
 

แบบขอรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรขององค์การตลาด 
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ส าหรับเกษตรกร 
 
1.ชื่อผู้ยื่อค าขอ............................................................................................................................. ......... 
2. ที่อยู่ : อาคาร......................ชั้น.......................... หมู่บ้าน .................................................................. 
เลขที่ .............หมู่ที่ ......ตรอก/ซอย ..........ถนน ............ต าบล/แขวง ................รหัสไปรษณีย์ .................. 
โทรศัพท์.................................... โทรสาร................................ E-Mail : .......................... 
 
 
เรื่อง ขอรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
เรียน ผู้อ านวยการองค์การตลาด 
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

ด้วย ................................................................................... ประสงค์ที่จะขอยิ่นแบบขอรับการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรและเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ดังปรากฎตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา และขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(........................................) 
วันที่........../........../.......... 
 

 
3. ประเภทสถานะของผู้ยื่นค าขอ 

(   ) บุคคลธรรมดา  (   ) ร้านค้า (   ) ห้างหุ้นส่วน (   ) บริษัทจ ากัด (   ) บริษัทจ ากัดมหาชน  
(   ) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (   ) กลุ่มสหกรณ์การเกษต (   ) อ่ืนๆ................... 

 
 



 
4.ข้อมูลของเกษตรกรผู้ยื่นค าขอ 

4.1 เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล........................................................................ 
4.2 วันที่จดทะเบียน : ..........................  จดทะเบียนท่ี : ............................................................. 
4.3 ส านักงานต้ังอยู่เลขที่ : ................. ถนน ................... ซอย/ตรอก .......................................... 
       หมู่บ้าน ......................... หมู่ที่ ................. ต าบล/แขวง ....................................................... 
       อ าเภอ/เขต ............................ จังหวัด .......................... รหัสไปรษณีย์.................................. 
       โทรศ พท์ ......................................ต่อ ................ โทรสาร .................................................... 
       โทรศัพท์มือถือ ......................... ID Line ....................... E-mail .................................. 
       Website ....................................... Facebook ....................................................... 
 

 
5. ข้อมูลของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอ านาจกระท าการผูกผัน/ประธานกลุ่ม/ผู้รับอ านาจ/ผู้ประสานงาน/ผู้ประกอบการ
ผู้ยื่นค าขอ 
ชื่อ ................................................. นามสกุล ................................................................... อาย ุ....................... ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน .......................................................................ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ...................... 
ถนน .................................... ซอย/ตรอก ................................................... หมู่บ้าน/อาคาร .................. .................. 
หมู่ที่ ................. ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ............................ จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย์ ............................. โทรศัพท์ ............................................ ต่อ .............................. 
โทรสาร .................................................... โทรศ พท์มือถือ .......................................................... 
Id Line ……………………………………………. E-mail …………………………………………………………….. 
 
 
6. ประเภทสินค้า/ผลิตภัณฑ์ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(   ) สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค (   ) ข้าวสาร (   ) สินค้าเกษตร (   ) ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
(   ) ธุรกิจที่เก่ียวกับเครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งภาชนะบรรจุและหรือ
วัสดุที่ติดไปกับสินค้าด้วย 
(   ) อ่ืนๆ ...................................................................................................................................................... 
 

 
7. เอกสารประกอบการขอรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้า 

(   ) แบบค าขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
(   ) กรณีบุคคลธรรมดาให้ยื่นทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้าน พร้อมรับรองส าเนา 
(   ) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้น่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน



จ ากัด) ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 90 (เก้าสิบ) วัน นับถึงวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการค้า 
(   ) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ให้ยื่นส าเนารายชื่อหุ้นส่วนทั้งหมดพร้อมระบุสัญชาติ 
(   ) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดชอบทั้งหมดพร้อม
ระบุสัญชาติ 
(   ) กรณีเป็นบริษัทจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อกรรมการและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดพร้อมระบุ
สีญชาติ 
(   ) กรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อกรรมการบริษัทและสัดส่วน ของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด พร้อมระบบุสัญชาติ 
(   ) หลักฐานประสบการณ์ทางการค้าสินค้า อันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทางการค้าสินค้า  
(   ) เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) ............................................................................... 
 

 
หมายเหตุ : 1. การยื่นหลักฐานที่เป็นส าเนา ผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมตรา
ประทับ (ถ้ามี) 

2. กรณีมอบอ านาจ ให้แนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานที่เก่ียวข้องมาพร้อมด้วย 
3. เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเป็นเท็จ องค์การตลาดขอ
สงวนสิทธ์ิไม่รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าขององค์การตลาด 
4. กรณีการยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรอันเป็นเท็จหรือกระท าทุจริตอ่ืนใด 
เพ่ือให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนเกษตรกรขององค์การ
ตลาด 
5. กรณีหากปรากฏภายหลังว่าเกษตรกร ยื่นเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จหรือธุรกิจอ่ืนใด เพ่ือให้มี
สิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรขององค์การตลาด องค์การตลาดจะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธ์ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรขององค์การตลาดมาต้ังแต่แรก และจะถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน
เกษตรกรขององค์การตลาด 
6. สามารถส่งเอกสารฉบับจริงมาได้ที่ ฝ่ายกิจการพิเศษ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 51/47 
ซ.สวนผัก 4 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กทม. 10170 
 

ขอรบัรองว่าเป็นจริงทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ...................................ผู้ย่ืนค  าขอ 

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



ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสาร เจ้าน้าที่ผู้รับค าร้อง 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าร้อง 
(   ) ครบถ้วน 
(   ) ไม่ครบถ้วน จ านวน ……………. รายการ  ได้แก่ 

1. ……………………………………………………….. 
2. ................................................................. 
3. ................................................................. 
4. ................................................................. 

 
ลงชื่อ ................................................................... 
        (................................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................. 
วันที่ ................./.................../..................... 

ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเอกสาร
และหลักฐานครบถ้วน จึงรับแบบขอรับการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรขององค์การตลาด ประจ าปี
งบประมาณ 2564 พร้อมเอกสารหลักฐานที่
เก่ียวข้อง 
ลงชื่อ ................................................................... 
        (................................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................. 
วันที่ ................./.................../..................... 

 

 


