระวาง........ เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ ..............ระวาง......... 

3.1) เน้ือท่ีเต็มในโฉนด/น.ส.4              ..................ไร่....................................งาน ................ไร่.................................งาน ..................ไร่...................................งาน 

3.2) เน้ือท่ีเต็มในโฉนดตราจอง             ..................ไร่....................................งาน ...............ไร่...................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.3)เน้ือท่ีเต็มในตราจองท่ีตราวา่ไดท้าํประโยชนแ์ลว้                                              ..................ไร่....................................งาน ...............ไร่...................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.4) เน้ือท่ีเต็มในน.ส.3ก                  ..................ไร่....................................งาน ...............ไร่..................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.5) เน้ือท่ีเต็มในน.ส.3;น.ส.3ข          ..................ไร่....................................งาน ...............ไร่..................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.6) เน้ือท่ีเต็มใน ส.ป.ก.4-01ก หรือ ข หรือ ค  ..................ไร่....................................งาน ...............ไร่..................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.7) เน้ือท่ีเต็มใน ก.ส.น.               ..................ไร่....................................งาน ................ไร่.................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.8) เน้ือท่ีเต็มในน.ค.3                 ..................ไร่....................................งาน ................ไร่.................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.9) เน้ือท่ีเต็มในน.ส.2                    ..................ไร่....................................งาน ................ไร่.................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.10) เน้ือท่ีเต็มใน ส.ค.1                 ..................ไร่....................................งาน ................ไร่.................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.11) เน้ือท่ีเต็มใน ส.ท.ก.                     ..................ไร่....................................งาน .................ไร่................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.12)เน้ือท่ีเต็มในหนงัสือรับรองการทาํประโยชน ์                                         ..................ไร่....................................งาน .................ไร่................................งาน ................. .ไร่...................................งาน 

4. เช่ามีสญัญาเช่าแต่ไม่ทราบเลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ  

     ช่ือ-สกุลผูใ้ห้เช่า ........................................................................ ................................................................ 

 

....................................................................... 

5. เช่าแต่ไม่มีสญัญาเช่า  

     ช่ือ-สกุลผูใ้ห้เช่า 
........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ 

6. พ้ืนท่ีนอกเหนือจากพ้ืนท่ีเอกสารสิทธ์ิ O O O 

7.  วนัท่ีเพาะปลูก (ว/ด/ป) .........../................../.................... .........../................../.................... .........../................../.................. 

8. วนัท่ีคาดวา่จะเก็บเก่ียวผลผลิต (ว/ด/ป) .........../................../.................... ........./................../.................... ........../................/.................... 

  ขา้พเจา้ไดอ้่านหรือเขา้ใจขอ้ความขา้งตน้แลว้   ขอรับรองวา่ไดแ้จง้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง ครบถว้น และทราบดีวา่การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 

แห่งประมวลกฎหมายอาญา ทั้งน้ี ยินยอมให้ตรวจสอบขอ้มูลและใชข้อ้มูลเพ่ือประโยชน์ต่อผูข้อข้ึนทะเบียน และประโยชน์ต่อทางราชการ ดา้นการผลิตและการตลาดเท่านัน้   
จึงขอลงรายมือช่ือต่อหน้าผู้รับขึน้ทะเบียนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

   ลงช่ือ....................................................................... ...... เกษตรกรผูข้อข้ึนทะเบียน                                  ลงช่ือ............................................................................ เจา้หนา้ท่ีรับข้ึนทะเบียน 

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

            วนัท่ี ................เดือน..............................พ.ศ. ................                                                                                      วนัท่ี ................เดือน..............................พ.ศ. ................ 

ลงช่ือ....................................................................... ................ผูรั้บรองขอ้มูลเกษตรกร                               ลงช่ือ................................................................ เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบขอ้มูล 

      (...........................................................................................) เกษตรกรแปลงขา้งเคียง                                            (.......................................................................................)        
          วนัท่ี ................เดือน..............................พ.ศ. ................               ตาํแหน่ง.......................................................................                                                                                             

  ลงช่ือ....................................................................... ................ผูรั้บรองขอ้มูลเกษตรกร                                                  วนัท่ี ................เดือน..............................พ.ศ. ................ 
       (...........................................................................................) กาํนนั,ผูใ้หญ่บา้น, ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  

  กรรมการ อ.บ.ต.,กรรมการหมู่บา้น,กรรมการ ศ.บ.ก.ต,กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล,ผูน้าํชุมชน                                              

           วนัท่ี ................เดือน..............................พ.ศ. ................. 

สําหรับเจ้าหน้าที ่
หลักฐานที่แนบ 

   บตัรประจาํตวัประชาชน 
    ทะเบียนบา้น 
    ทบก. 02 
    เอกสารสิทธ์ิการใชท่ี้ดิน 
    พ้ืนท่ีนอกเหนือเอกสารสิทธ์ิ 
     ภาพถ่ายแปลงที่มีข้าวโพดเลีย้งสัตว์
ยนืต้นในแปลงกับเกษตรกรที่ขอขึน้
ทะเบียน 

ทพศ.3 

(10) 



                           
                                                  

เลขที ่ .......................... 
                     แบบขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2555/56   
         วันที่รับขึน้ทะเบียน   วันที่  .............เดือน.........................................พ.ศ. 2555 
 สถานที่รับขึน้ทะเบียน  หมู่ที่............ตําบล...........................อําเภอ..........................จังหวัด............................................ 

1. ข้าพเจ้าช่ือ        นาย        นาง        นางสาว        อ่ืน.(ระบุ)...............  ช่ือ............................................สกลุ................................... 

    เลขประจําตัวประชาชน 
       
     เลขรหัสประจําบ้าน           
2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่  .................. หมู่ที่............. ช่ือบ้าน........................................ตําบล............................................................ 

    อําเภอ.................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์................................................ 
3. ข้อมูลการขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี  2555/56  รวมจาํนวนแปลงทั้งหมด......................แปลง 

รายการ        แปลงที ่1         ของตนเอง           เช่า      แปลงที ่2           ของตนเอง            เช่า  แปลงที่ 3          ของตนเอง         เช่า 

1.  ท่ีตั้งแปลง 

  

หมู่ท่ี..............ตาํบล................................ หมู่ท่ี..............ตาํบล................................. หมู่ท่ี.............ตาํบล...................................... 

อาํเภอ...................................................... อาํเภอ............................................... อาํเภอ...................................................... 

2. เน้ือท่ีปลูกจริง (ระบุจาํนวน) ..................ไร่......................................งาน ...............ไร่....................................งาน ...............ไร่...........................................งาน 

3. พ้ืนท่ีเอกสารสิทธ์ิของตนเองหรือเช่ามีสญัญา เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ ..............ระวาง......... เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ ..........ระวาง........ เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ ..............ระวาง......... 

3.1) เน้ือท่ีเต็มในโฉนด/น.ส.4              ..................ไร่....................................งาน ................ไร่.................................งาน ..................ไร่...................................งาน 

3.2) เน้ือท่ีเต็มในโฉนดตราจอง             ..................ไร่....................................งาน ...............ไร่...................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.3)เน้ือท่ีเต็มในตราจองท่ีตราว่าไดท้าํประโยชนแ์ลว้                                              ..................ไร่....................................งาน ...............ไร่...................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.4) เน้ือท่ีเต็มใน น.ส.3ก                  ..................ไร่....................................งาน ...............ไร่..................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.5) เน้ือท่ีเต็มใน น.ส.3;น.ส.3ข          ..................ไร่....................................งาน ...............ไร่..................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.6)  เน้ือท่ีเต็มในส.ป.ก.4-01 ก หรือ ข หรือ ค  ..................ไร่....................................งาน ...............ไร่..................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.7) เน้ือท่ีเต็มใน ก.ส.น.               ..................ไร่....................................งาน ................ไร่.................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.8) เน้ือท่ีเต็มใน น.ค.3                 ..................ไร่....................................งาน ................ไร่.................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.9) เน้ือท่ีเต็มใน น.ส.2                    ..................ไร่....................................งาน ................ไร่.................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.10)  เน้ือท่ีเต็มใน ส.ค.1                 ..................ไร่....................................งาน ................ไร่.................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.11) เน้ือท่ีเต็มใน ส.ท.ก.                     ..................ไร่....................................งาน .................ไร่................................งาน ..................ไร่....................................งาน 

3.12)เน้ือท่ีเต็มในหนงัสือรับรองการทาํประโยชน ์                                         ..................ไร่....................................งาน .................ไร่................................งาน ................. .ไร่...................................งาน 

4. เช่ามีสญัญาเช่าแต่ไม่ทราบเลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ  

     ช่ือ-สกุลผูใ้ห้เช่า ........................................................................ ................................................................ ....................................................................... 

5.เช่าแต่ไม่มีสญัญาเช่า  

     ช่ือ-สกุลผูใ้ห้เช่า ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ 

6.พ้ืนท่ีนอกเหนือจากพ้ืนท่ีเอกสารสิทธ์ิ  O O O 

7.  วนัท่ีเพาะปลูก (ว/ด/ป) .........../................../.................... .........../................../.................... .........../................../.................. 

8. วนัท่ีคาดวา่จะเก็บเก่ียวผลผลิต (ว/ด/ป) .........../................../.................... ........./................../.................... ........../................/.................... 

  ขา้พเจา้ไดอ้่านหรือเขา้ใจขอ้ความขา้งตน้แลว้   ขอรับรองวา่ไดแ้จง้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง ครบถว้น และทราบดีวา่การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 

แห่งประมวลกฎหมายอาญา ทั้งน้ี ยินยอมให้ตรวจสอบขอ้มูลและใชข้อ้มูลเพ่ือประโยชน์ต่อผูข้อข้ึนทะเบียน และประโยชน์ต่อทางราชการ ดา้นการผลิตและการตลาดเท่านัน้   
จึงขอลงรายมือช่ือต่อหน้าผู้รับขึน้ทะเบียนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

   ลงช่ือ....................................................................... ...... เกษตรกรผูข้อข้ึนทะเบียน                                  ลงช่ือ............................................................................ เจา้หนา้ท่ีรับข้ึนทะเบียน 

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

            วนัท่ี ................เดือน..............................พ.ศ. ................                                                                                      วนัท่ี ................เดือน..............................พ.ศ. ................ 

ลงช่ือ....................................................................... ................ผูรั้บรองขอ้มูลเกษตรกร                               ลงช่ือ................................................................ เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบขอ้มูล 
      (...........................................................................................) เกษตรกรแปลงขา้งเคียง                                            (.......................................................................................)        
          วนัท่ี ................เดือน..............................พ.ศ. ................               ตาํแหน่ง.......................................................................                                                                                             

  ลงช่ือ....................................................................... ................ผูรั้บรองขอ้มูลเกษตรกร                                                  วนัท่ี ................เดือน..............................พ.ศ. ................ 
       (...........................................................................................) กาํนนั,ผูใ้หญ่บา้น, ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  

  กรรมการ อ.บ.ต.,กรรมการหมู่บา้น,กรรมการ ศ.บ.ก.ต,กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล,ผูน้าํชุมชน                                              

           วนัท่ี ................เดือน..............................พ.ศ. ................ 

สําหรับเจ้าหน้าที ่
หลักฐานที่แนบ 

   บตัรประจาํตวัประชาชน 
    ทะเบียนบา้น 
    ทบก. 02 
    เอกสารสิทธ์ิการใชท่ี้ดิน 
    พ้ืนท่ีนอกเหนือเอกสารสิทธ์ิ 
     ภาพถ่ายแปลงที่มีมันสําปะหลังยนื
ต้นในแปลงกับเกษตรกรที่ขอขึน้
ทะเบียน 

ทพศ.2 

(9) 


