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ปงบประมาณ 2552 เพ่ือใหผูวางงานที่ขึ้นทะเบียนไวในโครงการตนกลาอาชีพ มีความสามารถและ
ทักษะการบันทึก ประมวลผลขอมูลการเกษตรดวยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร 
  เอกสารคูมือการใชโปรแกรม ทบก.01 ฉบับน้ี ประกอบดวยรายละเอียดขั้นตอน      
การเขาใชโปรแกรม ในการบันทึก ตรวจสอบ ประมวลผลขอมูลทะเบียนเกษตรกร ซึ่งเจาหนาที่
สํารวจขอมูลสามารถเรียนรูและ ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมไดดวยตนเอง โดยผูใชจะตองมี
รหัสผานหรือไดรับสิทธิ์การเขาใชระบบจากกรมสงเสริมการเกษตร ดังน้ัน ผูใชงานพึงตระหนักถึง
ความปลอดภัยของขอมูล มีความระมัดระวังจะตองไมนํารหัสผานของทานไปเปดเผยตอผูที่ไมไดรับ
อนุญาตใหใชโปรแกรมดังกลาว เพ่ือปองกันและรักษาขอมูลซึ่งเปนทรัพยสินของทางราชการมิใหเกิด
ความเสียหายดวย 
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คูมือการใชงาน 
โปรแกรมการบันทึกและประมวลผลขอมูลทะเบยีนเกษตรกร 

 
เร่ิมตนใชระบบงาน 

 
โปรแกรมการบันทึกและประมวลผลขอมูลทะเบียนเกษตรกร  เปนระบบที่ไดพัฒนาในรูปแบบ  

Web Based Application ดังน้ัน ผูใชงานจะตองมีเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต 
ในขณะเขาใชงานทุกคร้ัง โดยไปที่แอดเดรสบารแลวพิมพ http://www.survey.doae.go.th/doae_farmer  
เพ่ือเขาสูโปรแกรมดังกลาว 
 

  
 

 

http://www.survey.doae.go.th/doae_farmer
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การ Login เขาสูระบบ  
 

ทานตองทําการ Login เพ่ือเขาสูระบบการบันทึกขอมูลที่มุมบนดานขวาของหนาเวบ็ไซต 

 
 

พิมพ ชื่อผูใชงาน และรหัสผานตามที่ไดรับ 
จากกรมสงเสริมการเกษตร โดยรหัสผานจะไมแสดงขอความ 

ที่พิมพ แลวคลิกปุม  เพ่ือเขาสูหนาการทํางาน 
 
 
เมนูหลักในระบบ 
 เม่ือทาน Login เขาสูระบบแลวจะปรากฎหนาจอดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกอบดวย  

o ขอมูลผูใช 
o แบบบันทึก ทบก.01 
o ขอมูลแบบ ทบก.01 
o รายงาน 
o ออกจากระบบ 
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สวนขอมูลผูใช 
 
 

 
  

เปนหนาที่แสดงขอมูลรายละเอียดเก่ียวกบัผูใชงาน ไดแก 

• ชื่อ แสดงชื่อผูใชงาน 

• สกุล แสดงนามสกุลผูใชงาน 

• หนวยงานทีส่ังกัด แสดงหนวยงานที่สงักัด 

• ระดับการเขาใชงานของผูใชงาน แสดงระดับการเขาใชงาน ซึ่งจะหมายรวมถึงสิทธิการใช
งานระบบ 

• ชื่อผูใชงานระบบ แสดงชื่อผูใชงานสําหรับใชในการเขาสูระบบ 

• รหัสผาน แสดงขอมูลเปนสัญลักษณ  หรือ  

• ยืนยันรหัสผาน แสดงขอมูลเปนสัญลักษณ  หรือ  
      และหนาขอมูลผูใชงานนี้ ยังสามารถแกไขขอมูลรหัสผานของผูใชงาน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
1. กรอกขอมูลที่ชอง รหัสผาน  
2. กรอกขอมูลที่ชอง ยืนยันรหัสผาน  

โดยขอมูลทั้ง 2 ชองตองเหมือนกัน ซึ่งในระบบหากมกีารกรอกขอมูลจะแสดงเปนสัญลักษณ  
••••  แทนการแสดงเปนตัวอักษรที่อานงาย  
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3. กดปุม แกไขขอมูล  ระบบจะแสดงขอความดังภาพ 
 

 
 

      เพ่ือใหทําการ LOGIN ใหมอีกคร้ัง โดยระบบจะกลับไปยังหนาแรกอีกคร้ัง 
4.   ใหทําการกรอกขอมูล ชื่อผูใชงาน และรหัสผานใหม เพ่ือเขาไปใชงานระบบ 
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สวนการบันทึกขอมูล 

 
1. การเขาสูหนาจอบันทึกขอมูล 

เม่ือเขาสูระบบแลวจะพบหนาการทํางานของเจาหนาที่ในการบริหารจัดการขอมูล จากน้ัน
คลิกที่เมนูหลกั “ แบบบันทกึ ทบก.01” เพ่ือเขาสูหนาการบันทึกขอมูล 

 
 

2. การตรวจสอบหมายเลขบัตรประจําตวัประชาชน 
เม่ือคลิกที่แทบ็ “ แบบบันทกึ ทบก.01” จะปรากฏหนาจอเพ่ือใหเจาหนาที่บันทึกพิมพ 

หมายเลขรหัสประจําตัวประชาชน 13 หลกั ของเกษตรกรรายที่ตองการบันทึกขอมูลตามแบบคํารองแลว

คลิกปุม  ดังภาพ 
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ระบบจะมีการตรวจสอบหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกร วาถูกตองตามหลัก 
การออกหมายเลขของกระทรวงมหาดไทยหรือไม หากขอมูลที่บันทึกไมถูกตองจะแสดงขอความ  
“รหัสประจําตวัประชาชนไมถูกตอง” ดังภาพ                          
ใหเจาหนาที่บนัทึกขอมูลตรวจสอบขอมูลใหมอีกครั้ง 
เม่ือไดรับหมายเลขรหัสประจําตัวประชาชนที่ถูกตอง 
แลว ระบบจะเขาสูหนาจอการบันทึกขอมูล 
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 3. รายละเอียดการบันทกึขอมูล 
 การบันทึกขอมูลแบบคํารอง (ทบก.01) หนาที่ 1 ขอมูลทั่วไปและขอ 1-2  

     เม่ือไดรับหมายเลขบตัรประจําตัวประชาชนทีถู่กตองแลว จะพบหนาจอการบันทึกดัง 
ภาพซึ่งแบงเปน 4 หนา โดยหนาแรกเปนการบันทึกขอที่ 1-2  หนาที่ 2 บันทึกขอที่ 3-4  หนาที่ 3 บันทึก 
ขอที่ 5-6 และหนาที่ 4 บันทึกขอที่ 7-9  

 
 
ระบบจะมีการตรวจสอบขอมูลเกษตรกรวาหมายเลขบตัรประชาชนที่บันทึกเขามา 

เคยมีการขอขึน้ทะเบียนเกษตรกรแลวหรือไม  
o กรณีเกษตรกรเคยข้ึนทะเบียนเกษตรกรมาแลว 

จะแสดงเครื่องหมาย  หนาขอความ “1. ขอปรับปรุงขอมูลที่ขึ้นทะเบียนไวแลว ” 
และแสดงขอมูลเดิมเพ่ือใหเจาหนาบันทกึตรวจสอบและทําการแกไข ดังนี้ 

- รหัสทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร 
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- คํานําหนาชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) 
- ชื่อ นามสกุล ปเกิด 
- เลขรหัสประจําบาน 
- ที่อยูตามทะเบียนบาน 

o กรณีเกษตรกรยังไมเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมากอน 
จะแสดงเครื่องหมาย  หนาขอความ “2. ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร” และ   
เจาหนาที่ตองทําการบันทึกขอมูลใหมทั้งหมด ยกเวนรหัสทะเบียนครัวเรือน
เกษตรกร ระบบจะทําการออกรหัสใหภายหลัง  

 
คําเตือน!!!   การบันทึกแบบ ใหบันทึกสวนที่มีเคร่ืองหมายดอกจัน(*) สีแดง ทายขอทุกขอ 
หามขามไปหรือปลอยวางโดยเด็ดขาด  

 
 
 

3.1.1 สวนนํา  

 
ใหบันทึกสถานที่ และวันเวลาที่บันทึกตามแบบคํารองทุกประการ 
 
  3.1.2 ขอมูลสวนบุคคล ใหบันทึกรายละเอียดตามแบบคํารองดังนี้ 
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ขอแนะนํา   -  เลขรหัสประจําบาน คือ เลขรหัสตามทะเบียนบาน จํานวน 11 หลกั เทาน้ัน และตอง
บันทึกเปนตัวเลขเทาน้ัน หากบันทึกขอมูลอ่ืนๆที่ไมใชตัวเลข เชน เคร่ืองหมาย “-” จะมีขอความเตือน  
ดังภาพ 

 
สมมติตวัอยางที่ถูกตอง 11853115263  

 
 
 
  -  สถานที่ติดตอไดสะดวก  

o ที่อยูตรงกับทีอ่ยูตามทะเบยีนบาน ระบบจะดึงขอมูลใหอัตโนมัติ  
o ที่อยูไมตรงกับที่อยูตามทะเบียนบาน เจาหนาที่ตองบนัทึกเพ่ิมดังภาพ 

 

 
3.1.3 ขอ 1 ลักษณะการประกอบอาชีพของครัวเรือน 

      ขอแนะนํา  
หากเลือกขอที่ “1.2 จดทะเบียนนิติ
บุคคล” จะแสดงรายละเอียดใหบันทึก 
ตามแบบคํารอง ดังภาพ 

 

 
 
         3.1.4  ขอ 2. ลักษณะอาชีพ/ทีม่าของรายไดในครัวเรือน 

            
  

เลือกรายไดรอง 
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ขอแนะนํา 1. คลิกเลือกที่                                      เพ่ือเลือกอาชีพ   

2. ใชเมาท                          ชี้ที่อาชีพที่ตองการแลวคลิก 1 คร้ัง  
     และทําเชนเดียวกันสําหรับขออ่ืน           
       เพ่ือเลือกขอมูล  

 
 
 
 เม่ือบันทึกขอมูลตามขอ 3.1.1-3.1.4 เรียบรอยแลว กดปุม   
เพ่ือบันทึกขอมูลในหนาแรกทั้งหมด จะปรากฏขอความ  
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3.2 การบันทึกขอมูลแบบคํารอง (ทบก.01) หนาที่ 2 ขอ 3-4  

เม่ือบันทึกขอมูลในหนาที่ 1 ขอ 1-2 แลว คลิกที่ปุม             เพ่ือบันทึกขอมูลใน 
หนาที่ 2 ขอ 3-4 จะปรากฏหนาจอการบันทึกขอมูลดังภาพ 
 
 

 
     
แตหาก ลักษณะการประกอบการเกษตรในขอ 2 เลือกแบบ นิตบิุคคลจะไมสามารถเลือกบันทึกขอ 3-4 ได 
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3.2.1  การบันทึกขอ 3 สมาชิกในครัวเรือนและการเปนสมาชิกองคกรใน 
ครัวเรือน   

 
 
 

สวนแรก การสรุปจํานวนไมตองบันทึกระบบจะคํานวณใหอัตโนมัติ 

 
สวนรายละเอียดที่ตองบันทกึ   
“ขอ 3.1 สมาชิกในครวัเรือน” 
- ชื่อ-สกุล คลกิเพ่ือเลือกคํานําหนา    พิมพชื่อ และสกุล ใหครบถวน 

    - เลขบตัรประตัวประชาชน  
                      พิมพใหครบถวน 13 หลัก 
   - เพศ ไมตองพิมพระบบจะแสดง 
                      เพศ ชาย/หญิง อัตโนมัติตามคํานําหนาชื่อ 
   - เกิดป พ.ศ. พิมพเฉพาะ 3 หลักสุดทายเปนตัวเลขเทาน้ัน   

- ชวยทําการเกษตร คลิกเลอืกได 1ขอ 
    ระหวาง ชวย และ ไมชวยดังภาพ 

  
  “ขอ 3.2 การเปนสมาชิกองคกร ณ วันที่ 1 ม.ค. ปปจจุบัน”  
     มีทั้งหมด 12 รายการ สามารถคลิกทีปุ่ม            
              เพ่ือเลือกรายการขอมูล สามารถคลิกเลือกได 
              มากกวา 1 รายการ 
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เม่ือพิมพและเลือกรายละเอียดหมดแลว คลิกที่ปุม  ในคอลัมนเพ่ิม/แกไข เพ่ือทําการเพ่ิมขอมูลใน
ระบบ และขอมูลที่บันทึกแลวจะแสดงรายละเอียดดานลางของตาราง 

 
หากตองการบันทึกขอมูลสมาชิกเพ่ิม บันทึกขอมูลตามแบบ แลวกดปุม   

การแกไขขอมูล  1. คลิกทีปุ่ม          ดานขวามือของสมาชิกที่ตองการแกไข 
                     2. ระบบจะดึงขอมูลมาแสดงดานบนเพ่ือใหแกไขได 

 
 

                     3. คลิกปุม  เพ่ือบันทึกการแกไข 
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          3.2.2 การบันทึกขอ 4 การถือครองที่ดิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ปที่ผานมา 

 

 
                 การบันทึกขอมูลการถือครองที่ดิน ในขอ 4.1 เพ่ือการเกษตร และขอ 4.2 นอกการเกษตร 
ระบบจะทําการแปลงขอมูลพ้ืนที่ถือครอง ที่มีหนวยเปน ไร งาน และ ตร.วา 
 
ขอแนะนํา       - บันทึกขอมูลในชอง                                        เปนตัวเลขเทาน้ัน 
 
  - งาน สามารถบันทึกขอมูลไดตั้งแต 1-3 เทาน้ัน 
  - ตร.วา สามารถบันทึกขอมูลไดตั้งแต 1-99 เทาน้ัน 

  - คลิกปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือ คลิกปุม  เพ่ือยกเลิกขอมูลน้ัน 
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3.3 การบันทึกขอมูลแบบคํารอง(ทบก.01) หนาที่ 3 ขอ 5-6  

เม่ือบันทึกขอ 1-2 และขอ 3-4 ในกรณีทีเ่ลือกลักษณะการประกอบการเกษตรของครัวเรือน  
เปนสวนบุคคลแลว คลิกทีปุ่ม                เพ่ือทําการบันทึกขอมูลในขอ 5-6 ดังภาพ  
 
 
เม่ือคลิกแลวจะแสดงหนาจอการบันทึกดังภาพ 

 
 

3.3.1 การบันทึกขอ 5 การเพาะปลูกขาว พืชไร ของครัวเรือน  
ระหวางวันที ่1 พ.ค. 51 ถึง 30 เม.ย. 52 
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   สวนแรก   1. หากคลิกเลอืก “ไมมีการปลูก” ไมตองบันทึกรายละเอียดขามไปขอ 6  
   2. หากคลิกเลอืก “มีการปลูก” จะปรากฏรายละเอียดใหบันทึกขอมูลดังนี้ 
 

 
3.3.2 การบันทึกขอ 6 ไมผลไมยืนตนของครัวเรือนขาพเจา ที่ยืนตน 

ระหวางวันที ่1 ม.ค. 51 ถึง 31 ธ.ค. 51 
 

3.4 การบันทึกขอมูลหนาที่ 4 ขอ 7-9  
 

สวนรายละเอียดที่ตองบันทกึ 
o กลุมพืช  

1. คลิกที่ปุม                                 เพ่ือแสดงรายการกลุมพืช  
2. คลิกเลือกกลุมพืชที่ตองการ  

 
 
 
 

o ชื่อพืช  
1. คลิกที่ปุม                                 เพ่ือแสดงรายการชื่อพืช  
2. คลิกเลือกชือ่พืชที่ตองการ 

 
 
 
 
 
o เน้ือที่เพาะปลกู 
  1. บันทึกขอมูลในชอง 
         เปนตัวเลขเทาน้ัน 
 2. งาน สามารถบันทึกขอมูลไดตั้งแต 1-3 เทาน้ัน 
 3. ตร.วา สามารถบันทึกขอมูลไดตั้งแต 1-99 เทาน้ัน 
o เน้ือที่เก็บเก่ียว บันทึกเชนเดียวกับเนื้อที่เพาะปลูก 
o ผลผลติรวม(ก.ก.) บันทึกเปนตัวเลขเทาน้ัน 
o ลักษณะการถอืครอง 

1.  คลิกที่ปุม                                              เพ่ือแสดงรายการลักษณะการ
ถือครอง 

คลิกเลือกการถือครองที่ตองการ  2. 
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o หมูที่ บันทึกเปนตัวเลขเทาน้ัน 
 
o จังหวัด  คลิกที่ปุม                                   เพ่ือเลือกจังหวัดที่ตองการ  

 
o อําเภอ คลิกทีปุ่ม                              เพ่ือเลือกอําเภอที่ตองการ  

 
o ตําบล คลิกทีปุ่ม                               เพ่ือเลือกตําบลทีต่องการ  
 
o แหลงน้ํา   

1. คลิกที่ปุม                                     เพ่ือแสดงรายการ  
2. คลิกเลือกรายการ                               ที่ตองการ 

 
 
 

เม่ือบันทึกขอมูลขอ 5 เรียบรอยแลว คลกิปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือ คลิกปุม  
เพ่ือยกเลิกขอมูลน้ัน  ขอมูลที่บันทึกแลวจะปรากฏท่ีตารางดานลาง ดังภาพ 

 
 
สามารถบันทกึขอมูลพืชตอไปไดตามขั้นตอนที่กลาวมาแลวคลิกปุมบันทึก  
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3.3.2 การบันทึกขอ 6 การเก็บเก่ียวไมผลไมยืนตน ของครัวเรือน  
ระหวางวันที ่1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ปที่ผานมา 

 
 

สวนแรก   1. หากคลิกเลอืก “ไมมีการปลูก” ไมตองบันทึกรายละเอียดขามไปขอ 7  
  2. หากคลิกเลอืก “มีการปลูก” จะปรากฏรายละเอียดใหบันทึกขอมูลดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

สวนรายละเอียดที่ตองบันทกึ 
o กลุมพืช  

1. คลิกที่ปุม                                 เพ่ือแสดงรายการกลุมพืช  
2.   คลิกเลือกกลุมพืชทีต่องการ  

 
 
 

o ชื่อพืช  
1. คลิกที่ปุม                                 เพ่ือแสดงรายการชื่อพืช  
2. คลิกเลือกชือ่พืชที่ตองการ   

 
 
 
 
o รหัสสวน 

1. คลิกที่ปุม                                           เพ่ือแสดงรายการ  
2. คลิกเลือกรายการที่ตองการ    
 

o จํานวนตน บนัทึกเปนตวัเลขเทาน้ัน 
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o เน้ือที่ยืนตน 
  1. บันทึกขอมูลในชอง 
         เปนตัวเลขเทาน้ัน 
 2. งาน สามารถบันทึกขอมูลไดตั้งแต 1-3 เทาน้ัน 
 3. ตร.วา สามารถบันทึกขอมูลไดตั้งแต 1-99 เทาน้ัน 
o เน้ือที่ใหผล บันทึกเชนเดียวกับเนื้อที่เพาะปลูก 
o ผลผลติรวม(ก.ก.) บันทึกเปนตัวเลขเทาน้ัน 
o ลักษณะการถอืครอง 

1.  คลิกที่ปุม                                              เพ่ือแสดงรายการลักษณะการ
ถือครอง 
2. คลิกเลือกการถือครองที่ตองการ  
 

o หมูที่ บันทึกเปนตัวเลขเทาน้ัน 
 
o จังหวัด  คลิกที่ปุม                                   เพ่ือเลือกจังหวัดที่ตองการ  

 
o อําเภอ คลิกทีปุ่ม                              เพ่ือเลือกอําเภอที่ตองการ  

 
 

o ตําบล คลิกทีปุ่ม                               เพ่ือเลือกตําบลทีต่องการ  
 
o แหลงน้ํา   

1. คลิกที่ปุม                                     เพ่ือแสดงรายการ  
2. คลิกเลือกรายการ                               ที่ตองการ 

 
 
 

เม่ือบันทึกขอมูลขอ 6 เรียบรอยแลว คลกิปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือ คลิกปุม  
เพ่ือยกเลิกขอมูลน้ัน  ขอมูลที่บันทึกแลวจะปรากฏท่ีตารางดานลาง ดังภาพ 
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3.4 การบันทึกขอมูลแบบคํารอง(ทบก.01) หนาที่ 4 ขอ 7-9 

เม่ือบันทึกขอ 5-แลว คลิกที่ปุม                   เพ่ือทําการบันทึกขอมูลในขอ 7-9 ดังภาพ  
 
 

       เม่ือคลิกแลวจะแสดงหนาจอการบันทึกดังภาพ 

  
3.4.1 การบันทึกขอ 7 การเลี้ยงปศุสัตวของครัวเรือน ระหวาง 1 มกราคม – 31 

ธันวาคมที่ผานมา 
สวนแรก   1. หากคลิกเลอืก “ไมมีการเลี้ยง” ไมตองบันทึกรายละเอียดขามไปขอ 8  

2. หากคลิกเลอืก “มีการเลี้ยง” จะปรากฏรายละเอียดใหบันทึกขอมูลดังนี้ 
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 สวนรายละเอียดที่ตองบันทกึ 

o ชื่อปศุสัตว  
1. คลิกที่ปุม                                 เพ่ือแสดงรายการ  
2.   คลิกเลือกชื่อสัตวที่ตองการ  

 
 
 
 
 

o จํานวนสัตว ณ 1 ม.ค. (ตัว) บันทึกเปนตัวเลขเทาน้ัน 
o จํานวนรุนตอป บันทึกเปนตัวเลขเทาน้ัน 
o จํานวนลูกโคเนื้อ/กระบือตอตัว บันทึกเปนตัวเลขเทาน้ัน 
o รังไหม น้ําผ้ึง(ก.ก.) บันทึกเปนตัวเลขเทาน้ัน 
o หมูที่ บันทึกเปนตัวเลขเทาน้ัน 
 
o จังหวัด  คลิกที่ปุม                                   เพ่ือเลือกจังหวัดที่ตองการ  

 
o อําเภอ คลิกทีปุ่ม                              เพ่ือเลือกอําเภอที่ตองการ  
 

 
o ตําบล คลิกทีปุ่ม                               เพ่ือเลือกตําบลทีต่องการ  
 
o แหลงน้ํา   

1. คลิกที่ปุม                                     เพ่ือแสดงรายการ  
2. คลิกเลือกรายการ                               ที่ตองการ 

 
 
 

เม่ือบันทึกขอมูลขอ 7 เรียบรอยแลว คลกิปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือ คลิกปุม  
เพ่ือยกเลิกขอมูลน้ัน  ขอมูลที่บันทึกแลวจะปรากฏท่ีตารางดานลาง ดังภาพ 
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3.4.2 การบันทึกขอ 8 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของครัวเรือน ระหวาง 1 มกราคม – 

31 ธันวาคมที่ผานมา 
สวนแรก    1. หากคลิกเลือก “ไมมีการเลี้ยง” ไมตองบันทึกรายละเอียดขามไปขอ 9  

    2. หากคลิกเลือก “มีการเลี้ยง” จะปรากฏรายละเอียดใหบันทึกขอมูลดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
สวนรายละเอียดที่ตองบันทกึ 

o ชื่อสัตวน้ํา  
1. คลิกที่ปุม                                 เพ่ือแสดงรายการ 
2.   คลิกเลือกชื่อสัตวน้ําทีต่องการ  

 
 
 
 
 

o รหัสการเลี้ยง  
1. คลิกที่ปุม                                 เพ่ือแสดงรายการ 
2. คลิกเลือกรายการที่ตองการ  

 
 
 
 
 

o เน้ือที่กระชัง(ตรม.) บันทึกเปนตัวเลขเทาน้ัน 
o เน้ือที่เพาะเลีย้ง  
 1. บันทึกขอมูลในชอง  
         เปนตัวเลขเทาน้ัน 
 2. งาน สามารถบันทึกขอมูลไดตั้งแต 1-3 เทาน้ัน 
 3. ตร.วา สามารถบันทึกขอมูลไดตั้งแต 1-99 เทาน้ัน 
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o ผลผลติ(กก.) บันทึกเปนตัวเลขเทาน้ัน 
o ผลผลติ(ตวั) บันทึกเปนตัวเลขเทาน้ัน 
o หมูที่ บันทึกเปนตัวเลขเทาน้ัน 

 
o จังหวัด  คลิกที่ปุม                                   เพ่ือเลือกจังหวัดที่ตองการ  

 
o อําเภอ คลิกทีปุ่ม                              เพ่ือเลือกอําเภอที่ตองการ  

 
o ตําบล คลิกทีปุ่ม                               เพ่ือเลือกตําบลทีต่องการ  

 
o แหลงน้ํา   

1. คลิกที่ปุม                                     เพ่ือแสดงรายการ  
2. คลิกเลือกรายการ                               ที่ตองการ 

 
 

 

เม่ือบันทึกขอมูลขอ 8 เรียบรอยแลว คลกิปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล หรือ คลิกปุม  
เพ่ือยกเลิกขอมูลน้ัน  ขอมูลที่บันทึกแลวจะปรากฏท่ีตารางดานลาง ดังภาพ 
 
 
 
 
 

3.4.3 การบันทึกขอ 9 การแจงข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืช ป 2552 
     1. หากคลิกเลอืก “ไมแจง” ไมตองบันทึกรายละเอียด  

2. หากคลิกเลอืก “แจง” จะปรากฏรายละเอียดใหบันทกึขอมูลดังนี้ 
สามารถคลิกที่ปุม  เพ่ือแจงการปลูกพืชไดมากกวา 1 ขอ  

 
 
 
 
3. เม่ือเลือกรายการเรียบรอยแลวคลิกทีปุ่ม                      เพ่ือบันทึกขอมูล 

เม่ือบันทึกขอมูลครบถวนถกูตองทุกหนาแลว คลิกที่ปุม ปดหนาตาง เพ่ือออกจากาการบันทึกขอมูล
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สวนการแกไขขอมูล 
 

เปนหนาที่แสดงขอมูลการบันทึกแบบ ทบก.01 เปนรายป  โดยรายละเอียดในหนาจอแสดงขอมูล 
ไดแก 

 
• ลําดับ แสดงลําดับที่ของการบันทึก 

• ป  แสดงปที่มีการบันทึกขอมูล 

• การจัดการ แสดงปุมการจัดการเพ่ือเขาไปดู แกไข หรือลบ ขอมูล 
ในกรณีที่ตองการดู แกไข หรือลบ ขอมูล ใหกดที่ปุมการจัดการของปที่ตองการดู แกไข หรือ

ลบ ขอมูล นั้น ๆ  ซึ่งเม่ือกดเขาไปแลวจะแสดงหนาจอดังนี้  
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. 
 หนาจอนี้จะแสดงขอมูลเกี่ยวกับการบันทกึแบบ ทบก.01 ประจําป  ตามที่เลือก และแสดงขอมูล
อําเภอและจังหวัด ตามที่สทิธิการใชงานอนุญาต ใหดู แกไข หรือลบ ขอมูล 

โดยรายละเอียดในหนาจอแสดงขอมูล ไดแก 

• จํานวนหนาที่แสดงของขอมูล จํานวนรายการที่แสดงตอ 1 หนา และจํานวนรายการ

ขอมูล  เชน  หนา : 1  แสดง :  / หนา     จํานวนขอมูล 1 รายการ 20

• คนหา  แสดงชองคนหาขอมูล โดยใสคําคนที่ตองการคนหาแลวกดปุม คนหา 
หากการคนหาตรงกับขอมูลที่ตองการคนหา ระบบจะแสดงขอมูลออกมา แตหากไมพบจะ
แสดงคําวา ไมพบขอมูล เปนตัวอักษรสีแดง 

• ลําดับ แสดงลําดับที่ของการบันทึก 

• ชื่อ  แสดงชื่อ-สกุล ของเกษตรกรที่มีการบันทึกเขาสูระบบ 

• รหัสบัตรประชาชน แสดงรหัสบัตรประชาชนของเกษตรกรที่มีการบันทึกเขาสูระบบ 

• ตําบล  แสดงตําบลของเกษตรกรที่มีการบันทึกเขาสูระบบ 

• การจัดการ แสดงปุมการจัดการเพ่ือเขาไปดู แกไข หรือลบ ขอมูล  

- การเรียกดูขอมูล ใหกดที่ปุม  ระบบจะแสดงขอมูลที่ถูกบันทกึเขาสูระบบออกมาใหดู
แตไมสามารถแกไขได 

- การแกไขขอมูล ใหกดที่ปุม  ระบบจะแสดงขอมูลที่ถูกบันทึกเขาสูระบบออกมาใหแกไข
และตองบันทกึขอมูลที่มีการแกไขเขาสูระบบอีกคร้ังหนึ่ง 

- การลบขอมูล ใหกดที่ปุม   ระบบจะแสดงหนาตางเพ่ือยืนยันการลบขอมูล 
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หากตองการลบกดปุม OK หากไมตองการลบขอมูล ใหกดปุม Cancel 
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สวนการเรียกดูรายงาน 
 
 ทานสามารถเรียกดูรายงานได โดยคลิกที่เมนู “รายงาน” จากเมนูหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยจะมีรายงานดังตอไปน้ี 

• รายงานขอมูลเกษตรกรรายครัวเรือน 
•  รายงานรายชื่อเกษตรกรและกิจกรรมการเกษตร 
•  รายงานบัญชรีายชื่อเกษตรกรผูปลูกพืชแยกตามชนิดพืช 
•  รายงานบัญชรีายชื่อเกษตรกรผูเลี้ยงสตัวแยกตามชนิดปศุสัตว 
•  รายงานบัญชรีายชื่อเกษตรกรผูปลูกเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
•  รายงานสรุปจํานวนกิจกรรมการเกษตร 
•  รายงานความกาวหนาการจัดเก็บและบนัทึกขอมูลเกษตรกรรายวนั 
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การ Logout ออกจากระบบ 
 
 เม่ือทานบันทกึขอมูลแบบคาํรอง(ทบก.01) เรียบรอยแลว ตองการออกจากระบบ คลิกที่เมนู  
“ออกจากระบบ” จากเมนูหลัก 
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สอบถามปญหาการใชโปรแกรม 
 

ชองทางที่ 1  งานทะเบียนเกษตรกร  ศูนยสารสนเทศ 
กรมสงเสริมการเกษตร 

   โทร. 02-955-1642     e-mail :  ict23@doae.go.th 
โทร. 02-940-6028-9  e-mail : ict30@doae.go.th      

 
ชองทางที่ 2 ศูนยประสานงาน (War Room) 

โครงการปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรรายครัวเรือน  
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ชั้น 2 อาคารกรมสงเสริมการเกษตร  
2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

 
ชองทางที่ 3  เว็บบอรด โครงการปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรรายครวัเรือน  

กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
URL http://www.survey.doae.go.th 

  
 

 
 
 
 

mailto:ict23@doae.go.th


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

        แบบทบก.01 ใชในราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แบบคํารอง

ขอปรับปรุงขอมูลท่ีขึ้นทะเบียนไวแลว ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร

สถานท่ีขึ้นทะเบียน      หมูท่ี                 ตําบล………...…...…….............……อําเภอ………….…….…….…...……จังหวัด………..………...……...………….

วันท่ี เดือน พ.ศ.

เรียน  ผูชวยนายทะเบียน  

ขาพเจา นาย นาง นางสาว       ชื่อ……………………………..นามสกุล……………………………...เกิดป พ.ศ.

เลขประจําตัวประชาชน                                                                        เลขรหัสประจําบาน

ตามทะเบียนเลขรหัสประจําบานของครัวเรือนขาพเจามีครัวเรือนท้ังหมด ครัวเรือน           ประกอบการเกษตร ครัวเรือน

ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่….………......หมูที่ ชื่อบาน…………......….........................................ตําบล...................................................................

อําเภอ..............................................................................................................จังหวัด..........................................................................................................

โทรศัพท ……………...................….…..….........……….โทรศัพทมือถือ…………………….....……………..........………. E-mail …………………….....….....……..…………...………...............

สถานที่ติดตอไดสะดวก ตามทะเบียนบาน   ตามบานเลขที่……......หมูที่ ชื่อบาน……......................…................................................

ตําบล.……………….…..........…..........อําเภอ.......…............................................จังหวัด...............….…...............................โทรศัพท………………………..………………………….

ขาพเจาขอย่ืนคํารองตอเจาหนาท่ีรับขึ้นทะเบียนและแจงขอมูลรายละเอียด ดังน้ี

ขอ 1 ลักษณะการประกอบการเกษตรของครัวเรือนขาพเจา  (กา  ใน  เพียงคําตอบเดียว)

1.1 สวนบุคคล (สวนตัว)
1.2 นิติบุคคล (ใหระบุประเภทและรายละเอียดของนิติบุคคล        แลวขามไปถามขอ 5)

 1.2.1 สหกรณการเกษตร/สหกรณนิคม/กลุมเกษตรกร  1.2.2 บริษัท/หางหุนสวน/บริษัทมหาชน  1.2.3 อื่นๆ เชน มูลนิธิ/สมาคม/สหพันธ

ชื่อ....................................................... จังหวัด….......................................… ทะเบียนเลขท่ี........…..........……..........… สาขา (ถามี) …………………………

ขอ 2 ลักษณะการประกอบอาชีพของผูขอข้ึนทะเบียนและท่ีมาของรายไดในครัวเรือน (ระบุอาชีพหลัก อาชีพรอง รายไดหลัก รายไดรอง เพียงอยางละคําตอบเทานั้น)

2.1 อาชีพหลัก 2.2 อาชีพรอง 2.3 รายไดหลัก 2.4 รายไดรอง

 1. ประกอบการเกษตร  1. ประกอบการเกษตร  1. ประกอบการเกษตร  1. ประกอบการเกษตร

 2. รับเงินเดือนประจํา  2. รับเงินเดือนประจํา  2. มีเงินเดือนประจํา  2. มีเงินเดือนประจํา

 3. รับจางทางการเกษตร  3. รับจางทางการเกษตร  3. รับจางทางการเกษตร  3. รับจางทางการเกษตร

 4. ประกอบธุรกิจการคา  4. ประกอบธุรกิจการคา  4. ประกอบธุรกิจการคา  4. ประกอบธุรกิจการคา

 5. รับจางท่ัวไป  5. รับจางท่ัวไป  5. รับจางท่ัวไป  5. รับจางท่ัวไป

 6. อ่ืน ๆ  6. อ่ืน ๆ    7. ไมมีอาชีพรอง  6. อ่ืน ๆ  6. อ่ืน ๆ   7. ไมมีรายไดรอง

  อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพท่ีใชเวลาสวนใหญในการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ               อาชีพรอง หมายถึง อาชีพท่ีใชเวลาดําเนินกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก

  รายไดหลัก หมายถึง รายไดท้ังท่ีเปนเงินสดและไมเปนเงินสดรวมกันแลวมีมูลคาเปนสวนใหญ ซึ่งอาจไดมาจากการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได

  รายไดรอง หมายถึง รายไดท้ังท่ีเปนเงินสดและไมเปนเงินสดรวมกันนอยกวารายไดหลัก

ขอ 3 สมาชิกในครัวเรือนและการเปนสมาชิกองคกรในครัวเรือนขาพเจา

  3.1 สมาชิกทุกคนในครัวเรือนขาพเจา (1 ม.ค.51 ถึง 31 ธ.ค.51)    (กา  ใน  ไดเพียงคําตอบเดียว) 3.2 การเปนสมาชิกองคกร

ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน เพศ เกิดปพ.ศ.

ชวยทํา ณ วันที่ 1 ม.ค.52

ท่ี การเกษตร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ผูยื่นคํารอง ชาย หญิง ชวย ไมชวย

2 ชาย หญิง ชวย ไมชวย

3 ชาย หญิง ชวย ไมชวย

4 ชาย หญิง ชวย ไมชวย

5 ชาย หญิง ชวย ไมชวย

 สมาชิกองคกร  (กา  ใน      ไดมากกวาหนึ่งคําตอบ)   1=สหกรณภาคการเกษตร, 2=สหกรณนอกภาคการเกษตร, 3=กลุมเกษตรกร, 4=กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร, 5=กลุมแมบานเกษตรกร,

 6=กลุมยุวเกษตร, 7=วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน, 8=สมาคม/สหพันธ, 9=อาสาสมัครเกษตร, 10=กลุมผูใชนํ้าชลประทาน, 11=ธกส. 12=อ่ืนๆ

ขอ 4 การถือครองท่ีดินของครัวเรือนขาพเจา ณ  วันท่ี 1 ต.ค.51  มีรายละเอียด ดังน้ี

4.1 เพ่ือการเกษตร ไร งาน ตร.วา   4.2 นอกการเกษตร เชน ท่ีอาศัย ท่ีวางเปลา ไร งาน ตร.วา

1.ของตนเองรวม 1.  ของตนเองรวม

2.เชา 2.  เชา

3.อื่นๆ (ทําฟรี ท่ีสาธารณประโยชน..) 3.  อื่นๆ (ทําฟรี ท่ีสาธารณประโยชน…....)

สําหรับมอบใหผูขอขึ้นทะเบียน

หลักฐานนี้ออกใหเพื่อแสดงวา นาย/นาง/นางสาว…………………………………….เลขประจําตัวประชาชน...................................................................

ไดแจงขอมูลตามแบบคํารองขอขึ้นทะเบียน  เมื่อวันท่ี..........................................................................................

  ณ สถานที่ขึ้นทะเบียน   หมูท่ี               ตําบล.....................................................อําเภอ..............................................................จังหวัด...........................................................

ลงชื่อ...............................................................................................ผูรับขึ้นทะเบียน

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

2

2552

- -- - - - -- - - -- - - - - -

2

2

2

2

รหัสทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร

สําหรับเจาหนาท่ี

แบบทบก.02



ตัวอยางแบบรายงาน 
 
 

รายงานความกาวหนาการจัดเก็บและบันทึกขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายวนั 
ประจําวันที่.....เดือน................ป.พ.ศ.2552 

อําเภอ.....................จังหวัด...................................... 
 

จํานวนแบบรายงานที่
จัดเก็บ 

จํานวนแบบรายงานที่
บันทึก 

ลําดับ ตําบล ครัวเรือน
เปาหมาย 

จํานวน(ราย) รอยละ จํานวน(ราย) รอยละ 

1.       

2.       

3.       

4.       

รวมทั้งส้ิน ....... ตําบล      
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