พ.ย.-ธ.ค.60

ขั้นตอนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปี 2561
1

เกษตรกรขอรับใบสมัคร ที่ ศวข./ศมข.
หรือดาวน์โหลดที่ brpd.ricethailand.go.th

2

เกษตรกรกรอกข้อมูลใบสมัครเพื่อ
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

3
4
5

เกษตรกรส่งใบสมัครที่สานักงานเกษตรจังหวัด/สานักงานเกษตรอาเภอ
ศวข./ศมข. ในพื้นที่ ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 60
หน่วยงานที่รบ
ั ใบสมัครนาส่งใบสมัครที่ ศวข./ศมข. ในพื้นที่
เพื่อตรวจสอบ คัดกรองข้อมูลเบื้องต้น

ผ่าน

พ.ย.60-ก.พ.61

ศวข./ศมข.
ส่งใบสมัครที่ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน
พื้นที่เหมาะสม ตามเงื่อนไขโครงการ
เสนอคณะทางานข้าวอินทรีย์จังหวัด
พิจารณาคัดกรองเกษตรกรและพื้นที่

ไม่ผ่าน
ศวข./ศมข.
แจ้งหน่วยงานที่รบ
ั ใบสมัคร
เพื่อแจ้งเกษตรกร ปรับปรุงแก้ไข

ผ่าน

6

เสนอที่ประชุม SC รับรอง
กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

7

ผ่าน

ภายใน
31 มี.ค.61

แจ้งกรมการข้าว ในพื้นที่ (ศมข./ศวข.)
แจ้งส่วนกลาง (กพภ.) ภายในวันที่ 28 ก.พ. 61

8

ไม่ผ่าน
แจ้งหน่วยงานที่รบ
ั ใบสมัคร
แจ้งเกษตรกรปรับปรุงแก้ไข

ไม่ผ่าน
แจ้งคณะทางานข้าวอินทรีย์จังหวัด
แจ้งหน่วยงานที่รบ
ั ใบสมัคร
ปรับปรุงแก้ไข

กพภ.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ข้อมูลถูกต้องตามเงื่อนไข
แจ้งผลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการให้ SC
และ ศวข./ศมข. ในพื้นที่ทราบ เพื่อแจ้งเกษตรกรรับทราบ

หมายเหตุ ศวข. : ศูนย์วิจัยข้าว , ศมข. : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว , กพภ. : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

การรับสมัครเกษตรกร ปี 2561
คุณสมบัติของเกษตรกรผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
1. เกษตรกรมีความมุ่งมั่นและตั้งใจผลิ ตข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Organic Thailand)
2. มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) หรือถ้าไม่มีให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร (1 ทบก. จะได้รับ
การสนับสนุนเงินอุดหนุนไม่เกิน 15 ไร่)

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1. เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกจานวน 5 คนขึ้นไป (มากกว่า 5 คนได้) เพื่อเหมาะสมในการจัดทา
ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม และการบริหารจัดการการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐาน
2. มีพื้นที่ของกลุ่มรวมกันไม่ต่ากว่า 100 ไร่ (มากกว่า 100 ไร่ได้) อยู่ในชุมชนเดียวกันหรือในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน และอยู่ในตาบลเดียวกัน
3. พื้ น ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการต้ อ งไม่ ได้ ก ารรั บ รองการผลิ ต ข้ า วตามมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ ใดๆ
(กรณี เกษตรกรมีใบรั บ รองยั งคงอายุ การรับ รองอยู่ และมีความต้องการขยายพื้น ที่/หรือเพิ่ มจานวนแปลง
สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยแปลงที่เข้าร่วมนั้นต้องยังไม่ได้รับการรับรอง)
4. มีแหล่งน้าตามธรรมชาติ (เช่น อาศัยน้าฝน สระน้า คูคลอง บ่อน้า บ่อบาดาล เป็นต้น) หรือแหล่งน้าที่มี
ความเหมาะสมกับการผลิตข้าวอินทรีย์
5. พื้น ที่มีเอกสารสิ ทธิ์ หรื อพื้น ที่ ที่ได้รับการอนุ ญ าตให้ ใช้ประโยชน์ จากหน่วยงานที่มีสิ ทธิ์รับรอง
โดยชื่อที่ระบุในเอกสารสิทธิ์จะต้องเป็นชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หรือมีเอกสารรับรองจากเจ้าของเอกสารสิทธิ์
6. จัดทารายละเอียดข้อมูลการปลูกข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม แยกรายแปลง(หากเข้าร่วมโครงการมากกว่า
1 แปลง) ที่ตั้งแปลง พื้นที่ปลูกข้าว พันธุ์ข้าวที่ปลูก
7. ต้ อ งผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)
8. เกษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการที่ เ ป็ น สมาชิ ก นาแปลงใหญ่ ให้ ค งสภาพความเป็ น สมาชิ ก
นาแปลงใหญ่ไว้ และให้เกษตรกรเลือกรับการสนับสนุนที่ซ้าซ้อนทางใดทางหนึ่งเพียงอย่างเดียว
9. หากเกษตรกรยกเลิกการเข้าร่วมโครงการหลังจากได้รับเงินสนับสนุนแล้วเกษตรกรจะไม่สามารถ
สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้อีก
คาชี้แจงเพิ่มเติม ข้อ (6) แปลงนาอินทรีย์ หมายถึง พื้นที่ที่ติดกันเป็นผืนเดียวกัน ซึ่งอาจปลูกข้าว
หลายพันธุ์ใน 1 แปลง ให้ระบุพื้นที่ปลูกแต่ละพันธุ์ด้วย แต่การจัดการข้าวพันธุ์หนึ่งต้องไม่มีผลกระทบต่อข้าว
อีกพันธุ์หนึ่ง
ปรับปรุง ปี 2561

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561
ชื่อกลุ่ม.........................................................................................................................................................................
ที่ตั้งกลุ่ม.......................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์(หัวหน้ากลุม่ ).......................................................................................................................................
จานวนสมาชิก.................................................................ราย พื้นที่ปลูกข้าวรวม...................................................ไร่
มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการปี 2561 (เลือกได้อย่างเดียว)
 กลุม่ 1 (เตรียมความพร้อม)
 กลุ่ม 2 (พร้อมตรวจรับรองระบบกลุ่มเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน)
เอกสารที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร
กรณีกลุ่ม 1
1. รายชื่อเกษตรกรและที่ตั้งแปลง พร้อมลายเซ็นของสมาชิกกลุ่ม ตามแบบ ขอ.1
2. โครงสร้างกลุ่ม และรายชื่อประธาน คณะกรรมการกลุ่ม ตามแบบ ขอ.2
3. รายการประเมินตนเองของเกษตรกร ตามแบบ ขอ.3
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเกษตรกร
5. สาเนาเอกสารสิทธิ์ระบุชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (เช่น โฉนด น.ส.2 น.ส.3 น.ส.3.ก ส.ป.ก. 4-01
ก.ส.น.5 น.ค.3 ส.ค.1) หรือสาเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือ สาเนาเอกสารการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
6. สาเนาใบรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (ถ้ามี)
7. สาเนาการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร (ถ้ามี)
8. สาเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.ก.ส. เลข 12 หลัก และบัญชียังคงมีการเคลื่อนไหว
9. สาเนาทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) หน้าที่ระบุชื่อเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนและหน้าสมาชิกในครัวเรือน
(1 ทบก. สมัครได้ 1 ราย สนับสนุนเงินอุดหนุนไม่เกิน 15 ไร่)
10. อื่นๆ โปรดระบุ.............................................
กรณีกลุ่ม 2
1..ลาดับ 1- 9
2. สาเนาคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม

ลงชื่อ.................................................................
(
)
ตาแหน่ง ประธาน หรือรองประธานกลุ่ม
วันที่.....................................................................

แบบ ขอ.1

รายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561
ชื่อกลุ่ม................................................................................................................
ที่ตั้งกลุ่ม หมู่ที่.............ตาบล...................................อาเภอ.................................................จังหวัด.......................................................
ลา
ที่ ดับ
แปลง

คานาหน้า
(นาง/
นางสาว/
นาย)

ชื่อ

สกุล

เลขบัญชี
ธ.ก.ส.
รหัสทะเบียนเกษตรกร
เลขทีบ่ ัตรประชาชน
ทีใ่ ห้กรมการข้าวโอน
(12 หลัก)
บ้าน
เงิน
หมู่
เลขที
่
(12 หลัก)

ทีอ่ ยู่เกษตรกร
ตาบล

อาเภอ

ทีต่ ั้งแปลง
จังหวัด

หมู่ ตาบล

พื้นทีป่ ลูกข้าวและพันธุ์ข้าวทีป่ ลูก
พื้นทีป่ ลูกข้าว
พันธุ์ข้าวทีป่ ลูก
(ไร่)

พื้นทีป่ ลูก
พันธุ์ข้าวทีป่ ลูก
ข้าว (ไร่)

เอกสารสิทธิ์
(ให้ระบุ)

เบอร์โทร

ลงชื่อรับรอง

รวม

หมายเหตุ : 1) พื้นที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการ หากมีหลายแปลง (พื้นที่ไม่ตดิ กัน ) ให้ระบุเลขที่ลาดับแปลงด้วย

2) กรณีแปลงเดียวกัน (พื้นที่ตดิ กัน ) หากปลูกข้าวมากกว่า 1 พันธุ์ ให้ระบุพื้นที่ปลูกข้าวแต่ละพันธุ์

4) เอกสารสิทธิ์ตอ้ งระบุชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หรือมีเอกสารรับรองอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผู้ครอบครองเอกสารสิทธิ์

3) ที่ตั้งแปลงอยู่ในชุมชน (ตาบล) เดียวกัน

5) กรณีผู้สมัครไม่ใช่ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (เป็นสมาชิกครัวเรือน) ให้ทาการปรับปรุงข้อมูลเป็นผู้ขึ้นทะเบียนก่อนสมัคร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นทั้งหมดนั้นเป็นความจริงสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่นไปและสมาชิกยินยอมให้กรมการข้าวโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ที่ระบุไว้

สรุป สมาชิกรวม.....................ราย
พื้นที่ปลูกข้าวรวม..........................ไร่

ลงชื่อ..................................................................................
(...............................................................................)
ตาแหน่ง.......ประธานกลุ่ม หรือรองประธานกลุ่ม .....
วันที่........................./.............................../.........................

แบบ ขอ.2

โครงสร้างระบบกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม.................................................................................................................................
1. ประธานกลุ่ม ชื่อ...............................................................นามสกุล......................................................................
ที่อยู่......................................................................................................เบอร์โทรศัพท์...........................................
2. ผู้ประสานงาน หรือผู้จัดการกลุ่ม ชื่อ.....................................................นามสกุล................................................
ที่อยู่......................................................................................................เบอร์โทรศัพท์............................................
3. คณะกรรมการตรวจแปลงภายใน
1. ชื่อ....................................................................นามสกุล.................................................................................
ที่อยู่.............................................................................................เบอร์โทรศัพท์ ............................................
2. ชื่อ....................................................................นามสกุล.................................................................................
ที่อยู่.............................................................................................เบอร์โทรศัพท์ ............................................
3. ชื่อ....................................................................นามสกุล.................................................................................
ที่อยู่.............................................................................................เบอร์โทรศัพท์ ............................................
4. คณะกรรมการรับรอง
1. ชื่อ....................................................................นามสกุล.................................................................................
ที่อยู่.............................................................................................เบอร์โทรศัพท์............................................
2. ชื่อ....................................................................นามสกุล.................................................................................
ที่อยู่.............................................................................................เบอร์โทรศัพท์............................................
3. ชื่อ....................................................................นามสกุล.................................................................................
ที่อยู่.............................................................................................เบอร์โทรศัพท์............................................
หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจแปลงภายใน และคณะกรรมการรับรองไม่ควรเป็นบุคคลคณะเดียวกัน

แบบ ขอ. 3

รายการประเมินตนเองของเกษตรกร
ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
ปีที่ 1
ชื่อเกษตรกร ……………………………………………..……ที่อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.............ตาบล.................................
อาเภอ............................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์...................................................
ที่ตั้งแปลงหมู่ที่.............ตาบล.................................อาเภอ............................................จังหวัด........................................
วันเดือน ปี ทีป่ ระเมิน ………………………………………………………………………………………..……….………………….……...……….

ข้อมูลทั่วไปของแปลง
พันธุ์ข้าวที่ปลูก
พื้นที่ปลูก
เอกสารสิทธิ์แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือ  มี ระบุ ……………….…………………
สิทธิครอบครองพื้น ที่การผลิต หรือเป็ น ผู้ได้รับ มอบหมายจาก  ไม่มี
เจ้าของ หรือผู้ถือสิทธิครอบครองให้ดาเนินการ หรือได้รับการ
รับรองจากผู้นาท้องถิ่น)
ประเภทการปลูก
 นาปรัง จานวนครั้งที่ปลูก………………………..รอบ
 นาปี ช่วงเวลาที่ปลูก………………………………
รูปแบบการปลูก
 นาดา
 นาหว่าน
 อื่นๆ ระบุ…………...
รูปแบบการเก็บเกี่ยว
 เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด
 เก็บเกี่ยวแบบเกี่ยวมือ
 อื่นๆ ระบุ ……………………………………………
ลักษณะการรวบรวมผลิตผล
 เก็บในสถานที่ของตนเอง
 เก็ บ ร ว ม กั น ใน
สถานที่ของกลุ่ม
 อื่นๆ ระบุ……………………………………………………..……..
การขาย
 ต่างคนต่างขาย ขายให้กับ…………………………..…………
 ขายในนามกลุ่ม ขายให้กับ………………………….…………
□ อื่นๆระบุ………………………………………….…………………

1. รายการประเมินเบื้องต้นสาหรับเกษตรกรประเมินตนเอง
ข้อ
1.
พื้นที่ปลูก

2
แหล่งน้า

เกณฑ์การประเมิน
พื้ น ที่ ป ลู ก ไม่ มี วั ต ถุ อั น ตรายที่ จ ะท าให้ เกิ ด การ  อยู่ใกล้โรงพยาบาล
ตกค้างหรือปนเปื้อนในข้าว
 อยู่ใกล้กองขยะหรือที่ทิ้งสารเคมี
 อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม
 บริเวณรอบๆ แปลงมีการใช้สารเคมี
 เป็นแหล่งที่เคยใช้สารเคมีในปริมาณมาก
 ไม่อยู่ใกล้แหล่งใดๆ ข้างต้น
แหล่งน้าที่ใช้ปลูกได้จากแหล่งที่ไม่มี
 ไหลผ่านโรงพยาบาล
สภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุ
 ไหลผ่านกองขยะหรือที่ทิ้งสารเคมี
อันตราย
 ไหลผ่านโรงงานอุตสาหกรรม
 ไหลผ่านบริเวณที่มีการใช้สารเคมี

3.
ให้ใช้ตามคาแนะนาของกรมการข้าว กรมพัฒนา
การจัดการ ที่ดนิ หรือกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
ดินและปุ๋ย และสหกรณ์ ห้ามใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการ
เกษตรทุกชนิด
4.
การจัดการ
คุณภาพใน
กระบวน
การผลิต
ก่อนการ
เก็บเกี่ยว

1) แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์มาจากแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ หรือ
เมล็ดพันธุ์มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้
2) การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
สารวจการเข้าทาลายของศัตรูพืชที่มีผลต่อข้าว
ป้องกันกาจัดตามศัตรูพืชและข้าววัชพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยวิธีที่เหมาะสมตามคาแนะนา
ของกรมการข้าว
3) มาตรการป้องกันการปนเปื้อน
พื้นที่ปลูกจะต้องห่างจากแหล่งกาเนิดของวัตถุ
อันตราย หากมีจะต้องทาแนวป้องกันการ
ปนเปื้อนทั้งทางน้า และอากาศ
5.
ต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปลูก แหล่ง
การบันทึก น้า การจัดการดินและปุ๋ย แหล่งเมล็ดพันธุ์
และการ การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช และมาตรการ
จัดเก็บ ป้องกันการปนเปื้อน
ข้อมูล

 ไม่ไหลผ่านแหล่งใดๆ ข้างต้น
 มีบ่อพักน้า
 ใช้น้าจากแหล่งธรรมชาติ (บ่อ ห้วย หนอง คลอง บึง
ลาธาร แม่น้า)
 จัดการดินและปุ๋ยตามคาแนะนา
 ใช้ปุ๋ยเคมี
 ใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์
 ใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
 ไม่ใช้ปุ๋ยใดๆ
เมล็ดพันธุ์
 ใช้เมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าว
 ใช้เมล็ดพันธุ์จากศูนย์ข้าวชุมชน
 ซื้อเมล็ดพันธุ์จากร้านค้าทั่วไป
 เก็บเมล็ดพันธุ์เอง
การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
 สารวจการเข้าทาลายของศัตรูพืช
 ป้องกันกาจัดตามศัตรูพืชและข้าววัชพืชคาแนะนา
มาตรการป้องกันการปนเปื้อน
ปลูกห่างจากแหล่งกาเนิดของวัตถุอันตราย
 มีทาแนวป้องกันการปนเปื้อนทั้งทางน้า และอากาศ
 ไม่มที าแนวป้องกันการปนเปื้อนทั้งทางน้า และอากาศ
 มีการบันทึกข้อมูล (พื้นที่ปลูก แหล่งน้า การจัดการดิน
ปุ๋ย แหล่งเมล็ดพันธุ์ การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช และ
มาตรการป้องกันการปนเปื้อน)
 ไม่มีการบันทึกข้อมูล (พื้นที่ปลูก แหล่งน้า การ จัดการ
ดินและปุ๋ย แหล่งเมล็ดพันธุ์ การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
และมาตรการป้องกันการปนเปื้อน)
 มีการบันทึกข้อมูลบางส่วน
 ไม่มีการบันทึกข้อมูลใดๆ

ลงชื่อ………………………………………………………

(……………………………………………………)
เกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ลงชื่อ ................................................พยาน
(.................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
หมายเหตุ: พยาน คือ ผู้ใหญ่บ้าน กานัน นายก อบต. สมาชิก อบต.

ลงชื่อ................................................พยาน
(.................................................)
ตาแหน่ง.......................................................

แบบ ขอ.1

รายชือ่ สมาชิกกลุม่ ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561
ชื่อกลุ่ม.........................................กลุ่มข้าวอินทรีย์ตาบลพระครู...................................................................
ที่ตั้งกลุ่ม หมู่ท.ี่ ..5........ตาบล...................พระครู.................อาเภอ..............เมือง.............................จังหวัด...............บุรีรัมย์.........................

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2

นาย
นาย
นางสาว
นาง
นาย
นางสาว
นาง
นาง
นาง
นาง
นาง
นาย
นางสาว
นาย
นาย

สุชาติ
สุชาติ
สุดใจ
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
อนงค์
อนงค์
xxxx
xxxx
xxxx
สมคิด
สมคิด

สกุล
รักดี
รักดี
มันคง
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
บัวศรี
บัวศรี
xxxx
xxxx
xxxx
สุขดี
สุขดี

เลขทีบ่ ัตรประชาชน
1319994455544
1319994455544
1415125544212
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
1310005864955
1310005864955
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
1310000455548
1310000455548

เลขบัญชี
ธ.ก.ส.
ทีใ่ ห้กรมการข้าวโอนเงิน
(12 หลัก)

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

021536487921
021536487921
012555005512
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
021555666411
021555666411
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
021112223332
021112223332

ทีอ่ ยู่เกษตรกร

ทีต่ ั้งแปลง

อย
า่ ง

1

ชือ่

รหัสทะเบียน
เกษตรกร
(12 หลัก)

บ้าน
เลขที่
5
5
3
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
50
50
xxxx
xxxx
xxxx
10
10

หมู่

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด หมู่

6
6
12
6
xx
xx
xx
xx
7
7
xx
xx
xx
8
8

พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู
พระครู

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

ตวั

คานาหน้า
ลา
(นาง/
ที่ ดับ
นางสาว/
แปลง
นาย)

รวม

หมายเหตุ : 1) พื้นที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการ หากมีหลายแปลง (พื้นที่ไม่ติดกัน) ให้ระบุเลขที่ลาดับแปลงด้วย

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ตาบล

ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก

พื้นทีป่ ลูกข้าว
(ไร่)
10
10
5
10
15
5
5
5
15
10
10
15
18
12
5
150

พื้นทีป่ ลูกข้าวและพันธุ์ข้าวทีป่ ลูก
พันธุ์ข้าวทีป่ ลูก
ขาวดอกมะลิ 105
ขาวดอกมะลิ 105
กข6
ขาวดอกมะลิ 105
ขาวดอกมะลิ 105
ขาวดอกมะลิ 105
ขาวดอกมะลิ 105
ขาวดอกมะลิ 105
ขาวดอกมะลิ 105
ขาวดอกมะลิ 105
ขาวดอกมะลิ 105
ขาวดอกมะลิ 105
ขาวดอกมะลิ 105
ขาวดอกมะลิ 105
ขาวดอกมะลิ 105

2) กรณีแปลงเดียวกัน (พื้นที่ติดกัน) หากปลูกข้าวมากกว่า 1 พันธุ์ ให้ระบุพื้นที่ปลูกข้าวแต่ละพันธุ์

4) เอกสารสิทธิต์ ้องระบุชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หรือมีเอกสารรับรองอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากผู้ครอบครองเอกสารสิทธิ์

พื้นทีป่ ลูก
พันธุ์ข้าวทีป่ ลูก
ข้าว (ไร่)
5
กข6

5

10
10
30

กข6

กข6
กข6

เอกสารสิทธิ์
(ให้ระบุ)

เบอร์โทร

โฉนดที่ดนิ
น.ส.3
น.ส.2
โฉนดที่ดนิ
น.ส.3
น.ส.2
น.ส.3.ก
สัญญาเช่าที่ดนิ
ก.ส.น.5
น.ค.3
โฉนดที่ดนิ
น.ส.3
น.ส.2
น.ส.3.ก
สัญญาเช่าที่ดนิ

084-5999994
084-5999994
085-9124578
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
085-4559110
085-4559110
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
089-4555555
089-4555556

ลงชือ่ รับรอง

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

3) ที่ตั้งแปลงอยู่ในชุมชน (ตาบล) เดียวกัน

5) กรณีผู้สมัครไม่ใช่ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (เป็นสมาชิกในครัวเรือน) ให้ทาการปรับปรุงข้อมูลเป็นผู้ขึ้นทะเบียนก่อนสมัคร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นทั้งหมดนั้นเป็นความจริงสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่นไปและสมาชิกยินยอมให้กรมการข้าวโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ที่ระบุไว้

สรุป สมาชิกรวม........12.............ราย
พืน้ ที่ปลูกข้าวรวม........180..................ไร่

ลงชื่อ..................................................................................
(..............นายประพันธ์ โคกกลาง...........................................................)
ตาแหน่ง.......ประธานกลุ่ม หรือรองประธานกลุ่ม.....
วันที.่ ...........25............./............ตุลาคม.................../........2560.................

