คํานิยามที่เกี่ยวของ และขั้นตอน
ในการกรอกขอมูลในแบบขึ้นทะเบียนการปลูกขาวป 2552/53 รอบที่ 2
การขึ้นทะเบียนมีขนั้ ตอนที่จะตองทําความเขาใจใหชดั เจน เพือ่ ความถูกตองของขอมูลที่จะจัดเก็บ
ขั้นตอนและวิธีการกรอกขอมูลในแบบ ทพศ. 1 นับเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก ขอมูลที่ไดมาเพื่อจัดทําเปน
ฐานขอมูลจะมีคุณภาพใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้นกับการกรอกขอมูลอยางถูกตองตามวัตถุประสงค
ของประเด็นคําถามตาง ๆ แนวปฏิบัติ ที่กําหนดไวคือ การกําหนดจุดนัดหมายรับขึ้นทะเบียน เพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวกแกเกษตรกรและใชเวลานอยลง โดยการสัมภาษณเกษตรกร ซึ่งในแตละประเด็นคําถามของขอมูล
นับวามีความสําคัญอยางยิ่งดังนั้น เจาหนาที่ทุกระดับจึงตองศึกษาวิธีการกรอกขอมูลใหเขาใจชัดเจนกอน
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1.ฤดูการปลูกขาวนาปรัง คํานิยามการปลูกขาวรอบที่ 2 หรือขาวนาปรัง หมายถึง
“พันธุขาวไมไวแสงทีก่ รมการขาวรับรอง(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ที่เพาะปลูกในฤดูแลง หรือ
นอกฤดูฝน เริม่ ปลูกตั้งแต 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของปถัดไป ยกเวนภาคใตฝงตะวันออก 6 จังหวัด
(นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปตตานี ยะ ลา นราธิวาส ) หมายถึง ขาวที่เพาะปลูกในระหวางวันที่ 16 มิถุนายน
ถึง 28 กุมภาพันธของปถัดไป โดยไมคํานึงถึงวันเก็บเกี่ยว”

2.แบบขึ้นทะเบียนการปลูกขาวป 2552/53 รอบที่ 2 (ทพศ. 1 รอบที่ 2)
แบบขึ้นทะเบียนการปลูกขาวป 2552/53 รอบที่ 2 (ทพศ. 1 รอบที่ 2) .ใชสําหรับกรอกขอมูลตาม
รายละเอียดขอถามจากผูขอขึ้นทะเบียน เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว สงแบบใหเจาหนาที่ของสํานักงานเกษตร
อําเภอตรวจสอบความถูกตองแนบนัยและจะนําแบบดังกลาวทําการบันทึกขอมูลเขาสูระบบโปรแกรมและเมื่อได
ดําเนินการบันทึกขอมูลเสร็จแลว ใหรวบรวมจัดเก็บแบบ ทพศ. 1 ไวทสี่ ํานักงานเกษตรอําเภอเพื่อเปนหลักฐาน
สําหรับการอางอิงตรวจสอบไดตอไป

3.การกรอกขอมูลในแบบขึ้นทะเบียนการปลูกขาวป 2552/53 รอบที่ 2 (ทพศ. 1 รอบที่ 2)
ใหเจาหนาที่รับขึ้นทะเบียน ชีแ้ จงผูมาขอขึ้นทะเบียนดวยวากรมาขึ้นทะเบียนครัง้ นี้ ทางราชการจะรับ
ทะเบียนเปนรายครัวเรือน เพียงครัวเรือนละ 1 คน เทานั้น เพราะภาครัฐจะจัดทําทะเบียนรายครัวเรือน และเพือ่ ให
เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติใหสอบถามขอมูลจากหัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกของครัวเรือนซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
หรือไดรับผลประโยชนจากการประกอบเกษตรของครัวเรือน

4.ขอความทัว่ ไป
(1) รหัสทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร เปนรหัสที่ใชอางอิงครัวเรือนเกษตรกรของกรมสงเสริม
การเกษตร ไมตองกรอกขอมูลสวนนี้ (ระบบโปรแกรมจะเปนผูก ําหนดให)
(2) ทองที่รับขึ้นทะเบียน หมูที่....................ตําบล.....................อําเภอ...................................................
จังหวัด..............................ใหกรอกขอมูลตามสถานที่ขึ้นทะเบียน

(3) ชื่อผูขอขึน้ ทะเบียน ใหเจาหนาที่กาเครื่องหมาย 9 ลงใน O หนาคํานําหนานาม นาย นาง หรือ
นางสาว พรอมเขียนชื่อ นามสกุล โดยตรวจสอบขอมูลผูขอขึ้นทะเบียนใหตรงกับบัตรประชาชน กรณีที่มีคํานําหนา
อื่นในบัตรประชาชนใหกรอกใหครบถวน สําหรับกรณีที่มยี ศทางทหาร ร.อ. วาที่รอยตรี ใหกรอกกอนชือ่ จริง
(4) เลขประตัวประชาชน ใหเจาหนาที่กรอกหมายเลขที่ปรากฏอยูในบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน
13 หลัก ที่เกษตรกรผูมาขอขึ้นทะเบียนนํามาแสดงใหเจาหนาที่กอนที่จะกรอกขอมูลอื่นตอไป เลขประจําตัว
ประชาชนนี้มคี วามสําคัญมากในการบันทึกขอมูล หากเจาหนาที่กรอกผิดพลาดแมแตตัวเดียว จะทําใหแบบคํารอง
ใชไมไดทนั ที เพราะเมื่อไปบันทึกเขาสูระบบโปรแกรมบันทึกขอมูลโปรแกรมจะทําการตรวจสอบและแจงแสดง
ความผิดพลาดทําใหไมสามารถบันทึกขอความอื่นตอไปได ดังนัน้ เจาหนาที่จะตองกรอกอยางระมัดระวัง เพื่อ
ปองกันความผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกเลขประจําตัวนี้ใหมากที่สดุ สําหรับเลขประจําตัวประชาชนนี้ จะตองไม
ขึ้นตนดวยเลข 6 , 7 , 9 หรือ 0 เพราะเปนเลขที่ศูนยประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครอง ไมไดออกให
ประชาชนทั่วไป
(5) เลขรหัสประจําบาน ใหเจาหนาที่กรอกหมายเลขที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนบานของเกษตรกร ที่
นํามาแสดงเชนเดียวกันการกรอกเลขประจําตัวประชาชน การกรอกเลขรหัสประจําบานผิดพลาด โปรแกรมจะทํา
การตรวจสอบและแจงแสดงความผิดพลาดทําใหไมสามารถบันทึกขอความอื่นตอไปได ดังนัน้ เจาหนาที่จะตอง
กรอกอยางระมัดระวัง เพื่อปองกันความผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกเลขรหัสประจําบานนี้ใหมากที่สุด
(6) ที่อยูตามบัตรประชาชน ใหเจาหนาทีก่ รอกที่อยูที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนที่เกษตรกรนํามาแสดง
โดยกรอกบานเลขที่...........หมูที่.........ชื่อบาน............................ตําบล............................อําเภอ..........................
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท……………………..

ขอถามจากขอ 3 ขอมูลการปลูกขาว มีทั้งหมด 9 ขอยอย
ขอ 1 ที่ตั้งแปลงปลูก ใหเจาหนาที่กรอกที่อยูที่ตั้งแปลงปลูกทุกแปลงที่เกษตรกรขอขึน้ ทะเบียนตาม
หลักฐานที่เกษตรกรนํามาแสดง โดยกรอก หมูที่.........ตําบล..........................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................
ขอ 2 เนื้อที่ปลูก ใหเจาหนาทีก่ รอกเนื้อที่ปลูกทุกแปลงที่เกษตรกรขอขึน้ ทะเบียนตามหลักฐานที่
เกษตรกรนํามาแสดง โดยระบุจํานวนเนื้อที่ .................ไร.............งาน
ขอ 3 มีเอกสารสิทธิ์ ในกรณีที่แปลงปลูกของเกษตรกรมีเอกสารสิทธิ์ใหเจาหนาที่กรอกเลขที่เอกสาร
สิทธิ์ของแตละแปลงปลูก ลงใน เลขที่.........และใหเนื้อทีร่ ะบุจํานวนเนือ้ ที่..............ไร..........งาน ตามหลักฐานที่
เกษตรกรนํามาแสดง

นิยามศัพทเอกสารสิทธิ์
ก)
ของตนเอง หมายถึง ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายหรือเอกสารที่แสดงวาไดเขาถือ
ครอง เชน โฉนด นส. 4 นส. 3/นส.3ก สปก. 4 – 01 สค. 1 กสน. ใบจอง (นส. 2) ใบไตสวน (นส.5) ใบเหยียบย่าํ
นค.3 และ สทก. เปนตน ทั้งนี้ กรณีทดี่ นิ ในเขต สปก. (สปก. 4 -01) ตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน ไดกําหนดวา
เกษตรกรซึ่งเปนผูไดรับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไดทําสัญญาเชา หรือเชาซื้อที่ดินกับสํานักงานการ

ปฏิรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรมไมประสงคจะทําประโยชนในพื้นที่ตอไป จะไมสามารถโอนสิทธิ์การทําประโยชนใน
พื้นที่ใหแกบุคคลอื่นได ยกเวน คูสมรส บุตร และเครือญาติ เทานั้น
ข)
การเชา หมายถึง ที่ดินที่เชาจากผูอื่น โดยจายคาเชาเปนเงินสดหรือผลผลิ ตามแตจะตกลง
หรือทําสัญญากับเจาของที่
ขอ 4 พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ไดแก ทีด่ นิ ที่เขาไปทําประโยชน โดยไมมิ
กรรมสิทธิ์หรือไมไดจายคาเชา ใหกํานัน ผูใ หญบาน หรือประธานคณะกรรมการชุมชน รับรองการใชประโยชน
ในพื้นทีน่ ั้น ๆ โดยใหปฏิบัติตมมติคณะรัฐมนตรี เมิ่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ขอ 18 สําหรับพื้นที่ใดที่ไมมีกํานัน
หรือผูใหญบาน หรือประธานคณะกรรมการชุมชน ใหกาํ นัน หรือผูใหญบาน หรือประธานคณะกรรมการชุมชน
ขางเคียงเปนผูร ับรองแทน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมิ่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และใหเนือ้ ที่ระบุจํานวนเนื้อที่
...............ไร..............งาน
ขอ 5 กลุมพันธุ ใหเจาหนาทีท่ ําเครื่องหมาย 9 ลงใน O ตามกลุมพันธุข าวที่เกษตรกรไดแจง
ขอมูล คือ ปทุมธานี 1 ขาวเจา และขาวเหนียว
ขอ 6 พันธุที่ใชปลูก (ระบุชอื่ พันธุ) ใหกรอกชื่อพืชใหชดั เจน ตามตารางพืชในภาคผนวก
ขอ 7 วันที่เพาะปลูก ใหกรอกใหชดั เจนตมวันที่เกษตรกรแจง
- นาดําเปนวันทีเ่ กษตรกรปกดําขาวในนา
- นาหวานเปนวันที่เกษตรกรหวานขาวในนา
ขอ 8 วันที่คาดวาจะเก็บเกี่ยวผลผลิต ใหกรอกใหชัดเจนตามวันที่เกษตรกรแจง
ขอ 9 จํานวนผลผลิตที่คาดวาจะไดรับเปนผลหนักสด ตามความชื้น ณ ชวงเวลาเก็บเกี่ยว ให
กรอกใหชดั เจนตามที่เกษตรกรแจงโดยใหคิดเปนน้ําหนักเมล็ดสดที่จะเก็บเกีย่ วทั้งหมดในแปลงนัน้ ๆ ที่ความชืน้
ขณะเกี่ยวโดยบันทึกเปนกิโลกรัม
การตรวจสอบความถูกตองสอดคลองของขอมูลเปนที่สําคัญเจาหนาที่จะตองดูแนบนัยในแตละ
ขอถามวามีความเปนไดมากนอยเพียงใด สําหรับตัวอยางที่ใหไวเปนแนวในการตรวจสอบไดแก
(1) การตรวจสอบผลผลิตอเมื่อเกษตรกรแจงขอมูลแลวใหเจาหนาที่คํานวณผลผลิตตอไร และ
พิจารณาวาขอมูลมีความเปนไปไดหรือไม เชน ผลผลิตตอไรของขาวควรจะมีคาอยู
(2) ความแนบนัยของขอถาม เชน
- มีการถือครองที่ดิน
- ทุกแบบการขึ้นทะเบียนควรมีขอมูลทุกขอ เพราะเปนขอมูลการดําเนินกิจกรรม
การเกษตร ผูขอขึ้นทะเบียน

