
 

แนวทางการรับแจงขอข้ึนทะเบียน บันทึกและประมวลผลขอมูล 
การปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว มันสําปะหลังและขาวโพดเลี้ยงสัตว) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสงเสริมการเกษตร 
ศูนยสารสนเทศ 
สิงหาคม 2552 

 
 



 

คํานํา 
การดําเนนิงานโครงการรับขึ้นทะเบยีนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ขาว มันสําปะหลัง และ

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2552/53 จะรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ขาว 
จํานวน 3.75 ลานครัวเรือนใน 76 จังหวัด มันสําปะหลัง จํานวน 0.48 ลานครัวเรือนใน 46 จังหวัด
และขาวโพดเลี้ยงสัตว จํานวน 0.76 ลานครัวเรือนใน 38 จังหวดั กรมสงเสริมการเกษตรมีหนาที่รับ
ขึ้นทะเบยีนแลวตรวจสอบความถูกตองของขอมูล สงให ธกส. พิจารณาทําสัญญาประกันราคากับ
เกษตรกร 

เอกสารฉบับนี้ประกอบดวย แนวทางการรบัขึ้นทะเบยีน การบันทึกและการประมวลผล
ขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด 

ศูนยสารสนเทศหวังวาเอกสารนี้ จะเปนเครื่องมือในการสื่อสารและทําความเขาใจ เพือ่ให
การทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการประสานและเชื่อมโยงกนัทุกระดบั ซ่ึงจะนําไปสูการ
บรรลุเปาหมายของโครงการตอไป 

 
 

กรมสงเสริมการเกษตร 
ศูนยสารสนเทศ 
สิงหาคม 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. แนวทางการดาํเนินงานโครงการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพชืเศรษฐกิจหลัก  3  ชนิด 
 ขอมูลทั่วไป 

1) มีแบบรับขึ้นทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกจิหลัก  3  ชนิด  3  แบบ 
1.1) แบบคํารองขอขึ้นทะเบยีนการปลูกขาวนาป 2552/53  (ทพศ 1) 
1.2) แบบคํารองขอขึ้นทะเบยีนการปลูกมันสําปะหลัง 2552/53 (ทพศ 2) 
1.3) แบบคํารองขอขึ้นทะเบยีนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 2552/53 (ทพศ 3) 

2) รับขึ้นทะเบียนระหวางวนัที่  9  กรกฎาคม  -  30  กันยายน  2552 
3) การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลักดําเนนิการควบคูกับการขึ้น 

ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) 
4) ครม. มีมติวันที่  11  สิงหาคม  2552  รับประกันราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว 7.10 บาท / 

กก. และมันสาํปะหลัง 1.70 บาท/กก. และขาววันที่ 21 ก.ค. 2552  
5) ขาว ไดผานคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติกําหนดราคาออกมา  5  ประเภท  ดังนี้ 

•  ขาวเปลือกหอมมะลิ 105 ราคาประกัน  15,300  บาท/เกวยีน 

•  ขาวเปลือกหอมจังหวัด ราคาประกัน  13,300  บาท/เกวยีน 

•  ขาวเปลือกหอมปทุมธาน ี1 ราคาประกัน  10,000  บาท/เกวยีน 

•  ขาวเปลือกเจานาป  ราคาประกัน  10,000  บาท/เกวยีน 

•  ขาวเปลือกเหนียว  ราคาประกัน  10,000  บาท/เกวยีน 
สําหรับขาวพนัธุอายุส้ัน ยังไมมีเอกสารที่เปนทางการกําหนดไมรับประกันราคา  ดังนั้นในการรับ
ขึ้นทะเบยีนเกษตรกร  ผูปลูกขาวรับขึ้นทกุพันธุ ราคาประกันของขาวทั้ง  5  ประเภท  และโควตา        
ที่เกษตรกรจะประกันราคาไดในแตละพนัธุจะนําเขา ครม. ตอไป 

6) โครงการประกันราคาพืชเศรษฐกิจหลัก  3  ชนิด  กรมสงเสริมการเกษตรรบัผิดชอบ
รับขึ้นทะเบียน 

เกษตรกรผูปลูกพืชขาว  มนัสําปะหลัง  และขาวโพดเลี้ยงสัตว  พรอมตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเปนผูพิจารณารับเกษตรกรเขารวมโครงการจากขอมูล
ของกรมสงเสริมการเกษตร  ในการพจิารณาธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณจะมีผลผลิตเฉลี่ย
กลางนํามาคูณกับพื้นที่ปลูกของเกษตรกรแลวจัดสรรตามโควตาของแตละชนิดพืช/พันธุพืช  กรณี
ขาวโพดเลีย้งสตัว  20 ตัน/ราย  มันสําปะหลัง  100 ตนั/ราย  สําหรับขาวยังไมไดผาน ครม. และสวน
จํานวนเงินชดเชยเทากับสวนตางของราคาประกันกับราคาที่ตลาดอางอิงคูณดวยจํานวนผลผลิต
ที่ธกส. พิจารณาจัดสรรตามโควตา 
 
 
 

หนาที่  1 



 

 ขั้นตอนการขึน้ทะเบยีนบันทึกและประมวลผลเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ 
1) เกษตรกรขอขึน้ทะเบยีนผูปลูกพืชเศรษฐกจิ กรณีขาวใชแบบ ทพศ 1  

มันสําปะหลัง  ใชแบบ ทพศ 2 และขาวโพดเลี้ยงสัตวใชแบบ ทพศ 3 พรอมมีเอกสารการถือครอง
ที่ดิน รวม ภบท. 5  โดยสามารถพิมพแบบไดจาก http://www.doae.go.th/prompt/2552/01072552/ 
3corn_registration_form.zip  หรือจาก  SSNET หนังสอืแจงหนวยงาน เร่ือง ดวนทีสุ่ด  แจงการ
ขึ้นทะเบยีนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก  3  ชนิด (ทพศ 1 - 3) 

2) เจาหนาที่รับขึน้ทะเบยีนตองตรวจสอบขอมูลพื้นที่ปลูกจากสําเนาเอกสารการ 
ถือครองที่ดินวามีความสอดคลองกัน 

3) บันทึกขอมูล  ใช User Name และ Password  ที่กรมสงเสริมการเกษตรสงไปให 
ทุกจังหวัด/อําเภอใชไดทั้ง  3  พืช  โดย 

•   ขาว  เขาไปที่  http://www.ecorice.doae.go.th/    

•  มันสําปะหลัง  เขาไปที่    http://www.ecocsv.doae.go.th/ 

•  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  เขาไปที่  http://www.ecoplant.doae.go.th/ 
กรณีบันทกึขอมูลขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวจะตองเปนพนัธุขาวที่สงเสริมและใชช่ือที่เปนทางการ  ดงันี้ 
 

ชนิดขาว ชื่อพันธุ 

1. ขาวเปลือกหอมมะล ิ ขาวดอกมะลิ 105, กข. 15 ที่ปลูกในจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

  และ 3 จังหวัดภาคเหนือ  ไดแก เชยีงใหม เชียงราย และพะเยา 

2. ขาวเปลือกหอมจังหวัด เปนพันธุขาวขาวดอกมะล ิ105, กข. 15 ที่ปลูกนอกจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

  และ 3 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก เชยีงใหม เชียงราย และพะเยา 

3. ขาวเปลือกปทุมธานี 1 เปนขาวเจานาสวน ไมไวแสง ปลูกไดทั้งนาปและนาปรัง 

         (ขาวหอมปทุม)   

4. ขาวเปลือกเจานาป   กข. 17, กข. 19, กข. 21, กข. 23, กข. 25, กข. 27, กข. 29(ชัยนาท 80), กข. 33 

  (หอมอุบล 80) กข. 31(ปทุมธานี 80), กข. 35(รังสิต 80), พิษณุโลก 60-1,  

  พิษณุโลก 60-2, พิษณุโลก 2, พิษณุโลก 3, สุพรรณบุรี 1, สุพรรณบุรี 2, 

  สุพรรณบุรี 60, สุพรรณบุรี 90, สุรินทร 1,พลายงามปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี 1,  

  ปราจีนบุรี 2, ขาวตาแหง, เหลืองประทิว, พัทลุง 60,เล็บนกปตตาน,ี  

  เฉี้ยงพัทลุง,ชัยนาท 1, ชัยนาท 2,ชัยนาท 60, พัทลุง, หันตรา 60, ชุมแพ 60,   

  แกนจันทร, ลูกแดงปตตาน ี 

  

หนาที่  2 



 

ชนิดขาว ชื่อพันธุ 

5. ขาวเปลือกเหนียว เหนยีวสันปาตอง, กข. 8, กข. 10, กข. 12 (หนองคาย 80), เหนียวอุบล 1,  

  เหนยีวอุบล 2, แพร 1, สกลนคร, สันปาตอง 1, หลวงสันปาตอง  

    
4) ขอมูลที่บันทึกแลวสามารถพิมพรายช่ือเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนในแตละพืช   

ขาว (ทพศ 1/1)  มันสําปะหลัง  (ทพศ 2/1) และขาวโพดเลี้ยงสัตว (ทพศ 3/1) ในกรณทีี่เกษตรกร    
มีพื้นที่ปลูกหลายพื้นที่อาจอยูที่ตางอําเภอตางจังหวัดขอมูลที่บันทึกแลวจะไปปรากฏที่สถานที่ปลูก
พืชชนิดนัน้ ๆ 

5) นําขอมูลที่พิมพไดแตละชนดิมาปดประกาศ  ทําประชาคม และตรวจสอบขอมูล 
ในพื้นที่  โดยผลการประชาคมถาชุมชนยอมรับสุมตรวจสอบพื้นที่ รอยละ 10 ของจํานวนผูผานการ
ประชาคม  และถาไมผานการประชาคมตองตรวจสอบขอมูลในพื้นที่จริงทุกราย 

6) จากแบบรายงาน ทพศ 1/1  ,  ทพศ 2/1  และ  ทพศ 3/1  ไดขอมูลผลการประชาคมและ 
ตรวจสอบขอมูลจริงในพื้นทีแ่ลวนํามาทําเครือ่งหมายถูกชองหนารายชื่อ  ผูไดรับการทําเครื่องหมายถูก
คือผานการประชาคมและตรวจสอบขอมูลในพื้นทีจ่ริงแลว  สามารถพิมพออกมาเปน  ทพศ 1/2  
กรณีขาว  ทพศ 2/2 กรณีมนัสาํปะหลัง  และ (ทพศ 3/2) กรณีขาวโพดเลี้ยงสัตว แลวใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกจิหลัก  3  ชนิด  ระดับตําบล  เซน็ชื่อตอนทาย
ของตาราง  คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย  ปลัดอบต. หรือปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ
ประกอบดวยกํานัน ผูใหญบาน  ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  
เจาหนาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  และนักวิชาการสงเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

7) รายช่ือผูที่ผานการประชาคมและตรวจสอบขอมลูในพื้นที่แลว สามารถพิมพ 
ใบรับรองการขึ้นทะเบยีนเกษตรกรการปลูกขาว  มันสําปะหลัง  หรือขาวโพดเลี้ยงสัตวแลวแตกรณี
ตามแบบรายงาน ทพศ 1/3  กรณีขาว ทพศ 2/3 กรณีมันสาํปะหลัง  และ ทพศ 3/3  กรณีขาวโพด
เล้ียงสตัว  เปนรายแปลงพิมพไดคร้ังเดยีว  ประกอบดวยตนฉบับและสําเนาคูฉบับในการรับใบรับรอง
ใหตนฉบับแกเกษตรกร  โดยใหเกษตรกร หรือผูที่ไดรับมอบหมายเซน็ชื่อรับรองในสําเนาคูฉบับ  
กรณีผูที่ไดรับมอบหมายตองมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงเลขที่ในใบรับรองในอําเภอ
แตละอําเภอเปนผูออกเลขที่  และจะมีเลขที่อางอิง  3 กลุม ๆ ละ 5 ตัวเลขโดยกลุมที่ 1 แสดงลําดับ
ช่ือของเกษตรกร  กลุม 2 แสดงลําดับของแปลงปลูก  และกลุม 3  แสดงชนิดพืช/พนัธุพืช  
ใบรับรองประกันขาวจะมีช่ือพันธุปลูกดวย  เกษตรกรนาํไปรับรองไปใหธนาคารเพื่อขอเขารวม
โครงการรับประกันราคา 

8) รายช่ือผูที่ผานการประชาคมและตรวจสอบขอมูลในพื้นที่จริงแลวจะสงให 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเปนประจําทุกวัน เวลา  24.00 น. 

หนาที่  3 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ 
(ขาว มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว) 

1. เกษตรกร: ขอขึ้นทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจ ทพศ.1 ทพศ.2 และทพศ.3 

2. เจาหนาที:่ รับขึ้นพรอมตรวจสอบขอมูล (จากเอกสารหลักฐาน) 

พรอมเอกสารแสดง
การครอบครองที่ดิน 

3. เจาหนาที:่ พิมพรายช่ือและปดประกาศในชุมชนแตละหมูบาน 

4. เจาหนาที:่ รวมประชุมตรวจสอบขอมูลของเกษตรกรแตละราย ประชาคม 

ผลการตรวจ
ของชุมชน 

ชุมชนคัดคาน ชุมชนยอมรับ 

ตรวจสอบพื้นที่จริง
ทุกราย 

สุมตรวจสอบพื้นที ่
10% 

พิมพรายช่ือทกุรายที่ผานการตรวจสอบ 
( คณะกรรมการเซ็นรับรอง ) 

สงบัญชีรายช่ือให 
ธกส. 

ออกใบรับรองให
เกษตรกร 

ธกส.ทําสัญญาประกันราคากับเกษตรกร 
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ขั้นตอนการประมวลผล แบบ พทศ. 1-3 
 
  
 

บันทึกขอมูลตามแบบ ทพศ. 1-3  

  
 

 

 รายช่ือผูขอขึ้นทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจ แตละ
ชนิด(ทพศ. 1/1, 2/1 และ 3/1) 

 

  
 

 

 ประชาคมและตรวจสอบในพื้นที ่
 

 

  
 

 

 บันทึกผลการประชาคมและตรวจสอบ 
ในพื้นที่ 

 

  
 

 

 รายช่ือผูขอขึ้นทะเบียนผูปลูกพืชเศรษฐกิจ แตละ
ชนิดที่ผานการตรวจสอบในพื้นที่เรียบรอยแลว 

(ทพศ. 1/2 , 2/2 และ3/2) 

โดยมีลายมือช่ือของคณะกรรมการตรวจสอบระดับ
ตําบล กํากับ 

 

  
 

 

 ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
ผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 

 (ทพศ. 1/3 , 2/3 และ 3/3) 

 

ออกใบรับรองเปนรายแปลง 
- พิมพไดครั้งเดียว 

- ประกอบดวย ตนฉบับและสําเนาคูฉบับ 

- ออกเลขที่เปนรายอําเภอ 

 

  
 

 

 ธกส. รับขอมูลไปพิจารณาใหเกษตรกรเขารวม
โครงการประกันราคาพืชเศรษฐกิจหลัก 
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2. การใชโปรแกรมบันทึกและประมวลผลขอมูลโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 
การเขาใชงาน 

- ขาวใหเขาไปที่ http://www.ecorice.doae.go.th/ 

- มันสําปะหลังใหเขาไปที่ http://www.ecocsv.doae.go.th/ 

- ขาวโพดเลี้ยงสัตวใหเขาไปที่ http://www.ecoplant.doae.go.th/ 

- กรอกขอมูล Username และ Password เพื่อทําการเขาสูระบบ โดยทางกรมไดทําการสราง

บัญชีผูใชเตรียมไวใหกับทกุอําเภอและจังหวัด โดยใช  Username และ Password  เดียวกัน

ทั้ง 3 พืช  

 

 

- เมื่อกรอกรหัสผานถูกตองระบบจะแสดงรายงานสรุปการบันทึกขอมูลแบงตามรายอําเภอ/

จังหวดั โดยผูใชสามารถเลือกเมนูเพื่อใชงานระบบไดดังตอไปนี ้

o หนาแรก 

o บันทึกขอมูล 

o จัดการขอมูล 

o รายงาน 

o ออกจากระบบ 
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เปนขอมูลสรุปทั้งประเทศ ระบบจะ ทําการสรุปตัดยอดในเวลา  8.00 น. ของทุกวนั 

การบันทึกขอมูล 
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ทานสามารถบันทึกขอมูลรายละเอียดของเกษตรกร ระบบจะใช เลขบัตรประจําตัวประชาชน     
เปน Key หลักของระบบ ถาพบวามีการบนัทึกเลขบัตรประจําตัวประชาชนมาแลวระบบจะทําการ
ดึงขอมูลที่เคยมีผูบันทึกไวมาแสดง ทานไมสามารถลบหรือแกไขในสวนที่ถูกบันทึกมาจากอําเภอ/
จังหวดัอื่นได แตสามารถเพิ่มแปลงของเกษตรกรได 

การเพิ่มขอมูลพืช 

 

ใหทานเลือกชือ่พืชไดจากรายการที่มีใหเลือกในระบบ ถาในกรณีที่มีช่ือพืชจํานวนมาก
(ขาว) ใหพิมพช่ือพืชลงในชองคนหาระบบจะทําการคนหารายการพืชที่ทานตองการขึ้นมาให          
เมื่อไดพืชที่ทานตองการเรียบรอยแลวใหบันทึกขอมูลรายละเอียดแปลง ลงไปเชน พื้นที่                     
วันเพาะปลูก ผลผลิต ( ขอควรระวัง ถาที่ตัง้แปลงไมใชทีต่ั้งเดียวกับบานเกษตร ใหติก๊ ชองที่อยู
เดียวกับเกษตรกรออก  ระบบจะมีชองใหบันทึกที่ตั้งแปลงใหม ) เมื่อบันทึกรายละเอียดเรียบรอย
แลวใหกดปุมเพิ่มขอมูลในรายการ จะปรากฏ รายละเอียดแปลงที่ทานบันทึก ลงไปดานลาง ใหทาน
บันทึกจนครบทุกแปลง ใหเรียบรอยแลวกดปุม บันทึกขอมูล ระบบถึงจะทําการสงขอมูลที่ทาน
บันทึก เขาสู Server ที่สวนกลาง อยาลืมกดปุมบันทึกทุกครั้งเมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว มิฉะนั้น
ขอมูลจะไมถูกสงเขามาที่ Server สวนกลาง  

ระบบการบันทึก จะแยกแปลงตามที่ทาน Login เชน ทาน Login เปน อําเภอเมือง จังหวัด
รอยเอ็ด ทานกจ็ะสามารถ พิมพรายช่ือเกษตรกรในรายงาน /1 ไดเฉพาะแปลงที่ตั้งอยูในอําเภอเมือง 
จังหวดัรอยเอด็ เทานั้น สวนแปลงที่ตั้งอยูในพื้นที่อ่ืนๆ ระบบจะทําการแยกแปลงไปยงัที่ตั้งแปลง
ปลูกโดยอัตโนมัติ 
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การจัดการขอมูล 

 
 ทานสามารถจัดการกับขอมลูที่ทานบันทึกไปไดทุกแปลง ถาขอมูลมีจํานวนมาก ใหใส   
ช่ือ  นามสกุล หรือเลขบัตรประจําตัวของเกษตรกร เขาไปในชอง แลวเลือกคนหา ตามขอมูลที่ทาน
ตองการคนหา  

รายงาน 

แบงเปน 3 ประเภท คือ ทพศ ?/1  ทพศ ?/2 และ ทพศ ?/3 
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รายงาน ทพศ ?/1 

 
 
รายงาน ทพศ. ?/1 
  - รายช่ือเกษตรกรที่จะเขาสูการประชาคม ใหทานกดปุม export to  excel แลวเลือก save ลงไปที่
เครื่องของทานกอน  อยาเลือกเปด (open) ขอมูลที่เปน excel  จะทําใหชากวาที่ทานเลือก save  
เมื่อทานไดรายช่ือเกษตรกรผูผานการประชาคมมาเรียบรอยแลวให ติก๊ชองขางหนารายชื่อเกษตรกร

นั้นๆแลวกดปุม ระบบก็จะทาํการสรางรายงาน ทพศ. ?/2 ใหทาน 
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รายงาน ทพศ ?/2 

 
 
รายงาน ทพศ.?/2  - รายช่ือเกษตรกรที่ผานการประชาคมแลว รายงาน ?/2 กับ ?/3 จะมาดวยกัน 
รายงาน ?/3  
จะอยูสวนทายของรายงาน /2 
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รายงาน ทพศ ?/3 

 
รายงาน ทพศ.?/3  - ใบรับรองเกษตรกรทีผ่านการประชาคมแลว จะมี 2 สวน 
สวนแรก ใหกบัเกษตรกร ไปเพื่อเปนหลักฐานในการประกันราคากับ ธกส. ถารายไหน  

ไมมีจะไมสามารถทําสัญญากับธกส.ได 
สวนที่สองสําหรับเจาหนาที ่เก็บไวเปนหลักฐาน คูฉบับ  
เลขที่ …. ใหสํานักเกษตรอําเภอผูออกใบรบัรองเปนผูออกเลขที่ 
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           เคล็ดลับ 
ใบรับรองจะออก เปนกระดาษ A4 แบงครึ่ง วิธี ตั้งคาใหเลือกระดาษ A4 แนวตั้งแลวเลือก 

ขอบซาย ขวา บน ลาง ใหเปน 0 Header Footer ใหเอาขอความออกใหหมด ใบรับรองก็จะพิมพได
พอดีกับกระดาษ A4 
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ภาคผนวก 
1. แบบคํารองขอขึ้นทะเบียนการปลูกขาวนาป ป 2552/53 
2. แบบคํารองขอขึ้นทะเบียนการปลูกมันสําปะหลัง ป 2552/53 
3. แบบคํารองขอขึ้นทะเบียนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2552/53 
4. ตัวอยางแบบรายงาน ทพศ. 3/1 
5. ตัวอยางแบบรายงาน ทพศ. 3/2 
6. ตัวอยางแบบรายงาน ทพศ. 3/3 
7. บัญชีรายชื่อพันธุขาวโครงการประกันราคาสินคาเกษตร ป 2552/53 
8. เปาหมายโครงการรับขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด 



 

เลขประจําตัวประชาชน 

แบบคํารองขอขึ้นทะเบียนการปลูกขาวนาป ป 2552/53 

ทองที่รับแจง  จังหวัด ................................. อําเภอ ........................................ ตําบล ................................................  

 1.ขาพเจาชื่อ นาย นาง นางสาว .................................................. นามสกุล .................................................................... 
 เลขประจําตัวประชาชน                                                            เลขรหัสประจําบาน  
 2.ที่อยูตามบัตรประชาชน บานเลขที่ .................... หมูที่ ........... ชื่อบาน .......................................... ตําบล ................................... 
 อําเภอ .................................... จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย ............................. โทรศัพท ...................................... 

 3.ขอมูลการปลูก ปเพาะปลูก 2552 รายแปลง (แจงขอมูลทุกแปลง ทั้งแปลงที่อยูในจังหวัด และอยูตางจังหวัด) 
รายการขอมูล แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 

1) ที่ตั้งแปลงปลูก ระบุ – จังหวัด    
– อําเภอ    
– ตําบล    
– หมูที่    

2) เน้ือที่ปูลก (ไร/งาน/ระบุเปนตัวเลข)    
3) ชนิดขาว (ระบุวาเปนขาวเจาหรือขาวเหนียว)     
4) ชื่อพันธุที่ใชปลูก (ใหระบุชื่อพันธุ)    
5) วันที่เพาะปลูก  (วันที่/เดือน/พ.ศ.) …..../………/255.... …..../………/255.... …..../………/255.... 
6) วันที่จะเก็บเก่ียวผลผลิต  (วันที่/เดือน/พ.ศ.) …..../………/255.... …..../………/255.... …..../………/255.... 
7) จํานวนผลผลิตสดที่ความชื้น ณ ชวงเก็บเก่ียว 

ที่คาดวาจะไดรับ (ก.ก.)     

ลง............................................ ผูรับรอง 
       ( ....................................................... ) 

            ตําแหนง กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน  
 
 
 
 
 
 
 

 

สําหรับเจาหนาที่ 
 
 

      บัตรประชาชน 
       ทะเบียนบาน          

 
 

     
 
 
 
 
       โฉนด 
     นส.3ก. ........ 
      สปก.4-01 

     สัญญาเชา 
     อื่น ๆ (ระบุ)...... 
................................ 
มีรายชื่อในทะเบียน
เกษตรกร(ทบก 01)  

 ไมมี   มี 
รหัสครัวเรือน
เกษตรกร 

 
 
 

(สวนน้ีฉีกใหแกเกษตรกรเก็บไวเปนหลักฐาน) 

 

ขาพเจาไดอานหรือเขาใจขอความขางตนแลว ขอยืนยันวาเปนขอมูลถูกตองครบถวน และทราบดีวาการใหขอมูลที่เปน
เท็จกับทางราชการมีโทษตามกฎหมาย ยินยอมใหตรวจสอบขอมูลและใชขอมูลเพ่ือเปนประโยชนตอผูขอขึ้นทะเบียนและ
ประโยชนตอทางราชการดานการผลิตและการตลาดเทานั้น จึงลงลายมือชื่อตอเจาหนาที่ผูรับขึ้นทะเบียนไวเปนหลักฐาน 
ลงชื่อ ...................................................... เกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียนและผูรับรอง 
        (.......................................................) 
   วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. 2552  
ลงชื่อ ...................................................... ผูรับรอง 
        (.......................................................) 
ตําแหนง  กํานัน  ผูใหญบาน  กรรมการหมูบาน 
  กรรมการ อบต.  ผูชวยผูใหญบาน  กรรมการ ศบกต.  กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล 
           วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. 2552 

ทพศ. 1 สวนท่ี 1 

  หลักฐานการยื่นคํารองสําหรับมอบใหผูขอข้ึนทะเบียนการปลูกขาวนาป ป 2552/53  
 

หลักฐานนี้ออกใหเพื่อแสดงวา นาย/นาง/นางสาว ..................................................................   . 
 ไดขอข้ึนทะเบียนการปลูกขาวนาป เม่ือวันที่ .............. เดือน ......................................... พ.ศ. ....................................  
 ณ .................................................... ตําบล ........................................ อําเภอ .................................. จังหวัด ................................................  

   ลงชื่อ ........................................................... เจาหนาท่ีรับคํารองขึ้นทะเบียน
         (............................................................)  

  ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ ...................................... จังหวัด ....................................... โทร. ...............................................  

ทพศ. 1 สวนที่ 2 

ประกาศผลการขึ้นทะเบียนในวันที่ ...... เดือน .................... พ.ศ. 2552   ณ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ......................... 

เจาหนาที่รับคํารองข้ึนทะเบียน 

ลงชื่อ .....................................................................  
       (......................................................................)  
ตําแหนง ............................................................. ... 

วันท่ี ......... เดือน ........................... พ.ศ. 2552 

สําเนาเอกสาร 
ที่ไดรับไว 
    บัตร ประชาชน 
    ทะเบียนบาน  
    โฉนด 
    นส.3ก. 
    สปก.4-01 
    สัญญาเชา 
    อ่ืน ๆ (ระบุ 
 

เอกสารฉบับน้ียังไมใชใบรับรองผล  
การขึ้นทะเบียนการปลูกขาว  

ประกาศผลการขึ้นทะเบียนในวันที่ ...... เดือน .................... พ.ศ. 2552     ณ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ............................ 
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แบบคํารองขอขึ้นทะเบียนการปลูกมันสําปะหลัง ป 2552/53

ทองท่ีรับแจง  จังหวัด ................................. อําเภอ ........................................ ตําบล .....................................  

 1.ขาพเจาชื่อ นาย นาง นางสาว .................................................. นามสกุล ............................................................. 
 เลขประจําตัวประชาชน                                                            เลขรหัสประจําบาน  
 2.ที่อยูตามบัตรประชาชน บานเลขที่ .................... หมูที่ ........... ชื่อบาน ....................................... ตําบล ................................... 
 อําเภอ .................................... จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย ............................. โทรศัพท ................................. 

 3.ขอมูลการปลูก ปเพาะปลูก 2552 รายแปลง (แจงขอมูลทุกแปลง ทั้งแปลงที่อยูในจังหวัด และอยูตางจังหวัด) 
รายการขอมูล แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 

1) ที่ตั้งแปลงปลูก ระบุ – จังหวัด    
– อําเภอ    
– ตําบล    
– หมูที่    

2) ชื่อพันธุที่ใชปลูก    
3) เดือน ป ที่ปลูก(แปลงที่จะเก็บเก่ียว พ.ย.52-เม.ย.53) .......... /255…. ........... /255…. ........... /255…. 
4) วันเดือนป ที่จะเก็บเก่ียวผลผลิต (วันที่/เดือน/พ.ศ.) 
(แปลงที่จะเก็บเกี่ยว พ.ย.52-เม.ย.53)  ...... /.......... /255…. .... /........... /255…. .... /........... /255…. 

5) เน้ือที่ที่คาดวาจะเก็บเก่ียว (พ.ย.52-เม.ย. 53)(ไร)    
6) จํานวนผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ (ก.ก.)    

ลง............................................ ผูรับรอง 
       ( ....................................................... ) 

            ตําแหนง กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน  
 
 
 
 
 
 
 

 

สําหรับเจาหนาที่ 
 
 

     บัตรประชาชน 
     ทะเบียนบาน 

 
 

     
 
 
 
 
       โฉนด 
      นส.3ก. 
      สปก.4-01 

      สัญญาเชา 
      อื่น ๆ (ระบุ)...... 
................................ 
มีรายชื่อในทะเบียน
เกษตรกร (ทบก. 01)  

 ไมมี   มี 
รหัสครัวเรือนเกษตรกร 

 
 
 

(สวนนี้ฉีกใหแกเกษตรกรเก็บไวเปนหลักฐาน) 

 

เลขประจําตัวประชาชน 

ขาพเจาไดอานหรือเขาใจขอความขางตนแลว ขอยืนยันวาเปนขอมูลถูกตองครบถวน และทราบดีวาการใหขอมูลที่เปนเท็จ 
กับทางราชการมีโทษตามกฎหมาย ยินยอมใหตรวจสอบขอมูลและใชขอมูลเพ่ือเปนประโยชนตอผูขอขึ้นทะเบียนและประโยชน
ตอทางราชการดานการผลิตและการตลาดเทานั้น จึงลงลายมือชื่อตอเจาหนาที่ผูรับขึ้นทะเบียนไวเปนหลักฐาน 
ลงชื่อ ...................................................... เกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียนและผูรับรอง 
        (.......................................................) 
   วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. 2552  
ลงชื่อ ...................................................... ผูรับรอง 
        (.......................................................) 
ตําแหนง  กํานัน  ผูใหญบาน  กรรมการหมูบาน 
  กรรมการ อบต.  ผูชวยผูใหญบาน  กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล  
           วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. 2552 

ทพศ. 2 สวนที่ 1 

   หลักฐานการยื่นคํารองสําหรับมอบใหผูขอข้ึนทะเบียนการปลูกมันสําปะหลัง  ป 2552/53 
 

 หลักฐานนี้ออกใหเพื่อแสดงวา นาย/นาง/นางสาว .....................................................................   . 
 ไดขอข้ึนทะเบียนการปลูกมันสําปะหลัง เม่ือวันที่ .............. เดือน ......................................... พ.ศ. ....................................  
 ณ .................................................... ตําบล ........................................ อําเภอ ...................................... จังหวัด ................................................  

   ลงชื่อ ............................................................... เจาหนาที่รับคํารองข้ึนทะเบียน  
          (..............................................................)  

ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมท่ี สํานักงานเกษตรอําเภอ ...................................... จังหวัด ....................................... โทร................................................  

ทพศ. 2 สวนที่ 2 

ประกาศผลการข้ึนทะเบียนในวันที่...... เดือน .............. .......พ.ศ. 2552     ณ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล .......................... 

สําเนาเอกสาร 
ที่ไดรับไว 
    บัตร ประชาชน 
     ทะเบียนบาน 
     โฉนด 
     นส.3ก. 
     สปก.4-01 
     สัญญาเชา 
     อ่ืน ๆ (ระบุ 

เอกสารฉบับน้ียังไมใชใบรับรองผล
การขึ้นทะเบียนการปลูกมันสําปะหลัง  

ประกาศผลการขึ้นทะเบียนในวันที่...... เดือน ......................พ.ศ. 2552     ณ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล .......................... 

เจาหนาที่รับคํารองข้ึนทะเบียน 

ลงชื่อ .....................................................................  
       (....................................................................)  
ตําแหนง .............................................................. ... 

วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. 2552 

 

หนาที่  16 



 

เลขประจําตัวประชาชน 

แบบคํารองขอขึ้นทะเบียนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2552/53 

ทองท่ีรับแจง  จังหวัด ................................. อําเภอ ........................................ ตําบล ........................................  

 1.ขาพเจาชื่อ นาย นาง นางสาว .................................................. นามสกุล .............................................................. 
 เลขประจําตัวประชาชน                                                             เลขรหัสประจําบาน 
 2.ที่อยูตามบัตรประชาชน บานเลขที่ .................... หมูที่ ........... ชื่อบาน ........................................ ตําบล ........................... 
 อําเภอ ................................... จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย ............................. โทรศัพท ................................. 

 3.ขอมูลการปลูก ปเพาะปลูก 2552 รายแปลง (แจงขอมูลทุกแปลง ทั้งแปลงที่อยูในจังหวัด และอยูตางจังหวัด) 
รายการขอมูล แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 

1) ที่ตั้งแปลงปลูก ระบุ – จังหวัด    
– อําเภอ    
– ตําบล    
– หมูที่    

2) ชื่อพันธุที่ใชปลูก (ระบุชื่อพันธุ)    
3) เน้ือที่ปลูก(ไร/งาน/ระบุเปนตัวเลข)    
4) วันที่เพาะปลูก  (วันที่/เดือน/พ.ศ.) …..../………/255.... …..../………/255.... …..../………/255.... 
5) วันที่จะเก็บเก่ียวผลผลิต  (วันที่/เดือน/พ.ศ.) …..../………/255.... …..../………/255.... …..../………/255.... 
6) จํานวนผลผลิตสดที่ความชื้น ณ ชวงเก็บเก่ียว 

ที่คาดวาจะไดรับ (ก.ก.)    

ลง............................................ ผูรับรอง 
       ( ....................................................... ) 

            ตําแหนง กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน  
 
 
 
 
 
 
 

 

สําหรับเจาหนาที่ 
 
 

      บัตรประชาชน 
       ทะเบียนบาน           

 
 

     
 
 
 
 
       โฉนด 
     นส.3ก. ....... 
      สปก.4-01 

     สัญญาเชา 
     อื่น ๆ (ระบุ)...... 
................................ 
มีรายช่ือในทะเบียน
เกษตรกร(ทบก 01)  

 ไมมี   มี 
รหัสครัวเรือนเกษตรกร 

 
 
 

(สวนน้ีฉีกใหแกเกษตรกรเก็บไวเปนหลักฐาน) 

 

ขาพเจาไดอานหรือเขาใจขอความขางตนแลว ขอยืนยันวาเปนขอมูลถูกตองครบถวน และทราบดีวาการใหขอมูลที่เปน
เท็จกับทางราชการมีโทษตามกฎหมาย ยินยอมใหตรวจสอบขอมูลและใชขอมูลเพื่อเปนประโยชนตอผูขอขึ้นทะเบียนและ
ประโยชนตอทางราชการดานการผลิตและการตลาดเทานั้น จึงลงลายมือชื่อตอเจาหนาที่ผูรับขึ้นทะเบียนไวเปนหลักฐาน 
ลงชื่อ ...................................................... เกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียนและผูรับรอง 
        (.......................................................) 
   วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. 2552  
ลงชื่อ ...................................................... ผูรับรอง 
        (.......................................................) 
ตําแหนง  กํานัน  ผูใหญบาน  กรรมการหมูบาน 
  กรรมการ อบต.  ผูชวยผูใหญบาน  กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล  
           วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. 2552 

ทพศ. 3 สวนที่ 1 

   หลักฐานการยื่นคํารองสําหรับมอบใหผูขอขึ้นทะเบียนการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ป 2552/53  

 

หลักฐานนี้ออกใหเพื่อแสดงวา นาย/นาง/นางสาว ..................................................................    
 ไดขอข้ึนทะเบียนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เม่ือวันที่ ......... เดือน ..................................... พ.ศ. ..............................  
 ณ .................................................... ตําบล ........................................ อําเภอ .................................. จังหวัด ................................................  

   ลงชื่อ ................................................................ เจาหนาที่รับคํารองข้ึนทะเบียน  
          (...............................................................)  

   ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมท่ี สํานักงานเกษตรอําเภอ ...................................... จังหวัด ....................................... โทร ...............................................  

ทพศ. 3 สวนที่ 2 

เจาหนาที่รับคํารองข้ึนทะเบียน 

ลงชื่อ .......................................................................  
       (.......................................................................)  
ตําแหนง ................................................................. ... 

วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. 2552  

ประกาศผลการข้ึนทะเบียนในวันที่ ...... เดือน .............. พ.ศ.2552     ณ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  ................................ 

สําเนาเอกสาร 
ที่ไดรับไว 
    บัตร ประชาชน 
     ทะเบียนบาน  
     โฉนด 
     นส.3ก. 
     สปก. 4-01 
     สัญญาเชา 
     อ่ืน ๆ (ระบุ 
 

เอกสารฉบับน้ียังไมใชใบรับรองผล 
การข้ึนทะเบียนการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 

ประกาศผลการขึ้นทะเบียนในวันที่ ......เดือน .................พ.ศ. 2552     ณ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ............................ 

 

หนาที่  17 



 

ตัวอยางแบบรายงาน ทพศ. 3/1 

 

หนาที่  18 



 

ตัวอยางแบบรายงาน ทพศ. 3/2 

 

หนาที่  19 



 

ตัวอยางแบบรายงาน ทพศ. 3/3 

 
 

หนาที่  20 



 

ชนิดขาว ช่ือพันธุ

1. ขาวเปลือกหอมมะลิ ขาวดอกมะลิ 105, กข. 15 ที่ปลูกในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และ 3 จังหวัดภาคเหนือ  ไดแก เชียงใหม เชียงราย และพะเยา

2. ขาวเปลือกหอมจังหวัด เปนพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105, กข. 15 ที่ปลูกนอกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และ 3 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม เชียงราย และพะเยา

3. ขาวเปลือกปทุมธานี 1 เปนขาวเจานาสวน ไมไวแสง ปลูกไดทั้งนาปและนาปรัง

         (ขาวหอมปทุม)

4. ขาวเปลือกเจานาป   กข. 17, กข. 19, กข. 21, กข. 23, กข. 25, กข. 27, กข. 29(ชัยนาท 80), กข. 33

(หอมอุบล 80) กข. 31(ปทุมธานี 80), กข. 35(รังสิต 80), พิษณุโลก 60-1, 
พิษณุโลก 60-2, พิษณุโลก 2, พิษณุโลก 3, สุพรรณบุรี 1, สุพรรณบุรี 2,

สุพรรณบุรี 60, สุพรรณบุรี 90, สุรินทร 1,พลายงามปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี 1, 
ปราจีนบุรี 2, ขาวตาแหง, เหลืองประทิว, พัทลุง 60,เล็บนกปตตานี, 

เฉี้ยงพัทลุง,ชัยนาท 1, ชัยนาท 2,ชัยนาท 60, พัทลุง, หันตรา 60, ชุมแพ 60,  

แกนจันทร, ลูกแดงปตตานี 

5. ขาวเปลือกเหนียว เหนียวสันปาตอง, กข. 8, กข. 10, กข. 12 (หนองคาย 80), เหนียวอุบล 1, 
เหนียวอุบล 2, แพร 1, สกลนคร, สันปาตอง 1, หลวงสันปาตอง 

6. ขาวเปลือกอายุส้ัน ขาวที่มีอายุเก็บเก่ียวตํ่ากวา 100 วัน และไมผานการรับรองพันธุจากทางราชการ 

      (ขาวไมไวแสง) เชน พวงเงิน,พวงทอง, พวงแกว, ราชินี, ขาวปทุม, เบอร 16, เบอร 17, 

เบอร 19, CP 75, O39, ซีโอ, เจาพระยา, 65 วัน, 75 วัน, 85 วัน, ดี 4, ซี 45, 
ซี 75, มาเลย,  ฉะเชิงเทรา, หอมปทุม, อาบรังสี, อีแล็ป, สามพราน, มาเลเซีย, 

โพธ์ิทอง, สุพรรณบุรี, สุพรรณ 039, พิษณุโลก, อยุธยา,บีพี 75, อินโด 

หมายเหตุ  ขาวเปลือกอายุส้ัน ธ.ก.ส. ไมรับเขารวมโครงการประกันราคา

บัญชีรายช่ือพันธุขาวโครงการประกันราคาสินคาเกษตร ป 2552/53

หนาที่  21 



 

เปาหมายโครงการรับขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด 
จํานวนครัวเรือน(ราย) ลําดับ 

จังหวัด 
ขาว 

ขาวโพด 
เล้ียงสัตว 

มันสําปะหลัง 

รวมครัวเรือน
เกษตรกร(ราย) 

1 กรุงเทพมหานคร 3,808   3,808 

2 ชัยนาท 35,519 915 3,527 39,961 

3 นนทบุรี 5,287   5,287 

4 ปทุมธานี 9,477   9,477 

5 พระนครศรีอยธุยา 26,370   26,370 

6 ลพบุรี 37,079 14,681 4,597 56,357 

7 สระบุรี 17,442 5,808 989 24,239 

8 สิงหบุรี 17,006   17,006 

9 อางทอง 19,660   19,660 

10 กาญจนบุรี 22,536 3,189 12,169 37,894 

11 นครปฐม 16,032   16,032 

12 ประจวบคีรีขนัธ 6,354 231  6,585 

13 เพชรบุรี 22,119 211 658 22,988 

14 ราชบุรี 20,549 658 5,448 26,655 

15 สมุทรสงคราม 146   146 

16 สมุทรสาคร 751   751 

17 สุพรรณบุรี 54,775 3,261 1,495 59,531 

18 จันทบุรี 7,756 1,498 10,841 20,095 

19 ฉะเชิงเทรา 27,699 1,187 15,075 43,961 

20 ชลบุรี 10,680 78 16,873 27,631 

21 ตราด 3,342   3,342 

22 นครนายก 14,918   14,918 

23 ปราจีนบุรี 28,701 706 7,045 36,452 

24 ระยอง 3,187  12,709 15,896 

25 สมุทรปราการ 1,189   1,189 

26 สระแกว 37,826 11,903 15,394 65,123 

27 กาฬสินธุ 95,874  38,587 134,461 

หนาที่  22 



 

จํานวนครัวเรือน(ราย) 
ลําดับ จังหวัด 

ขาว 
ขาวโพด 
เล้ียงสัตว 

มันสําปะหลัง 

รวมครัวเรือน
เกษตรกร(ราย) 

28 ขอนแกน 152,142 902 23,955 176,999 

29 ชัยภูม ิ 110,714 9,099 24,464 144,277 

30 นครพนม 87,935  2,122 90,057 

31 นครราชสีมา 186,753 31,986 83,268 302,007 

32 บุรีรัมย 146,923  12,079 159,002 

33 มหาสารคาม 127,561  12,875 140,436 

34 มุกดาหาร 32,194  14,268 46,462 

35 ยโสธร 65,666  5,214 70,880 

36 รอยเอ็ด 156,297  15,910 172,207 

37 เลย 58,904 29,565 13,906 102,375 

38 ศรีสะเกษ 154,145 2,645 6,982 163,772 

39 สกลนคร 113,725  10,232 123,957 

40 สุรินทร 153,998  3,363 157,361 

41 หนองคาย 78,274 330 6,215 84,819 

42 หนองบัวลําภ ู 57,642 3,506 4,587 65,735 

43 อุดรธานี 118,343 1,262 16,491 136,096 

44 อุบลราชธานี 158,902  14,206 173,108 

45 อํานาจเจริญ 45,632  3,714 49,346 

46 กระบี ่ 3,200   3,200 

47 ชุมพร 8,870   8,870 

48 ตรัง 10,119   10,119 

49 นครศรีธรรมราช 62,539   62,539 

50 นราธิวาส 19,737   19,737 

51 ปตตาน ี 24,251   24,251 

52 พังงา 1,046   1,046 

53 พัทลุง 35,707   35,707 

54 ภูเก็ต 154   154 

55 ยะลา 10,303   10,303 
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จํานวนครัวเรือน(ราย) 
ลําดับ จังหวัด 

ขาว 
ขาวโพด 
เล้ียงสัตว 

มันสําปะหลัง 

รวมครัวเรือน
เกษตรกร(ราย) 

56 ระนอง 1,024   1,024 

57 สงขลา 42,776   42,776 

58 สตูล 9,944   9,944 

59 สุราษฎรธานี 8,698   8,698 

60 กําแพงเพชร 49,522 9,983 19,517 79,022 

61 เชียงราย 96,618 47,589 801 145,008 

62 เชียงใหม 81,712 10,360  92,072 

63 ตาก 26,619 23,550 305 50,474 

64 นครสวรรค 79,076 16,696 11,402 107,174 

65 นาน 48,870 23,550  72,420 

66 พิจิตร 44,543 2,971 337 47,851 

67 พิษณุโลก 64,986 16,097 12,958 94,041 

68 เพชรบูรณ 71,651 32,957 1,554 106,162 

69 แพร 49,843 9,957 334 60,134 

70 พะเยา 63,287 20,247 334 83,868 

71 แมฮองสอน 21,666 2,565  24,231 

72 ลําปาง 80,638 9,178 63 89,879 

73 ลําพูน 26,518 7,876  34,394 

74 สุโขทัย 49,888 4,120 171 54,179 

75 อุตรดิตถ 44,453 7,669 1,304 53,426 

76 อุทัยธาน ี 25,236 7,923 12,373 45,532 

รวมท้ังหมด 3,715,326 376,909 480,711 4,572,946 
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