
ขอปรบัปรงุข้อมลูที่ข้ึนทะเบียนไว้แล้ว ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร
สถานที่ข้ึนทะเบียนอ าเภอ.......................................จังหวัด............................................

เรยีน ……………………………………………….………………

เลขประจ าตัวประชาชน                                                                               เลขรหัสประจ าบ้าน

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้านเป็นไปตามฐานข้อมลูทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้าพเจา้ขอยืน่ค ารอ้งต่อเจา้หน้าที่รบัข้ึนทะเบียนและแจง้ข้อมลูรายละเอียด ดังน้ี

1.3 ปัญหาเบ้ืองต้นที่เกษตรกรประสบ 1.ด้านทนุ 2.ด้านแรงงาน 3.ด้านปจัจัยและเทคโนโลยีการผลิต 4.ด้านการตลาด 5.ด้านภัยพบิติั.........................

6. องค์ความรู้ 7. โรคระบาด 8. ปจัจัยการผลิต 9. ทีดิ่นท ากิน 10. ด้านอื่นๆ..........................

 วุฒิการศึกษา
  5=จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  6=จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7=จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 8=ไม่ได้ศึกษา

                                       

นอกภาค :นอกภาค :

  1=จบการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี 2=จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ 3=จบการศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญา 4=จบการศึกษาในระดับ ปวช.

 สมาชิกองค์กร

ข้อ 3 เครือ่งจกัรกลเพ่ือการเกษตร (เลือกเพยีง 1 ค าตอบเทา่นั้น)
 (1) รถแทรกเตอร์ มี  ไม่มีและจา้ง/เช่า  ไม่มีและใช้เคร่ืองมืออืน่หรือแรงงานแทน
 (2) เคร่ืองปลูก มี  ไม่มีและจา้ง/เช่า  ไม่มีและใช้เคร่ืองมืออืน่หรือแรงงานแทน
 (3) เคร่ืองเกบ็เกีย่ว มี  ไม่มีและจา้ง/เช่า  ไม่มีและใช้เคร่ืองมืออืน่หรือแรงงานแทน

ในภาค : ในภาค :ผู้ย่ืนค าร้อง

นอกภาค : นอกภาค :

ในภาค : ในภาค :

ในภาค :ในภาค :

นอกภาค :

ที่อยูท่ี่ติดต่อได้ เลขที่ .....................   หมูท่ี่................ช่ือหมูบ้่าน/อาคาร/ชุมชน...................................................ตรอก/ซอย..................................................................

ถนน................................................................................................................. ต าบล/แขวง....................................................................................................................
อ าเภอ/เขต........................................................................................................ จงัหวัด...........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์............................โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มอืถือ............................................E-mail......................................................................

นอกภาค :

1 

ข้อ 2 สมาชิกในครวัเรอืนและการเป็นสมาชิกองค์กรในครวัเรอืน (กรอกเฉพาะส าหรบับุคคลธรรมดา)

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน
ช่วยท าการเกษตร

รายได้ (บาท/ปี) หน้ีสิน (บาท/ปี)
ช่วย ไมช่่วย

การเป็น
สมาชิก
องค์กร

วุฒิ
การศึกษา

แบบทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบค ารอ้ง

   วันที่ …………เดือน……………...…...    พ.ศ.  …………………………

ข้าพเจา้ นาย นางสาว นาง อ่ืนๆ...............ช่ือ...................................นามสกุล.........................................วันเดือนปีเกิด

1.1 อาชีพหลัก 1.ประกอบอาชีพเกษตร2. รับเงินเดือนประจ า    3.รับจา้งทางการเกษตร  4.ประกอบธุรกจิการค้า   5.รับจา้งทัว่ไป     6.อืน่ ๆ

 นิติบุคคลเท่าน้ัน
     นิติบุคคลประเภท..................................................................... ช่ือนิติบุคคล.....................................................................................................................................

จดทะเบียนเมือ่........................................................................... เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล.........................................................................................................................

ที่ต้ังส านักงาน เลขที่...............................   หมูท่ี่................ช่ือหมูบ้่าน/อาคาร/ชุมชน............................................ตรอก/ซอย..................................................................

ถนน............................................................................................................... ต าบล/แขวง.......................................................................................................................
อ าเภอ/เขต...................................................................................................... จงัหวัด .............................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์............................โทรศัพท์............................................โทรศัพท์มอืถือ............................................... E-mail..................................................................

ข้อ 1 ลักษณะการประกอบอาชีพและปัญหาเบ้ืองต้นที่เกษตรกรประสบ (อาชีพหลัก-อาชีพรอง ระบ ุ1 ค าตอบ,  ปญัหาฯ ระบไุด้หลายค าตอบ)

1.2 อาชีพรอง 1.ประกอบอาชีพเกษตร2. รับเงินเดือนประจ า    3.รับจ้างทางการเกษตร  4.ประกอบธุรกิจการค้า   5.รับจ้างทัว่ไป6.อื่น ๆ   7.ไม่มีอาชีพรอง

อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพทีใ่ช้เวลาส่วนใหญใ่นการด าเนินกจิกรรมนั้น ๆ               อาชีพรอง หมายถึง อาชีพทีใ่ช้เวลาด าเนินกจิกรรมรองจากอาชีพหลัก

2  

 3

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

  7=วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน, 8=สมาคม/สหพนัธ์, 9=อาสาสมัครเกษตร, 10=กลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน, 11=ธกส. 12=อื่นๆ (เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)



ที่ รายการที่จัดเก็บ
1

2 การถือครอง

3

4 เน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ์ (ไร ่- งาน- ตร.วา)

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

ลงช่ือ ………………….……………...………………….………………….. พยาน (ผู้น าชุมชน)                                      ลงช่ือ ………………………….…………………..……………………….. เจ้าหน้าทีผู้่ตรวจสอบ

หน้า 2
การประกอบกิจกรรมการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และนาเกลือ)

ของครัวเรือน

เช่า  ( มสีญัญา   เช่าไมม่สีญัญา)

อ่ืนๆ

แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3

   (………………………………………...…………………………………...)                                                                (…………………………….………………………………………...)   แบบรับข้ึนทะเบียน

(1)  ไม่มีแหล่งน้ า

(2) แหล่งน้ าของตนเอง  

บ่อน้ าต้ืน  บ่อบาดาล  สระน้ า 

(3) แหล่งน้ าสาธารณะ บ่อบาดาล หนอง/สระ

คลองชลประทาน  แม่น้ า

ประเภท / เลขที่เอกสารสิทธิ์

 ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ข้ามไปข้อ 5)

ประเภท ............................................................

เลขที่ ..............................ระวาง..............................

เลขบัตรประชาชน

ช่ือ-สกุล..............................................................

ต าแหน่ง..............................................................

เขตชลประทาน เขตชลประทาน  ในเขต    นอกเขต

ค่าพิกัดภูมิศาสตรท์ี่ต้ังแปลง/ฟารม์ โซน (zone)  47   48    

ค่า X............................................................ 

ค่า Y............................................................

แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ข้าพเจา้ได้อ่านหรือเข้าใจข้อความข้างต้นแลว้ ขอรับรองว่าได้แจง้ข้อมลูเป็นจริง ครบถ้วน และทราบดีว่าการให้ข้อมลูที่เป็นเท็จกับทางราชการมโีทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ทั้งน้ียนิยอมให้ตรวจสอบข้อมลูและใช้ข้อมลูเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ขอข้ึนทะเบียน และประโยชน์ต่อทางราชการ ด้านการผลติ การตลาด และการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ต่าง ๆ เท่าน้ัน

รหัสการปลกู:    1 = สวนเด่ียว    2 = สวนแซม (ปลูกพชื 2 ชนดิเทา่นั้นแซมกนัในพื้นที)่    3=สวนผสม  (ปลูกพชืมากกว่า 2 ชนดิขึ้นไปผสมกนัในพื้นที)่
รหัสการเลีย้ง (เพาะเล้ียงสัตว์น้ า):    1 = กระชัง    2 = ในบอ่    3=ในนา  4=ในร่องสวน   5=อื่น ๆ      รหัสการเลีย้ง (ปศุสัตว์):    1 = โรงเรือนแบบเปดิ   2 = โรงเรือนแบบปดิ  3=อื่นๆ

โซน (zone)   47    48    

ค่า X............................................................ 

ค่า Y............................................................

ประเภท ............................................................

เลขที่ ..............................ระวาง........................

ประเภท ............................................................

เลขที่ ..............................ระวาง.........................

(1)  ไมเ่ป็นเกษตรกรรมยั่งยนื

(2)  เป็นเกษตรกรรมยั่งยนื ในรูปแบบ

          เกษตรผสมผสาน 

              ( GAP     PGS    อ่ืนๆ)

          เกษตรอินทรีย ์หน่วยงานที่รับรอง

              ( มกท.     มกอช.  IFOAM

                ICERES   IOAS   อ่ืนๆ )

          เกษตรธรรมชาติ

          เกษตรทฤษฎีใหม่

              ( GAP     PGS   อ่ืนๆ)

          วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม

(1)  ไมเ่ป็นเกษตรกรรมยั่งยนื

(2)  เป็นเกษตรกรรมยั่งยนื ในรูปแบบ

          เกษตรผสมผสาน 

              ( GAP     PGS    อ่ืนๆ)

          เกษตรอินทรีย ์หน่วยงานที่รับรอง

             ( มกท.      มกอช.   IFOAM

               ICERES   IOAS     อ่ืนๆ )

          เกษตรธรรมชาติ

          เกษตรทฤษฎีใหม่

              ( GAP     PGS    อ่ืนๆ)

          วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
 -ถ้าเลือกข้อ (1) แล้วไม่ต้องท าข้อมูลในข้อ (2)

 -ถ้าเลือกข้อ (2) ให้เลือกระบบการผลิตได้เพียง
   ค าตอบเดียว
   -หน่วยงานรบัรองสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ

(1)  ไมเ่ป็นเกษตรกรรมยั่งยนื

(2)  เป็นเกษตรกรรมยั่งยนื  ในรูปแบบ

          เกษตรผสมผสาน 

             ( GAP     PGS    อ่ืนๆ)

          เกษตรอินทรีย ์หน่วยงานที่รับรอง

             ( มกท.     มกอช.   IFOAM

               ICERES   IOAS    อ่ืนๆ )

          เกษตรธรรมชาติ

          เกษตรทฤษฎีใหม่

              ( GAP     PGS    อ่ืนๆ)

          วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม

ชนิดพืช/สัตว์

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

ลงช่ือ ………………….……………...………………….………………….. เกษตรกรผู้ขอข้ึนทะเบียน                                ลงช่ือ ………………………….…………………..……………………….. เจ้าหน้าทีร่ับข้ึนทะเบียน

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

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

ข้อ 4 การประกอบกิจกรรมการเกษตรในครวัเรอืน    (กา  ใน  ได้เพียงค าตอบเดียว)

* วันที่คาดว่าจะเก็บเก่ียว , เน้ือที่เก็บเก่ียว/ให้ผล  กรอกเฉพาะการเพาะปลูกพชืเทา่นั้น (เนื้อทีเ่กบ็เกี่ยว คือ ข้าว พชืไร่ ผัก ไมด้อกไมป้ระดับ /เนื้อทีใ่หผ้ล คือ ไมผ้ลไมยื้นต้น)
** ผลผลติที่คาดว่าจะได้รับ กรอกในกรณีเพาะปลูกพชื, ปริมาณผลผลติ กรอกในกรณีเล้ียงสัตว์

(1)  ไม่มีแหล่งน้ า

(2) แหล่งน้ าของตนเอง  

บ่อน้ าต้ืน  บ่อบาดาล  สระน้ า 

(3) แหล่งน้ าสาธารณะ บ่อบาดาล หนอง/สระ

คลองชลประทาน  แม่น้ า

(1)  ไม่มีแหล่งน้ า

(2) แหล่งน้ าของตนเอง  

บ่อน้ าต้ืน  บ่อบาดาล  สระน้ า 

(3) แหล่งน้ าสาธารณะ บ่อบาดาล หนอง/สระ

คลองชลประทาน  แม่น้ า

เขตชลประทาน  ในเขต    นอกเขต เขตชลประทาน  ในเขต    นอกเขต

โซน (zone)      47    48    

ค่า X............................................................ 

ค่า Y............................................................

พันธุ์พืช/สัตว์
วันที่เพาะปลูก/เลี้ยง
*วันที่คาดว่าจะเก็บเก่ียว

**ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั(กก.)/ปรมิาณผลผลิต(ตัว)
รหัสปลูก/เลี้ยง
*เน้ือที่เก็บเก่ียว/ให้ผล (ไร ่- งาน- ตร.วา)
เน้ือที่ปลูก/เลี้ยง (ไร ่- งาน- ตร.วา)

5 เจ้าของเอกสารสิทธิ/์ ผู้รบัรอง  เจา้ของเอกสารสทิธิ์ ผู้รับรอง เจา้ของเอกสารสทิธิ์ ผู้รับรอง
เลขบัตรประชาชน

ช่ือ-สกุล..............................................................

ต าแหน่ง..............................................................

เลขบัตรประชาชน

ช่ือ-สกุล..............................................................

ต าแหน่ง..............................................................

ที่ต้ังแปลง/ฟารม์ เลขที่....................... หมู่ที่.............................

ช่ือหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน.................................

ตรอก/ซอย..........................................................

ต าบล/แขวง........................................................

อ าเภอ/เขต..........................................................

จงัหวัด...............................................................

เลขที่............................ หมู่ที่...............................

ช่ือหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน......................................

ตรอก/ซอย..........................................................

ต าบล/แขวง........................................................

อ าเภอ/เขต..........................................................

จงัหวัด...............................................................

เลขที่............................ หมู่ที่...............................

ช่ือหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน......................................

ตรอก/ซอย..........................................................

ต าบล/แขวง........................................................

อ าเภอ/เขต..........................................................

จงัหวัด...............................................................

ของครัวเรือน    

เช่า  ( มสีญัญา  เช่าไมม่สีญัญา)

อ่ืนๆ

ของครัวเรือน

เช่า  ( มสีญัญา  เช่าไมม่สีญัญา)

อ่ืนๆ

เจา้ของเอกสารสทิธิ์ ผู้รับรอง


