แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สําหรับนิติบคุ คล)
 ขอปรับปรุงข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร

สถานที่ขึ้นทะเบียนอําเภอ................................................จังหวัด....................................................................
วันที่ …….…………… เดือน……………………………….…... พ.ศ. …………………………
เรียน ..............................................................................................................
ข้าพเจ้า นาย นางสาว นาง อื่นๆ....................ชื่อ............................................นามสกุล......................................................
เลขประจําตัวประชาชน

‐

เลขรหัสประจําบ้านตามทะเบียนบ้าน

‐

‐
‐

‐
‐

วันเดือนปีเกิด

‐

‐

(ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเป็นไปตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย)

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่.................... หมู่ที่........................ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน....................................................................................
ตรอก/ซอย.................................................................... ถนน.....................................................................................................................
ตําบล/แขวง................................................................... อําเภอ/เขต..........................................................................................................
จังหวัด........................................................................... รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์......................................................
โทรศัพท์มือถือ................................................................E-mail.................................................................................................................
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจาก นิติบุคคลประเภท..................................... ชื่อนิติบุคคล...................................................................................
ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่.................... หมู่ที่........................ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน....................................................................................
ตรอก/ซอย.................................................................... ถนน.....................................................................................................................
ตําบล/แขวง................................................................... อําเภอ/เขต..........................................................................................................
จังหวัด........................................................................... รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์......................................................
โทรศัพท์มือถือ................................................................E-mail.................................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ.............................................................. เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล.......................................................................................
ข้าพเจ้าขอยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1 ลักษณะการประกอบอาชีพและปัญหาเบื้องต้นทีเ่ กษตรกรประสบ (1.1 และ 1.2 เลือกเพียงข้อเดียว 1.3 ตอบได้หลายข้อ)
1.1 อาชีพหลัก  1.ประกอบอาชีพเกษตร
 2. รับเงินเดือนประจํา
 3.รับจ้างทางการเกษตร
 4.ประกอบธุรกิจการค้า
 5.รับจ้างทั่วไป
 6.อื่น ๆ
1.2 อาชีพรอง  1.ประกอบอาชีพเกษตร
 2. รับเงินเดือนประจํา
 3.รับจ้างทางการเกษตร
 4.ประกอบธุรกิจการค้า
 5.รับจ้างทั่วไป
 6.อื่น ๆ  7.ไม่มีอาชีพรอง
อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบกิจกรรมนั้น ๆ

อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก

1.3 ปัญหาเบือ้ งต้นที่เกษตรกรประสบ
 1. ด้านทุน
 2. ด้านแรงงาน
 3. ด้านปัจจัยและเทคโนโลยีการผลิต
 4. ด้านการตลาด
 5. ด้านภัยพิบัติ..........................................
 6. องค์ความรู้
 7. โรคระบาด
 8. ปัจจัยการผลิต
 9. ที่ดินทํากิน
10. ด้านอื่นๆ ......................................................................................................................................................................................
ข้อ 2 สมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร

สําหรับนิติบคุ คลไม่ต้องกรอกข้อ 2
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ข้อ 3 เครื่องจักรกลการเกษตร ท่านมีเครื่องจักรกลเกษตรประเภทใดบ้าง ที่ยังสามารถใช้งานได้ (ถ้ามี ใส่จํานวนในช่องว่าง)
3.1 เครื่องต้นกําลัง
1) เครื่องปั่นไฟ (Generator)
............เครื่อง 2) รถไถเดินตาม
..........................คัน
3) รถไถสีล่ ้อ เครื่องยนต์สูบเดียว
................คัน 4) รถแทรกเตอร์ขนาด 24 - 50 แรงม้า .........................คัน
5) รถแทรกเตอร์ขนาด 51 - 80 แรงม้า
................คัน 6) รถแทรกเตอร์ขนาด 81 - 100 แรงม้า .........................คัน
7) รถแทรกเตอร์ขนาดมากกว่า 100 แรงม้าขึ้นไป................คัน 8) เครื่องยนต์เกษตรดีเซล (สูบเดียว) 9 -14 แรงม้า .....................เครื่อง
9) เครื่องยนต์เกษตรเบนซิน
............เครื่อง 10) เซลล์แสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์)
.........................ชุด
3.2 เครื่องมือเตรียมดิน
ท่านได้นําเครื่องมือเหล่านี้ไปรับจ้างด้วยหรือไม่ ( ) รับจ้าง ( ) ไม่รับจ้าง
1) ผาลไถ 3 – 4 จาน
.............เครื่อง 2) ผาลพรวน 5 - 7 จาน
.....................เครื่อง
3) ไถระเบิดดินดาน (ริปเปอร์)
.............เครื่อง 4) ไถหัวหมู
.....................เครื่อง
5) พรวน 2 แถว
.............เครื่อง 6) รถตีดิน (แบบตีนตะขาบ)
..........................คัน
7) จอบหมุน (โรตารี่) ติดท้ายรถแทรกเตอร์ .............เครื่อง
3.3 เครื่องปลูก/เครื่องมือหยอด
ท่านได้นําเครื่องมือเหล่านี้ไปรับจ้างด้วยหรือไม่ ( ) รับจ้าง ( ) ไม่รับจ้าง
1) เครื่องเพาะกล้า
...................ชุด 2) รถดํานาแบบเดินตาม
....................เครื่อง
3) รถดํานาแบบนั่งขับ
..............เครื่อง 4) เครื่องหยอดข้าว
....................เครื่อง
5) เครื่องพ่น/หว่านแบบสะพายหลัง
..............เครื่อง 6) เครื่องปลูกมันสําปะหลัง
....................เครื่อง
7) เครื่องปลูกอ้อย
..............เครื่อง 8) เครื่องปลูกข้าวโพด
....................เครื่อง
3.4 เครื่องมือดูแลรักษา
ท่านได้นําเครื่องมือเหล่านี้ไปรับจ้างด้วยหรือไม่ ( ) รับจ้าง ( ) ไม่รับจ้าง
1) เครื่องพ่นยาติดท้ายรถแทรกเตอร์
..............เครื่อง 2) เครื่องพ่นยาสะพายหลัง
.....................เครื่อง
3) เครื่องใส่ปุ๋ยติดท้ายรถแทรกเตอร์
..............เครื่อง 4) เครื่องใส่ปุ๋ยสะพายหลัง
.....................เครื่อง
3.5 เครื่องมือเก็บเกี่ยว
ท่านได้นําเครื่องมือเหล่านี้ไปรับจ้างด้วยหรือไม่ ( ) รับจ้าง ( ) ไม่รับจ้าง
1) รถเกี่ยวนวดข้าว (คอมไบน์ข้าว) ขนาดหน้ากว้างน้อยกว่า 3 เมตร
..........................คัน
2) รถเกี่ยวนวดข้าว (คอมไบน์ข้าว) ขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป
..........................คัน
3) รถเกี่ยวนวดข้าวโพด (คอมไบน์ข้าวโพด) ..............คัน 4) เครื่องขุดมันสําปะหลัง
.....................เครื่อง
5) เครื่องตัดอ้อยเป็นลํา
..............เครื่อง 6) รถตัดอ้อยเป็นท่อน
..........................คัน
7) เครื่องตัดหญ้าอาหารสัตว์
..............เครื่อง
3.6 เครื่องสูบน้ํา
1) ท่อสูบน้ํา (ท่อพญานาค)
3) เครื่องสูบน้ําใช้ไฟฟ้า

ท่านได้นําเครื่องมือเหล่านี้ไปรับจ้างด้วยหรือไม่ ( ) รับจ้าง ( ) ไม่รับจ้าง
..............เครื่อง 2) เครื่องสูบน้ําใช้เครื่องยนต์
.....................เครื่อง
..............เครื่อง 4) เครื่องสูบน้ํา บ่อบาดาล/บ่อตอก
.....................เครื่อง

3.7 รถบรรทุกการเกษตร
1) รถอีแต๋น

ท่านได้นําเครื่องมือเหล่านี้ไปรับจ้างด้วยหรือไม่ ( ) รับจ้าง ( ) ไม่รับจ้าง
..............คัน 2) สาลี่ (กระบะบรรทุกพ่วงรถไถเดินตาม) ..........................คัน

3.8 เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว
1) เครื่องนวดข้าว
3) เครื่องเกลี่ยหญ้า

ท่านได้นําเครื่องมือเหล่านี้ไปรับจ้างด้วยหรือไม่ ( ) รับจ้าง ( ) ไม่รับจ้าง
..............เครื่อง 2) เครื่องสีข้าว (ขนาดเล็ก) ...........เครื่อง
..............เครื่อง 4) เครื่องอัดฟาง...............เครื่อง

3.9 ระบบให้น้ําทางท่อ
1) สปริงเกลอร์
2) มินิสปริงเกลอร์
3) น้ําหยด

ท่านได้นําเครื่องมือเหล่านี้ไปรับจ้างด้วยหรือไม่ ( ) รับจ้าง ( ) ไม่รับจ้าง
ทําเต็มพื้น...............ไร่ ทําบางส่วน....................ไร่
ทําเต็มพื้น...............ไร่ ทําบางส่วน....................ไร่
ทําเต็มพื้น...............ไร่ ทําบางส่วน....................ไร่
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ข้อ 4 การประกอบกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือน (พืช ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และนาเกลือสมุทร)
ที่
1

รายการที่จัดเก็บ
ที่ตั้งแปลง/ฟาร์ม

2
3

การถือครอง
ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ (กรณีเช่ามีเอกสารสิทธิ์ แต่ไม่สามารถหาเลขบัตร/ชื่อเจ้าของเอกสารสิทธิไ์ ด้ หรือกรณีไม่มเี อกสารสิทธิ์ ให้กรอกช่องผู้รับรองฯในข้อ 3.2 ด้วย โดยไม่ตอ้ งกรอกช่องเจ้าของเอกสารสิทธิ์)
3.1 กรณีมีเอกสารสิทธิ์
ประเภท
เลขที่
ระวาง
ระวาง
เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์
ไร่
งาน
ตร.วา
ไร่
งาน
ตร.วา
‐
‐
‐
‐
‐
‐
เลขบัตรประชาชน ‐
เจ้าของเอกสารสิทธิ์ เลขบัตรประชาชน ‐
ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล

4
5

3.2 กรณีเช่ามีเอกสารสิทธิ์ แต่ไม่สามารถหา
เลขบัตร/ชื่อเจ้าของเอกสารสิทธิ์ได้ หรือ
กรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์
ให้กรอกข้อมูลผู้รับรองการทํากิจกรรมการเกษตร
เขตชลประทาน
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ตงั้ แปลง/ฟาร์ม

6

แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชนิดพืช/สัตว์/กิจกรรมการเกษตรอื่นๆ
พันธุ์พืช/สัตว์/กิจกรรมการเกษตรอื่นๆ
วันที่ปลูก/เลี้ยง/เริ่มทํากิจกรรมการเกษตร
*วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
เนื้อที่ปลูก/เลี้ยง
*เนื้อที่เก็บเกี่ยว/ให้ผล
รหัสการปลูก/เลี้ยง/การผลิต

แปลงที่ 1
ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน

หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
 ครัวเรือน  เช่า (มีสัญญา ไม่มีสัญญา)  อื่นๆ

เลขบัตรประชาชน

‐

‐

‐

‐

แปลงที่ 2
ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน

หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
 ครัวเรือน  เช่า (มีสัญญา ไม่มีสัญญา) อื่นๆ

‐

เลขบัตรประชาชน

‐

‐

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง
 ในเขต  นอกเขต
โซน  47  48
ค่า X :
ค่า Y :
(1)  ไม่มีแหล่งน้ํา
(2) แหล่งน้ําของตนเอง
 บ่อน้ําตื้น บ่อบาดาล
 สระน้ํา
(3) แหล่งน้ําสาธารณะ  บ่อบาดาล
 หนอง/สระ คลองชลประทาน  แม่น้ํา

ตําแหน่ง
 ในเขต  นอกเขต
โซน  47  48
ค่า X :
ค่า Y :
(1)  ไม่มีแหล่งน้ํา
(2) แหล่งน้ําของตนเอง
 บ่อน้ําตื้น บ่อบาดาล
 สระน้ํา
(3) แหล่งน้ําสาธารณะ  บ่อบาดาล
 หนอง/สระ คลองชลประทาน  แม่น้ํา

ไร่
ไร่

งาน
งาน

ตร.วา
ตร.วา

ไร่
ไร่

งาน
งาน

‐

ตร.วา
ตร.วา

**ผลผลิตทีค่ าดว่าจะได้รับ (กก.)/ปริมาณผลผลิต (ตัว)

(1)  ไม่เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน
(1)  ไม่เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน
(2) เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน ในรูปแบบ
(2) เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน ในรูปแบบ
 เกษตรผสมผสาน (GAP PGS อื่นๆ)
 เกษตรผสมผสาน (GAP PGS อื่นๆ)
 เกษตรอินทรีย์ (หน่วยงานรับรอง มกท. มกอช.
 เกษตรอินทรีย์ (หน่วยงานรับรอง มกท. มกอช.
 IFOAM  ICERES  IOAS  อื่นๆ)
 IFOAM  ICERES  IOAS  อื่นๆ)
 เกษตรธรรมชาติ
 เกษตรธรรมชาติ
 เกษตรทฤษฎีใหม่ (GAP PGS อื่นๆ)
 เกษตรทฤษฎีใหม่ (GAP PGS อื่นๆ)
 วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม
 วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม
* วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว, เนื้อที่เก็บเกี่ยว/ให้ผล กรอกเฉพาะการเพาะปลูกพืชเท่านั้น (เนื้อที่เก็บเกี่ยว คือ ข้าว พืชไร่ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ /เนื้อที่ให้ผล คือ ไม้ผลไม้ยืนต้น)
** ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ กรอกในกรณีเพาะปลูกพืช, ปริมาณผลผลิต กรอกในกรณีเลี้ยงสัตว์
รหัสการปลูก: 1 = สวนเดี่ยว 2 = สวนแซม 3=สวนผสม
รหัสการเลี้ยง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา): 1 = กระชัง 2 = ในบ่อ 3=ในนา 4=ในร่องสวน 5=อื่น ๆ รหัสการเลีย้ ง (ปศุสัตว์): 1 = โรงเรือนแบบเปิด 2 = โรงเรือนแบบปิด 3=อื่นๆ
รหัสการผลิต (นาเกลือสมุทร) : 1=ผลิตเกลือเม็ดอย่างเดียว 2=ผลิตเกลือเม็ดและเลี้ยงสัตว์น้ําร่วมด้วย
เกษตรกรรมยั่งยืน

ข้าพเจ้าได้อา่ นหรือเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าได้แจ้งข้อมูลเป็นจริง ครบถ้วน และทราบดีวา่ การให้ขอ้ มูลที่เป็นเท็จกับทางราชการ
มีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ทั้งนี้ ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อผู้ขอขึ้นทะเบียนและประโยชน์ต่อทางราชการด้านการผลิต การตลาด และการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ต่าง ๆ เท่านั้น
ลงชื่อ ………………….……………...………………….………………….. เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียน
(………………………………………...………………………………...)
วันที่………...……เดือน……….……...……..พ.ศ ……...…..

ลงชื่อ ………………….……………...………………….………………….. เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน
(………………………………………...………………………………...)
วันที่………...……เดือน……….……...……..พ.ศ ……...…..

ลงชื่อ ………………….……………...………………….………………….. พยาน (ผู้นําชุมชน)
(………………………………………...………………………………...)
ตําแหน่ง ………………….……………...………………….……………
วันที่………...……เดือน……….……...……..พ.ศ ……...…..

ลงชื่อ ………………….……………...………….………………….. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแบบรับขึ้นทะเบียน
(………………………………………...………………………………...)
วันที่………...……เดือน……….……...……..พ.ศ ……...…..

