
 

แบบคํารองทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สําหรับครัวเรือนเกษตรกร) 
 ขอปรับปรุงขอมูลท่ีข้ึนทะเบียนไวแลว    ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

สถานท่ีข้ึนทะเบียนอําเภอ................................................จังหวัด.................................................................... 
วันท่ี …….……………  เดือน……………………………….…...    พ.ศ.  ………………………… 

เรียน เกษตรอําเภอ .............................................................................................................. 

ขาพเจา นาย นางสาว นาง อ่ืนๆ....................ชื่อ............................................นามสกุล...................................................... 

เลขประจําตัวประชาชน               วันเดือนปเกิด  

เลขรหัสประจําบานตามทะเบียนบาน                                                              (ที่อยูตามทะเบียนบานเปนไปตามทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย)  

สถานภาพ   โสด   สมรส   อยูรวมกัน  หยารวมถึงแยกกันอยู  
      (ขาพเจาขอรับรองวาบุคคลตามสถานภาพมิไดแจงข้ึนทะเบียนเกษตรกรซํ้าซอนกับขาพเจา) 

ท่ีอยูท่ีติดตอได เลขท่ี...................... หมูท่ี........................ชือ่หมูบาน/อาคาร/ชุมชน.................................................................................. 

ตรอก/ซอย........................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง......................................................................... 

อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................................................... รหสัไปรษณีย.................................................. 

โทรศัพท.............................................โทรศัพทมือถือ.................................................E-mail.................................................................... 
ขาพเจาขอยื่นคํารองตอเจาหนาท่ีรับข้ึนทะเบียนและแจงขอมูลรายละเอียด ดังนี้    
ขอ 1  ลักษณะการประกอบอาชีพ (ขอ 1.1 และ ขอ 1.2 เลือกเพียงขอเดียว ) 
1.1 อาชีพหลัก   1.ประกอบอาชีพเกษตร    2.รับเงินเดือนประจํา   3.รับจางทางการเกษตร   

 4.ประกอบธุรกิจการคา     5.รับจางท่ัวไป        6.อ่ืน ๆ  
1.2 อาชีพรอง  1.ประกอบอาชีพเกษตร    2.รับเงินเดือนประจํา       3.รับจางทางการเกษตร   

 4.ประกอบธุรกิจการคา     5.รับจางท่ัวไป     6.อ่ืน ๆ    7.ไมมีอาชีพรอง 
อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพท่ีใชเวลาสวนใหญในการประกอบกิจกรรมน้ัน ๆ     อาชีพรอง หมายถึง อาชีพท่ีใชเวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก 

ขอ 2  ระบบการเกษตรอัจฉริยะ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  1.ระบบโรงเรือน  2.ระบบเซ็นเซอรอัตโนมัติ/ก่ึงอัตโนมัติ  3. IOT 

ขอ 3  ระบบเกษตรพันธสัญญา  1.ไมเปนการทําเกษตรพันธสัญญา  2.เปนการทําเกษตรพันธสัญญา  

ขอ 4  สมาชิกในครัวเรือนและการเปนสมาชิกองคกร 

ลําดับ ชื่อ – สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 
ชวยทําการเกษตร สมาชิก 

องคกร 
ระดับ 

การศึกษา 
รายได (บาท/ป) หน้ีสิน (บาท/ป) ชวย ไมชวย 

1 
ผูย่ืนคํารอง  

   ในภาคการเกษตร ในภาคการเกษตร 

นอกภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร 

2  

 

    ในภาคการเกษตร ในภาคการเกษตร 

นอกภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร 

3  

 

    ในภาคการเกษตร ในภาคการเกษตร 

นอกภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร 

 
คําอธิบาย หนา 1 :   สมาชิกองคกร (เลือกไดมากกวาหนึ่งขอ)    1=สหกรณภาคการเกษตร           2=สหกรณนอกภาคการเกษตร                3=กลุมเกษตรกร 4=กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 
5=กลุมแมบานเกษตรกร      6=กลุมยุวเกษตรกร                             7=วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน    8=สมาคม/สหพันธ 9=อาสาสมัครเกษตร  
10=กลุมผูใชน้ําชลประทาน      11=ธกส                             12=เครือขายเกษตรกรรุนใหม                13= อ่ืนๆ  
วุฒิการศึกษา  (เลือกเพียงขอเดียว)     1=จบการศึกษาสูงกวา ปริญญาตรี             2=จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา    3=จบการศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญา   
4=จบการศึกษาในระดับ ปวช.      5=จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6=จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน          7=จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา            8=ไมไดศึกษา  
คําอธิบาย หนา 3 :  วันท่ีคาดวาจะเก็บเก่ียว, เนื้อท่ีเก็บเก่ียว/ใหผล  กรอกเฉพาะการเพาะปลูกพืชเทานั้น (เนื้อที่เก็บเก่ียว คือ ขาว พืชไร ผัก ไมดอกไมประดับ /เนื้อที่ใหผล คือ ไมผลไมยืนตน) 
ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ กรอกในกรณีเพาะปลูกพืช, ปริมาณผลผลิต กรอกในกรณีเลี้ยงสัตว 
รหัสการปลูก:   1 = สวนเด่ียว  2 = สวนแซม   3=สวนผสม                                           รหัสการผลิต (นาเกลือสมุทร) : 1=ผลิตเกลือเม็ดอยางเดียว 2=ผลิตเกลือเม็ดและเลี้ยงสัตวน้ํารวมดวย  
รหัสการเล้ียง (เพาะเล้ียงสัตวน้ํา):  1 = กระชัง 2 = ในบอ  3=ในนา 4=ในรองสวน 5=อ่ืน ๆ   รหัสการเล้ียง (ปศุสัตว):  1 = โรงเรือนแบบเปด 2 = โรงเรือนแบบปด 3=อ่ืนๆ 

 

  -   -     

     -       -  

 

 -     -      -   -  

 



 

หนา 2 

ขอ 5   เคร่ืองจักรกลการเกษตร ทานมีเครื่องจักรกลเกษตรประเภทใดบาง ท่ียังสามารถใชงานได (ถามี ใสจํานวนในชองวาง) 

หมวด/ประเภท จํานวนเครื่องจักรกลฯ หมวด/ประเภท จํานวนเครื่องจักรกลฯ 

รับจาง ไมรับจาง รับจาง ไมรับจาง 

5.1 เคร่ืองตนกําลัง       

1) เครื่องปนไฟ (Generator)                         .......เครื่อง .......เครื่อง 2) รถไถเดินตาม ...........คัน ...........คัน 

3) รถไถสี่ลอ เครื่องยนตสูบเดยีว ...........คัน ...........คัน 4) รถแทรกเตอรขนาด นอยกวา 50 แรงมา ...........คัน ...........คัน 

5) รถแทรกเตอรขนาด 51 - 80  แรงมา ...........คัน ...........คัน 6) รถแทรกเตอรขนาด 81 - 100 แรงมา ...........คัน ...........คัน 

7) รถแทรกเตอรขนาดมากกวา 100 แรงมาขึ้นไป ...........คัน ...........คัน 8) เคร่ืองยนตเกษตรดีเซล (สูบเดียว) 9 -14 แรงมา .......เครื่อง .......เครื่อง 

9) เครื่องยนตเกษตรเบนซิน .......เครื่อง .......เครื่อง 10) เซลลแสงอาทิตย (โซลารเซลล) ...........ชุด ...........ชุด 

5.2 เคร่ืองมือเตรียมดิน        

1) ผาลไถ 3 – 4  จาน .......เครื่อง .......เครื่อง 2) ผาลพรวน 5 - 7  จาน   .......เครื่อง .......เครื่อง 

3) ไถระเบิดดนิดาน (ริปเปอร)     .......เครื่อง .......เครื่อง 4) ไถหัวหมู .......เครื่อง .......เครื่อง 

5) พรวน 2 แถว .......เครื่อง .......เครื่อง 6) รถตีดิน (แบบตีนตะขาบ) ...........คัน ...........คัน 

7) จอบหมุน (โรตารี่) ตดิทายรถแทรกเตอร .......เครื่อง .......เครื่อง 8) เครื่องมือปรับหนาดิน .......เครื่อง .......เครื่อง 

5.3 เคร่ืองปลูก/เคร่ืองมือหยอด         

1) เครื่องเพาะกลา ...........ชุด ...........ชุด 2) รถดํานาแบบเดินตาม .......เครื่อง .......เครื่อง 

3) รถดํานาแบบน่ังขับ        .......เครื่อง .......เครื่อง 4) เครื่องหยอดขาว .......เครื่อง .......เครื่อง 

5) เครื่องพน/หวานแบบสะพายหลัง   .......เครื่อง .......เครื่อง 6) เครื่องปลูกมันสําปะหลัง .......เครื่อง .......เครื่อง 

7) เครื่องปลูกออย .......เครื่อง .......เครื่อง 8) เครื่องปลูกขาวโพด        .......เครื่อง .......เครื่อง 

5.4 เคร่ืองมือดูแลรักษา         

1) เครื่องพนยาติดทายรถแทรกเตอร .......เครื่อง .......เครื่อง 2)  เครื่องพนยาสะพายหลัง .......เครื่อง .......เครื่อง 

3) เครื่องใสปุยติดทายรถแทรกเตอร   .......เครื่อง .......เครื่อง 4) เครื่องใสปุยสะพายหลัง   .......เครื่อง .......เครื่อง 

5) โดรน .......เครื่อง .......เครื่อง 6) เครื่องตดัหญา .......เครื่อง .......เครื่อง 

7) เครื่องสางใบออย .......เครื่อง .......เครื่อง    

5.5 เคร่ืองมือเก็บเกี่ยว      

1) รถเก่ียวนวดขาว (คอมไบนขาว)  
ขนาดหนากวางนอยกวา 3 เมตร 

...........คัน ...........คัน 2) รถเก่ียวนวดขาว (คอมไบนขาว)  
ขนาดหนากวางตั้งแต 3 เมตรข้ึนไป 

...........คัน ...........คัน 

3) รถเกี่ยวนวดขาวโพด (คอมไบนขาวโพด)

 
...........คัน ...........คัน 4) เครื่องขุดมันสําปะหลัง .......เครื่อง .......เครื่อง 

5) เครื่องตัดออยเปนลาํ ...........คัน ...........คัน 6) รถตัดออยเปนทอน ...........คัน ...........คัน 

7) เครื่องตัดหญาอาหารสัตว ...........คัน ...........คัน    

5.6 เคร่ืองสูบน้ํา       

1) ทอสูบนํ้า (ทอพญานาค) .......เครื่อง .......เครื่อง 2) เครื่องสูบนํ้าใชเครื่องยนต .......เครื่อง .......เครื่อง 

3) เครื่องสูบนํ้าใชไฟฟา   .......เครื่อง .......เครื่อง 4) เครื่องสูบนํ้า บอบาดาล/บอตอก .......เครื่อง .......เครื่อง 

5.7 รถบรรทุกการเกษตร        

1) รถอีแตน     ...........คัน ...........คัน 2) สาลี่ (กระบะบรรทุกพวงรถไถเดินตาม) ...........คัน ...........คัน 

5.8 เคร่ืองมือหลังการเก็บเกี่ยว        

1) เครื่องนวดขาว .......เครื่อง .......เครื่อง 2) เครื่องสีขาว (ขนาดเล็ก) .......เครื่อง .......เครื่อง 

3) เครื่องเกลี่ยหญา .......เครื่อง .......เครื่อง 4) เครื่องอัดฟาง .......เครื่อง .......เครื่อง 

5) เครื่องสับยอย .......เครื่อง .......เครื่อง    

 
  



 

หนา 3 

ขอ 6   การประกอบกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือน    
ท่ี รายการท่ีจัดเก็บ แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 

1 ที่ต้ังแปลง/ฟารม หมูท่ี               ตําบล/แขวง หมูที่               ตําบล/แขวง 
อําเภอ/เขต อําเภอ/เขต 

จังหวัด จังหวัด 
2 การถือครอง  ครัวเรอืน  เชา (มีสัญญา ไมมีสัญญา)  อื่นๆ  ครัวเรอืน  เชา (มีสัญญา ไมมีสัญญา) อื่นๆ 

3 ขอมูลเอกสารสิทธิ ์(กรณีเชามีเอกสารสิทธิ์ แตไมสามารถหาเลขบัตร/ชื่อเจาของเอกสารสิทธิ์ได หรือกรณีไมมีเอกสารสิทธิ์ ใหกรอกชองผูรับรองฯในขอ 3.2 ดวย โดยไมตองกรอกชองเจาของเอกสารสิทธิ์) 

 3.1 กรณีมีเอกสารสิทธิ์                ประเภท   
เลขที่                                     ระวาง                                     ระวาง 

เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ ์                    ไร              งาน                ตร.วา                       ไร              งาน                   ตร.วา 

เจาของเอกสารสิทธิ ์ เลขบัตรประชาชน เลขบัตรประชาชน 

 
 

ชื่อ-สกุล 
 

ชื่อ-สกุล 
 

 3.2 กรณีเชามีเอกสารสิทธิ์ แตไมสามารถหา 
เลขบัตร/ชื่อเจาของเอกสารสิทธิ์ได  
หรือ กรณีไมมีเอกสารสิทธิ ์ใหกรอกขอมูล 
ผูรับรองการทํากิจกรรมการเกษตร  

เลขบัตรประชาชน เลขบัตรประชาชน 

 ชื่อ-สกุล 
 

ชื่อ-สกุล 

 ตําแหนง ตําแหนง 

4 เขตชลประทาน  ในเขต      นอกเขต  ในเขต      นอกเขต 

5 คาพิกัดภูมิศาสตรที่ต้ังแปลง/ฟารม โซน    47      48 โซน    47      48 

 (เลือกกรอกขอมูลพิกัด แบบ UTM หรือ 
LAT/LONG อยางใดอยางหนึ่ง) 

คา X หรือ ละติจูด  :                   คา X หรือ ละติจูด  :                   

 คา Y หรือ ลองจิจูด :                            คา Y หรือ ลองจิจูด :                            

6 แหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

(1)  ไมมีแหลงน้ํา     (2)  แหลงน้ําสาธารณะ 
(3) แหลงน้ําของตนเอง บอน้ําตื้น บอบาดาล สระน้ํา 

(1)  ไมมีแหลงน้ํา    (2)  แหลงน้ําสาธารณะ 
(3) แหลงน้ําของตนเอง บอน้ําตื้น บอบาดาล สระน้ํา 

7 วิธีการใหน้ํา 
(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1)   ไมมรีะบบใหน้ํา 
 (2)  ระบบใหน้ําทางทอ 
        สปริงเกอร  มินิสปริงเกอร   น้ําหยด 
 (3)    ระบบน้ําแบบอื่นๆ 

 (1)   ไมมรีะบบใหน้ํา 
 (2)  ระบบใหน้ําทางทอ 
        สปริงเกอร  มินิสปริงเกอร   น้ําหยด 
 (3)    ระบบน้ําแบบอื่นๆ 

8 ชนิดพืช/สัตว/กิจกรรมการเกษตรอื่นๆ   

9 พันธุพืช/สัตว/กิจกรรมการเกษตรอื่นๆ   

10 วันที่ปลูก/เล้ียง/เร่ิมทํากิจกรรมการเกษตร   

11 วันที่คาดวาจะเก็บเกีย่ว   

12 รูปแบบการปลูก  กลางแจง   โรงเรือน ขนาด .........................ตร.ม.  กลางแจง   โรงเรือน ขนาด .........................ตร.ม. 

13 เนื้อที่ปลูก/เล้ียง                    ไร              งาน                ตร.วา                       ไร              งาน                   ตร.วา 

14 เนื้อที่เก็บเกี่ยว/ใหผล                    ไร              งาน                ตร.วา                       ไร              งาน                   ตร.วา 

15 รหัสการปลูก/เล้ียง/การผลิต   

16 จํานวนที่ปลูก/เล้ียง                                                              

17 ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ/ปริมาณผลผลิต   

18 เกษตรกรรมย่ังยืน (1)  ไมเปนเกษตรกรรมย่ังยืน 
(2) เปนเกษตรกรรมย่ังยืน ในรูปแบบ  เกษตรผสมผสาน    
 เกษตรอินทรีย    
    (PGS.  IFOAM   Organic Thailand  อื่นๆ) 
 เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม   
 วนเกษตรหรอืไรนาปาผสม 

(1)  ไมเปนเกษตรกรรมย่ังยืน 
(2) เปนเกษตรกรรมย่ังยืน ในรูปแบบ  เกษตรผสมผสาน    
 เกษตรอินทรีย    
    (PGS.  IFOAM   Organic Thailand  อื่นๆ) 
 เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม   
 วนเกษตรหรอืไรนาปาผสม 

ขาพเจาไดอานหรือเขาใจขอความขางตนแลว ขอรับรองวาไดแจงขอมูลเปนจริง ครบถวน และทราบดีวาการใหขอมูลที่เปนเท็จกับทางราชการ มีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แหงประมวลกฎหมายอาญา 
ทั้งนี้ ขาพเจายินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และยินยอมใหหนวยงานของรัฐรองขอ สอบถาม และใชขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาจากหนวยงานของรัฐอ่ืนที่เก่ียวของ  

อีกทั้ง ยินยอมใหนําขอมูลในบัตรประชาชนพรอมภาพใบหนาของขาพเจาไปใช เพ่ือประโยชนในการพิจารณาการเขารวมโครงการรัฐ และ เอกชน  
โดยใหถือวาคูฉบับและบรรดาสําเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือ โทรสารที่ทําข้ึนจากหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ เปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน 

 

ลงชื่อ ………………….……………...………………….………………….. เกษตรกรผูขอขึน้ทะเบียน 
              (………………………………………...………………………………...) 
               วนัที่………...……เดือน……….……...……..พ.ศ ……...….. 

ลงชื่อ ………………….……………...………………….………………….. เจาหนาทีร่ับขึ้นทะเบียน 
        (………………………………………...………………………………...) 
         วนัที่………...……เดือน……….……...……..พ.ศ ……...….. 

 
       ลงชื่อ ………………….……………...………………….………………….. พยาน (ผูนําชมุชน/อกม.) 
             (………………………………………...………………………………...) 
      ตําแหนง ………………….……………...………………….…………… 
              วนัที่………...……เดือน……….……...……..พ.ศ ……...….. 

 
ลงชื่อ ………………….……………...………….………………….. เจาหนาที่ผูตรวจสอบแบบรับขึน้ทะเบียน 
       (………………………………………...………………………………...) 
        วันที่………...……เดอืน……….……...……..พ.ศ ……...….. 

 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 


