
              การใชงานระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน กรมปศุสัตว (PC) 

               บทที่ 3 การจัดการที่ต้ังฟารม/ปศสุัตว 

 

1. การเพิ่มที่ต้ังฟารม 
1.1 ทําการเขาสูระบบ และเลือกเมนู “การจัดการเกษตรกร/ปศุสัตว” 
1.2 เลือกเมนูยอย “เกษตรกร” และเลือกเมนู “เกษตรกรทั่วไป”   
1.3 ทําการคนหาขอมูลเกษตรกร จากบัตร หรือจากเลขประจําตัวประชาชน เมื่อคนหาพบแลวจะแสดงหนาจอ ตาม

รูปภาพที่ 1.1 

 
รูปภาพท่ี 1.1 

1.4 เลือกปุม  ระบบจะแสดงหนาจอตามรูปภาพที่ 1.2 
 

 
รูปภาพท่ี 1.2 
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 
 การใชงานระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน กรมปศุสัตว (PC) 

               บทที่ 3 การจัดการที่ตั้งฟารม/ปศุสัตว___________________  1 

 



1.4.1 สวนสถานที่ต้ังฟารม  
   ทําการกรอกขอมูลสถานที่ต้ังฟารม เชน ที่ต้ังเลขที่ หมูที่ ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด เบอรโทรศัพท E-

mail เปนตน โดยผูใชงานตางๆ จะระบบจะแสดงหนาจอดังน้ี  
-  ผูใชงานระดับเขตระบบจะแสดงหนาจอตามรูปภาพที่ 1.3 
 

 
รูปภาพท่ี 1.3 
 

-  ผูใชงานระดับจังหวัดระบบจะแสดงหนาจอตามรูปภาพที่ 1.4 
 

 
รูปภาพท่ี 1.4 

 

-  ผูใชงานระดับอําเภอระบบจะแสดงหนาจอตามรูปภาพที่ 1.5 
 

 
รูปภาพท่ี 1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ผูใชงานระดับเขต 
สามารถเลือกกรอกขอมูลได
ทั้งหมด 
** รหัสไปรษณียระบบจะทํา
การเลือกใหอัตโนมัติ 

 

* ผูใชงานระดับจังหวัดระบบ
จะทําการเลือกจังหวัดให
อัตโนมัติ  
** รหัสไปรษณียระบบจะทํา
การเลือกใหอัตโนมัติ 
 

 

 

* ผูใชงานระดับจังหวัดระบบ
จะทําการเลือกจังหวัดและ
อําเภอใหอัตโนมัติ  
** รหัสไปรษณียระบบจะทํา
การเลือกใหอัตโนมัติ 
 

  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 
 การใชงานระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน กรมปศุสัตว (PC) 

               บทที่ 3 การจัดการที่ตั้งฟารม/ปศุสัตว___________________  2 

 



 

1.4.2 สวนพิกัดที่ต้ังฟารม 
 

* ผูใชจําเปนตองระบุ ตําบล อําเภอ และจังหวัดใหครบถวน 
กอนระบุพิกัดที่ต้ังฟารม 

 
สามารถระบุพิกัดที่ต้ังฟารมได 2 วิธี คือ 

1. ระบุตําแหนง (ละติจูด และลองจิจูด) 

    -  เลือกปุม  ระบบจะแสดงกลองขอความตามรูปภาพที่ 1.6 
 

 
รูปภาพท่ี 1.6 

    -  กรอกละติจูดและลองจิจูดของที่ต้ังฟารม และเลือกปุม  
    -  ระบบจะแสดง Popup แผนที่ และหมุดพิกัดที่ไดระบุ ตามรูปภาพที่ 1.7 เพ่ือใหผูใชตรวจสอบและ

ยืนยันการแกไข และเลือกปุม     
 

 
รูปภาพท่ี 1.7 

-  เมื่อยืนยันการแกไขแลว ระบบจะแสดงพิกัดตามรูปภาพที่ 1.8 
 

 
รูปภาพท่ี 1.8 

2. ปกพิกัดบนแผนที ่

    -  เลือกปุม  ระบบจะแสดง Popup แผนที่ ตามรูปภาพที่ 1.7 
    -  ทําการเลื่อนหมุด  ไปยังจุดที่ตองการปกพิกัด  

    -  เลือกปุม   
-  เมื่อยืนยันการแกไขแลว ระบบจะแสดงพิกัดตามรูปภาพที่ 1.8 

 

  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 
 การใชงานระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน กรมปศุสัตว (PC) 

               บทที่ 3 การจัดการที่ตั้งฟารม/ปศุสัตว___________________  3 

 



1.4.3 สวนรูปฟารม 
        ผูใชงานควรเตรียมรูปภาพฟารมที่มีขนาด 400px*300px จํานวน 4 รูป 
        -  เลือกชองสี่เหลี่ยมทีม่ีเครื่องหมายบวกตามรูปภาพที่ 1.9 

 
รูปภาพท่ี 1.9 

 

             -  เลือกรูปที่ตองการ โดยเมื่อเลือกแลวสามารถแกไขไดคือ เปลี่ยนรูปและลบรูป 
 

 
     รูปภาพท่ี 1.10 

1.4.4 สวนอ่ืนๆ (ถามี) 
       -  ฟารมมาตรฐาน และมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง 
       -  รายไดจากการดําเนินกิจกรรมดานปศุสัตวตอป  
       -  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมดานปศุสตัว 

1.5 เลือกปุม  
2. การแกไขที่ต้ังฟารม 

2.1 ทําการเขาสูระบบ และเลือกเมนู “การจัดการเกษตรกร/ปศุสัตว” 
2.2 เลือกเมนูยอย “เกษตรกร” และเลือกเมนู “เกษตรกรทั่วไป”   
2.3 ทําการคนหาขอมูลเกษตรกร จากบัตร หรือจากเลขประจําตัวประชาชน 

2.4 เลือกปุม   จากที่ต้ังฟารมที่ตองการแกไข 
2.5 เลือกปุม  

2.6 เลือกปุม   
2.7 ระบบจะแสดงขอมูลการบันทึก เชน วันเวลาที่บันทึกลาสุด ผูบันทึกลาสุด เปนตน ตามรูปภาพที่ 2.1 
 

 
     รูปภาพท่ี 2.1 

2.8 ผูใชสามารถแกไขขอมลูไดทั้งหมด และสามารถระบุสถานะฟารมได ( =ปกติ/ =เลิกเลี้ยง ) ตามรูปภาพที่ 2.2  

 
รูปภาพท่ี 2.2 

2.9 เมื่อแกไขเรียบรอยแลว เลือกปุม  
* ฟารมที่ระบุสถานะเปน “เลิกเลี้ยง” จะไมสามารถแกไขขอมูลที่ต้ังฟารมได 

  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 
 การใชงานระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน กรมปศุสัตว (PC) 

               บทที่ 3 การจัดการที่ตั้งฟารม/ปศุสัตว___________________  4 

 



3. การเพิ่ม/แกไขขอมูลปศสุัตว 
 

* ฟารมที่ระบุสถานะเปน “เลิกเลี้ยง” จะไมสามารถเพ่ิม/แกไขขอมูลปศสุัตวได 
3.1 ทําการเขาสูระบบ และเลือกเมนู “การจัดการเกษตรกร/ปศุสัตว” 
3.2 เลือกเมนูยอย “เกษตรกร” และเลือกเมนู “เกษตรกรทั่วไป”   
3.3 ทําการคนหาขอมูลเกษตรกร จากบัตร หรือจากเลขประจําตัวประชาชน 

3.4 เลือกปุม   จากที่ต้ังฟารมที่ตองการเพ่ิม/แกไขขอมลูปศุสัตว จะพบหนาจอตามรูปภาพที่ 3.1 
 

 
รูปภาพท่ี 3.1 

3.5 เลือกปุม  
3.6 เลือกชนิดสัตวที่ตองการกรอกขอมูลจากเมนูดานซาย ระบบจะแสดงฟอรมสําหรับกรอกขอมูล ตามรูปภาพที่ 3.2 
 

 
รูปภาพท่ี 3.2 

3.7 ทําการกรอกขอมูลปศุสตัว โดยระบบจะคํานวณมูลคาสัตว และมลูคาสัตวที่ถือครองโดยอัตโนมัติ 

  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 
 การใชงานระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน กรมปศุสัตว (PC) 

               บทที่ 3 การจัดการที่ตั้งฟารม/ปศุสัตว___________________  5 

 



3.8 หากผูใชงานกรอกจํานวนปศุสัตวเกินกวาจํานวนที่กําหนด เชน โคเน้ือ 305 ตัว ระบบจะม ีPopup แจงเตือน
เพ่ือใหตรวจสอบและยืนยันจํานวนที่กรอก ตามรูปภาพที่ 3.3 

 

รูปภาพท่ี 3.3 

3.9 เมื่อเพ่ิม/แกไขเรียบรอยแลว เลือกปุม  

 

 

 

 

  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 
 การใชงานระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน กรมปศุสัตว (PC) 

               บทที่ 3 การจัดการที่ตั้งฟารม/ปศุสัตว___________________  6 

 


