รหัสทะเบียนเกษตรกร

แบบ ทบก.

แบบคําร้อง
ขอปรับปรุงข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว

สําหรับเจ้าหน้าที่

ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร

สถานที่ขึ้นทะเบียนสํานักงานเกษตรอําเภอ................................................................จังหวัด............................................................
วันที่รับขึ้นทะเบียน วันที่
เดือน
พ.ศ.
เรียน เกษตรอําเภอ....................................................................................
ข้าพเจ้า นาย นางสาว นาง อื่นๆ...............ชื่อ...........................................นามสกุล.................................................วันเดือนปีเกิด
เลขประจําตัวประชาชน
เลขรหัสประจําบ้าน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่..................... หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน................................................................................ตรอก/ซอย.............................................................
ถนน................................................... ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด.........................................................................
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ : โซน (zone) 47 48 ค่า X......................................................... ค่า Y.......................................................
รหัสไปรษณีย์...................................................โทรศัพท์...................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................... E-mail.................................................................
*** สําหรับนิติบุคคล : ชื่อนิติบุคคล ......................................................................................... เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล ............................................................ (ด้านบนให้กรอกชื่อผู้แทน)
ข้าพเจ้าขอยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1 ลักษณะการประกอบอาชีพและรายได้ของผู้ขอขึ้นทะเบียน (ระบุอาชีพหลัก อาชีพรอง เพียงอย่างละคําตอบเท่านั้น)
1.1 อาชีพหลัก 1.ประกอบอาชีพเกษตร2. รับเงินเดือนประจํา 3.รับจ้างทางการเกษตร 4.ประกอบธุรกิจการค้า 5.รับจ้างทั่วไป 6.อื่น ๆ
1.2 อาชีพรอง 1.ประกอบอาชีพเกษตร2. รับเงินเดือนประจํา 3.รับจ้างทางการเกษตร 4.ประกอบธุรกิจการค้า 5.รับจ้างทั่วไป6.อื่น ๆ 7.ไม่มีอาชีพรอง
1.3 รายได้จากการประกอบกิจกรรมการเกษตรทั้งปี.........................................บาท (โดยประมาณ)
อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ
อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาดําเนินกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก

ข้อ 2 สมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กรในครัวเรือนข้าพเจ้า

(กา ใน ได้เพียงคําตอบเดียว)

2.1 สมาชิกทุกคนในครัวเรือนข้าพเจ้า ประกอบด้วย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน
ผู้ยื่นคําร้อง

เพศ
ชาย หญิง
 
 
 
 
 
 

สถานภาพ
โสด สมรส
 
 
 
 
 
 

วันเดือนปีเกิด

ช่วยทําการเกษตร การเป็นสมาชิก
องค์กร
ช่วย ไม่ช่วย












สมาชิกองค์กร 1=สหกรณ์ภาคการเกษตร, 2=สหกรณ์นอกภาคการเกษตร, 3=กลุ่มเกษตรกร, 4=กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร, 5=กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,6=กลุ่มยุวเกษตรกร
7=วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน, 8=สมาคม/สหพันธ์, 9=อาสาสมัครเกษตร, 10=กลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทาน, 11=ธกส. 12=อื่นๆ (เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

ข้อ 3 การประกอบกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือนข้าพเจ้า (กา  ใน  ได้เพียงคําตอบเดียว)
แปลงที่…...... ที่ตั้งแปลง หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน..............................................................................ตรอก/ซอย.........................................................................................
ตําบล/แขวง....................................................................................อําเภอ/เขต.....................................................................................จังหวัด................................................................................
เอกสารสิทธิ์ ไม่มี มี (ระบุ) ประเภทเอกสารสิทธิ์.....................................................เลขที่เอกสารสิทธิ์.............................................................เลขที่ระวาง............................................
เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์......................................ไร่................................... งาน ................................ตารางวา การถือครอง ของครัวเรือนเช่ามีสัญญา เช่าไม่มีสัญญา อื่นๆ
ชื่อเจ้าของเอกสารสิทธิ์/ผู้รับรอง/นิติบุคคล.........................................................................................................................ตําแหน่ง (กรณีผู้รับรอง) ......................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของเอกสารสิทธิ์/ผู้รับรอง/เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล.........................................................................................................................................................................
เขตชลประทาน ในเขต นอกเขต
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ : โซน (zone) 47 48 ค่า X......................................................... ค่า Y...............................
การประกอบกิจกรรมการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และนาเกลือ)
1
2
3
4
ที่ รายการที่จัดเก็บ
1 ชนิดพืช/สัตว์
2 พันธุ์พืช/สัตว์
3 วันที่เพาะปลูก/เลี้ยง
4 *วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
5 เนื้อที่ปลูก/เลี้ยง (ไร่ - งาน- ตร.วา)
6 *เนื้อที่เก็บเกี่ยว/ให้ผล (ไร่ - งาน- ตร.วา)
7 รหัสปลูก/เลี้ยง
8 **ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ(กก.)/ปริมาณผลผลิต(ตัว)
* วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว, เนื้อที่เก็บเกี่ยว/ให้ผล กรอกเฉพาะการเพาะปลูกพืชเท่านั้น (เนื้อที่เก็บเกี่ยว คือ ข้าว พืชไร่ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ /เนื้อที่ให้ผล คือ ไม้ผลไม้ยืนต้น)
** ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ กรอกในกรณีเพาะปลูกพืช, ปริมาณผลผลิต กรอกในกรณีเลี้ยงสัตว์
รหัสการปลูก: 1 = สวนเดี่ยว 2 = สวนแซม (ปลูกพืช 2 ชนิดเท่านั้นแซมกันในพื้นที่) 3=สวนผสม (ปลูกพืชมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไปผสมกันในพื้นที่)
รหัสการเลี้ยง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา): 1 = กระชัง 2 = ในบ่อ 3=ในนา 4=ในร่องสวน 5=อื่น ๆ

รหัสการเลี้ยง (ปศุสัตว์): 1 = โรงเรือนแบบเปิด 2 = โรงเรือนแบบปิด 3=อื่นๆ

หมายเหตุ ค่าพิกัดภูมิศาสตร์กรอกเฉพาะกรณีที่ได้มีการสํารวจด้วยเครื่อง GPS ไว้แล้ว

การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการมีโทษทางอาญา มาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หน้า ๒
ข้อ 3 การประกอบกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือนข้าพเจ้า (กา  ใน  ได้เพียงคําตอบเดียว)
แปลงที่…...... ที่ตั้งแปลง หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน..............................................................................ตรอก/ซอย.........................................................................................
ตําบล/แขวง....................................................................................อําเภอ/เขต.....................................................................................จังหวัด................................................................................
เอกสารสิทธิ์ ไม่มี มี (ระบุ) ประเภทเอกสารสิทธิ์.....................................................เลขที่เอกสารสิทธิ์.............................................................เลขที่ระวาง............................................
เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์......................................ไร่................................... งาน ................................ตารางวา การถือครอง ของครัวเรือนเช่ามีสัญญา เช่าไม่มีสัญญา อื่นๆ
ชื่อเจ้าของเอกสารสิทธิ์/ผู้รับรอง/นิติบุคคล.........................................................................................................................ตําแหน่ง (กรณีผู้รับรอง) ......................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของเอกสารสิทธิ์/ผู้รับรอง/เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล.........................................................................................................................................................................
เขตชลประทาน ในเขต นอกเขต
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ : โซน (zone) 47 48 ค่า X......................................................... ค่า Y...............................
การประกอบกิจกรรมการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และนาเกลือ)
3
4
1
2
ที่ รายการที่จัดเก็บ
1 ชนิดพืช/สัตว์
2 พันธุ์พืช/สัตว์
3 วันที่เพาะปลูก/เลี้ยง
4 *วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
5 เนื้อที่ปลูก/เลี้ยง (ไร่ - งาน- ตร.วา)
6 *เนื้อที่เก็บเกี่ยว/ให้ผล (ไร่ - งาน- ตร.วา)
7 รหัสปลูก/เลี้ยง
8 **ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ(กก.)/ปริมาณผลผลิต(ตัว)
แปลงที่…...... ที่ตั้งแปลง หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน..............................................................................ตรอก/ซอย.........................................................................................
ตําบล/แขวง....................................................................................อําเภอ/เขต.....................................................................................จังหวัด................................................................................
เอกสารสิทธิ์ ไม่มี มี (ระบุ) ประเภทเอกสารสิทธิ์.....................................................เลขที่เอกสารสิทธิ์.............................................................เลขที่ระวาง............................................
เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์......................................ไร่................................... งาน .......................................ตารางวา การถือครอง ของครัวเรือนเช่ามีสัญญา เช่าไม่มีสัญญา อื่นๆ
ชื่อเจ้าของเอกสารสิทธิ์/ผู้รับรอง/นิติบุคคล.........................................................................................................................ตําแหน่ง (กรณีผู้รับรอง) ......................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของเอกสารสิทธิ์/ผู้รับรอง/เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล.........................................................................................................................................................................
เขตชลประทาน ในเขต นอกเขต
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ : โซน (zone) 47 48 ค่า X......................................................... ค่า Y...............................
การประกอบกิจกรรมการเกษตร (พืช ปศุุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และนาเกลือ)
1
2
3
4
ที่ รายการที่จัดเก็บ
1 ชนิดพืช/สัตว์
2 พันธุ์พืช/สัตว์
3 วันที่เพาะปลูก/เลี้ยง
4 *วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
5 เนื้อที่ปลูก/เลี้ยง (ไร่ - งาน- ตร.วา)
6 *เนื้อที่เก็บเกี่ยว/ให้ผล (ไร่ - งาน- ตร.วา)
7 รหัสปลูก/เลี้ยง
8 **ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ(กก.)/ปริมาณผลผลิต(ตัว)
* วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว, เนื้อที่เก็บเกี่ยว/ให้ผล กรอกเฉพาะการเพาะปลูกพืชเท่านั้น (เนื้อที่เก็บเกี่ยว คือ ข้าว พืชไร่ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ /เนื้อที่ให้ผล คือ ไม้ผลไม้ยืนต้น)
** ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ กรอกในกรณีเพาะปลูกพืช, ปริมาณผลผลิต กรอกในกรณีเลี้ยงสัตว์
รหัสการปลูก: 1 = สวนเดี่ยว 2 = สวนแซม (ปลูกพืช 2 ชนิดเท่านั้นแซมกันในพื้นที่) 3=สวนผสม (ปลูกพืชมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไปผสมกันในพื้นที่)
รหัสการเลี้ยง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา): 1 = กระชัง 2 = ในบ่อ 3=ในนา 4=ในร่องสวน 5=อื่น ๆ

รหัสการเลี้ยง (ปศุสัตว์): 1 = โรงเรือนแบบเปิด 2 = โรงเรือนแบบปิด 3=อื่นๆ

ข้าพเจ้าได้อ่านหรือเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าได้แจ้งข้อมูลเป็นจริง ครบถ้วน และทราบดีว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ทั้งนี้ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อผู้ขอขึ้นทะเบียน และประโยชน์ต่อทางราชการ ด้านการผลิต การตลาด และการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ต่าง ๆ เท่านั้น

ลงชื่อ ………………….……………...………………….………………….. เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียน
(………………………………………...………………………………...)
วันที่……...……..…เดือน…………....……..พ.ศ 25………......
ลงชื่อ ………………….……………...………………….………………….. พยาน (เกษตรกรแปลงข้างเคียง/ผู้นําชุมชน)

ลงชื่อ ………………………….…………………..……………………….. เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน
(…………………………….…………………………………………...)
วันที่………...……เดือน……….……...……..พ.ศ 25……...…..
ลงชื่อ ………………………….…………………..……………………….. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

(………………………………………...…………………………………...)

(…………………………….………………………………………...)

วันที่……...……..…เดือน…………....……..พ.ศ 25………......

วันที่………...……เดือน……….……...……..พ.ศ 25……...…..

แบบรับขึ้นทะเบียน

