
 แบบ ทบก.

(กรณีที่เป็นนิติบุคล และอ่ืน ๆ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ไม่มีGAPGFM  ชนิดสัตว์...................................................... หมายเลขทะเบียนมาตราฐานฟาร์ม(กษ02)......................................................................................

รายได้จากการดําเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์..............................................................บาท/ปี  มูลค่าสัตว์ที่ถือครอง............................................................บาท  หน้ีสิน...............................................................บาท

ลักษณะการถือครองที่ดิน...............ไร่...............งาน..............ตารางวา  เครื่องจักรกลการเกษตร.......................................... ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมด้านปศุสตัว์....................................................

สถานภาพการเป็นสมาชิก (ระบุกลุ่ม-ถ้ามี).................................................................... ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ...................................................................................................................................

3.2.1) ผลิตเมล็ดพันธ์ุ 3.2.2) ผลิตท่อนพันธ์ุ 3.2.3) ผลิตเสบียงสัตว์

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

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

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

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

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

ใช้เอง (ระบุ)............................. (............ไร่..........งาน) ผลผลิตต่อไร่....................กก. ใช้เอง (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=หญ้าซิกแนลเลื้อย

11=หญ้าหวายข้อ , 12=หญ้าขน

อ่ืนๆ 13=ถั่วฮามาต้า , 14=ถั่วท่าพระสไตโล , 15=ถั่วคาวาลเคต , 16=ถั่วไมยรา , 17=ถั่วลิสงเถา , 18=กระถิน , 19=ข้าวโพดพร้อมฝัก , 20=อื่นๆ ระบุ............................................................................

ข้อ 1 ข้อมูลเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/ส่วนราชการ

แบบขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์

 ขอปรับปรุงข้อมูลท่ีขึ้นทะเบียนไว้         ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
วันที่รับขึ้นทะเบียน  วันที่               เดือน               พ.ศ.                       

วันที่ปรับปรุงข้อมูล  วันที่               เดือน               พ.ศ.                       

รูปแบบการดําเนินการ เกษตรกร  นิติบุคคล   อ่ืน ๆ (ระบุชื่อสถานศีกษา , สถานบริการสาธารณสุข , ศาสนสถาน , องค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ)

เลขประจําตัวประชาชน/เลขบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี                                                                               เลขรหัสประจําบ้าน  

ข้าพเจ้าขอย่ืนเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน และ/หรือ แจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังน้ี

ข้าพเจ้า นาย นางสาว นาง อ่ืน ๆ.................. ชื่อ...................................................... นามสกุล.......................................................... วันเดือนปีเกิด

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่......................... หมู่ที่              ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน............................................................................................................. ตรอก/ซอย.............................................................

ถนน................................................... ตําบล/แขวง........................................................ อําเภอ/เขต........................................................ จังหวัด........................................................................................................

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

2.3 รายได้รวมภาคเกษตรของเกษตรกร...........................................................................บาท/ครัวเรือน/ปี

2.4 ปัญหาเบ้ืองต้นที่เกษตรกรประสบ 1. ด้านทุน 2. ด้านแรงงาน 3.ด้านปัจจัยและเทคโนโลยีการผลิต 4. ด้านการตลาด 5. ด้านภัยพิบัติ......................... 6. ด้านอ่ืน ๆ..............................

อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดําเนินกิจกรรมน้ัน ๆ        อาชีพรอง หมายถึง อาชีพท่ีใช้เวลาดําเนินกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก

ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : Lat........................................................................................................................... Long..........................................................................................................................

ข้อ 2 ลักษณะการประกอบอาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียน (ระบุอาชีพหลัก อาชีพรอง เพียงอย่างละคําตอบเท่าน้ัน)

2.1 อาชีพหลัก 1.ประกอบอาชีพเกษตร2. รับเงินเดือนประจํา   3.รับจ้างทางการเกษตร   4.ประกอบธุรกิจการค้า   5.รับจ้างท่ัวไป   6.อื่น ๆ

2.2 อาชีพรอง 1.ประกอบอาชีพเกษตร2. รับเงินเดือนประจํา   3.รับจ้างทางการเกษตร   4.ประกอบธุรกิจการค้า   5.รับจ้างท่ัวไป   6.อื่น ๆ    7.ไม่มีอาชีพรอง

ค่าพิกัดภูมิศาสตร์สถานที่เลี้ยงสัตว์ : Lat.................................................................................................................................... Long.........................................................................................................................

[   ] กรณีเจ้าของเลี้ยงเอง  [   ] กรณีไม่ใช่เจ้าของเลี้ยงเอง(ผู้ดูแล/ผู้เลี้ยงสัตว์) นาย นางสาว นาง อ่ืน ๆ.................. ชื่อ............................................. นามสกุล......................................................

เลขประจําตัวประชาชน                                                                               ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่..................... หมู่ที่              ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน...........................................

ข้อ 3 การประกอบกิจกรรมการเกษตรของข้าพเจ้า

ข้อ 3.1 การเลี้ยงสัตว์ 

ข้อ 3.2 พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์

ตรอก/ซอย........................................ ถนน.............................................. ตําบล/แขวง...................................................... อําเภอ/เขต....................................................... จังหวัด.....................................................

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

สถานที่เลี้ยงสัตว์เลขที่................................................... หมู่ที่               ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน.....................................................................................ตรอก/ซอย....................................................................

ถนน................................................... ตําบล/แขวง.......................................................... อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด....................................................................................................

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

ติดรูป



 1.โคเน้ือ  4.  สุกร  8.  แกะ

1.1  โคพ้ืนเมือง 4.1  สุกรพ้ืนเมือง 8.1  ผู้

1) ผู้    4.2  สุกรพันธ์ุ 8.2  เมีย

2) เมีย 1) พ่อพันธ์ุ  9.  นกกระทา

 - แรกเกิด ถึงโคสาว 2) แม่พันธ์ุ 1) พันธ์ุเนื้อ

 - ต้ังท้องแรกข้ึนไป    4.3  ลูกสุกรพันธ์ุ 2) พันธ์ุไข่

    1.2  โคพันธ์ุแท้ 1) ลูกสุกรพันธ์ุเพศเมีย  10.  สัตว์เล้ียงอื่นๆ 

        1) ผู้ 2) ลูกสุกรพันธ์ุเพศผู้ 10.1  ลา

        2) เมีย    4.4  ลูกสุกรขุน 10.2  ล่อ

 - แรกเกิด ถึงโคสาว    4.5  สุกรขุน 10.3  ช้าง

                      - ต้ังท้องแรกข้ึนไป  5.  ไก่ 10.4  ม้า

 1.3  โคลูกผสม 5.1  ไก่พ้ืนเมือง 10.5  กวาง

1) ผู้ 5.2  ไก่สามสาย 10.6  อูฐ

2) เมีย 5.3  ไก่เนื้อ (Boiler) 10.7 หมูป่า

 - แรกเกิด ถึงโคสาว 5.4  ไก่ไข่ (Layer) 10.8  ห่าน

 - ต้ังท้องแรกข้ึนไป 5.5  ไก่ พ่อ-แม่ พันธ์ุผลิตลูกไก่เนื้อ (PS) 10.9  ไก่งวง

1.4  โคขุน 5.6  ไก่ ปู่-ย่า พันธ์ุผลิตลูกไก่เนื้อ (GP) 10.10  นกกระจอกเทศ

 2.  โคนม 5.7  ไก ่พ่อ-แม่ พันธ์ุผลิตลูกไก่ไข่ (PS) 10.11  นกอีมู

2.1  โคนมเพศเมีย 5.8  ไก่ ปู่-ย่า พันธ์ุผลิตลูกไก่ไข่ (GP) 10.12  ผึ้ง

1) แรกเกิด ถึง 1 ปี  6.  เป็ด 10.13  จ้ิงหรีด

2) 1 ปี ถึง ต้ังท้องแรก 6.1  เป็ดเทศ 10.14  นก/สัตว์ปีกสวยงาม (ระบุ)

3) โคกําลังรีดนม    6.2  เป็ดเนื้อ 1)......................................................

4) โคแห้งนม    6.3  เป็ดไข่ 2)......................................................

2.2  โคนมเพศผู้    6.4  เป็ดเนื้อไล่ทุ่ง 3)......................................................

2.3  น้ํานมที่รีดได้ ณ วันสํารวจ (กิโลกรัม)     6.5  เป็ดไข่ไล่ทุ่ง 4)......................................................

 3.  กระบือ  7.แพะ  10.15  สัตว์อ่ืนๆ (ระบุ)

    3.1  กระบือพ้ืนเมือง 7.1  แพะเนื้อ 1)......................................................

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

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

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

    3.2  กระบือนม 7.2  แพะนม  11.  สุนัข 1) เพศผู้

1) ผู้ 1) ผู้ 2) เพศเมีย

        2) เมีย  - แรกเกิด ถึงกระบือสาว 2) เมีย  - แรกเกิด ถึงแพะสาว  12.  แมว 1) เพศผู้

 - ต้ังท้องแรกข้ึนไป                       - ต้ังท้องแรกข้ึนไป 2) เพศเมีย

  ข้าพเจ้าได้อ่านหรือเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าได้แจ้งข้อมูลเป็นจริง ครบถ้วน และทราบดีว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267

 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ทั้งน้ียินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลและใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ขอขึ้นทะเบียน และประโยชน์ต่อทางราชการ ด้านการผลิต การตลาด และการเข้าร่วม

 โครงการภาครัฐ ต่าง ๆ เท่าน้ัน

ลงชื่อ...................................................................................เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียน ลงชื่อ...................................................................................เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน

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

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

ลงชื่อ...................................................................................พยาน (เกษตรกรแปลงข้างเคียง/ผู้นําชุมชน) ลงชื่อ...................................................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

(...................................................................................)   (...................................................................................) แบบรับขึ้นทะเบียน

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

จํานวนสัตว์ (ตัว)ชนิด

ข้อ 4 จํานวนปศุสัตว์

ชนิด จํานวนสัตว์ (ตัว) จํานวนสัตว์ (ตัว)ชนิด




