
 แบบ ฐปศ.1

รหัสทะเบียนเกษตรกร       

เลขรหัสประจ ำบ้ำน 

3.2.1) ผลิตเมล็ดพันธ์ุ 3.2.2) ผลิตท่อนพันธ์ุ 3.2.3) ผลิตเสบียงสัตว์

จ ำหน่ำย (ระบุ)............................ (..........ไร่..........งาน) ผลผลิตต่อไร่.............กก. จ ำหน่ำย (ระบุ)........................ (..........ไร่..........งาน) จ ำหน่ำย  รูปแบบ  สด  แห้ง  หมัก

      (ระบุ)........................................... (..........ไร่..........งาน) ผลผลิตต่อไร่.............กก.       (ระบุ)....................................... (..........ไร่..........งาน)    (ระบุ)....................................... (..........ไร่..........งาน)

      (ระบุ)........................................... (..........ไร่..........งาน) ผลผลิตต่อไร่.............กก.       (ระบุ)....................................... (..........ไร่..........งาน)    (ระบุ)....................................... (..........ไร่..........งาน)

ใช้เอง (ระบุ)................................. (..........ไร่..........งาน) ผลผลิตต่อไร่.............กก. ใช้เอง (ระบุ)............................. (..........ไร่..........งาน) ใช้เอง  รูปแบบ  สด  แห้ง  หมัก

      (ระบุ)........................................... (..........ไร่..........งาน) ผลผลิตต่อไร่.............กก.       (ระบุ)....................................... (..........ไร่..........งาน)    (ระบุ)....................................... (..........ไร่..........งาน)

      (ระบุ)........................................... (..........ไร่..........งาน) ผลผลิตต่อไร่.............กก.       (ระบุ)....................................... (..........ไร่..........งาน)    (ระบุ)....................................... (..........ไร่..........งาน)

ชนิดหญ้า 1=หญ้ารูซ่ี, 2=หญ้ากีนี, 3=หญ้ากีนี(สีม่วง), 4=หญ้ากีนีมอมบาซา, 5=หญ้าอะตราตัม, 6=หญ้าพลิแคทูลัม, 7=หญ้าแพงโกลา, 8=หญ้าเนเปียร์, 9=หญ้าซีตาเรีย, 10=หญ้าซิกแนลเล้ือย, 11=หญ้าหวายข้อ, 12=หญ้าขน

อ่ืนๆ 13=ถ่ัวฮามาต้า, 14=ถ่ัวท่าพระสไตโล, 15=ถ่ัวคาวาลเคต, 16=ถ่ัวไมยรา, 17=ถ่ัวลิสงเถา, 18=กระถิน, 19=ข้าวโพดพร้อมฝัก, 20=อ่ืนๆ ระบุ..........................................................................................................................................

แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

 ขอปรับปรุงข้อมูลท่ีข้ึนทะเบียนไว้   ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร
วันท่ีรับข้ึนทะเบียน  วันท่ี  เดือน  พ.ศ.         

วันท่ีปรับปรุงข้อมูล  วันท่ี  เดือน  พ.ศ.         

 ข้ำพเจ้ำ นำย นำงสำว นำง อ่ืนๆ............... ช่ือ....................................................... นำมสกุล................................................................. วันเดือนปีเกิด

(กรณีท่ีเป็นนิติบุคล และอ่ืน ๆ)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สถำนภำพกำรเป็นสมำชิก (ระบุกลุ่ม-ถ้ำมี)............................................................................ ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกรัฐ....................................................................................................................

ลักษณะกำรถือครองท่ีดิน...............ไร่...............งำน..............ตำรำงวำ  เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร....................................... ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนปศุสัตว์...............................................

โรงเรือน....................หลัง  รำยได้จำกกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนปศุสัตว์...............................................บำท/ปี  มูลค่ำสัตว์ท่ีถือครอง...........................................บำท  หน้ีสิน............................................บำท

จ้าหน่ายน ้านมโคเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนหรือไม่  ใช่   ไม่ใช่  ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบใด............................................................ ปริมำณเท่ำใด.......................................กก./วัน

มำตรฐำนท่ีได้รับกำรรับรอง  ไม่มี   GAP   GFM  ชนิดสัตว์.................................................... หมำยเลขทะเบียนมำตรำฐำนฟำร์ม(กษ02)...................................................................................

ข้อ 1 ข้อมูลเกษตรกร/ผู้ประกอบกำร/ส่วนรำชกำร
รูปแบบกำรด ำเนินกำร  เกษตรกร   นิติบุคคล   อ่ืน ๆ (ระบุช่ือสถำนศีกษำ , สถำนบริกำรสำธำรณสุข , ศำสนสถำน , องค์กรหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ)

เลขประจ ำตัวประชำชน/เลขบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี 

ข้ำพเจ้ำขอย่ืนเอกสำรต่อเจ้ำหน้ำท่ีรับข้ึนทะเบียน และ/หรือ แจ้งข้อมูลรำยละเอียด ดังน้ี

ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขท่ี......................... หมู่ท่ี  ช่ือหมู่บ้ำน/อำคำร/ชุมชน............................................................................................................. ตรอก/ซอย....................................................................

ถนน................................................... ต ำบล/แขวง........................................................ อ ำเภอ/เขต........................................................ จังหวัด................................................................................................................

รหัสไปรษณีย์................................................... โทรศัพท์.................................................................. โทรศัพท์มือถือ.................................................................. E-mail..............................................................................

2.3 รำยได้รวมภำคเกษตรของเกษตรกร...........................................................................บำท/ครัวเรือน/ปี
2.4 ปัญหำเบ้ืองต้นท่ีเกษตรกรประสบ 1. ด้านทุน 2. ด้านแรงงาน 3.ด้านปัจจัยและเทคโนโลยีการผลิต 4. ด้านการตลาด 5. ด้านภัยพิบัติ............................ 6. ด้านอ่ืน ๆ.................................
อำชีพหลัก หมายถึง อาชีพท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่ในการด าเนินกิจกรรมน้ัน ๆ  อำชีพรอง หมายถึง อาชีพท่ีใช้เวลาด าเนินกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก

ค่ำพิกัดภูมิศำสตร์ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน : Lat........................................................................................................................... Long.................................................................................................................................

ข้อ 2 ลักษณะกำรประกอบอำชีพของผู้ขอข้ึนทะเบียน (ระบุอาชีพหลัก อาชีพรอง เพียงอย่างละค าตอบเท่าน้ัน)
2.1 อำชีพหลัก 1.ประกอบอาชีพเกษตร 2. รับเงินเดือนประจ า   3.รับจ้างทางการเกษตร   4.ประกอบธุรกิจการค้า   5.รับจ้างท่ัวไป   6.อ่ืน ๆ
2.2 อำชีพรอง 1.ประกอบอาชีพเกษตร 2. รับเงินเดือนประจ า   3.รับจ้างทางการเกษตร   4.ประกอบธุรกิจการค้า   5.รับจ้างท่ัวไป   6.อ่ืน ๆ    7.ไม่มีอาชีพรอง

ข้อ 3.2 พ้ืนท่ีปลูกพืชอำหำรสัตว์

กรณีเจ้ำของเล้ียงเอง  กรณีไม่ใช่เจ้ำของเล้ียงเอง(ผู้ดูแล/ผู้เล้ียงสัตว์) นำย นำงสำว นำง อ่ืน ๆ................... ช่ือ............................................. นำมสกุล.......................................................

เลขประจ ำตัวประชำชน   ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขท่ี..................... หมู่ท่ี  ช่ือหมู่บ้ำน/อำคำร/ชุมชน..............................................

ข้อ 3 กำรประกอบกิจกรรมกำรเกษตรของข้ำพเจ้ำ
ข้อ 3.1 กำรเล้ียงสัตว์ 

ตรอก/ซอย........................................ ถนน.............................................. ต ำบล/แขวง...................................................... อ ำเภอ/เขต....................................................... จังหวัด............................................................

รหัสไปรษณีย์................................................... โทรศัพท์.................................................................. โทรศัพท์มือถือ.................................................................. E-mail.............................................................................

ช่ือสถำนท่ีเล้ียงสัตว์............................................................. เลขท่ี................................................... หมู่ท่ี............. ช่ือหมู่บ้ำน/อำคำร/ชุมชน................................................... ตรอก/ซอย...........................................................................

ถนน................................................... ต ำบล/แขวง.......................................................... อ ำเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด............................................................................................................

รหัสไปรษณีย์................................................... โทรศัพท์................................................................... โทรศัพท์มือถือ................................................................... E-mail............................................................................

รูปแบบกำรเล้ียง   เป็นฟำร์ม   ไม่เป็นฟำร์ม   ค่ำพิกัดภูมิศำสตร์สถำนท่ีเล้ียงสัตว์ : Lat.................................................................................... Long....................................................................................

ติดรูป



ข้อ 4 จ ำนวนปศุสัตว์

 1.โคเน้ือ  4.  สุกร  8.  แกะ

1.1  โคพ้ืนเมือง 4.1  สุกรพ้ืนเมือง 8.1  ผู้

1) ผู้      4.2  สุกรพันธ์ุ4.2  สุกรพันธ์ุ 8.2  เมีย

2) เมีย 1) พ่อพันธ์ุ  - แรกเกิด ถึงแพะสาว

 - แรกเกิด ถึงโคสาว 2) แม่พันธ์ุ  - ต้ังท้องแรกข้ึนไป

 - ต้ังท้องแรกข้ึนไป      4.2  ลูกสุกรพันธ์ุ4.3  ลูกสุกรพันธ์ุ  9.  นกกระทำ

     1.2  โคพันธ์ุแท้ 1) ลูกสุกรพันธ์ุเพศเมีย 1) พันธ์ุเน้ือ

           1) ผู้ 2) ลูกสุกรพันธ์ุเพศผู้ 2) พันธ์ุไข่

2) เมีย      4.3  ลูกสุกรขุน4.4  สุกรขุน  10.  สัตว์เล้ียงอ่ืนๆ 

 - แรกเกิด ถึงโคสาว      4.4  สุกรขุน4.5  ลูกสุกรขุน 10.1  ลา

 - ต้ังท้องแรกข้ึนไป  5.  ไก่ 10.2  ล่อ

 1.3  โคลูกผสม 5.1  ไก่พ้ืนเมือง 10.3  ช้าง

1) ผู้ 5.2  ไก่ลูกผสม 10.4  ม้า

2) เมีย 5.3  ไก่เน้ือ (Boiler) 10.5  ม้าลาย

 - แรกเกิด ถึงโคสาว 5.4  ไก่ไข่ (Layer) 10.6  กวาง

 - ต้ังท้องแรกข้ึนไป 5.5  ไก่พ่อ-แม่พันธ์ุผลิตลูกไก่เน้ือ (PS) 10.7  อูฐ

1.4  โคขุน 5.6  ไก่ปู่-ย่าพันธ์ุผลิตพ่อ-แม่ไก่เน้ือ (GP) 10.8 หมูป่า

 2.  โคนม 5.7  ไก่พ่อ-แม่พันธ์ุผลิตลูกไก่ไข่ (PS) 10.9  ห่าน

2.1  โคนม 5.8  ไก่ปู่-ย่าพันธ์ุผลิตพ่อ-แม่ไก่ไข่ (GP) 10.10  ไก่งวง

1) ผู้  6.  เป็ด 10.11  นกกระจอกเทศ

2) เมีย - แรกเกิด ถึง 1 ปี 6.1  เป็ดเทศ 10.12  นกอีมู

- 1 ปี ถึง ต้ังท้องแรก      6.2  เป็ดเน้ือ6.2  เป็ดเน้ือ 10.13  ผ้ึง (รัง)

- โคก าลังรีดนม      6.3  เป็ดไข่6.3  เป็ดไข่ 10.14  จ้ิงหรีด (กิโลกรัม)

- โคแห้งนม      6.4  เป็ดเน้ือไล่ทุ่ง6.4  เป็ดเน้ือไล่ทุ่ง 10.15  กระต่าย

2.2  น้ านมท่ีรีดได้ ณ วันส ารวจ (กิโลกรัม)      6.5  เป็ดไข่ไล่ทุ่ง6.5  เป็ดไข่ไล่ทุ่ง 10.16  นก/สัตว์ปีกสวยงาม (ระบุ)

 3.  กระบือ  7.แพะ 1).............................................................

     3.1  กระบือพ้ืนเมือง3.1  กระบือเน้ือ 7.1  แพะเน้ือ 2).............................................................

           1) ผู้ 1) ผู้ 3).............................................................

           2) เมีย    - แรกเกิด ถึงโคสาว2) เมีย     - แรกเกิด ถึงกระบือสาว 2) เมีย  - แรกเกิด ถึงแพะสาว 4).............................................................

                        - ต้ังท้องแรกข้ึนไป - ต้ังท้องแรกข้ึนไป  - ต้ังท้องแรกข้ึนไป  10.17  สัตว์อ่ืนๆ (ระบุ)

     3.2  กระบือนม3.2  กระบือนม 7.2  แพะนม 1).............................................................

1) ผู้ 1) ผู้ 2).............................................................

           2) เมีย    - แรกเกิด ถึงโคสาว2) เมีย  - แรกเกิด ถึงกระบือสาว 2) เมีย  - แรกเกิด ถึงแพะสาว 3).............................................................

 - ต้ังท้องแรกข้ึนไป                         - ต้ังท้องแรกข้ึนไป - ต้ังท้องแรกข้ึนไป 4).............................................................

    ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนหรือเข้ำใจข้อควำมข้ำงต้นแล้ว ขอรับรองว่ำได้แจ้งข้อมูลเป็นจริง ครบถ้วน และทรำบดีว่ำกำรให้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จกับทำงรำชกำรมีโทษตำมมำตรำ 137 และมำตรำ 267

  แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ ท้ังน้ียินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลและใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ขอข้ึนทะเบียน และประโยชน์ต่อทำงรำชกำร ด้ำนกำรผลิต กำรตลำด และกำรเข้ำร่วม

  โครงกำรภำครัฐ ต่ำง ๆ เท่ำน้ัน

ลงช่ือ...................................................................................เกษตรกรผู้ขอข้ึนทะเบียน ลงช่ือ..................................................................................เจ้ำหน้ำท่ีรับข้ึนทะเบียน

 (...................................................................................)  (......................................................................................)

   วันท่ี..................เดือน............................พ.ศ 25.................. วันท่ี..................เดือน............................พ.ศ 25..................

ลงช่ือ...................................................................................พยำน (เกษตรกรแปลงข้ำงเคียง/ผู้น ำชุมชน) ลงช่ือ..................................................................................เจ้ำหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบ

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

   วันท่ี..................เดือน............................พ.ศ 25.................. วันท่ี..................เดือน............................พ.ศ 25..................

ชนิดจ ำนวนสัตว์ (ตัว)ชนิด ชนิด จ ำนวนสัตว์ (ตัว) จ ำนวนสัตว์ (ตัว)


