แบบสำรวจข้อมูลการผลิตและการตลาดของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จังหวัด.......................................
ปีงบประมาณ พ.ศ 255.......

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อสมาชิก (นาย/นาง/นางสาว).........................กลุ่มที่..............เลขทะเบียนสมาชิก.........................
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
รหัสครัวเรือน
สถานะภาพ โสด

วันเดือนปีเกิด(วัน..............เดือน..............พ.ศ. ............)
สมรส (ชื่อคู่สมรส..............................................................................................)

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
หม้าย/หย่าร้าง อื่น ๆ........
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญา สูงกว่าปริญญา
2.อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่.........บ้าน..........................ตำบล....................อำเภอ......................จังหวัด........................
รหัส ปณ.............เบอร์โทรบ้าน...............................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................
3. สังกัด สหกรณ์................................
กลุ่มเกษตรกร....................................... วันที่เข้าเป็นสมาชิก...............
4. ทำธุรกิจกับสหกรณ์ / กลุ่มเกษตร
กู้เงิน
ฝากเงิน
ซื้อสิ้นค้า
ขายผลผลิต
แปรรูป
บริการ ซื้อน้ำดื่ม
น้ำมัน/เชื้อเพลิง/แก๊ส
อื่น ๆ ...................................................
5. ปัจจุบันมีคนอาศัยอยู่ในบ้าน รวม.............คน แบ่งเป็น ชาย...........คน หญิง...........คน
แรงงานในครอบครัวที่ทำการเกษตร............คน ทำงานนอกภาคเกษตร...........คน แบ่งเป็น ชาย..........คน
หญิง............คน วัยเรียน..........คน
รายได้ต่อปี........................บาท แยกเป็นภาคเกษตร............................บาท นอกภาคเกษตร..........................บาท

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นที่ครอบครอง
2.1 พื้นที่ครอบครองทั้งสิ้น..........ไร่............งาน..................ตารางวา
2.2 พื้นที่ทำการเกษตร
ที่
1

พื้นที่

ชนิดเอกสารสิทธิ์

ไร่

งาน

ที่ดินภาระผูกพัน
เช่
น จำนอง/ขายฝาก
ตารางวา

ที่ดินเป็นของตนเอง
1.1โฉนด/น.ส3 ก./น.ส.3
1.2สปก.4-01/น.ค/ส.ท.ก./ก.ส.น.
1.3น.ส.2/ส.ค.1/ ภบท.5

2

กรณีเ เช่าที่ดินทำการเกษตร

3

อื่น ๆ เช่น พ่อแม่แบ่งพื้นที่ให้ทำการเกษตร ฯลฯ
(ระบุ).......................
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

สระน้ำ เนื้อที่......ไร่..........งาน........ตารางวา

อื่น ๆ .....................................

2.3 เครื่องมือ/อุปกรณ์ทำการเกษตร

รถเกี่ยวข้าว

รถไถเดินตาม

รถปลูกข้าว

เครื่องสูบน้ำ

บาดาล
ยุ้ง/ฉาง

อื่น ๆ ......................

ชลประทาน
รถแทรกเตอร์

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการผลิตทางการเกษตรในรอบปีที่ผ่านมา
3.1 พืช

ที่

ชนิด

พันธุ์ที่
ปลูก

จำนวน
ครั้งที่
ปลูกต่อ
ปี

พื้นที่
ปลูก
(ไร่)

ผลผลิตที่
ได้ต่อปี
รวม(ตัน)

ขายผลผลิต
พ่อค้า

สหกรณ์

อื่น ๆ
ระบุ

ประมาณ
รายได้
ขาย
ผลผลิต
ต่อปี
(บาท)

ประมาณ
ค่าใช้จ่าย
การเกษตร
(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วิธีการขาย

นำไปขายที่ตลาดกลาง

พ่อค้ามาซื้อที่ผลิต

ขายผลผลิตล่วงหน้า

อื่น ๆ............

ปัญหาที่พบในการขาย.............................................................................................................................
3.1.1 ความคิดเห็นในการขายผลผลิตให้กับ
เป็นทางเลือกที่เหมาะสม
ราคาซื้อ-ขาย เป็นธรรม

สหกรณ์(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

การชั่ง-ตวง เชื่อถือได้

ความสะดวก

รับเงินค่าผลผลิตตามข้อตกลง

พอใจการบริการ

อื่น ๆ ระบุ.................................................................................................................................

3.1.2 ความคิดเห็นในการขายผลผลิตให้กับ
เป็นทางเลือกที่เหมาะสม
ราคาซื้อ-ขาย เป็นธรรม

พ่อค้า(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

การชั่ง-ตวง เชื่อถือได้

ความสะดวก

รับเงินค่าผลผลิตตามข้อตกลง

พอใจการบริการ

อื่น ๆ ระบุ.................................................................................................................................

ข้อมูลการใช้ปุ๋ย และปัจจัยการผลิตในรอบปีที่ผ่านมา
ที่
1

รายการ

ซื้อจากสหกรณ์
หน่วย(ระบุขนาด)

ซื้อจากพ่อค้า

จำนวน

หน่วย(ระบุขนาด)

ปุ๋ยเคมี
1.1 สูตร 46-0-0

กก.

กก.

1.2 สูตร 15-15-15

กก.

กก.

1.3 สูตร 16-20-0

กก.

กก.

1.4 อื่น ๆ

กก.

กก.

2

ปุ๋อินทรีย์

กก.

กก.

3

ยาปราบศัตครูพืช
3.1 ชนิดน้ำ

ลิตร.

ลิตร.

3.2 ชนิดเม็ด/ผง

กก.

กก.

4

จำนวน

เมล็ดพันธุ์
4.1
4.2
3.2 สัตว์

3.2.1 สัตว์บก
ที่

ชนิดสัตว์

จำนวนสัตว์
(ตัว)

รายได้ต่อปี
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
(บาท)

จำนวนสัตว์
(ตัว)

รายได้ต่อปี
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
(บาท)

ประมาณค่าใช้
จ่ายการเกษตร
(บาท)

อาหารสัตว์
(กก)

เวชภัณฆ์
(กก)

อาหารเสริม
(ลิตร/กก)

1
2
3
4
3.2.1 สัตว์น้ำ
ที่
1
2
3
4

ชนิดสัตว์น้ำ

ประมาณค่าใช้
จ่ายการเกษตร
(บาท)

อาหารสัตว์
(กก)

เวชภัณฆ์
(กก)

อาหารเสริม
(ลิตร/กก)

ส่วนที่ 4 ปัญหาที่พบในการประกอบอาชีพ
ก. ปัญหาด้านการผลิต

ก.1 ที่ดินเพื่อการเกษตร

ไม่มีปัญหา

ก.3 เมล็ดพันธุ์,ต้นพันธุ์

ไม่มีปัญหา ไม่มีเมล็ดพันธุ์
คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน

ก.2 แหล่งน้ำ

ก.4 ปุ๋ย,ยา.สารเคมี

ไม่มีปัญหา

ไม่มีปัญหา

ก.5 ความรู้/เทคโนโลยี

ไม่มีปัญหา

ปัญหาคือ.................................................

ปัญหาคือ..................................................
ราคาแพง

มีน้อย

ไม่เพียงพอ

ราคาแพง

ปลอมปน

อื่น ๆ...............

ขาดแหล่งความรู้

ก.6 ความรู้ แนวโน้มความต้องการของตลาด นโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ
ไม่มีปัญหา

ทราบเล็กน้อย-ไม่เข้าใจ

อื่น ๆ..................

ข. ข้อมูลด้านการตลาดอื่น ๆ
ข.1 ตลาดรับซื้อ

ไม่มีปัญหา

ข.2 สถานที่เก็บผลผลิต

ไม่มีตลาดแน่นอน

ไม่มีปัญหา

มี

เข้าใจปานกลาง

ไม่สนใจติดตาม

มีตลาดไม่พอใจราคาขาย

มีไม่พอ

ไม่มี

ต้องการ

ไม่ต้องการ

อื่น ๆ...............

ไม่จำเป็นต้องมีที่เก็บ

ข.3 ข้อมูลด้านการตลาด

ไม่มีปัญหา

ไม่ทราบ

ทราบจากแหล่งใด ระบุ..........................

ข.5 ราคาที่ได้

ไม่มีปัญหา

ราคาต่ำ

เหมาะสม

ข.4 ความต้องการข้อมูลทางการตลาด

ไม่มีปัญหา

ข.6 ช่องทางข้อมูลด้านการตลาดพืชผลเกษตรได้รับจากแหล่งใดสะดวกที่สุด
เกษตรตำบล
สถานีวิทยุ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โทรทัศน์

ความต้องการการช่วยเหลือในด้านเกษตร

สหกรณ์

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

วิทยุชุมชน

อื่น ๆ.....................................

ด้านการผลิต(ช่วยอะไร อย่างไร)

..................................................................................................................
..................................................................................................................
ด้านการตลาด(ช่วยอะไร อย่างไร)

..................................................................................................................
..................................................................................................................

ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านหนี้สิน
ที่

เจ้าหนี้

1

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

2

ธกส.

3

ธนาคารอื่น

4

กองทุนหมู่บ้าน ฯ

5

พ่อค้าคนกลาง/นายทุน

6

ญาติ/เพื่อนบ้าน

7

อื่น ๆ (ระบุ)......................
รวม

จำนวนเงินเป็นหนี้ (บาท)

สถานะหนี้ (ทำเครื่องหมาย )
หนี้ปก

หนี้ค้าง/ฟ้องดำเนินคดี

ส่วนที่ 6 ข้อมูลการผลิต(พืช/เลี้ยงสัตว์ ปีปัจจุบัน) (พืชที่ปลูก หรือสัตว์ที่เลี้ยงแล้วในปีนี้ และที่คาดว่าจะปลูกพืช
หรือเลี้ยงสัตว์ในปีนี้)
พืช
ที่

สัตว์/ประมง

การปลูกพืช
ชนิด พันธุ์

ปลูกแล้ว จะปลูก
(ไร่)

(ไร่)

การเลี้ยงสัตว์
ผลผลิตที่คาด
มูลค่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ขาย
ว่าจะได้
ชนิด พันธุ์
(บาท)
(ตัน)
เลี้ยงแล้ว คาดว่าจะเลี้ยง
(ตัว)
(ตัว)

1
2
3
4
5
6
รวม

รวม

ส่วนที่ 7 ข้อมูลการเลี้ยงโคนม
เบอร์ถัง

ลูกโค

โครุ่น

โคสาว

โคสาว

โคสาว

แม่โครีดนม

แม่โคราย

รวม(ตัว)
0-1
1เดือน-1ปี(ตัว) 1ปี-2ปี(ตัว) 2ปีไม่ท้อง(ตัว) ท้อง(ตัว) ท้อง(ตัว) ไม่ท้อง(ตัว) รวม(ตัว) ท้อง(ตัว) ไม่ท้อง(ตัว) รวม(ตัว)
เดือน(ตัว)

(ลงชื่อ)........................................................ผู้สำรวจข้อมูล
(........................................................)
วันที่.............../.............../255...............

