แบบทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบคาร้อง
ขอปรับปรุงข้อมูลที่ขนึ้ ทะเบียนไว้แล้ว

ขอขึน้ ทะเบียนเกษตรกร

สถานที่ขึ้นทะเบียนอาเภอ.......................................จังหวัด............................................
วันที่ …………เดือน……………...…... พ.ศ. …………………………

เรียน ……………………………………………….………………
ข้าพเจ้า นาย นางสาว นาง อื่นๆ...............ชือ่ ...................................นามสกุล.........................................วันเดือนปีเกิด
เลขประจาตัวประชาชน

เลขรหัสประจาบ้าน

ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านเป็นไปตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ เลขที่ ..................... หมูท่ ี่................ชือ่ หมูบ่ ้าน/อาคาร/ชุมชน...................................................ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน................................................................................................................. ตาบล/แขวง....................................................................................................................
อาเภอ/เขต........................................................................................................ จังหวัด...........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มอื ถือ............................................E-mail......................................................................
นิติบุคคลเท่านั้น
นิติบุคคลประเภท..................................................................... ชือ่ นิติบุคคล.....................................................................................................................................
ที่ตั้งสานักงาน เลขที่............................... หมูท่ ี่................ชือ่ หมูบ่ ้าน/อาคาร/ชุมชน............................................ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน............................................................................................................... ตาบล/แขวง.......................................................................................................................
อาเภอ/เขต...................................................................................................... จังหวัด .............................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................โทรศัพท์............................................โทรศัพท์มอื ถือ............................................... E-mail..................................................................
จดทะเบียนเมือ่ ........................................................................... เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล.........................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอยืน่ คาร้องต่อเจ้าหน้าที่รบั ขึน้ ทะเบียนและแจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1 ลักษณะการประกอบอาชีพและปัญหาเบื้องต้นที่เกษตรกรประสบ (อาชีพหลัก-อาชีพรอง ระบุ 1 คาตอบ, ปัญหาฯ ระบุได้หลายคาตอบ)
1.1 อาชีพหลัก 1.ประกอบอาชีพเกษตร2. รับเงินเดือนประจา 3.รับจ้างทางการเกษตร 4.ประกอบธุรกิจการค้า 5.รับจ้างทัว่ ไป

6.อืน่ ๆ

1.2 อาชีพรอง 1.ประกอบอาชีพเกษตร2. รับเงินเดือนประจา 3.รับจ้างทางการเกษตร 4.ประกอบธุรกิจการค้า 5.รับจ้างทัว่ ไป6.อื่น ๆ 7.ไม่มีอาชีพรอง
อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพทีใ่ ช้เวลาส่วนใหญ่ในการดาเนินกิจกรรมนั้น ๆ
1.3 ปัญหาเบื้องต้นที่เกษตรกรประสบ 1.ด้านทุน
6. องค์ความรู้

อาชีพรอง หมายถึง อาชีพทีใ่ ช้เวลาดาเนินกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก

2.ด้านแรงงาน 3.ด้านปัจจัยและเทคโนโลยีการผลิต 4.ด้านการตลาด

5.ด้านภัยพิบตั .ิ ........................

7. โรคระบาด 8. ปัจจัยการผลิต

10. ด้านอื่นๆ..........................

9. ทีด่ ินทากิน

ข้อ 2 สมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กรในครัวเรือน (กรอกเฉพาะสาหรับบุคคลธรรมดา)
ลาดับ

ชือ่ - นามสกุล

1

เลขประจาตัวประชาชน
ผู้ยนื่ คาร้อง

2

ช่วยทาการเกษตร การเป็น

สมาชิก
ช่วย ไม่ชว่ ย องค์กร




3






วุฒิ
การศึกษา

รายได้ (บาท/ปี)

หนี้สิน (บาท/ปี)

ในภาค :

ในภาค :

นอกภาค :

นอกภาค :

ในภาค :

ในภาค :

นอกภาค :

นอกภาค :

ในภาค :

ในภาค :

นอกภาค :

นอกภาค :

สมาชิกองค์กร

1=สหกรณ์ภาคการเกษตร, 2=สหกรณ์นอกภาคการเกษตร, 3=กลุ่มเกษตรกร, 4=กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร, 5=กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร,6=กลุ่มยุวเกษตรกร

วุฒิการศึกษา

7=วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน, 8=สมาคม/สหพันธ์, 9=อาสาสมัครเกษตร, 10=กลุ่มผู้ใช้น้าชลประทาน, 11=ธกส. 12=อื่นๆ (เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
1=จบการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี 2=จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3=จบการศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญา 4=จบการศึกษาในระดับ ปวช.
5=จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

6=จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

7=จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 8=ไม่ได้ศึกษา

ข้อ 3 เครือ่ งจักรกลเพื่อการเกษตร (เลือกเพียง 1 คาตอบเท่านั้น)
(1) รถแทรกเตอร์
มี ไม่มีและจ้าง/เช่า ไม่มีและใช้เครื่องมืออืน่ หรือแรงงานแทน
(2) เครื่องปลูก
มี ไม่มีและจ้าง/เช่า ไม่มีและใช้เครื่องมืออืน่ หรือแรงงานแทน
(3) เครื่องเก็บเกีย่ ว
มี ไม่มีและจ้าง/เช่า ไม่มแี ละใช้เครื่องมืออืน่ หรือแรงงานแทน

ข้อ 4 การประกอบกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือน (กา  ใน  ได้เพียงคาตอบเดียว)
การประกอบกิจกรรมการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และนาเกลือ)
แปลงที่ 1
แปลงที่ 2
ที่ รายการที่จัดเก็บ
1 ที่ตั้งแปลง/ฟาร์ม
เลขที่....................... หมู่ที่.............................
เลขที่............................ หมู่ที่...............................

2 การถือครอง

ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน.................................
ตรอก/ซอย..........................................................
ตาบล/แขวง........................................................
อาเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...............................................................

ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน......................................
ตรอก/ซอย..........................................................
ตาบล/แขวง........................................................
อาเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...............................................................

ของครัวเรือน

ของครัวเรือน
เช่า ( มีสญ
ั ญา เช่าไม่มสี ญ
ั ญา)
อื่นๆ

เช่า ( มีสญ
ั ญา เช่าไม่มสี ญ
ั ญา)
3 ประเภท / เลขที่เอกสารสิทธิ์

 ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ข้ามไปข้อ 5)

อื่นๆ
ประเภท ............................................................
เลขที่ ..............................ระวาง........................

หน้า 2
แปลงที่ 3
เลขที่............................ หมู่ที่...............................
ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน......................................
ตรอก/ซอย..........................................................
ตาบล/แขวง........................................................
อาเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด ...............................................................
ของครัวเรือน
เช่า ( มีสญ
ั ญา  เช่าไม่มสี ญ
ั ญา)

ประเภท ............................................................
เลขที่ ..............................ระวาง.........................

อื่นๆ
ประเภท ............................................................
เลขที่ ..............................ระวาง..............................

 เจ้าของเอกสารสิทธิ์ ผู้รับรอง
เลขบัตรประชาชน

เจ้าของเอกสารสิทธิ์ ผู้รับรอง
เลขบัตรประชาชน

เจ้าของเอกสารสิทธิ์ ผู้รับรอง
เลขบัตรประชาชน

ชื่อ-สกุล..............................................................
ตาแหน่ง..............................................................
เขตชลประทาน ในเขต นอกเขต

ชื่อ-สกุล..............................................................
ตาแหน่ง..............................................................
เขตชลประทาน ในเขต นอกเขต

ชื่อ-สกุล..............................................................
ตาแหน่ง..............................................................
เขตชลประทาน ในเขต นอกเขต

โซน (zone)  47  48
ค่า X............................................................
ค่า Y............................................................

โซน (zone)  47  48
ค่า X............................................................
ค่า Y............................................................

โซน (zone)  47  48
ค่า X............................................................
ค่า Y............................................................

(1)  ไม่มีแหล่งน้า

(1)  ไม่มีแหล่งน้า

(2) แหล่งน้าของตนเอง
บ่อน้าตื้น บ่อบาดาล สระน้า
(3) แหล่งน้าสาธารณะ บ่อบาดาล หนอง/สระ
คลองชลประทาน แม่น้า

(2) แหล่งน้าของตนเอง
บ่อน้าตื้น บ่อบาดาล สระน้า
(3) แหล่งน้าสาธารณะ บ่อบาดาล หนอง/สระ
คลองชลประทาน แม่น้า

(1)  ไม่มีแหล่งน้า
(2) แหล่งน้าของตนเอง
บ่อน้าตื้น บ่อบาดาล สระน้า
(3) แหล่งน้าสาธารณะ บ่อบาดาล หนอง/สระ
คลองชลประทาน แม่น้า

(1)  ไม่เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน
(2)  เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน ในรูปแบบ
เกษตรผสมผสาน
( GAP  PGS  อื่น ๆ)
เกษตรอินทรีย์ หน่วยงานที่รับรอง
( มกท.  มกอช.  IFOAM
 ICERES  IOAS  อื่นๆ )
เกษตรธรรมชาติ
เกษตรทฤษฎีใหม่
( GAP  PGS  อื่นๆ)
วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม

(1)  ไม่เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน
(2)  เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน ในรูปแบบ
เกษตรผสมผสาน
( GAP  PGS  อื่นๆ)
เกษตรอินทรีย์ หน่วยงานที่รับรอง
( มกท.  มกอช.  IFOAM
 ICERES  IOAS  อื่นๆ )
เกษตรธรรมชาติ
เกษตรทฤษฎีใหม่
( GAP  PGS  อื่นๆ)
วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม

(1)  ไม่เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน
(2)  เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน ในรูปแบบ
เกษตรผสมผสาน
( GAP  PGS  อื่นๆ)
เกษตรอินทรีย์ หน่วยงานที่รับรอง
( มกท.  มกอช.  IFOAM
 ICERES  IOAS  อื่นๆ )
เกษตรธรรมชาติ
เกษตรทฤษฎีใหม่
( GAP  PGS  อื่นๆ)
วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม

4 เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ (ไร่ - งาน- ตร.วา)
5 เจ้าของเอกสารสิทธิ/์ ผู้รบ
ั รอง

6 เขตชลประทาน
7 ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ตั้งแปลง/ฟาร์ม

8 แหล่งน้าเพื่อการเกษตร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชนิดพืช/สัตว์
พันธุ์พืช/สัตว์
วันที่เพาะปลูก/เลี้ยง
*วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
เนื้อที่ปลูก/เลี้ยง (ไร่ - งาน- ตร.วา)
*เนื้อที่เก็บเกี่ยว/ให้ผล (ไร่ - งาน- ตร.วา)
รหัสปลูก/เลี้ยง
**ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั (กก.)/ปริมาณผลผลิต(ตัว)
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
-ถ้าเลือกข้อ (1) แล้วไม่ต้องทาข้อมูลในข้อ (2)
-ถ้าเลือกข้อ (2) ให้เลือกระบบการผลิตได้เพียง
คาตอบเดียว
-หน่วยงานรับรองสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ

* วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว, เนื้อที่เก็บเกี่ยว/ให้ผล กรอกเฉพาะการเพาะปลูกพืชเท่านั้น (เนื้อทีเ่ ก็บเกี่ยว คือ ข้าว พืชไร่ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ /เนื้อทีใ่ ห้ผล คือ ไม้ผลไม้ยนื ต้น )
** ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ กรอกในกรณีเพาะปลูกพืช, ปริมาณผลผลิต กรอกในกรณีเลี้ยงสัตว์
รหัสการปลูก: 1 = สวนเดี่ยว 2 = สวนแซม (ปลูกพืช 2 ชนิดเท่านั้นแซมกันในพื้นที)่ 3=สวนผสม (ปลูกพืชมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไปผสมกันในพื้นที)่
รหัสการเลีย้ ง (เพาะเลี้ยงสัตว์นา):
้
1 = กระชัง 2 = ในบ่อ 3=ในนา 4=ในร่องสวน 5=อื่น ๆ รหัสการเลีย้ ง (ปศุสัตว์): 1 = โรงเรือนแบบเปิด 2 = โรงเรือนแบบปิด 3=อื่นๆ
ข้าพเจ้าได้อา่ นหรือเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าได้แจ้งข้อมูลเป็นจริง ครบถ้วน และทราบดีว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ทั้งนี้ยนิ ยอมให้ตรวจสอบข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อผู้ขอขึ้นทะเบียน และประโยชน์ต่อทางราชการ ด้านการผลิต การตลาด และการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ต่าง ๆ เท่านั้น

ลงชื่อ ………………….……………...………………….………………….. เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียน
(………………………………………...………………………………...)
วันที…่ …...……..…เดือน…………....……..พ.ศ 25………......
ลงชื่อ ………………….……………...………………….………………….. พยาน (ผู้นาชุมชน)

ลงชื่อ ………………………….…………………..……………………….. เจ้าหน้าทีร่ ับขึ้นทะเบียน
(…………………………….…………………………………………...)
วันที…่ ……...……เดือน……….……...……..พ.ศ 25……...…..
ลงชื่อ ………………………….…………………..……………………….. เจ้าหน้าทีผ่ ู้ตรวจสอบ

(………………………………………...…………………………………...)

(…………………………….………………………………………...) แบบรับขึ้นทะเบียน

วันที…่ …...……..…เดือน…………....……..พ.ศ 25………......

วันที…่ ……...……เดือน……….……...……..พ.ศ 25……...…..

