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นิยามศัพทการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
อางอิงจากระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณวาดวยการข้ึน

ทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 ขอ 6 ใหนายทะเบียนกําหนดการข้ึนทะเบียนเกษตรกรเปนรายสินคา หรือราย
ครัวเรือนไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหเปนไปตามท่ี
หนวยงานรับข้ึนทะเบียนกําหนด รายละเอียดในภาคผนวก 2 

กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะหนวยงานรับข้ึนทะเบียน จึงขอกําหนดนิยามศัพทในการข้ึนทะเบียน
เกษตรกร ดังนี้ 
นิยามศัพทท่ัวไป  

1. เกษตรกร หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีประกอบการเกษตร หรือนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงคในการประกอบ 
การเกษตร และไดข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวกับกรมสงเสริมการเกษตร  

2. ครัวเรือน หมายถึง บุคคลคนเดียว หรือหลายคนท่ีอาศัยอยูในบานหรือสถานท่ีอยูเดียวกันและจัดหา 
หรือใชสิ่งอุปโภคบริโภคอันจําเปนแกการครองชีพรวมกัน 

ทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร เม่ือถูกนําไปใชเพ่ือใหความชวยเหลือตามมาตรการภาครัฐตางๆ 
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 เปนตนมา กําหนดให 1 ทะเบียนบาน เทากับ 1 ครัวเรือน 

3. ครัวเรือนเกษตร หมายถึง บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนท่ีประกอบการเกษตร 
4. ประกอบการเกษตร หมายถึง การปลูกพืช การทํานาเกลือสมุทร และการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือการบริโภคหรือจําหนายหรือใชงานในฟารม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 
ท้ังนี้ การประกอบการเกษตรท่ีกรมสงเสริมการเกษตรรับข้ึนทะเบียนและการคํานวณเนื้อท่ีข้ันต่ํา 

รายละเอียดในบทท่ี 2 และภาคผนวกท่ี 8 
5. นิติบุคคล หมายถึง นิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงคในการประกอบการเกษตร 
6. ผูขอข้ึนทะเบียน หมายถึง (1) บุคคลธรรมดา ซ่ึงประกอบการเกษตรและเปนผูขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

ในนามครัวเรือน (2) บุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหเปนผูขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
ในนามนิติบุคคล 

7. หนวยงานรับข้ึนทะเบียน หมายถึง สวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ท่ีไดรับมอบหมายจากนายทะเบียนใหดําเนินการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

8. ผูรับข้ึนทะเบียน หมายถึง เจาหนาท่ีของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากนายทะเบียนหรือผูชวยนายทะเบียนแลวแตกรณี ใหทําหนาท่ีรับข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร 

9. แบบคํารอง หมายถึง เอกสารท่ีนายทะเบียนกําหนดข้ึนสําหรับใชบันทึกขอมูลเกษตรกรเพ่ือเปน 
หลักฐานการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
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นิยามศัพทในแบบ ทบก. 
1. หัวหนาครัวเรือน หมายถึง เกษตรกรท่ีไดรับมอบหมายจากครัวเรือนเกษตรใหเปนผูแจงขอมูล 

ข้ึนทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยไมจําเปนตองเปนหัวหนาครัวเรือนตามทะเบียนบาน 
2. อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพท่ีใชเวลาสวนใหญ ในการประกอบกิจกรรมนั้นๆ กรณีท่ีผูขอข้ึนทะเบียนเปน 

ผูท่ีมีเงินเดือนประจํา ใหถือวาอาชีพหลักคือรับเงินเดือนประจํา 
3. อาชีพรอง หมายถึง อาชีพท่ีใชเวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก อยางไรก็ตามมีความเปนไปไดวา 

บุคคลอาจมีอาชีพหลัก ไมมีอาชีพรอง 
4. รับเงินเดือนประจํา หมายถึง อาชีพของบุคคลท่ีเปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ขาราชการการเมือง 

เจาหนาท่ีของรัฐ พนักงานบริษัท ลูกจางท่ีรับเงินเปนรายเดือน 
5. รับจางทางการเกษตร หมายถึง การรับจางดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของอยูกับกระบวนการผลิตสินคาเกษตร  

เชน ไถ พรวน ปลูก ดายหญา สูบน้ํา ใสปุย เก็บเก่ียว โดยไดรับคาตอบแทนท้ังท่ีเปนเงินสดหรือไมเปนเงินสด 
6. ประกอบธุรกิจการคา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมคาขายภายใตการบริหารจัดการและมีรายรับ 

รายจายของตนเอง 
7. รับจางท่ัวไป หมายถึง การรับจางดําเนินกิจกรรมท่ีไมเก่ียวของกับกระบวนการผลิตสินคาเกษตร  

เชน รับจางกอสราง รับจางขนสง เปนตน 
8. ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) หมายถึง การทําเกษตรสมัยใหม 

ในยุคโลกาภิวัตน ดวยการใชเทคโนโลยีหรือหุนยนต เครื่องจักรกลทางการเกษตร ฯลฯ ท่ีมีความแมนยําสูง 
เขามาชวยในการทํางาน โดยใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม ปลอดภัยตอผูบริโภค และใชทรัพยากรใหคุมคาท่ีสุด 

8.1 ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ หมายถึง การนําเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเขามาประยุกตใชภายใน 
โรงเรือนเปนระบบปด เพ่ือใหสามารถควบคุมสภาพแวดลอมภายในโรงเรือนไดงายชื้น เชน อุณหภูมิความชื้น 
ปริมาณแสงแดดท่ีพืชจะไดรับ เปนตน ซ่ึงจะถูกควบคุมโดยระบบโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ เหมาะสําหรับการปลูก
พืชเศรษฐกิจท่ีมีมูลคาสูง 

8.2 ระบบเซ็นเซอรอัตโนมัติ/ก่ึงอัตโนมัติ   
ระบบเซ็นเซอรอัตโนมัติ หมายถึง ระบบใดๆ หรือกลไกท่ีสามารถเริ่มทํางานไดดวยตัวเอง  

โดยทํางานตามโปรแกรมท่ีวางไว เชน ระบบรดน้ําอัตโนมัติ ระบบตรวจวัดความชื้นในดินโดยระบบอัตโนมัติ 
เปนการใชกลไกคอมพิวเตอร หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสควบคุม จะทํางานถูกตองตอเม่ือมีการวางแผนเปนระบบ  

ระบบเซ็นเซอรก่ึงอัตโนมัติ หมายถึง ระบบท่ีทํางานคลายกับระบบเซ็นเซอรอัตโนมัติ 
แตไมสามารถท่ีจะทํางานไดดวยตนเองตลอดครบวงจรของระบบ ตองมีคนหรือระบบการทํางานอ่ืนๆ ท่ีสั่งการ
เขามาชวยในการดําเนินงาน 

8.3 ระบบ IOT (Internet Of things) หมายถึง การท่ีอุปกรณตางๆ สิ่งตางๆ ไดถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอยาง 
สูโลกอินเตอรเน็ต ทําใหมนุษยสามารถสั่งการควบคุมการใชงานอุปกรณตางๆ ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต 
เชน การเปด-ปด อุปกรณภายในโรงเรอืนเพ่ือการเกษตร การสั่งการระยะไกลเพ่ือควบคุมการทํางานของระบบ
ใหน้ําเพ่ือการเกษตร เปนตน 

9. สมาชิกในครัวเรือน หมายถึง สมาชิกผูอยูอาศัย กินและใชเครื่องอุปโภคบริโภครวมกัน อาจเปนสมาชิก
ในครัวเรือนตามทะเบียนบานหรืออยูตางทะเบียนบานก็ได  
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10. รายได/หนี้สิน ท้ังในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ในปท่ีผานมา (พฤษภาคม 2564  
ถึง เมษายน 2565) 
           10.1 รายได หมายถึง รายไดจากผลผลิตทางการเกษตรและรายไดจากแหลงอ่ืนๆ ท่ีไดรับในปท่ีผานมา    
(ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) 

  1) รายไดในภาคเกษตร หมายถึง รายไดจากการประกอบกิจกรรมการเกษตร 
  2) รายไดนอกภาคเกษตร หมายถึง รายไดท่ีมาจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชกิจกรรมการเกษตร 

             10.2 หนี้สิน หมายถึง หนี้ท่ีกูยืมจากแหลงเงินทุนตางๆ ท้ังท่ีเปนสถาบันการเงิน บุคคล และสถาบันตางๆ  
ท่ีไมใชธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีถูกตองตามกฎหมาย เชน นายทุน พอคา ในปท่ีผานมา 

   1) หนี้สินในภาคเกษตร หมายถึง การกูยืมมาเพ่ือการลงทุนในการประกอบกิจกรรมการเกษตร 
       2) หนี้สินนอกภาคเกษตร หมายถึง การกูยืมมาเพ่ือเปนประโยชนนอกเหนือจากการลงทุน 

ในการประกอบกิจกรรมการเกษตร เชน การประกอบอาชีพอ่ืนๆ การบริโภค การศึกษา 
11. เครื่องจักรกลการเกษตร หมายถึง เครื่องจักรท่ีใชในงานเกษตร ซ่ึงอาจมีการใชเพ่ือการอ่ืนดวยก็ได  

แบงเปน 8 หมวด อธิบายเฉพาะบางรายการ ดังนี้ 
11.1 เครื่องตนกําลัง หมายถึง อุปกรณท่ีใชเปนตนกําลังขับเคลื่อน หรือฉุดลากเครื่องมือตางๆ เชน  

รถแทรกเตอร เครื่องยนตเกษตรสูบเดียว รถไถเดินตาม เครื่องปนไฟ เปนตน 
1) เครื่องปนไฟ (Generator) หมายถึง อุปกรณกําเนิดไฟฟา ตนกําลังเปนเครื่องยนตดีเซลหรือ 

เครื่องยนตเบนซิน 
2) เครื่องยนตเกษตรดีเซล (สูบเดียว) 9-14 แรงมา หมายถึง เครื่องยนตตนกําลังขนาด 1 สูบ ท่ีใช

น้ํามันดีเซล ใชเปนตนกําลังในอุปกรณในการทําการเกษตร เชน รถแทรกเตอร รถไถเดินตาม เครื่องสูบน้ํา  
3) เครื่องยนตเกษตรเบนซิน หมายถึง เครื่องยนตตนกําลังขนาด 1 สูบ ท่ีใชน้ํามันเบนซิน  

ใชเปนตนกําลังในอุปกรณในการทําการเกษตร เชน เครื่องสูบน้ํา เครื่องปนไฟ 
4) เซลลแสงอาทิตย หรือ เซลลสุริยะ (Solar cell) หรือ เซลลโฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic cell) 

หมายถึง อุปกรณไฟฟาซ่ึงทําหนาท่ีแปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเปนพลังงานไฟฟา  
11.2 เครื่องมือเตรียมดิน หมายถึง อุปกรณเตรียมดินเพ่ือการเพาะปลูก ชนิดติดทายรถแทรกเตอร 

หรือมีเครื่องยนตขับเคลื่อนในตัว 
1) ผาลไถ 3-4 จาน หรือ ไถบุกเบิก หมายถึง อุปกรณตอพวงทายรถแทรกเตอร ใชไถเตรียมดินข้ันแรก 

ผาลไถมีจํานวน 3 หรือ 4 จาน  
2) ผาลพรวน 5-7 จาน หรือ ผาลพวง หมายถึง อุปกรณตอพวงทายรถแทรกเตอรใชไถยอยดิน 

ผาลไถมีจํานวน 5 จาน 6 จาน หรือ 7 จาน 
3) ไถระเบิดดินดาน (ริปเปอร) หมายถึง อุปกรณตอพวงทายรถแทรกเตอร ใชไถทําลายชั้นดินดาน 

ขาไถระเบิดดินดานมีจํานวน 1 – 5 ขา  
4) ไถหัวหมู หมายถึง อุปกรณตอพวงทายรถแทรกเตอร ใชไถเตรียมดินข้ันแรก ผาลไถมีจํานวน  

1 จานข้ึนไป 
5) พรวน 2 แถว หมายถึง อุปกรณตอพวงทายรถแทรกเตอร ใชไถยอยดิน จานพรวน มีจํานวน  

20 จานข้ึนไป 
6) รถตีดิน (แบบตีนตะขาบ) หมายถึง เครื่องตนกําลังท่ีใชขับเครื่องมือเตรียมดินแบบโรตารี่

เคลื่อนท่ีโดยลอแบบตีนตะขาบ 
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7) จอบหมุน (โรตารี่) ติดทายรถแทรกเตอร หมายถึง อุปกรณตอพวงทายรถแทรกเตอรใชไถยอยดิน 
ทํางานในลักษณะการหมุนตีดิน โดยตอพวงจากเพลาอํานวยกําลังของรถแทรกเตอร 

8) เครื่องมือปรับหนาดิน (Land Leveling) หมายถึง เครื่องมือท่ีใชในการจัดการผิวหนาดินเดียวกัน 
ท่ียังมีความตางระดับ ใหมีความราบเรียบและมีระดับท่ีสมํ่าเสมอกันมากข้ึน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการจัดการ
เพาะปลูกดีข้ึน ตนพืชมีการเจริญเติบโตท่ีสมํ่าเสมอกันท้ังแปลง  

11.3  เครื่องปลูก/เครื่องมือหยอด หมายถึง เครื่องปลูก หรือเครื่องหยอด ชนิดติดทายรถแทรกเตอร 
หรือมีเครื่องยนตขับเคลื่อนในตัว 

1) เครื่องเพาะกลา หมายถึง เครื่องมือท่ีทําการผลิตกลาขาวใชกับเครื่องดํานา 
2) รถดํานาแบบเดินตาม หมายถึง อุปกรณท่ีใชในการปลูกกลาขาว ใชคนเดินตามเครื่องปลูก  

เครื่องตนกําลังเปนเครื่องยนตสูบเดียว 
3) รถดํานาแบบนั่งขับ อุปกรณท่ีใชในการปลูกกลาขาว เครื่องตนกําลังเปนเครื่องยนตสูบเดียว 

ใชคนนั่งขับเครื่องปลูก เครื่องยนตตนกําลังมีจํานวน 2-3 สูบ 
4) เครื่องหยอดขาว หมายถึง อุปกรณใชในการปลูกขาว แบบติดทายรถไถเดินตาม หรือติดทายรถแทรกเตอร 
5) เครื่องพน/หวานขาว หมายถึง อุปกรณใชในการปลูกขาวแบบเครื่องยนตสะพายหลัง ทํางาน 

โดยอาศัยแรงลมจากเครื่องยนตในการหวานขาว หรือแบบท่ีใชตอพวงทายแทรกเตอร 
6) เครื่องปลูกมันสําปะหลัง หมายถึง อุปกรณใชในการปลูกทอนพันธุมันสําปะหลังตอพวงทายรถแทรกเตอร 
7) เครื่องปลูกออย หมายถึง อุปกรณใชในการปลูกทอนพันธุออยตอพวงทายรถแทรกเตอร 
8) เครื่องปลูกขาวโพด หมายถึง อุปกรณใชในการปลูกขาวโพดตอพวงทายรถแทรกเตอร 

11.4  เครื่องมือดูแลรักษา หมายถึง เครื่องมือดูแลรักษาพืช ประเภทเครื่องพนยา เครื่องใสปุย ฯลฯ  
ชนิดติดทายรถแทรกเตอร หรือ มีเครื่องยนตขับเคลื่อนในตัว 
        1) โดรน (DRONE) หมายถึง เครื่องมือท่ีจัดอยูในประเภทอากาศยานไรคนขับ พัฒนานํามาใชใน
หลายรูปแบบ เชน การนําโดรนมาติดกลองเพ่ือสามารถถายภาพมุมสูง เก็บขอมูลภูมิศาสตร โดรนปฏิบัติการ
พนสารเคมี ปุย ฮอรโมนพืช เปนตน  
        2) เครื่องตัดหญา หมายถึง เครื่องชวยตัดและลดความสูงของหญา 
        3) เครื่องสางใบออย หมายถึง เครื่องท่ีใชสางใบออย จะทํากอนการเก็บเก่ียวออยประมาณ 2 เดือน 
เพ่ือใหแรงงานเขาตัดออยไดสะดวก โดยไมตองเผา 

11.5  เครื่องมือเก็บเก่ียว 
       1) เครื่องตัดออยเปนลํา หมายถึง เครื่องตัดออยท่ีไมมีระบบตัดเปนทอนสั้นๆ ตอพวงกับรถแทรกเตอร 
       2) รถตัดออยเปนทอน หมายถึง รถตัดออยท่ีมีระบบตัดเปนทอน 
11.6  เครื่องสูบน้ํา 

 1) เครื่องสูบน้ําใชเครื่องยนต หมายถึง เครื่องสูบน้ําท่ีใชตนกําลังเปนเครื่องยนตเบนซิน หรือ 
เครื่องยนตดีเซล  

   2) เครื่องสูบน้ําใชไฟฟา หมายถึง เครื่องสูบน้ําท่ีใชตนกําลังเปนมอเตอรไฟฟา  
        3) เครื่องสูบน้ํา หมายถึง บอบาดาล/บอตอก เครื่องสูบน้ําท่ีสูบน้ําจากน้ําใตดิน 

11.7  รถบรรทุกการเกษตร ไมรวมถึงรถกระบะ (รถปกอัพ) 
11.8  เครื่องมือหลังการเก็บเก่ียว  

 เครื่องสับยอย หมายถึง เครื่องลดขนาดเศษก่ิงไมใบไมใหเล็กลงเพ่ือเหมาะแกการนําไปใชประโยชน 
เชน ทําปุย ถานอัดแทง อาหารสัตว เปนตน 
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12. แปลง หมายถึง ผืนท่ีดินท่ีประกอบการเกษตรขนาดยอยสุดท่ีสามารถจําแนกได  ในกรณีเอกสารสิทธิ์ 
ฉบับเดียวแตมีการแบงแยกท่ีดินประกอบการเกษตรกันอยางชัดเจน ใหจําแนกเอกสารสิทธิ์ฉบับนั้น 
ออกเปนคนละแปลง 

13. การถือครองท่ีดิน หมายถึง สิทธิในการครอบครองหรือใชท่ีดินเพ่ือทําการเกษตร ในลักษณะตางๆ  
ของผูถือครอง อาจเปนเนื้อท่ีของตนเอง หรือเปนเนื้อท่ีไมใชของตนเอง โดยแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ  
ของครัวเรือน เชา และอ่ืนๆ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

13.1  ของครัวเรือน หมายถึง ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายหรือเอกสารแสดงวาไดเขาถือครอง  
เชน โฉนด น.ส.4  น.ส.3  ส.ป.ก.4-01  ส.ค.1  กสน.5 และ สทก.1 เปนตน ท่ีครอบครองโดยคนในครัวเรือน 

13.2  เชา หมายถึง ท่ีดินท่ีเชาจากผูอ่ืนโดยจายคาเชาเปนเงินสดหรือผลผลิต ตามแตจะตกลง 
หรือทําสัญญากับเจาของท่ีดิน  

13.3  อ่ืนๆ หมายถึง ท่ีดินท่ีผูถือครองเขาไปทําการเกษตร โดยไมมีกรรมสิทธิ์หรือไมไดจายคาเชา 
 เชน ท่ีดินท่ีบุคคลอ่ืนอนุญาตใหทําประโยชนไดโดยไมตองจายคาตอบแทน 

14. นิยามศัพทเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน หมายถึง ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายหรือเอกสารท่ีแสดงวา 
ไดเขาถือครอง เชน โฉนด น.ส.4 น.ส.3 ส.ป.ก.4-01 ส.ค.1 กสน.5 และ สทก.1 เปนตน โดยความหมาย 
ของเอกสารสิทธิ์บางชนิด ดังนี้ 

14.1 น.ส.3 หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือ มาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497  
ไดใหความหมายวาเปน หนังสือคํารับรองจากพนักงานเจาหนาท่ีวา ไดทําประโยชนในท่ีดินแลว จะตอง 
เปนท่ีดินท่ีผูมีสิทธิ์ในท่ีดินไดครอบครองและทําประโยชนแลว และเปนท่ีดินท่ีสามารถออกหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน ไดตามกฎหมาย คือ จะตองไมใชท่ีดินท่ีราษฎรใชประโยชนรวมกัน เชน ทางน้ํา ทางหลวง 
ทะเลสาบ ท่ีชายตลิ่ง ท่ีเขา ท่ีภูเขา ท่ีเกาะ ในการดําเนินการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน พนักงาน
เจาหนาท่ีจะออกใหแกผูครอบครองท่ีดินท่ีไดทําประโยชนในท่ีดินครบตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายไดกําหนดไว   
การออกหนังสือรับรองการทําประโยชนมีความสําคัญแกราษฎรเปนอยางมากเพราะสามารถจะใชเปนหลักฐาน
ในการแสดงการครอบครองของเจาของท่ีดิน แตการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนจะตองมีการรังวัด
ตรวจสอบจํานวนเนื้อท่ีใหแนนอนและมีการปกหลักกําหนดเขตท่ีดิน โดยหนังสือรับรองการทําประโยชนมี 3 แบบ ดังนี้ 

(1) แบบ น.ส.3 ก. ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองท่ีท่ีมีระวางรูปถายทางอากาศ 
(2) แบบ น.ส.3 ข. ใชในการออกหนงัสือรับรองการทําประโยชนในทองท่ีท่ีไมมีระวางรูปถายทางอากาศ 
(3) แบบ น.ส.3 ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองท่ีอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวขางตน 

14.2  ส.ป.ก.4 คือ หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดินในท่ีของรัฐไมใชเอกสาร 
แสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน จะไมสามารถโอนสิทธิ์การทําประโยชนในพ้ืนท่ีใหแกบุคคลอ่ืนได ยกเวน คูสมรส บุตร เทานั้น  
มีแบบตางๆ เชน ส.ป.ก. 4-01 / ส.ป.ก. 4-01 ก / ส.ป.ก. 4-01 ข / ส.ป.ก. 4-01 ค / ส.ป.ก. 4-14 ก /  
ส.ป.ก. 4-18 ข / ส.ป.ก. 4-28 ก / ส.ป.ก. 4-28 ข 
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14.3  กสน. เปนหนังสือแสดงการทําประโยชน ซ่ึงออกใหนิคมสหกรณ ตาม พ.ร.บ. จัดท่ีดิน 

เพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 การไดสิทธิ์ในท่ีดินของสมาชิกนิคมสหกรณ การจัดการท่ีดินลักษณะนี้   
กฎหมายมุงท่ีจะใหสมาชิกนิคมสหกรณผูไดรับการจัดสรรท่ีดินท่ีไดรับกรรมสิทธิ์ท่ีดิน (โฉนดท่ีดินหรือตราจอง 
ท่ีตราวาไดทําประโยชนแลว) หรือสิทธิ์ครอบครอง (น.ส.3) เม่ือสมาชิกนิคมสหกรณนั้นๆ ปฏิบัติตามกฎหมายไว คือ 
                     (1) เม่ือสมาชิกนิคมสหกรณไดทําประโยชนท่ีดินแลว 

(2) เปนสมาชิกนิคมสหกรณมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
(3) ชําระเงินคาชวยทุนรัฐบาลเรียบรอย 
(4) ชําระหนี้เก่ียวกับกิจการของนิคมใหแกทางราชการเรียบรอยแลว  

สมาชิกนิคมสหกรณท่ีปฏิบัติครบตามหลักเกณฑ ท้ัง 4 ขอ ดังกลาว กรมสงเสริมสหกรณจะออกหนังสือ 
แสดงการทําประโยชนใหแกสมาชิกนิคมสหกรณนั้น ๆ เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ท่ีตนเปนสมาชิกอยู เม่ือไดรับอนุญาตแลวสมาชิกนิคมสหกรณผูนั้นก็สามารถนําหลักฐานดังกลาวไปออกโฉนดท่ีดิน 
หรือ น.ส. 3 ผูไดมาซ่ึงท่ีดินจะโอนท่ีดินไปใหผูอ่ืนไมได นอกจากตกทอดทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณท่ีเปน
สมาชิกอยู และภายในกําหนดเวลาดังกลาว ท่ีดินนั้นไมอยูในความรับผิดชอบแหงการบังคับคดีดวย  

14.4  น.ค. มี 2 แบบ คือ น.ค.1 และ น.ค. 3   
(1) น.ค. 1 คือ ท่ีดินเขตนิคม การเขาครอบครองทําประโยชน กรรมสิทธิ์เปนของรัฐ 
(2) น.ค. 3 เปนเอกสารท่ีออกสืบเนื่องจาก น.ค.1 ซ่ึงเปนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน 

ในเขตนิคมสรางตนเอง โดยกรมประชาสงเคราะห (ปจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) จะเปนผูออกให กับบุคคล
ท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกนิคมตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติจัดท่ีดิน เพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511
ตอมาเม่ือสมาชิกของนิคมไดเขาทําประโยชนในท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตเกินกวา 5 ป ไดชําระเงินชวยทุนท่ีรัฐบาลไดลงไปแลว 
และชําระหนี้สินเก่ียวกับกิจการนิคมใหทางราชการแลว ก็จะไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค.3)  
เปนหลักฐาน สมาชิกนิคมสรางตนเองท่ีไดรับ หนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค.3) แลว มาตรา 11 วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 บัญญัติใหสามารถนําหลักฐานดังกลาวขอโฉนดท่ีดิน
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินได ถาเปนการขอออกโฉนดท่ีดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
จะตองยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ีท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา หรือสํานักงานท่ีดิน
สวนแยกที่ที่ดินนั้นตั้งอยูในเขตอํานาจถาเปนการออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
ตามมาตรา 58 ทวิ วรรคสอง (1) แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดเขาไปดําเนินการเดินสํารวจรังวัด
ออกโฉนดท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง และไดเขาไปทําการสํารวจรังวัดถึงท่ีดินของผูใด หากผูนั้นมีหลักฐาน 
น.ค.3 ก็สามารถนํา น.ค.3 เปนหลักฐานในการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินได โฉนดท่ีดินท่ีไดออกจากหลักฐาน 
น.ค.3 จะถูกกําหนดหามโอน 5 ป นับแตวันท่ีไดรับโฉนดท่ีดิน เวนแตตกทอดทางมรดก และในกําหนดเวลา
หามโอนนี้ท่ีดินไมอยูในขายแหงการบังคับคดี ท้ังนี้ ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 
พ.ศ. 2511 

14.5  ส.ท.ก. คือ หนังสืออนุญาตใหทําประโยชนไดถูกตองตามกฎหมายในท่ีดินปาสงวนแหงชาติ 
เปนการชั่วคราว ไดคราวละ 5 ป ออกโดยกรมปาไม สามารถตกทอดไดทางมรดก แบงเปน  

(1) ส.ท.ก. 1 ก. อนุญาตใหทําประโยชน ไดไมเกิน 20 ไร ไมเสียคาธรรมเนียมในคราวแรก 
(2) ส.ท.ก. 2 ก. คือ ท่ี ส.ท.ก. 1 ก แตเสียคาธรรมเนียม ในคราวตอมา  
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ดังนั้น หาก ส.ท.ก. 1 ก ฉบับใดท่ีมีอายุเกิน 5 ป ในวันท่ีข้ึนทะเบียนใหสันนิษฐานวาอาจเปลี่ยนแปลงเปน ส.ท.ก.2 ก  
ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบใหละเอียด สําหรับ ส.ท.ก.1 ขออนุญาตเพ่ือการปลูกปาหรือไมยืนตนทําประโยชน ไมเกิน 35 ไร 
และไมควรมีไมยืนตนนอยกวา 20 ตนตอไร 

14.6 ส.ค.1 คือใบแจงการครอบครองท่ีดิน เปนหลักฐานวาตนครอบครองท่ีดินแปลงใดอยู  
(ปจจุบันไมมีการแจง ส.ค. 1 อีกแลว) ส.ค. 1 ไมใชหนังสือแสดงสิทธิ์ท่ีดิน เพราะไมใชหลักฐานท่ีทางราชการออกให
เพียงแตเปนการแจงการครอบครองท่ีดินเทานั้น ดังนั้น ส.ค. 1 จึงทําการโอนกันไดเพียงแตแสดงเจตนา 
สละการครอบครองเทานั้น และไมยึดถือ พรอมสงมอบใหผูรับโอนก็ถือวาเปนการโอนกันโดยชอบแลว ผูมี ส.ค.1  
มีสิทธิ์นํามาขอออกโฉนด หรือ น.ส.3 น.ส.3 ก และ น.ส.3 ข ไดตามเง่ือนไขของทางราชการ 

15. พ้ืนท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรมีการทํากิจกรรมการเกษตรในพ้ืนท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ 
แตอนุโลมใหเกษตรกรสามารถข้ึนทะเบียนได เพ่ือใหทราบสถานการณการเพาะปลูกของเกษตรกร และ
ประมาณการผลผลิตท่ีจะออกสูตลาดในชวงเวลาตางๆ ไดอยางถูกตอง โดยจะตองมีผูนําชุมชนเปนผูรับรองการ
เขาใชประโยชนในพ้ืนท่ี และเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนตองไมอางกรรมสิทธิ์ หรือถือครองพ้ืนท่ีนั้น ท้ังนี้ ใหรวมถึง
พ้ืนท่ีในเขตปาไม ปาอุทยานแหงชาติ ปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลน และใหหมายรวมถึงประเภทเอกสาร
ดังตอไปนี้ดวย  

(1) แบบหมายเลข 2  
(2) ส.ป.ก. 4 
(3) ส.ป.ก. 4-98 
(4) ส.ป.ก. / สร 5 ก 
(5) ส.ท.ก. 2 
(6) ปส. 29 
(7) ช.ส. 4 
(8) ส.ธ. 1 
(9) หนังสือรับรองของหนวยงานราชการทหาร 
(10) แบบ ทบ.9 
(11) หนังสืออนุญาตใหใชท่ีดินของรัฐแกไขความยากจน 
(12) บันทึกขอตกลงการใหใชท่ีดินของสวนราชการ 
(13) ใบรับเงินบํารุงทองท่ี ภ.บ.ท. 5 / ภ.บ.ท. 6 และ ภ.บ.ท. 11 
(14) พ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธิ์แตไมสามารถนําเอกสารหลักฐานซ่ึงแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน หรือหนังสือ

อนุญาตจากเจาของท่ีดิน หรือหนังสืออนุญาตจากหนวยงานราชการ ใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรได
เขาครอบครองทํากิจกรรมการเกษตรอยู มาแสดงตอเจาหนาท่ีได  

หากมีการประมวลผลจัดสงขอมูลเพ่ือเขารวมโครงการ มาตรการตางๆ พ้ืนท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์และ
ประเภทเอกสารท่ีอยูในกลุมนี้ จะถูกจัดอยูในกลุมไมมีเอกสารสิทธิ์ ซ่ึงจะไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการ มาตรการ 
หรือไม ใหเปนไปตามเง่ือนไขของโครงการ มาตรการนั้นๆ 
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16. เขตชลประทาน หมายถึง เขตพ้ืนท่ีของการพัฒนาทรัพยากรน้ํา โดยการจัดสรรน้ําเพ่ือใชประโยชน 

ในดานเกษตรกรรม ดังนั้น พ้ืนท่ีการเกษตรจึงถูกตีความใหอยูในหรือนอกเขตชลประทาน อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น 
16.1 นอกเขตชลประทาน หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีใชในการเพาะปลูกพืชท่ีอยูนอกเขตชลประทาน 
16.2 ในเขตชลประทาน หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีใชในการเพาะปลูกพืชท่ีอยูในเขตท่ีมีชลประทาน 

17. แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร หมายถึง แหลงน้าํท่ีเกษตรกรสามารถนําไปใชเพ่ือการเพาะปลูกในแตละแปลงปลูก  
ในปการผลิตท่ีผานมาวาเปนของตนเองหรือเปนของสาธารณะ ซ่ึงแตละแปลงปลูกสามารถมีแหลงน้ํามากกวา 1 แหลง 

17.1 บอน้ําตื้น หมายถึง แหลงน้ําผิวดินท่ีสามารถขุดนําน้ํามาใชรวมถึงลักษณะบอน้ําท่ีใสปลอกซีเมนต  
ไม คอนกรีต หรือบอดินถาวรท่ีใชเปนประจํา 

17.2 บอบาดาล หมายถึง รูหรือปลองท่ีเจาะถึงชั้นน้ําใตดิน ท่ีสามารถนําน้ําข้ึนมาใชมีความลึก 
จากผิวดิน ไมนอยกวา 10 เมตร 

17.3 สระน้ํา หมายถึง แหลงน้ําผิวดินท่ีถูกกักเก็บในพ้ืนท่ีลุม สระท่ีขุดเปนท่ีเก็บกักน้ํา 
17.4 ไมมีแหลงน้ําสําหรับเพาะปลูก หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีไมมีแหลงน้ําในการเพาะปลูกท้ังท่ีเปนของตนเอง 

และแหลงน้ําสาธารณะ 
18. วิธีการใหน้ํา  

18.1 สปริงเกลอร หมายถึง ระบบใหน้ําแบบฝนโปรย จายน้ําเปนวงกวาง ประมาณ 9 – 24 เมตร 
18.2 มินิสปริงเกลอร หมายถึง ระบบใหน้ําแบบฝนโปรย จายน้ําเปนวงกวาง ประมาณ 4 – 8 เมตร 
18.3 น้ําหยด หมายถึง ระบบการใหน้ําแบบเฉพาะจุด เปนระบบท่ีใชแรงดัน 5 - 10 เมตร  

อัตราการไหลของหัวปลอยน้ํา 2 - 8 ลิตรตอชั่วโมง 
19. คาพิกัดภูมิศาสตรท่ีตั้งแปลง/ฟารม ในระบบทะเบียนเกษตรกร คือ คาตัวเลข X Y และ Zone  

(ในระบบพิกัดแบบ UTM) หรือ คาตัวเลข ละติจูด (Latitude) ลองจิจูด (Longitude) (ในระบบพิกัดแบบ GCS) 
ท่ีเปนคาบอกตําแหนงบนพ้ืนผิวโลกของแปลงกิจกรรมท่ีมาข้ึนทะเบียนเกษตรกร โดยไดคาพิกัดจากเครื่อง GPS 
/GPS Application ในโทรศัพท Smartphone / โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตรอ่ืนๆ เชน QGIS, Google Earth เปนตน  
            พิกัดระบบ UTM พ้ืนท่ีประเทศไทยสวนใหญจะอยูใน Zone 47 โดยมีคาตัวเลขโดยประมาณของ
คา X ตั้งแต 320,000 จนถึง 820,000 และคา Y ตั้งแต 618,000 จนถึง 2,227,000 สวนพ้ืนท่ีท่ีอยูใน Zone 48 
จะเปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใตบางสวน จะมีคาตัวเลขโดยประมาณ
ของคา X ตั้งแต 180,000 จนถึง 569,000 และคา Y ตั้งแต 666,000 จนถึง 2,040,000 ตัวอยางคาพิกัด
กลางแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรท่ีจังหวัดนครสวรรค มีคา X : 620306 Y : 1735351 Zone = 47 และคาพิกัด
กลางแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรท่ีจังหวัมหาสารคาม มีคา X : 318309 Y : 1789832 Zone = 48 
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   พิกัดระบบ GCS (ละติจูด ลองจิจูด) จะไมมีการกรอกคา Zone จะกรอกเพียงคา ละติจูด (Latitude) 
และ ลองจิจูด (Longitude) ท่ีเปนหนวยทศนิยม 4 ตาํแหนงข้ึนไปเทานั้น ซ่ึงคาละติจูดนั้น มีคาระหวาง 
5.5000 – 20.5000 สวนคาลองจิจูดนั้น มีคาระหวาง 96.5000 – 106.0000 ตัวอยางคาพิกัดกลางแปลง
เพาะปลูกของเกษตรกรท่ีจังหวัดนครราชสีมา มีคาละติจูด = 15.0612 และคาลองจิจูด = 102.0845 
 
ตารางแสดงคาพิกัดท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีและโซนท่ีครอบคลุมจังหวัดตางๆ ในประเทศไทย 

 Zone 47 Zone 48 

คาพิกัด X ระหวาง 320,000 - 820,000 ระหวาง 180,000 - 569,000 

คาพิกัด Y ระหวาง 618,000 - 2,227,000 ระหวาง 666,000 - 2,040,000 

จังหวัดภายใน ZONE จังหวัดภายใน สสก.1 ท้ังหมด 

จังหวัดภายใน สสก.4 ยกเวน จ.เลย
(บางสวน) จ.หนองบัวลําภู (บางสวน)  
จ.ขอนแกน (บางสวน) จ.ชัยภมิู (บางสวน)  
จ.นครราชสีมา (บางสวน) 

 จังหวัดภายใน สสก.2 ท้ังหมด 

  
 

จังหวัดภายใน สสก.3  
ยกเวน จ.ตราด (ท้ังจังหวัด) จ.ปราจีนบุรี
(บางสวน) จ.จันทบุรี (บางสวน) จ.สระแกว
(บางสวน)  

 จังหวัดภายใน สสก.5  ยกเวน จ.นราธิวาส 
(บางสวน) 

  

 จังหวัดภายใน สสก.6 ท้ังหมด   

 

ระบบพิกัด GCS (Latitude,Longitude) 

ละติจูด                      ระหวาง 5.5000 – 20.5000 

ลองจิจูด ระหวาง 96.5000 – 106.0000  
 

20. สวนเดี่ยว หมายถึง การเพาะปลูกไมผล ไมยืนตนรวมถึงพืชกลุมอ่ืนๆ ท่ีมีการเพาะปลูกชนิดเดียว  
ในแปลง/พ้ืนท่ีนั้นๆ มีอาณาเขตของสวนเดนชัด สามารถบอกจํานวนตนและเนื้อท่ีของไมผล ไมยืนตนได 

21. สวนแซม หมายถึง การปลูกพืชตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไปบนพ้ืนท่ีเดียวกันในเวลาเดียวกัน โดยปลูกพืชแซม 
ลงในระหวางแถวของพืชหลัก 
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การพิจารณาสวนแซม (ไมผลไมยืนตนเปนพืชหลัก ปลูกแซมดวยพืชอายุสั้น-พืชลมลุก) 
1) พืชแซมท่ีตองการแสงมาก เชน ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว หญาเลี้ยงสัตว สับปะรด  

ปลูกแซมไดไมเกิน 4 ปแรกของการปลูกพืชหลัก กรณีพืชแซมท่ีเปนพืชเก้ือกูลกันจะไมกําหนดระยะเวลาการแซม 
2) การคิดพ้ืนท่ีปลูกของพืชแซม 

- กรณีพืชหลัก ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมผล ไมยืนตน แซมดวยพืชอายุสั ้น (เฉพาะ 
พืชแซมท่ีตองการแสงมาก เชน ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว หญาเลี้ยงสัตว สับปะรด) หรือพืชอายุ
มากกวา 1 ป หรือไวหนอไวตอ สามารถคงพ้ืนท่ี 1 - 4 ป โดยคิดท่ีรอยละ 80 ของพ้ืนท่ีปลูกของพืชหลัก 

- กรณีพืชหลักเปนไมผล ไมยืนตน ตางๆ เชน มังคุด มะพราว แซมดวยพืชท่ีเก้ือกูลกัน สามารถ 
ปลูกไดเต็มพ้ืนท่ี 

22. สวนผสม หมายถึง การเพาะปลูกพืชหลายชนิดปะปนกัน ในพ้ืนท่ีเดียวกัน มีอาณาเขตของสวนท่ีแนนอน 
แตระยะปลูกของพืชแตละชนิดไมแนนอน และอาจมีการเลี้ยงสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารวมดวย 

การคิดพ้ืนท่ีปลูกของสวนผสมหากเปนไมผลไมยืนตนใหนับเปนจํานวนตน  
23. การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ หมายถึง แมลงท่ีสามารถนํามาเลี้ยงเปนอาชีพใหกับเกษตรกรและสราง 

มูลคาทางเศรษฐกิจท้ังระดับชุมชนหรือระดบัประเทศ  
24. เกษตรกรรมยั่งยนื (Sustainable agriculture) หมายถึง การทําการเกษตรท่ีตอบสนองตอความตองการ 

ของผูบริโภค เปนมิตรกับสภาพแวดลอม และความสมดุลของสภาพธรรมชาติ เปนระบบการผลิตทางการเกษตร
หรือระบบฟารมในรูปแบบตางๆ ท่ีเหมาะสมกับภูมินิเวศของแตละพ้ืนท่ี จัดเปนระบบการผลิตท่ีเหมาะสม 
(Appropriate production system) ซ่ึงจําแนกตามลักษณะการผลิตวาจะเนนหนักดานใด หรือมีจุดเดนท่ีตางกัน
ออกไปอยางไร มีรูปแบบระบบเกษตรกรรม 5 รูปแบบ ไดแก 

24.1 เกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เนนกิจกรรมการผลิตมากกวาสองกิจกรรมข้ึนไป 
ในเวลาเดียวกัน และกิจกรรมเหลานี้เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหมากข้ึนจากการใชประโยชน
ทรัพยากรท่ีดินท่ีมีจํากัด ในไรนาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

- มีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไป ตองทําในเวลาและสถานท่ีเดียวกัน  
- เกิดการเก้ือกูลกันอยางตอเนื่องระหวางกิจกรรม เชน พืชกับพืช ปลากับปลา สัตวกับปลา  

พืชกับสัตว ฯลฯ 
- กอใหเกิดความม่ันคงดานรายได มีรายไดสมํ่าเสมอ 

24.2 เกษตรอินทรีย (Organic farming) เนนหนักการใชวิธีการจัดการภายในฟารม โดยเฉพาะ 
การใชปจจัยการผลิตจากธรรมชาติ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ เสริมสรางความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เนนการปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ  

- ไมใชสารเคมีในการผลิต 
- เพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณของดินโดยการใชปุยหมัก ปุยคอก และจุลินทรีย 
- ควบคุมการกําจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ กายภาพ  
- ไมเปนพืชตัดแตงพันธุกรรม (GMO) 

24.3 เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) เนนหนักการทําเกษตรท่ีไมรบกวนธรรมชาติ หรือรบกวน 
ใหนอยท่ีสุดท่ีจะทําได โดยการไมไถพรวน ไมใชสารเคมี ไมใชปุยเคมี และไมกําจัดวัชพืช แตสามารถ 
มีการคลุมดินและใชปุยพืชสดได  

- ระบบเกษตรกรรมท่ีเก้ือกูลกับระบบธรรมชาติ 
- ไมไถพรวนดิน 
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- การไมใชปุยเคมีหรือทําปุยหมัก 
- ไมกําจัดวัชพืช 
- ไมใชสารเคมีปราบศัตรูพืช 
- เปนพ้ืนท่ีทําการเกษตรไมใชพ้ืนท่ีรกราง 

24.4  เกษตรทฤษฎีใหม (New theory agriculture) เนนหนักการจัดการทรัพยากรน้ําในไรนา 
ใหเพียงพอเพ่ือผลิตพืชอาหาร โดยเฉพาะขาวเอาไวบริโภคในครัวเรือน รวมท้ังมีการผลิตอ่ืน ๆ เพ่ือบริโภค 
และจําหนายสวนท่ีเหลือแกตลาด เพ่ือสรางรายไดอยางพอเพียง  

- เกษตรกรรายยอยท่ีมีท่ีดินทํากินนอย 
- มีแหลงน้ําในไรนา และมีน้ําใชเพียงพอสําหรับกิจกรรมการเกษตร 
- มีกิจกรรมการผลิตหลายชนิดโดยแบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน 1) ขุดสระเก็บกักน้ํา 2) ปลูกขาวเพ่ือให

มีขาวในการบริโภค 3) ไมผล ไมยืนตน 4) สิ่งปลูกสราง เชน ท่ีอยูอาศัย โรงเรือน ฉาง 
- ผลผลิตใชบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก 

24.5 วนเกษตรหรือไรนาปาผสม (Agroforestry) รูปแบบการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการผลิต 
ทางการเกษตรแบบผสมผสาน ระหวางดานปาไมควบคูกับการเพาะปลูกพืชเกษตร และครอบคลุมถึงการผลิต
ทางดานปศุสัตวและการประมง ภายในพ้ืนท่ีหนึ่งๆ โดยเนนการจัดการนิเวศเกษตรเลียนแบบระบบนิเวศ
ธรรมชาติของปาไม 

- เปนการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน 
- กิจกรรมการผลิตดานปาไมควบคูกับการเพาะปลูกพืชเกษตร  
- มีตนไมใหญและพืชหลายระดับ 
- มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

25. การรับรองมาตรฐานและหนวยงานรับรอง 
25.1 ระบบ PGS 

    ระบบการรับรองแบบมีสวนรวม หรือ PGS (Participatory Guarantee System) เปนระบบ
การรับรองคุณภาพโดยชุมชน การมีสวนรวมอยางเขมแข็ง และตอเนื่องของผูมีสวนไดสวนเสียของชุมชน 
ภายใตหลักการพ้ืนฐาน ความไววางใจซ่ึงกันและกัน การเปนเครือขายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ซึ่งกลุมผูผลิตสามารถเลือกใชมาตรฐานเกษตรอินทรียของหนวยรับรองใดก็ไดมาเปนมาตรฐานอางอิง  
โดยมีองคกรเครือขาย PGS เปนหนวยงานใหการรับรอง 

25.2 มาตรฐาน Organic Thailand 
    สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ไดกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย
ผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ. 9000 เลม 1 – 2552) เปนมาตรฐานท่ัวไป ซ่ึงครอบคลุม 
ถึงผลิตผลท่ีไดจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียต้ังแตระบบการผลิต การแปรรูป การบรรจุ การแสดง
ฉลากและการจําหนาย ประกอบดวยขอกําหนด 9 ขอ ไดแก 1) การเลือกพ้ืนท่ีผลิตพืชอินทรีย 2) การวางแผน
ผลิตพืชอินทรีย 3) การเลือกพันธุ 4) การจัดการและปรับปรุงบํารุงดิน 5) การจัดการศัตรูพืช 6) การเก็บเก่ียว
และการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 7) การบรรจุหีบหอ เก็บรักษา และขนสง 8) การแสดงฉลาก และการกลาวอาง  
9) การบันทึกขอมูลการผลิตและการทวนสอบ โดยมีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เปนหนวยงานใหการรับรอง 
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25.3 มาตรฐาน IFOAM 
    สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture 

Movements – IFOAM) ไดจัดทํามาตรฐานเกษตรอินทรีย IFOAM ซ่ึงปจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกยอมรับ
เปนเกณฑมาตรฐานระบบเกษตรอินทรียข้ันต่ําสําหรับสินคาอินทรียเพ่ือการนําเขา เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย เปนตน โดยสหพันธฯ ไดจัดตั้งหนวยงานชื่อ International Organic Accreditation 
Service – IOAS เพ่ือทําหนาท่ีใหบริการรับรองหนวยงานผูตรวจรับรองเกษตรอินทรียท่ัวโลกภายใตกรอบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย IFOAM สําหรับในประเทศไทย สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย หรือ มกท. 
(Organic Agriculture Certification Thailand – ACT) ไดรับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย IFOAM 
ซึ่งสามารถใหบริการตรวจรับรองเกษตรอินทรียครอบคลุมในเรื ่องการผลิตพืชอินทรีย การปฏิบัติ 
หลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปผลิตภัณฑอินทรีย การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติ การผลิตปจจัยการผลิต 
เพ่ือการคา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย และรายการอาหารอินทรีย 

25.4 มาตรฐานเกษตรอินทรียอ่ืน ๆ 
   มาตรฐานเกษตรอินทรีย อ่ืนๆ เชน มาตรฐานระบบเกษตรอินทรียสหภาพยุโรป (EU) 

มาตรฐานระบบเกษตรอินทรียสหรัฐอเมริกา (National Organic Program – NOP) มาตรฐานระบบเกษตร
อินทรียแคนาดา (Canada Organic Regime – COR) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรียญ่ีปุน (Japanese Agricultural  
Standard – Organic JAS mark) เปนตน 

26. เกลือสมุทร หมายถึง เกลือทะเลท่ีผลิตข้ึนโดยการนําน้ําทะเลข้ึนมาตากแดดใหน้ําระเหยไป 
เหลือแตผลึกเกลือตกอยู ประกอบดวย นาวัง นาตาก นาเชื้อ และนาปลง โดยจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร มีชวงเวลาการทําในชวงฤดูแลง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
- 31 พฤษภาคมของปถัดไป สวนจังหวัดปตตานี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม ของปนั้นๆ และ
การข้ึนทะเบียนผูทํานาเกลือสมุทร กําหนดให 

26.1  วันท่ีเพาะปลูก คือ วันท่ีเริ่มทําการผลิต (วันท่ีปลอยน้ําเขาแปลง) 
26.2  วันท่ีคาดวาจะเก็บเก่ียว คือ วันท่ีคาดวาผลผลิตเกลือครั้งสุดทายจะเก็บเก่ียวได 
26.3  เนื้อท่ีปลูก คือ พ้ืนท่ีทํานาเกลือท้ังผืน 
26.4  เนื้อท่ีเก็บเก่ียว คือ พ้ืนท่ีทํานาเกลือท้ังผืน 
26.5  รหัสการผลิต คือ 1 ผลิตเกลือเม็ดอยางเดียว 2 ผลิตเกลือเม็ดรวมกับการเลี้ยงสัตวน้ํา 
26.6  ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ คือ เกลือเม็ดท่ีผลิตไดตลอดฤดูกาลผลิต (รวมทุกรอบการผลติ 

ตลอดฤดูกาล ประมาณ 5 - 7 รอบ) 
26.7  เกลือสมุทร 1 เกวียน เทากับ 1,600 กิโลกรัม (น้ําหนักเกลือ ณ แปลงผลิต) 

27. พยาน หมายถึง ผูนําชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ท่ีเปนพยานในการแจงขอมูล 
การประกอบการเกษตรของเกษตรกรผูขอข้ึนทะเบียน  

28. ผูนําชุมชน หมายถึง ผูชวยผูใหญบาน ผูใหญบาน กํานัน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก 
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมูบาน/ตําบล คณะกรรมการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ประจําตําบล ประธานชุมชน ท้ังนี้ บุคคลดังกลาวจะตองอยูในวาระการดํารงตําแหนง  
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29. อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) หมายถึง เกษตรกร หรือบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือก หรือสมัครใจเขาเปน 

อาสาสมัครเกษตรตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด มี 16 สาขา 
เพ่ือเปนเครือขายในการใหการชวยเหลือการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ รวมท้ังงานของชุมชนท่ีเก่ียวของ
กับการเกษตรหรือสหกรณ  

อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) หมายถึง อาสาสมัครเกษตรทุกประเภทท่ีมีในแตละหมูบาน มาประชุม
คัดเลือกระหวางกันเองใหไดอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) หมูบานละ 1 คน เพ่ือทําหนาท่ีประสาน
เชื่อมโยงการทํางานของอาสาสมัครเกษตรสาขาตาง ๆ เกษตรกร องคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของในหมูบาน 
อยูในวาระคราวละ 4 ป 

30. ระบบเกษตรพันธสัญญา หมายถึง ระบบการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร ท่ีเกิดข้ึนจาก 
สัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรประเภทเดียวกันระหวางผูประกอบธุรกิจทางการเกษตร 
ฝายหนึ่งกับบุคคลธรรมดา ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแตสิบรายข้ึนไป หรือกับสหกรณการเกษตรหรือ
กลุมเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยสหกรณ หรือกับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกฝายหนึ่งท่ีมีเง่ือนไขในการผลิต จําหนาย 
หรือจางผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอยางหนึ่งอยางใด โดยเกษตรกรตกลงท่ีจะผลิต จําหนาย หรือ
รับจางผลิตผลิตผลทางการเกษตรตามจํานวน คุณภาพ ราคา หรือระยะเวลาท่ีกําหนดไว และผูประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรตกลงท่ีจะซ้ือผลิตผลดังกลาว หรือจายคาตอบแทนตามท่ีกําหนดไวตามสัญญา โดยผูประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรเขาไปมีสวนในกระบวนการผลิต เชน เปนผูกําหนดวิธีการผลิต จัดหาพันธุ เมล็ดพันธุ 
ผลิตภัณฑทางการเกษตร หรือปจจัย การผลิต ใหแกเกษตรกร (อางอิงตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560) ซ่ึงในสวนการข้ึนทะเบียนเกษตรกรท่ีเปนบุคคลธรรมดา  
ตามความหมายของพระราชบัญญัติฉบับนี้ เกษตรกรตองทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจทางการเกษตรท่ีไดแจง
การประกอบธุรกิจไวตอสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเทานั้น  
 
  

  หนา 13 



คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 

• หลักการและเหตุผล 
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรในกลุมผูปลูกพืช  

ทําไรนาสวนผสม ทํานาเกลือ การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และเกษตรอ่ืนๆ จากเกษตรกรท่ีทําการเกษตรในพ้ืนท่ี 
ท่ีมีเอกสารสิทธิ์และไมมีเอกสารสิทธิ์เพ่ือตองการทราบสถานการณการเพาะปลูกของเกษตรกรประมาณการ
ผลผลิตท่ีจะออกสูตลาดในชวงเวลาตางๆไดอยางถูกตอง โดยเกษตรกรจะตองเปนผูมาแจงข้ึนทะเบียนท่ี
สํานักงานเกษตรอําเภอตามท่ีตั้งแปลงปลูก เม่ือทําการเพาะปลูกแลว 15 วัน 

กรมสงเสริมการเกษตร ไดนําเครื่องมือ และเทคโนโลยีมาปรับปรุงวิธีการรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบขอมูลท่ีไดรับแจงจากเกษตรกรอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

- ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง 
- ตรวจสอบรูปขอบแปลงท่ีดินกับฐานขอมูลการถือครองท่ีดินของกรมท่ีดินและสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
- นําเครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร GPS มาใชในการจัดเก็บพิกัดท่ีตั้งแปลง วัดขนาดพ้ืนท่ี  
- วาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล โดยใชแผนท่ีภาพถายดาวเทียมคนหาพิกัดและโปรแกรม GISagro  
- ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป Qgis และใชแผนท่ี Google Map ในการคนหาพิกัดและวาดผังแปลง

เกษตรกรรมดิจิทัล 
- พัฒนา Mobile Application ชื่อ FARMBOOK ซ่ึงเปนสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลท่ีใชแทน 

สมุดทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกรทุกคนสามารถดาวนโหลดไดผานสมารทโฟนระบบแอนดรอยด และไอโอเอส (iOS)  
ชวยอํานวยความสะดวกใหเกษตรกรสามารถแจงปรับปรุงขอมูลในทะเบียนไดดวยตนเอง ผานสมารทโฟน 
หรือเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต (Tablet) โดยไมตองเดินทางมาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ และสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองและความเปนปจจุบันของขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ตามท่ีใหขอมูลไวกับ 
กรมสงเสริมการเกษตรไดทุกท่ีทุกเวลาเพ่ือสิทธิประโยชนและการเขารวมโครงการตางๆ และใชเปนหลักฐาน
ยืนยันตัวตน ความเปนเกษตรกรในรูปแบบดิจิทัล รวมท้ังยังเปนชองทางการรับรูขอมูลขาวสารดานการเกษตร 
จากภาครัฐ และการตรวจสอบสิทธิเกษตรกรท่ีไดรับความชวยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ หรือตามมาตรการ
แกปญหาอ่ืนๆ ของภาครัฐ 

ในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะตองมีการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ซ่ึงสามารถ
นําไปใชประโยชน ในการตรวจสอบความซํ้าซอนของแปลงเพาะปลูกท่ีเกษตรกรแจงปรับปรุงขอมูล สามารถ 
นําผังแปลงมาซอนทับกับขอมูลภาพดาวเทียมในพ้ืนท่ีประสบภัยธรรมชาติ เพ่ือวิเคราะหแปลงท่ีไดรับผลกระทบ 
เปนขอมูลในการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช และโครงการประกันภัยพืชผล  
รวมท้ัง สามารถนําไปซอนทับกับชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศอ่ืนๆ เพ่ือวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของแปลงนั้นๆ 
เชน ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เขตชลประทาน ชั้นคุณภาพน้ําบาดาล พ้ืนท่ีตนน้ํา รวมถึงการวิเคราะห 
สถานท่ีตั้งของแปลงเพ่ือใหสอดคลองกับการกําหนดนโยบายตางๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ 
ดานการตลาด 
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เม่ือเกษตรกรแจงข้ึนทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และจัดทําผังแปลงดิจิทัลแลว จะนําขอมูล 
ท่ีผานการตรวจสอบและประมวลผลมาจัดพิมพลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรเพ่ือยืนยันตัวตนเกษตรกร  
และใชประกอบในการเขารวมโครงการหรือมาตรการตางๆ ของภาครัฐ ดังนั้น การแจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรเปนประจําทุกป ขอมูลจะมีความครบถวน เปนปจจุบันทําใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรเปนอยางยิ่ง  
เนื่องจากทําใหภาครัฐสามารถวางแผนการผลิต การตลาด สงเสริมสนับสนุนเกษตรกรไดอยางถูกตองเหมาะสม
และจัดทําโครงการมาตรการตางๆ เพ่ือใหความชวยเหลือเกษตรกรไดอีกดวย ดังจะเห็นไดจากการท่ีหนวยงาน
ภาครัฐเชื่อมโยงขอมูลทะเบียนเกษตรกรไปใชเปนขอมูลประกอบโครงการและมาตรการเพ่ือใหการสนับสนุน 
และชวยเหลือเกษตรกรเปนจํานวนมากในปท่ีผานมา เชน 

- การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช 
- โครงการประกันภัยขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว 
- โครงการสงเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง 
- โครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาวนาป 
- โครงการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาว 
- โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลําไย 
- โครงการสนับสนนุคาบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผูปลูกขาว 
- โครงการประกันรายไดพืชเศรษฐกิจ (ขาว ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว) 
ในป 2565 กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานข้ึนทะเบียนและปรับปรุง

ทะเบียนเกษตรกร เนนหนักในการประชาสัมพันธใหเกษตรกรแจงขอมูลการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตร 
ตามขอเท็จจริงดวยตนเองผาน Mobile Application รวมท้ัง เพ่ิมประสิทธิภาพและบํารุงรักษาฐานขอมูล
ทะเบียนเกษตรกร สําหรับการใหบริการบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลขนาดใหญ เพ่ือใหทะเบียน
เกษตรกรมีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน นําไปสูการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดานการเกษตรจัดทํา
สารสนเทศดานการเกษตรในภาพรวมของประเทศท่ีถูกตอง สามารถนําไปเผยแพรบูรณาการใชประโยชน 
ไดท่ัวไปท้ังภาครัฐและเอกชนเปนขอมูลประกอบโครงการและมาตรการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรไดรับประโยชนอยางสูงสุด 
• วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหมีความครบถวน และเปนปจจุบัน  
2. เพ่ือจัดเก็บขอมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ใหมีความครบถวน และเปนปจจุบัน 
3. เพ่ือนําขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรท่ีไดรับการปรับปรุง ตรวจสอบแลว มาวิเคราะห ประมวลผล 

ในภาพรวมของประเทศท่ีถูกตอง สามารถนําไปเผยแพร บูรณาการใชประโยชนไดท่ัวไปท้ังภาครัฐและเอกชน 
• เปาหมาย 

1. มีการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร  
2. มีการจัดเก็บขอมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรท่ีมาข้ึนทะเบียนใหมหรือปรับปรุงพ้ืนท่ีเพาะปลูก  
3. มีการวิเคราะห ประมวลผลขอมูลและเผยแพรขอมูลทางเว็บไซตและจัดพิมพเปนเอกสาร   

• ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
มีการวิเคราะหและเผยแพรขอมูลทะเบียนเกษตรกรจากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรท่ีครบถวน  

เปนปจจุบัน สามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาการผลิต การตลาด สงเสริมการเกษตร บูรณาการ
ขอมูลรวมกันท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือ และไดรับประโยชนสูงสุด 
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บทท่ี 2  
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

 
อางอิงจากระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณวาดวยการข้ึนทะเบียน

เกษตรกร พ.ศ. 2560 ขอ 6 ใหนายทะเบียนกําหนดการข้ึนทะเบียนเกษตรกรเปนรายสินคา หรือรายครัวเรือน
ไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหเปนไปตามท่ีหนวยงาน
รับข้ึนทะเบียนกําหนด 

กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะหนวยงานรับข้ึนทะเบียน จึงขอกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข 
ในการข้ึนทะเบียน ดังนี้ 
• หลักเกณฑและเง่ือนไข 

1. ครัวเรือนเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนจะตองประกอบการเกษตรเปนอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได 
2. ครัวเรือนเกษตร 1 ครัวเรือน จะมีผูแทนมาขอข้ึนทะเบียนไดเพียง 1 คน ซ่ึงจะถือวาเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตร  

โดยไมจําเปนตองเปนหัวหนาครัวเรือนตามทะเบียนบาน และหากเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตรแลว จะไม
สามารถเปนสมาชิกของครัวเรือนเกษตรอ่ืนไดอีก  

3. กําหนดให 1 ทะเบียนบาน สามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกร ไดเพียง  1 ครัวเรือนเกษตรเทานั้น  
(ตั้งแตตุลาคม 2556 เปนตนมา)  

4. กําหนดใหสามี ภรรยา สามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกร ไดเพียง  1 ครัวเรือนเกษตรเทานั้น 
4.1 กรณีท่ีสามีภรรยา อยูกินทางพฤตินัย ท้ังท่ีจดทะเบียนสมรสและมิไดจดทะเบียนสมรส แตสังคม 

รับรูโดยเปดเผยวาอยูรวมชายคาบานเดียวกันฉันทสามีภรรยา แมจะมีชื่ออยูในทะเบียนบานคนละหลังใหถือวา
เปนครอบครัวเดียวกัน  

4.2 กรณีท่ีสามีภรรยา หยาขาดจากกัน  แตสังคมรับรูโดยเปดเผยวายังมีพฤติกรรมกินอยูรวม 
ชายคาบานเดียวกัน ฉันทสามีภรรยา แมจะมีชื่ออยูในทะเบียนบานคนละหลังใหถือวาเปนครอบครัวเดียวกัน 

5. การข้ึนทะเบียนเกษตรกร รับข้ึนทะเบียนท้ังบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล  
5.1 บุคคลธรรมดา ซ่ึงประกอบการเกษตร หรือเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในผลผลิต โดยมีผูแทนมาขอ 

ข้ึนทะเบียนในนามครัวเรือนไดเพียง 1 คน  
5.2 นิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงคในการประกอบการเกษตร โดยมอบหมายบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจ 

จากผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหเปนผูขอข้ึนทะเบียนในนามนิติบุคคล ซ่ึงบุคคลนี้อาจมีครัวเรือนเกษตร 
ท่ีเปนบุคคลธรรมดาของตนเองดวยก็ได 
ทั้งนี้ วัด มัสยิด โรงเรียน ไมรับขึ้นทะเบียนเปนนิติบุคคล แตอนุโลมใหใชพื้นที่ของวัด มัสยิด โรงเรียน 
มาข้ึนทะเบียนเกษตรกรในนามบุคคลธรรมดาได  

6. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรสําหรับพืชหรือแมลงเศรษฐกิจท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้ 
6.1 กัญชง ตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่ีไดรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) จากสํานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และใบอนุญาตยังไมหมดอายุ ณ วันท่ีมาข้ึนทะเบียนเกษตรกร  
กรณีเปนนิติบุคคลจะตองมีการมอบหมายตัวแทนมาข้ึนทะเบียน 
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6.2 กัญชา 

6.2.1 ตองเปนผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนซ่ึงจดทะเบียน 
ตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือสหกรณ
การเกษตร ซ่ึงจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ซ่ึงดําเนินการภายใตความรวมมือและกํากับดูแลของ 
ผูขออนุญาต ดังนี้ 

1) หนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย                    
เภสัชศาสตร วิทยาศาสตร หรือเกษตรศาสตร หรือมีหนาท่ีใหบริการทางการแพทย เภสัชกรรม หรือ
วิทยาศาสตร หรือมีหนาท่ีใหบริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชนทางการแพทยหรือเภสัชกรรม หรือ
หนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย  

2) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีหนาท่ีศึกษาวิจัย       
และจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับทางการแพทยหรือเภสัชศาสตร 
(อางอิงตามมาตรา 26/5 (4) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม                       
โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562) 

6.2.2 ไดรับอนุญาตผลิต (ปลูก) ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 (กัญชา) จากสาํนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยท่ีใบอนุญาตยังไมหมดอายุ ณ วันท่ีมาข้ึนทะเบียนเกษตรกร กรณีเปน
องคกรหรือนิติบุคคล จะตองมีการมอบหมายตัวแทนมาข้ึนทะเบียน 

6.3 กระทอม ตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล กรณีเปนนิติบุคคล จะตองมีการมอบหมาย 
ตัวแทนมาข้ึนทะเบียน 

6.4 ดวงสาคู ตองเปนผูท่ีไดรับความเห็นชอบจากชุมชน ใหดําเนินการเลี้ยงดวงสาคูได 
7. ผูขอข้ึนทะเบียนจะตองบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และมีสัญชาติไทย โดยเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตองไมข้ึนตนดวยเลข 0 6 7 และ 8 (หากเปนเลข 8 เจาหนาท่ีจะตองตรวจสอบขอมูลจากระบบทะเบียน
เกษตรกร ซ่ึงไดเชื่อมโยงขอมูลจากทะเบียนราษฎร ถาเปนสัญชาติไทยจึงสามารถรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรได) 

8. ผูพิการ ทุพพลภาพ แตยังมีความสามารถในการประกอบการเกษตรดวยตนเอง หรือเปนผูมีกรรมสิทธิ์ 
ในผลผลิต สามารถรับข้ึนทะเบียนได 

9. พระ เณร นักบวชในศาสนาอ่ืนๆ ท่ีมีขอหาม หรือไมเหมาะสมในการประกอบอาชีพการเกษตร  
ไมสามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรได  

10. บุคคลท่ีถูกคุมขังในเรือนจํา ไมสามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรได  
11. สามารถข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไดท้ังในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์และไมมีเอกสารสิทธิ์ ดังนี้ 

11.1 พ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 
11.1.1 เอกสารสิทธิตามกฎหมายท่ีดิน 
11.1.2 ท่ีดินท่ีมีหนังสืออนุญาตการใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ 
11.1.3 ท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองผูทําประโยชนในเขตท่ีดินของรัฐ 
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11.2 พ้ืนท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ อนุโลมใหเกษตรกรสามารถข้ึนทะเบียนได เพ่ือใหทราบสถานการณ 

การเพาะปลูกของเกษตรกร และประมาณการผลผลิตท่ีจะออกสูตลาดในชวงเวลาตางๆ ไดอยางถูกตอง  
แตจะตองมีผูนําชุมชนเปนผูรับรองการเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ี โดยเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนตองไมอางกรรมสิทธิ์ 
หรือถือครองพ้ืนท่ีนั้น ท้ังนี้ ใหรวมถึงพื้นที่ในเขตปาไม ปาอุทยานแหงชาติ ปาสงวนแหงชาติ และให 
หมายรวมถึงเอกสารบางประเภทตามภาคผนวก 4 โดยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีหนาที่รับจดแจง
ขอมูลจากเกษตรกรเทานั้น มิไดรับรองการครอบครองพ้ืนท่ีการเกษตรใดๆ ท้ังสิ้น 
หากมีการประมวลผลจัดสงขอมูลเพ่ือเขารวมโครงการ มาตรการตางๆ พ้ืนท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์และประเภท
เอกสารท่ีอยูในกลุมนี้ จะถูกจัดอยูในกลุมไมมีเอกสารสิทธิ์ ซ่ึงจะไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการ มาตรการ 
หรือไม ใหเปนไปตามเง่ือนไขของโครงการ มาตรการนั้นๆ 

รายละเอียดประเภทเอกสารท่ีรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามภาคผนวก 4 
12. สามารถข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไดทุกลักษณะการถือครองท่ีดิน ดังนี้ 

12.1 การถือครองเปน “ครัวเรือน” 
- ผูข้ึนทะเบียนเปนเจาของเอกสารสิทธิ์ หรือมีชื่อใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต 
- ผูข้ึนทะเบียนไมใชเจาของเอกสารสิทธิ์ แตอาศัยอยูในครัวเรือนเกษตรกรเดียวกันกับเจาของ

เอกสารสิทธิ์ หรือมีชื่อเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต 
12.2 การถือครองเปน “เชา” 

- มีสัญญาเชา ใหตรวจสอบสัญญาเชา ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูใหเชา  
ประเภทเอกสารสิทธิ์  เลขท่ีเอกสารสิทธิ์  สถานท่ีตั้งแปลง เนื้อท่ีท่ีเชา วันท่ีสิ้นสุดสัญญาเชา เปนตน  
กรณีไมผลไมยืนตนท่ีมีอายุมากกวา 3 ป ตองมีการทําสัญญาเชาท่ีถูกตองตามกฎหมาย และตองจดทะเบียน
การเชาท่ีดินตอหนาเจาพนักงานท่ีดิน หรือเจาหนาท่ีของรัฐแหงอ่ืนท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการใหเชาท่ีดิน 

- ไมมีสัญญาเชา ใหตรวจสอบจากผูเชา ถึงประเภทเอกสารสิทธิ์ เลขท่ีเอกสารสิทธิ์ ท่ีตั้งแปลง 
เนื้อท่ีท่ีเชา เกษตรกรผู เชาตองระบุชื่อ-สกุล และเลขประจําตัวประชาชนของผูใหเชา ถาไมสามารถ 
หาชื่อ-สกุล และเลขประจําตัวประชาชนของผูใหเชาได ใหมีผูนําชุมชนเปนผูรับรองการทํากิจกรรมการเกษตร  
เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบความมีอยูจริงและสิทธิการเชาท่ีดินดังกลาวได รวมถึงตรวจสอบ 
ความซํ้าซอนวาเจาของท่ีดินไดมีการนําเอกสารสิทธิ์ของตนมาแจงข้ึนทะเบียนไวหรือไม  

- ผูข้ึนทะเบียนท่ีเขาทําการเกษตรในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. โดยเชาท่ีของผูอ่ืน อนุโลมใหเกษตรกร
สามารถข้ึนทะเบียนได เพ่ือใหทราบสถานการณการเพาะปลูกของเกษตรกร ประมาณการผลผลิตท่ีจะออกสูตลาด 
ในชวงเวลาตางๆ ไดอยางถูกตอง  

12.3 การถือครองเปน “อ่ืนๆ” 
- ผูข้ึนทะเบียนไมใชเจาของเอกสารสิทธิ์ และเจาของเอกสารสิทธิ์ไมไดอาศัยอยูในครัวเรือน

เกษตรเดียวกันกับผูข้ึนทะเบียน  
- ผูข้ึนทะเบียนท่ีเขาทําการเกษตรในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ท่ีไมใชเอกสารสิทธิ์ของตนเอง และมิใชการเชา 
- ผู ข้ึนทะเบียนท่ีเขาทําการเกษตรในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. แตการโอนกรรมสิทธิหรือตกทอด 

ทางมรดกยังไมแลวเสร็จ (ท้ังนี้ หากผูข้ึนทะเบียนไดรับการโอนสิทธิใหเขาทําประโยชนอยางถูกตองแลว  
ใหเปลี่ยนการถือครองเปน “ครัวเรือน”) 

- ผูข้ึนทะเบียนท่ีเขาทําการเกษตรในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน ตองไดรับความยินยอมจาก 
ผูมีอํานาจหรือมีหนาท่ีดูแลท่ีดินแหงนั้น 
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13. การประกอบกิจกรรมการเกษตร ท่ีกรมสงเสริมการเกษตรรบัข้ึนทะเบียน ประกอบดวย 

13.1 ปลูกขาว หรือ พืชไร  
13.2 ปลูกผัก หรือ ไมดอก หรือ ไมประดับ หรือ สมุนไพร  
13.3 ปลูกสวนปา หรือ ปลูกปาเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะ 
13.4 ปลูกไมผล หรือ ไมยืนตน แบบสวนเดี่ยว หรือ สวนแซม  
13.5 ปลูกพืชแบบสวนผสม เกษตรผสมผสาน หรือระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซ่ึงอาจมีการเลี้ยงสัตว  

หรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารวมดวย  
13.6 เพาะเห็ด ทําผักงอก เพาะปลูกพืชในระบบโรงเรือนถาวร 
13.7 ทํานาเกลือสมุทร 
13.8 เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  
13.9 ปลูกพืชท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ ไดแก กัญชง กัญชา และกระทอม 

รายละเอียดกลุม ชนิด และพันธุ ตามภาคผนวก 6 และ 7 โดยมีการกําหนดจํานวนเนื้อท่ีข้ันต่ําท่ีรับข้ึนทะเบียน 
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามภาคผนวก 8  ท้ังนี้ การคํานวณเนื้อท่ีข้ันต่ําของกิจกรรมการเกษตร
สามารถนับรวมจากหลายแปลง หลายเอกสารสิทธิ์ได โดยขอ 13.1 – 13.4 ไมจําเปนตองเปนแปลงท่ีอยูติดกัน 
สวนขอ 13.5 – 13.9 ตองเปนแปลงท่ีอยูติดกันเทานั้น 

14. การมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาดําเนินการแทน 
14.1 บุคคลธรรมดา สามารถมอบอํานาจใหสมาชิกในครวัเรือนเกษตรท่ีอยูในทะเบียนเกษตรกรเดียวกัน  

เปนผูขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนได แตหากเปนเกษตรกรท่ีตองการข้ึนทะเบียนใหม ตองแจงข้ึนทะเบียน
เกษตรกรดวยตนเองเทานั้น 

14.2  นิติบุคคล สามารถมอบอํานาจใหผูแทนข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได   
15. เกษตรกรตองแจงขอมูลและกรอกขอมูลใหสมบูรณ ถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริง กรณีท่ียื่น 

แบบคํารองในรูปแบบเอกสารตองลงลายมือชื่อรับรองขอมูล ในแบบคํารองดวย รวมท้ังตองมีพยาน (รายละเอียด
ตามคํานิยาม) ลงลายมือชื่อใหครบถวนสมบูรณตามแบบคํารอง สําหรับสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
“กรณีท่ีเจาของโฉนดท่ีดินแจงข้ึนทะเบียนดวยตนเอง ไมตองใหพยานลงนามในแบบคํารอง” 

16. เกษตรกรท่ีแจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะตองผานการตรวจสอบตามข้ันตอน 
การดําเนินงานในบทท่ี 3 กอน จึงจะถือวาเปนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรโดยสมบูรณและสามารถนํา
ขอมูลไปใชเขารวมโครงการหรือมาตรการตางๆ ได สวนสมุดทะเบียนเกษตรกรเปนเอกสารท่ีแสดงรายงานการ
ดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรเทานั้น 

17. เม่ือมีการนําขอมูลทะเบียนเกษตรกรไปใชประโยชนในการใหความชวยเหลือในโครงการหรือ 
มาตรการตางๆ ผูท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนตองเปนไปตามเง่ือนไขของโครงการหรือมาตรการท่ีจะกําหนดข้ึน 
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18. สถานภาพของเกษตรกรสิ้นสุดลงเม่ือ   

18.1 บุคคลธรรมดา 
18.1.1 ตาย 
18.1.2 เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
18.1.3 แจงเลิกประกอบการเกษตร 
18.1.4 นายทะเบียนหรือผูชวยนายทะเบียนมีคําสั่งจําหนายทะเบียนเกษตรกรเนื่องจาก 

พบวา มีเจตนาแจงขอมูลอันเปนเท็จในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
18.1.5 ไมมีการปรับปรุงสถานภาพติดตอกันเปนเวลา 3 ป ตามท่ีนายทะเบียนประกาศ 

ใหปรับปรุงขอมูลเกษตรกร  
18.2 นิติบุคคล 

18.2.1 สิ้นสถานภาพความเปนนิติบุคคล 
18.2.2 แจงเลิกประกอบการเกษตร 
18.2.3 นายทะเบียนหรือผูชวยนายทะเบียนมีคําสั่งจําหนายทะเบียนเกษตรกรเนื่องจาก 

พบวา มีเจตนาแจงขอมูลอันเปนเท็จในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
18.2.4 ไมมีการปรับปรุงสถานภาพติดตอกันเปนเวลา 3 ป ตามท่ีนายทะเบียนประกาศ 

ใหปรับปรุงขอมูลเกษตรกร  
 
• ชองทางการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

1. แจงขอมูล ณ สถานท่ีรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดังนี้ 
1.1 สํานักงานเกษตรอําเภอ หรือ จุดนัดหมายท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอนั้นๆ กําหนด 

- เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม แจงขอมูลไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอทุกแหง 
- เกษตรกรรายใหม หรือ รายเดิมแตเพ่ิมแปลงใหม แจงขอมูลไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีตั้งแปลง 

ท่ีทํากิจกรรมการเกษตรอยู หากมีแปลงท่ีทํากิจกรรมการเกษตรหลายพ้ืนท่ี หลายอําเภอ ใหยื่นท่ีสํานักงานเกษตร
อําเภอท่ีตั้งแปลงหลัก (อําเภอท่ีมีจํานวนแปลงมากท่ีสุด) 

1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความพรอมและรวมเปนหนวยสนับสนุน ท่ีเกษตรกรมีพ้ืนท่ีการเกษตรอยู  
เฉพาะเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม เทานั้น 

2. แจงขอมูลผานผูนําชุมชน หรือ ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เฉพาะ 
เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม เทานั้น 

3. แจงขอมูลผาน Farmbook Application ติดตั้งและกรอกขอมูลผาน Farmbook Application 
4. แจงขอมูลผาน e-Form ท่ีเว็บไซตทะเบียนเกษตรกร (farmer.doae.go.th) 
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• เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

1. แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก. 01)  
2. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง 
3. เกษตรกรรายใหม หรือ รายเดิม แตเพ่ิมแปลงใหม ตองนําหลักฐานการใชท่ีดินมาแสดงดวย ไดแก  

 
การถือครอง หลักฐานการใชท่ีดิน 

ของตนเองหรือครัวเรือน  หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดินตัวจริง หรือสําเนาเอกสารท้ังดานหนาและ
ดานหลังท่ีมีการรับรองจากเจาของท่ีดินหรือผูครอบครอง  

เชามีสัญญา 1. หนังสือสัญญาเชาท่ีดิน (กรณีไมผลไมยืนตนท่ีมีอายมุากกวา 3 ป  
ตองมีการทําสญัญาเชาท่ีถูกตองตามกฎหมาย และตองจดทะเบียนการเชาท่ีดิน
ตอหนาเจาพนักงานท่ีดิน หรือเจาหนาท่ีของรัฐแหงอ่ืนท่ีมีอํานาจหนาท่ี 
ในการใหเชาท่ีดิน) 
2. หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดินตัวจริง หรือ สําเนาเอกสารท้ังดานหนา
และดานหลังท่ีมีการรับรองจากเจาของท่ีดินหรือผูครอบครอง (ถามี) 

เชาไมมีสัญญา 1. หนังสือรับรองการเชาท่ีดินเพ่ือการเกษตร ยกเวนไมผลไมยืนตน   
ตามตัวอยางในภาคผนวก 5  (ไมผลไมยืนตนตองมสีัญญาเชาเทาน้ัน) 
2. หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดินตัวจริง หรือ สําเนาเอกสารท้ังดานหนา
และดานหลังท่ีมีการรับรองจากเจาของท่ีดินหรือผูครอบครอง (ถามี) 

อ่ืนๆ (ท่ีดินมีเอกสารสิทธ์ิแตไมไดเปน 
ของตนเอง หรือของครัวเรือน และไมไดเชา) 

หนังสือยินยอมใหใชประโยชนในท่ีดิน  
ตามตัวอยางในภาคผนวก 5 

อ่ืนๆ (ไมมีเอกสารสิทธ์ิ) หนังสือรับรองการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตรโดยไมมีเอกสารสิทธ์ิ  
ตามตัวอยางในภาคผนวก 5 

 
4. กรณีแจงข้ึนทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูปลูกกัญชา และกัญชง ตองนําใบอนุญาตผลิต (ปลูก)  

กัญชงและกัญชา ท่ียังไมหมดอายุ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือสําเนา มาแสดงดวย  
5. สมุดทะเบียนเกษตรกร (ถามี) เพ่ือใหงายตอการตรวจสอบขอมูล 
6. เจาหนาท่ีสามารถเรียกหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
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• กรอบระยะเวลาการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 
ชนิดพืช กิจกรรม ชวงเวลา 

ขาว  1. การปลูก กรณีเปนการหวานขาวแหง ใหนับวันงอกเปนวันปลูก 
   1.1 ทุกจังหวัดยกเวนพ้ืนท่ี ในขอ 1.2 และ 1.3 นาป     1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2565 

นาปรัง  1 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2566 
   1.2 กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ชัยนาท (อําเภอมโนรมย สรรคบุรี  
สรรพยา และอําเภอหันคา) ตราด นครนายก  
นครปฐม (อําเภอดอนตูม นครชัยศรี บางเลน 
และอําเภอพุทธมณฑล) นครสวรรค นนทบุรี 
ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา  
(อําเภอทาเรือ นครหลวง บางซาย บางไทร  
บางบาล บางปะหัน บานแพรก ผักไห 
พระนครศรีอยุธยา มหาราช ลาดบัวหลวง  
และอําเภอเสนา) พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ 
ลพบุรี (อําเภอเมืองลพบุรี โคกสําโรง  
ทาวุง และอําเภอบานหม่ี)  สมุทรปราการ  
(อําเภอบางบอ และอําเภอบางเสาธง)  
สระบุรี สิงหบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี  
(อําเภอเมืองสุพรรณบุรี บางปลามา สองพ่ีนอง 
และอําเภออูทอง) อางทอง อุตรดิตถ (อําเภอพิชัย)  
และอุทัยธานี (อําเภอเมืองอุทัยธานี) 

นาป     1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2565 
นาปรัง  1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 

   1.3 จังหวัดภาคใต 9 จังหวัด  
(ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี  
พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา และสงขลา)  
และจังหวัดใกลเคียง ไดแก กาญจนบุรี  
(อําเภอเมืองกาญจนบุรี ดานมะขามเตี้ย ทามวง 
ทามะกา ไทรโยค พนมทวน เลาขวัญ ศรีสวัสดิ์ 
สังขละบุรี และอําเภอหวยกระเจา) 
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม 

นาป    16 มิถุนายน 2565 – 28 กุมภาพันธ 2566 
นาปรัง   1 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2566 

2. การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงขอมูล หลังปลูก 15 - 60 วัน    
 

3. การตรวจสอบขอมูล/พ้ืนท่ี หลังแจงข้ึนทะเบียน – กอนเก็บเก่ียว 
 

4. การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป 
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ชนิดพืช กิจกรรม ชวงเวลา 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 1.การปลูก ฤดูตนฝน     1 มีนาคม    – 30 มิถุนายน  2565 
ฤดูปลายฝน  1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565 
ฤดูแลง  1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ  2566 
 

2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรงุขอมูล หลังปลูก 15 - 60 วัน 
3.การตรวจสอบขอมูล/พ้ืนท่ี หลังแจงข้ึนทะเบียน – กอนเก็บเก่ียว 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป 

 
มันสําปะหลัง
โรงงาน/ 
สับปะรดโรงงาน/ 
ออยโรงงาน 

1.การปลูก  ตลอดป 
2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรงุขอมูล หลังปลูก 15 วัน ถึง กอนเก็บเก่ียว 30 วัน  
3.การตรวจสอบขอมูล/พ้ืนท่ี หลังแจงข้ึนทะเบียน – กอนเก็บเก่ียว 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป 

 
ปาลมน้ํามัน/ 
ยางพารา/ 
กาแฟ 

1.การปลูก ตลอดป 
2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรงุขอมูล หลังปลูกแลวไมนอยกวา 30 วัน ถายืนตนอยูใหปรับปรุงทุกป 

3.การตรวจสอบขอมูล/พ้ืนท่ี หลังแจงข้ึนทะเบียน จนถึง 60 วัน 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป 

 
ไมผล/ไมยืนตน 1.การปลูก ตลอดป 

2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรงุขอมูล หลังปลูกแลวไมนอยกวา 30 วัน ถายืนตนอยูใหปรับปรุงทุกป 

3.การตรวจสอบขอมูล/พ้ืนท่ี หลังแจงข้ึนทะเบียน จนถึง 60 วัน 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป 

 
กัญชง/กัญชา 1.การปลูก ตลอดป 

2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรงุขอมูล หลังปลูก 15 วัน  

3.การตรวจสอบขอมูล/พ้ืนท่ี หลังแจงข้ึนทะเบียน – กอนเก็บเก่ียว 

4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป 
 
 

กระทอม 1.การปลูก ตลอดป 
2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรงุขอมูล หลังปลูกแลวไมนอยกวา 30 วัน ถายืนตนอยูใหปรับปรุงทุกป 

3.การตรวจสอบขอมูล/พ้ืนท่ี หลังแจงข้ึนทะเบียน จนถึง 60 วัน 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป 
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ชนิดพืช กิจกรรม ชวงเวลา 

แมลงเศรษฐกิจ 
 

1.การเลี้ยง ตลอดป 
2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรงุขอมูล หลังเลี้ยงไมนอยกวา 15 วัน – กอนเก็บเก่ียวผลผลิต 
3.การตรวจสอบขอมูล/พ้ืนท่ี หลังแจงข้ึนทะเบียน จนถึง กอนเก็บเก่ียวผลผลิต 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป 

นาเกลือสมุทร 1.การทํานาเกลือสมุทร  
   1.1 ปตตาน ี 1 มกราคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 
   1.2 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุร ีเพชรบุรี 
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 

1 ตุลาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 

2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงขอมูล หลังจากวันท่ีปลอยน้ําเขาแปลงแลว 15 วัน –  
กอนเก็บเก่ียวผลผลิตครั้งสุดทาย 

3.การตรวจสอบขอมูล/พ้ืนท่ี หลังแจงข้ึนทะเบียน จนถึงกอนเก็บเก่ียวผลผลิต 
ครั้งสุดทาย 

4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป 
พืชอ่ืนๆ 1.การปลูก ตลอดป 

2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรงุขอมูล หลังปลูกแลวไมนอยกวา  15 วัน – กอนเก็บเก่ียว  

3.การตรวจสอบขอมูล/พ้ืนท่ี หลังแจงข้ึนทะเบียน – กอนเก็บเก่ียว 

4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป 

 
หมายเหตุ  กิจกรรมการตรวจสอบขอมูล/พ้ืนท่ี สามารถขยายกรอบระยะเวลาไดตามความเหมาะสม  

    โดยระบุเหตุผลแจงเปนหนังสือราชการมายังกรมสงเสริมการเกษตร 
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บทท่ี 3  
ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

 
• การรับแจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

1. ประชาสัมพันธใหเกษตรกรรับทราบ 
1.1 ความสําคัญของการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เชน หากไมข้ึนทะเบียนเกษตรกร  

เกษตรกรรายนั้นๆ จะไมสามารถเขารวมโครงการตามนโยบายของภาครัฐดานการเกษตรได และหากไมปรับปรุง
ขอมูลกิจกรรมการเกษตรก็อาจจะไมไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐเม่ือพ้ืนท่ีทางการเกษตรไดรับความเสียหาย
จากภัยทางธรรมชาติ เปนตน 

1.2 เกษตรกรตองแจงขอมูลและกรอกขอมูลในแบบคํารองใหสมบูรณ ถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริง  
พรอมลงลายมือชื่อรับรองขอมูล ในแบบคํารองดวย รวมท้ังตองมีพยาน (รายละเอียดตามคํานิยาม) ลงลายมือ
ชื่อใหครบถวนสมบูรณตามแบบคํารอง 

1.3 การระบุเนื้อท่ีท่ีเพาะปลูก/เลี้ยง ตองหักลบเนื้อท่ีท่ีไมไดปลูก/เลี้ยง ออก เชน การปลูกขาว 
ใหหักเนื้อท่ีท่ีอยูอาศัย โรงเรือน สระน้ํา ปศุสัตว นาหญา หรือพืชชนิดอ่ืนออก 

1.4 เกษตรกรท่ีแจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะตองผานการตรวจสอบ พรอมท้ังยืนยัน 
ผลการตรวจสอบในระบบทะเบียนเกษตรกรแลวจึงจะถือวาเปนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรโดยสมบูรณ
และสามารถนําขอมูลไปใชเขารวมโครงการหรือมาตรการตางๆ ได สวนสมุดทะเบียนเกษตรกรเปนเอกสารท่ี
แสดงรายงานการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรเทานั้น 

1.5 เม่ือมีการนําขอมูลทะเบียนเกษตรกรไปใชประโยชนในการใหความชวยเหลือในโครงการหรือ 
มาตรการตางๆ ผูท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนตองเปนไปตามเง่ือนไขของโครงการหรือมาตรการท่ีจะกําหนดข้ึน 
ท้ังนี้ การประชาสัมพันธขอมูลจะมีในหลายรูปแบบ ผานท่ีประชุมกํานัน ผูใหญบาน สื่อวิทยุ โทรทัศน  
หนังสือพิมพ แผนพับ โปสเตอร ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนตน 

2. เกษตรกรแจงความประสงคขอข้ึนทะเบียนใหม หรือปรับปรุงขอมูลทําการเกษตร ตามชองทาง 
การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และกรอบระยะเวลาในบทท่ี 2 ดังนี้  

2.1 แจงขอมูล ณ สถานท่ีรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยยื่นเอกสารและ 
แจงขอมูลใหเจาหนาท่ีทราบและดําเนินการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ในสวนของแบบคํารองทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.01) หากเกษตรกรไมไดจัดเตรียมมาเจาหนาท่ีสามารถพิมพแบบ ทบก.01 ขอปรับปรุงขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรใหเกษตรกรกรอกขอมูลกิจกรรมการเกษตร เพ่ือความชัดเจนในการบันทึกขอมูลเขาระบบ 
เจาหนาท่ีตองเนนย้ําใหเกษตรกรกรอกแบบคํารองใหสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง 

2.2 แจงขอมูลผานผูนําชุมชน หรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  
เพ่ือรวบรวมเอกสารมาสงท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยย้ําใหเกษตรกรกรอกขอมูลใหสมบูรณ ถูกตอง 
ครบถวน ตามความเปนจริง  

2.3 แจงขอมูลผาน Farmbook Application 
2.4 แจงขอมูลผาน e-Form ท่ีเว็บไซตทะเบียนเกษตรกร (farmer.doae.go.th) 

ท้ังนี้ ในการแจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เจาหนาท่ีสามารถเรียกเอกสาร หลักฐาน 
ท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
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3. การตรวจสอบ  
3.1 วิธีการตรวจสอบ 

3.1.1 การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการขอข้ึนทะเบียนและปรบัปรงุ
ทะเบียน เชน หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดิน ตรวจสอบใหสัมพันธกับจํานวนพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตรท่ีแจง
ข้ึนทะเบียนไว 

3.1.2 ระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกตอง 
- ตรวจสอบไมใหแจงเกินขอมูลเนื้อท่ีตามเอกสารสิทธิ์  ตรวจสอบความซํ้าซอน 

ของเอกสารสิทธิ์ท่ีมาขอข้ึนทะเบียน และตรวจสอบกับขอมูลในแผนท่ีภาพถายดาวเทียมตามทะเบียนเกษตรกร 
- ตรวจสอบขอมูลพ้ืนท่ีและขอบเขตเอกสารสิทธิ์ น.ส. 4 จากกรมท่ีดิน  
- ตรวจสอบขอมูลบุคคล จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
- ตรวจสอบขอมูลผูประกอบธุรกิจ (เกษตรพันธสัญญา) จากสํานักงานปลัดกระทรวง 

 เกษตรและสหกรณ 
- ตรวจสอบขอมูลการอนุญาตปลูกกัญชง กัญชา จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

3.1.3 การตรวจสอบทางสังคม เม่ือระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกตองแลว ใหจัดพิมพขอมูล 
ไปติดประกาศในหมูบาน/ชุมชน เปนเวลา 3 วัน และ/หรือจัดประชาคมเพ่ิมเติมภายในหมูบาน/ชุมชนเพ่ือ
ตรวจสอบขอมูล โดยตองดําเนินการทุกชนิดพืช ท้ังแปลงเดิมและแปลงใหม เพ่ือใหเกษตรกรในหมูบาน/ชุมชน
นั้นตรวจสอบ โดยเกษตรกรตองลงชื่อยืนยันความถูกตองขอมูลของตนเอง มิฉะนั้นจะถือวาไมผานการ
ตรวจสอบ หรือสามารถคัดคาน หากขอมูลของตนเองหรือเกษตรกรรายอ่ืนไมถูกตอง จากนั้นใหคณะทํางาน
ตรวจสอบการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ระดับหมูบาน (ตามขอ 3.2.1 ขอยอย 4)) หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
พ้ืนท่ีระดับแขวง (ตามขอ 3.2.2 ขอยอย 3)) ลงชื่อ เพ่ือรับทราบผลการติดประกาศและ/หรือผลการประชาคม 
ท้ังนี้ ขอใหเจาหนาท่ีเขียนชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพทของเจาหนาท่ีหรือสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีทายแบบ 
ติดประกาศใหชัดเจน เพ่ือใหเกษตรกรติดตอหากพบขอมูลไมถูกตอง หรือมีความประสงคจะคัดคาน  

กรณีมีการคัดคานในการตรวจสอบทางสังคม กําหนดผูดําเนินการตรวจสอบขอคัดคาน ดังนี้ 
- ทุกจังหวัด (ยกเวน สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร)  กําหนดผูดําเนินการตรวจสอบ  

ตามขอ 3.2.1 ขอยอย 4) รวมกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบลของกรมสงเสริมการเกษตร 
- สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กําหนดผูดําเนินการตรวจสอบ ตามขอ 3.2.2  

ขอยอย 3) รวมกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบแขวงของกรมสงเสริมการเกษตร 
3.1.4 การตรวจสอบพ้ืนท่ี ใหดําเนินการท้ังแปลงเดิมและแปลงใหม เพ่ือปองกันการแจงข้ึน 

ทะเบียนซํ้าซอน โดยผูดําเนินการตรวจสอบใชเครื่อง GPS ออกเดินสํารวจรอบแปลงพ้ืนท่ีจริง เพ่ือวัดและ 
จับพิกัดแปลง หรือวาดแปลงดวยระบบ เชน Geoplot, GISagro, FAARMis Application , QGIS หรือ
ตรวจสอบโดยภาพถายแปลงปลูกรวมกับผูนําชุมชน/ อกม. กําหนดผูดําเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 

- ทุกจังหวัด (ยกเวน สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) กําหนดผูดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี  
ตามขอ 3.2.1 ขอยอย 1) หรือ 2) หรือ 3)  

- สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ขอ 3.2.2 ขอยอย 1) หรือ 2)  
3.2 ผูดําเนินการตรวจสอบ  
     3.2.1 ทุกจังหวัด ยกเวนสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหพิจารณาเลือก ดังนี้ 

       1) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบลของกรมสงเสริมการเกษตร หรือ 
       2) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ตามภารกิจท่ีเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรมอบหมาย หรือ 
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       3) เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล ท่ีไดรับแตงตั้งจากนายอําเภอ หรือ 
       4) คณะทํางานตรวจสอบการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ระดับหมูบาน โดยใหนายอําเภอเปน 

ผูแตงตั้ง อยางนอย ประกอบดวย 
ผูใหญบาน/ประธานชุมชน    ประธานคณะทํางาน 
ผูทรงคุณวุฒิในหมูบานหรือชุมชน/บุคคลอ่ืนตามความเหมาะสม คณะทํางาน 
อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)      คณะทํางานและเลขานุการ 

ในการแตงตั้งคณะทํางานฯ หากผูใหญบาน/ประธานชุมชนและอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)  
เปนบุคคลเดียวกัน ใหพิจารณาอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) สาขาอ่ืนๆ เชน หมอดินอาสา อาสาปฏิรูปท่ีดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมเศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาปศุสัตว ประมงอาสา อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี เปนตน  
แตหากไมมี ใหพิจารณาเลือกผูชวยผูใหญบานเปนคณะทํางานตอไป 

คณะทํางานฯ มีหนาท่ี ดังนี้ 
1) พิจารณา ตรวจสอบขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรในหมูบาน และลงชื่อ  

เพ่ือรับทราบผลการติดประกาศและ/หรือผลการประชาคมในการตรวจสอบทางสังคม  
2) รับมอบหมายจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบลใหชวยดําเนินการตรวจสอบขอ

รองเรียนและขอคัดคานตางๆ หรือตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงพรอมวัดพิกัดพ้ืนท่ี และสรุปผลการพิจารณา แจงให
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบล เกษตรอําเภอ นายอําเภอทราบ ซ่ึงผูถูกคัดคานสามารถอุทธรณ
สิทธิ์แกคณะกรรมการระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ตามลําดับ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับ
จังหวัดถือเปนท่ีสิ้นสุด โดยคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในแตละระดับ ใหอําเภอ และจังหวัด เปนผูดําเนินการแตงตั้ง
ตามความเหมาะสม 

    3.2.2 สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหพิจารณาเลือก ดังนี้ 
      1) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบแขวงของกรมสงเสริมการเกษตร หรือ 
      2) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ตามภารกิจท่ีเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรมอบหมาย หรือ 

            3) คณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ีระดับแขวง 
โดยกําหนดใหคณะกรรมการในแตละระดับของกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ีระดับแขวง 
1. ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําแขวง  ประธานกรรมการ 
2. กรรมการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําแขวง กรรมการ 
3. เจาหนาท่ีฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขต  กรรมการ 
4. อาสาสมัครเกษตรหมูบานผูรับผิดชอบระดับแขวง    กรรมการ 
5. นักวิชาการสงเสริมการเกษตรสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี   กรรมการและเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการมีหนาท่ี ดังนี้ 

1) พิจารณา ตรวจสอบขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรในแขวง และลงชื่อเพ่ือรับทราบ
ผลการติดประกาศและ/หรือผลการประชาคมในการตรวจสอบทางสังคม 

2) กํากับ ดูแล และปฏิบัติงานตามคูมือการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
3) แกไขปญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระดับแขวง 
4) ดําเนินการตรวจสอบขอรองเรียน ขอคัดคาน และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ี 

ระดับเขตและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของกรุงเทพมหานคร มอบหมาย 
  

  หนา 27 



คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

คณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ีระดับเขต 
1. ผูอํานวยการเขต        ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
3. ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําแขวง  กรรมการ 
4. หัวหนาสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี      กรรมการและเลขานุการ 
5. นักวิชาการสงเสริมการเกษตรสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการมีหนาท่ี ดังนี้ 

1) กํากับ ดูแล และปฏิบัติงานตามคูมือการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
2) แกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานการข้ึนทะเบียนและปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร ระดับเขต 
3) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของกรุงเทพมหานคร มอบหมาย 

ท้ังนี้ ผูถูกคัดคานสามารถอุทธรณสิทธิ์แกคณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ีระดับเขต และคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณของกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ โดยผลการพิจารณาของอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณของกรุงเทพมหานครถือเปนท่ีสิ้นสุด สวนคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณของกรุงเทพมหานคร ใหใชคําสั่งคณะกรรมการ นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของกรุงเทพมหานคร  

โดยกรุงเทพมหานครมีท้ังหมด 50 เขต แบงเขตความรับผดิชอบของแตละสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี 1 - 4 ดังนี ้

 
สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี 1 

เขตพ้ืนท่ีชั้นนอก มีนบุร ีหนองจอก บางเขน สายไหม ดอนเมือง หลักสี่  คลองสามวา 
เขตพ้ืนท่ีชั้นใน หวยขวาง ดินแดง จตุจักร 

 
สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี 2 

เขตพ้ืนท่ีชั้นนอก ลาดกระบัง สวนหลวง บางกะป ลาดพราว บึงกุม สะพานสูง 
ประเวศ คันนายาว วังทองหลาง 

เขตพ้ืนท่ีชั้นใน พระโขนง วัฒนา ยานนาวา บางคอแหลม คลองเตย บางนา 
 
สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี 3 

เขตพ้ืนท่ีชั้นนอก ตลิ่งชัน บางขุนเทียน บางบอน จอมทอง ราษฎรบูรณะ ทุงคร ุ
เขตพ้ืนท่ีชั้นใน สาทร สัมพันธวงศ บางกอกนอย ราชเทวี ดุสิต บางรัก พญาไท 

บางซ่ือ ปทุมวัน ปอมปราบศัตรูพาย 
 
สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี 4 

เขตพ้ืนท่ีชั้นนอก ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม  
เขตพ้ืนท่ีชั้นใน คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ พระนคร บางพลัด 

 
4. การจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล 

การจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ดําเนินการโดยใชเครื่อง GPS ออกเดินสํารวจรอบแปลงพ้ืนท่ีจริง 
เพ่ือวัดและจับพิกัดแปลง หรือวาดแปลงดวยระบบ เชน Geoplot, GISagro, FAARMis Application และ QGIS 

5. การพิมพขอมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือ การพิมพใบรายงานผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
เม่ือตรวจสอบและบันทึกผลลงในระบบวา “ผาน” แลว จึงจะถือวาการข้ึนทะเบียนในแปลงนั้น

สมบูรณ และสามารถจัดพิมพขอมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือ พิมพใบรายงานผลการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรได รายละเอียดในบทท่ี 5  
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• การแกไขและยกเลิกทะเบียนเกษตรกร 
1. การแกไขขอมูลการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรแจงขอแกไขขอมูล 
     เม่ือตรวจสอบพบขอมูลท่ีผานการตรวจสอบแลวมีความคลาดเคลื่อน และตองการแกไขใหดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 เกษตรกรผูยื่นคํารอง ตองเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตร กรณีท่ีหัวหนาครัวเรือนเกษตรไมสามารถ 
มาดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหสมาชิกในครัวเรือนเกษตรดําเนินการแทนได (หามมีรอยขูดลบ  
ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญ) แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคํารองและผูมอบอํานาจ  
พรอมรับรองสําเนา และเอกสารอ่ืน (ถามี) 

1.2 กรอกแบบคํารองขอแกไขขอมูลท่ีแจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกร 
แจงขอแกไขขอมูล ตามภาคผนวก 3 (3) พรอมลงชื่อรับรองความถูกตอง ครบถวนของขอมูล  

- กรณีแกไขขอมูลพ้ืนฐาน (ขอมูลตามแบบ ทบก. 01 หนา 1 และ 2) ไมตองใหพยานลงชื่อในแบบคํารอง 
- กรณีแกไขการประกอบกิจกรรมการเกษตร (ขอมูลตามแบบ ทบก. 01 หนา 3) ใหพยานลงชื่อ 

ในแบบคํารองดวย 
1.3 เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของแบบคํารองและลงชื่อ 
1.4 กรณีแกไขกิจกรรมการเกษตรท่ีผานการยืนยันในระบบทะเบียนเกษตรกรแลว ใหสํานักงานเกษตร 

อําเภอ แจงสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ และพิจารณาตีกลับขอมูล เพื่อใหสํานักงานเกษตรอําเภอแกไข
ขอมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรได โดยอาจแจงในรูปแบบหนังสือราชการหรือสงในระบบทะเบียน
เกษตรกรตามแนวทางการดําเนินงานแตละจังหวัด ท้ังนี้ หากมีการนําขอมูลไปประกอบโครงการ มาตรการ
ตางๆ แลว อาจตองมีข้ันตอนเพ่ิมเติม หรือ ระงับสิทธิ์เกษตรกรตอไป 

1.5 สถานท่ียื่นแบบคํารอง 
- แจงขอแกไขขอมูลพ้ืนฐาน ไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีแจงข้ึนทะเบียนเทานั้น  
- แจงขอแกไขขอมูลเก่ียวกับการประกอบกิจกรรมการเกษตรไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีตั้งแปลง 

ท้ังนี้ การแกไขขอมูลทะเบียนราษฎร ผานระบบการเชื่อมโยงขอมูลบัตรประชาชนกลาง (Linkage Center) 
กระทรวงมหาดไทย สามารถแกไขไดทุกสํานักงานเกษตรอําเภอ 

2. การปรับปรุงสมาชิกในครัวเรือนเกษตร ไดแก การเปลี่ยนแปลงสถานะการชวยทําการเกษตร 
การยกเลิกการเปนสมาชิกในครัวเรือนเกษตร และการเพ่ิมสมาชิกในครัวเรือนเกษตรใหดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 เกษตรกรผูยื่นคํารอง  
- หัวหนาครัวเรือนเกษตร สามารถปรับปรุงขอมูลของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนได กรณีท่ีหัวหนา 

ครัวเรือนไมสามารถมาดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหสมาชิกในครัวเรือนดําเนินการแทนได  
(หามมีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญ) แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคํารอง  
และผูมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา และเอกสารอ่ืน (ถามี)  

- สมาชิกครัวเรือนเกษตร สามารถปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกในครัวเรือนของตนเองไดเทานั้น 
2.2 กรอกแบบขอปรับปรุงขอมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร ตามภาคผนวก 3 (4) พรอมลงชื่อ 

รับรองความถูกตอง ครบถวนของขอมูล  
2.3 เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของแบบคํารองและลงชื่อ 
2.4 สถานท่ียื่นแบบคํารอง 

- แจงขอปรับปรุงสมาชิกในครัวเรือนไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีแจงข้ึนทะเบียน 
ท้ังนี้ หัวหนาครัวเรือนเกษตร สามารถลบขอมูลสมาชิกในครวัเรือนดวยตนเอง ผาน Farmbook Application  
หากตองการเพ่ิมหรือแกไขขอมูลสมาชิกสามารถแจงท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีแจงข้ึนทะเบียนเทานั้น 
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3. การเปล่ียนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตร ใหดําเนินการ ดังนี้ 
3.1 เกษตรกรผูยื่นคํารอง  

- กรณีหัวหนาครัวเรือนเกษตร เปนผูดําเนินการเอง จะตองใหสมาชิกในครัวเรือนท่ีจะเปน 
หัวหนาครัวเรือนเกษตรแทนลงชื่อในแบบคํารองดวย 

- กรณีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร เปนผูดําเนินการ ใหสมาชิกท่ีจะเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตรแทน  
เปนผูยื่นแบบคํารอง โดยตองใหหัวหนาครัวเรือนเกษตรเดิมลงชื่อในแบบคํารอง หรือมีหนังสือยินยอมจากหัวหนา
ครัวเรือนเกษตรแนบมาดวย (ยกเวนกรณีหัวหนาครัวเรือนเกษตรเสียชีวิต เจ็บปวยรายแรงหรือติดเตียง ถูกคุมขัง 
ในเรือนจํา ไปตางประเทศ) และใหสมาชิกในครัวเรือนเกษตรมากกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกท้ังหมดลงชื่อในแบบคํารองดวย  
หากมีจํานวนเกินกวาชองลงชื่อในแบบคํารอง สามารถทําเปนหนังสือยินยอมจากสมาชิกในครัวเรือนแนบได  
(หากในครัวเรือนมีสมาชิกเพียงคนเดียว ไมตองมีหนังสือยินยอม) 

3.2 กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตร ตามภาคผนวก 3 (5) กรอกเหตุผลในการขอ 
เปลี่ยนแปลงหัวหนา พรอมลงชื่อรับรองความถูกตอง ครบถวนของขอมูล แลวใหพยานลงชื่อในแบบคํารอง 

3.3 เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของแบบคํารองและลงชื่อ 
3.4 สถานท่ียื่นแบบคํารอง 

- แจงขอเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตรไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีแจงข้ึนทะเบียน 
ท้ังนี้ กรณีเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเนื่องจากหัวหนาครัวเรือนเกษตรเสียชีวิต หากทายาทของผูเสียชีวิต 
รายนั้นยังทําการเกษตรอยู  กําหนดใหทายาทตองมาแจงเปลี่ยนหัวหนาครัวเรือนภายใน 60 วัน  
กรณีท่ีไมมาเปลี่ยนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสิ้นสภาพจากครัวเรือนเกษตรเดิม และตองข้ึนทะเบียน
เกษตรกรเปนรายใหมเทานั้น 

4. การเปล่ียนแปลงสถานท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร ใหดําเนินการ ดังนี้ 
4.1 เกษตรกรผูยื่นคํารอง ตองเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตร กรณีท่ีหัวหนาครัวเรือนเกษตรไมสามารถ 

มาดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหสมาชิกในครวัเรือนเกษตรดําเนินการแทนได (หามมีรอยขูดลบ ขีดฆา 
หรือแกไขในสาระสําคัญ)  แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคํารองและผูมอบอํานาจ พรอมรับรอง
สําเนา และเอกสารอ่ืน (ถามี) 

4.2 กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีข้ึนทะเบียน ตามภาคผนวก 3 (6) พรอมลงชื่อรับรอง 
ความถูกตอง ครบถวนของขอมูล 

4.3 เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของแบบคํารองและลงชื่อ 
4.4 สถานท่ียื่นแบบคํารอง 

- แจงขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีข้ึนทะเบียนไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอปลายทางท่ีจะยายไป 
5. การยกเลิกทะเบียนเกษตรกร เม่ือเกษตรกรเลิกทําการเกษตร หรือไมประสงคข้ึนทะเบียนเกษตรกรแลว  

ใหดําเนินการยกเลิกทะเบียนเกษตรกร ดังนี้ 
5.1 เกษตรกรผูยื่นคํารอง 

- หัวหนาครัวเรือนเกษตร สามารถแจงยกเลิกทะเบียนเกษตรกรได กรณีท่ีหัวหนาครัวเรือน 
เกษตรไมสามารถมาดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหสมาชิกในครัวเรือนดําเนินการแทนได  
(หามมีรอยขูดลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญ) แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคํารอง  
และผูมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา และเอกสารอ่ืน (ถามี) 
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- กรณีท่ีหัวหนาครัวเรือนเสียชีวิต เจ็บปวยรายแรงหรือติดเตียง ถูกคุมขังในเรือนจํา  

ไปตางประเทศ ใหสมาชิกในครัวเรือนเกษตร เปนผูดําเนินการ และใหสมาชิกในครัวเรือนมากกวาก่ึงหนึ่งของ
สมาชิกท้ังหมดลงชื่อในแบบคํารองดวย หากมีจํานวนเกินกวาชองลงชื่อในแบบคํารอง สามารถทําเปนหนังสือ
ยินยอมจากสมาชิกในครัวเรือนเกษตรแนบได (หากในครัวเรือนมีสมาชิกเพียงคนเดียว ไมตองมีหนังสือยินยอม) 

5.2 กรอกแบบยกเลิกทะเบียนเกษตรกร ตามภาคผนวก 3 (7) กรอกเหตุผลในการขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร 
พรอมลงชื่อรับรองความถูกตอง ครบถวนของขอมูล แลวใหพยานลงชื่อในแบบคํารอง 

5.3 เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของแบบคํารองและลงชื่อ 
5.4 สถานท่ียื่นแบบคํารอง 

- แจงยกเลิกทะเบียนเกษตรไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีแจงข้ึนทะเบียน 
5.5 กรณีท่ีหัวหนาครัวเรือนเสียชีวิต แตไมมีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร ใหบุตร/ญาติ/พ่ีนอง ผูนําชุมชน  

หรือ อกม. เปนผูกรอกแบบคํารอง ภาคผนวก 3 (7) แบบคํารองขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร กรณีท่ีหัวหนาครัวเรือน
เสียชีวิต และไมมีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร และเม่ือเจาหนาท่ีกรอกขอมูลแบบคํารองลงในระบบทะเบียน
เกษตรกรแลว ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลการเสียชีวิตจากทะเบียนราษฎร และจะยกเลิกทะเบียน
เกษตรกร 

5.6 กรณีท่ีไมมีการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตร ติดตอกันเกิน 3 ป จะถือวาสิ้นสุดสถานภาพ 
การเปนเกษตรกรและจะยกเลิกทะเบียนเกษตรกร  
 
• แนวทางปฏิบัติกรณีเกษตรกรแจงขอมูลคลาดเคล่ือน ไมตรงกับความเปนจริง 
       กรณีท่ีมีขอรองเรียน การคัดคาน หรือตรวจสอบแลวพบวา เกษตรกรแจงขอมูลไมตรงกับความเปนจริงให
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ระดับหมูบาน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
พ้ืนท่ีระดับแขวง สําหรับสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

2. ใหคณะทํางานตรวจสอบการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ระดับหมูบาน ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 
หากตรวจสอบแลวพบวาขอมูลเปนเท็จ เกษตรกรสามารถอุทธรณตอคณะกรรมการระดับอําเภอ ระดับจังหวัด 
ตามลําดับ และขอใหผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัดถือเปนท่ีสิ้นสุด โดยคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ในแตละระดับ ใหอําเภอ และจังหวัด เปนผูดําเนินการแตงตั้งตามความเหมาะสม  

สําหรับสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหคณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ีระดับแขวงดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง หากตรวจสอบแลวพบวาขอมูลเปนเท็จเกษตรกรสามารถอุทธรณสิทธิ์แกคณะกรรมการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีระดับเขต และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ โดย
ผลการพิจารณาของอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของกรุงเทพมหานครถือเปนท่ีสิ้นสุด  

3. เม่ือผลการพิจารณาสิ้นสุดแลว ใหดําเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการนั้น หากตองดําเนินการ 
แจงความรองทุกขใหเกษตรอําเภอหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูดําเนินการแจงความรองทุกข โดยสามารถ 
แจงความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานตามมาตรา 137 แหงประมวลกฎหมายอาญา และความผิด
ฐานแจงใหเจาพนักงานจดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการ ตามมาตรา 267 แหงประมวลกฎหมายอาญา 
พรอมท้ังรายงานใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบดวย 
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บทท่ี 4 
การกรอกขอมูลในแบบคํารอง 

 
• การกรอกขอมูลในแบบคํารองทะเบียนเกษตรกร  

กําหนดใหเจาหนาท่ีรับข้ึนทะเบียน ชี้แจงเกษตรกรผูมาขอข้ึนทะเบียนดวยวาการมาข้ึนทะเบียนครั้งนี้ 
ภาครัฐจัดทําทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน และเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติใหสอบถามขอมูล 
จากหัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกของครัวเรือนซ่ึงเปนผูรับผิดชอบหรือไดรับผลประโยชนจากการประกอบ 
การเกษตรของครัวเรือน เนื่องจากความถูกตองของขอมูลเปนสิ่งสําคัญ  จึงจําเปนตองเนนย้ําให เจาหนาท่ี 
ทุกคนตองทําความเขาใจรายละเอียดในแบบคํารอง และตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแบบคํารอง  
ใหมีความถูกตองสมบูรณและครบถวนทุกขอถาม หากมีการขีดฆาขอความเพ่ือแกไขใหลงชื่อของผูขอปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรกํากับไวดวย 

ในแบบคํารองนี้จะมีขอความ 3 หนา ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลเครื่องจักรกลการเกษตร  
และขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร สําหรับการกรอกขอมูลมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน 
1.1 แบบคํารอง การยื่นแบบ ทบก. ใหเลือกกา   ใน   ขอปรับปรุงขอมูลท่ีข้ึนทะเบียนไวแลว  

หรือ   ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร อยางใดอยางหนึ่ง 
1.2 สถานท่ีข้ึนทะเบียน ระบุสํานักงานเกษตรอําเภอ และจังหวัดในพ้ืนท่ีท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ 

ท่ีขอรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตั้งอยู 
1.3 วันท่ี ใหกรอกวันท่ีแจงข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
1.4 ชื่อผูขอข้ึนทะเบียน ใหกาเครื่องหมาย  ลงใน   หนาคํานําหนานาม นาย นาง หรือนางสาว 

พรอมเขียนชื่อ นามสกุล และระบุเลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด และเลขรหัสประจําบานตามทะเบียนบาน 
1.5 สถานภาพ  ใหกาเครื่องหมาย  ลงใน   หนาสถานภาพของผูข้ึนทะเบียน ไดแก โสด สมรส  

อยูรวมกัน และ หยา รวมถึงแยกกันอยู       
1.6 ท่ีอยูท่ีติดตอได ใหกรอกท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได พรอมหมายเลขโทรศัพทมือถือ เพ่ือใหเจาหนาท่ี 

สามารถติดตอเกษตรกร เม่ือตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม   
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1.7 นิติบุคคล ใหกรอกขอมูลของผูแทนท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหเปน 

ผูขอข้ึนทะเบียนในนามนิติบุคคล แตในสวนของรหัสประจําบานใหใชรหัสประจําบานท่ีเปนท่ีตั้งของนิติบุคคล 
ประเภทของนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ท่ีตั้งสํานักงาน และเลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล 

1.8 ลักษณะการประกอบอาชีพ ใหกาเครื่องหมาย  ลงใน   เพียงคําตอบเดียว 
อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพท่ีใชเวลาสวนใหญในการประกอบกิจกรรมนั้นๆ มีตัวเลือก  

คือ 1.ประกอบอาชีพเกษตร 2.รับเงินเดือนประจํา 3.รับจางทางการเกษตร 4.ประกอบธุรกิจการคา  
5.รับจางท่ัวไป 6.อ่ืนๆ 

อาชีพรอง หมายถึง อาชีพท่ีใช เวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก มีตัว เลือก  
คือ 1.ประกอบอาชีพเกษตร 2.รับเงินเดือนประจํา  3.รับจางทางการเกษตร 4.ประกอบธุรกิจการคา 5.รับจางท่ัวไป 
6.อ่ืนๆ 7. ไมมีอาชีพรอง 

 
 

2. ระบบการเกษตรอัจฉริยะ ใหกาเครื่องหมาย  ลงใน    มีตัวเลือก ดังนี้ 1. ระบบโรงเรือน 
อัจฉริยะ  2. ระบบเซ็นเซอรอัตโนมัติ/ก่ึงอัตโนมัติ 3. ระบบ IOT  หากไมมีสามารถขามไปทําขอตอไปได 

3. ระบบเกษตรพันธสัญญา ใหกาเครื่องหมาย  ลงใน    มีตัวเลือก ดังนี้  1.ไมเปนการทําเกษตร 
พันธสัญญา  2.เปนการทําเกษตรพันธสัญญา หากเปนการทําเกษตรพันธสัญญา เจาหนาท่ีจะตองประสาน
เกษตรกรเพ่ือกรอกขอมูลเพ่ิมเติมใหสมบูรณ หรือเกษตรกรสามารถปรับปรุงขอมูลดวยตนเองผานชองทาง
ออนไลนท่ีจัดเตรียมไว  

 
 

4. ขอมูลสมาชิกในครัวเรือนและการเปนสมาชิกองคกร มีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 ชื่อ – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชนของสมาชิกในครัวเรือน หากเปนเกษตรกรท่ีเคย 

ข้ึนทะเบียนไวแลว เม่ือพิมพแบบคํารองจากระบบโปรแกรมจะแสดงรายชื่อสมาชิกในครัวเรือนตามท่ีแจงไว  
หากบุคคลนั้นไมอยูในครัวเรือนแลวใหขีดฆาและลงลายมือชื่อกํากับ สําหรับบุคคลอ่ืนท่ีอาศัยอยูในครัวเรือน 
แตไมไดมีชื่ออยูในทะเบียนบานเดียวกันใหกรอกขอมูลเพ่ิมเติมได 

4.2 ชวยทําการเกษตร ใหเลือกวาบุคคลท่ีอยูในครัวเรือนนั้น ชวย หรือ ไมชวยทําการเกษตร  
4.3 การเปนสมาชิกองคกร ใหใสรหัสตัวเลขลงในชองท่ีกําหนดของแตละบุคคล โดยรหัสตัวเลข 

ประกอบดวย 1.สหกรณภาคการเกษตร  2.สหกรณนอกภาคการเกษตร  3.กลุมเกษตรกร  4.กลุมสงเสริม
อาชีพการเกษตร  5.กลุมแมบานเกษตรกร  6.กลุมยุวเกษตรกร  7.วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน   
8.สมาคม/สหพันธ  9.อาสาสมัครเกษตร  10.กลุมผูใชน้ําชลประทาน  11.ธ.ก.ส. 12.เครือขายเกษตรกรรุนใหม 13.อ่ืนๆ 
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4.4 ระดับการศึกษา ใหใสรหัสตัวเลขลงในชองท่ีกําหนดของแตละบุคคล โดยรหัสตัวเลข 

ประกอบดวย 1.จบการศึกษาสูงกวา ปริญญาตรี  2.จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3.จบ
การศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญา 4.จบการศึกษาในระดับ ปวช. 5.จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
6.จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 7.จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 8.ไมไดศึกษา 

4.5 รายไดในภาคการเกษตร (บาท/ป) ใหระบุรายไดในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน 
เปนรายบุคคล หากประกอบกิจกรรมการเกษตรรวมกัน ไมสามารถแยกรายไดในภาคการเกษตรได ใหระบุ
รายไดในภาคการเกษตรในชองของหัวหนาครัวเรือนเพียงชองเดียว และใหกรอก “-“ ในชองรายได 
ในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือนรายอ่ืน 

4.6 รายไดนอกภาคการเกษตร (บาท/ป) ใหระบุรายไดนอกภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน 
เปนรายบุคคล หากไมมีรายไดนอกภาคการเกษตรใหกรอก “–“  

4.7 หนี้สินในภาคการเกษตร (บาท/ป) ใหระบุหนี้สินในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน 
เปนรายบุคคล หากประกอบกิจกรรมการเกษตรรวมกัน ไมสามารถแยกหนี้สินในภาคการเกษตรได ใหระบุ
หนี้สินในภาคการเกษตรในชองของหัวหนาครัวเรือนเพียงชองเดียว และใหกรอก “–“ ในชองหนี้สิน 
ในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือนรายอ่ืน 

4.8 หนี้สินนอกภาคการเกษตร (บาท/ป) ใหระบุหนี้สินนอกภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน 
เปนรายบุคคล หากไมมีหนี้สินนอกภาคการเกษตรใหกรอก “ – “  

ท้ังนี้ วิธีการคํานวณรายได หนี้สิน รายละเอียดตามนิยามศัพท 
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5. เครื่องจักรกลการเกษตร กําหนดใหใส จํานวน ท่ีสามารถใชงานไดและนําไปรับจาง/ไมรับจาง แยกตาม  
ประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร ลงในชองวาง โดยสอบถามเครื่องจักรกลการเกษตร 8 ประเภท คือ  

1) เครื่องตนกําลัง  
2) เครื่องมือเตรียมดิน 
3) เครื่องปลูก/เครื่องมือหยอด 
4) เครื่องมือดูแลรักษา 
5) เครื่องมือเก็บเก่ียว 
6) เครื่องสูบน้ํา 
7) รถบรรทุกการเกษตร   
8) เครื่องมือหลังการเก็บเก่ียว 
ท้ังนี้ คํานิยามเครื่องจักรกลการเกษตร รายละเอียดตามนิยามศัพท  
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6. การประกอบกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือน มีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 ท่ีตั้งแปลง ใหระบุท่ีตั้งแปลงท่ีดินวาอยูในหมู ตําบล อําเภอ และจังหวัดใด  

 
6.2 การถือครอง ใหระบุวาเปนของครัวเรือน เชามีสัญญา เชาไมมีสัญญา หรือ อ่ืนๆ  

(ทําฟรี / ท่ีสาธารณประโยชน) 
6.3 ขอมูลเอกสารสิทธิ์ 

- กรณีมีเอกสารสิทธิ์ใหกรอกแบบคํารองขอ 3.1 ประกอบดวย ประเภท เลขท่ีเอกสารสิทธิ์  
เนื้อท่ีตามเอกสารสิทธิ์ (ไร-งาน-ตร.วา) และขอมูลเจาของเอกสารสิทธิ์ (เลขบัตร/ชื่อ-สกุล) 

- กรณีเชามีเอกสารสิทธิ์แตไมสามารถหาขอมูลเจาของเอกสารสิทธิ์ไดใหกรอกแบบคํารองขอ 3.1 
ประกอบดวย ประเภท เลขท่ีเอกสารสิทธิ์ เนื้อท่ีตามเอกสารสิทธิ์ และกรอกขอ 3.2 ผูรับรองการทํากิจกรรม
การเกษตร (เลขบัตร/ชื่อ-สกุล/ตําแหนง) โดยไมตองกรอกขอมูลเจาของเอกสารสิทธิ์ 

- กรณีไมมีเอกสารสิทธิ์ ใหกรอกแบบคํารองขอ 3.2 ผูรับรองการทํากิจกรรมการเกษตร  
(เลขบัตร/ชื่อ-สกุล/ตําแหนง) โดยไมตองกรอกขอ 3.1 

 
6.4 เขตชลประทาน เลือกอยูในเขตหรือนอกเขตชลประทานเพียงคําตอบเดียว 
6.5 คาพิกัดภูมิศาสตร ใหใสโซนตัวเลข 47 หรือ 48 เพียงตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง และใหกรอก 

คาพิกัด X Y หรือ ละติจูด ลองจิจูด เปนตัวเลขตามท่ีจัดเก็บขอมูลไวแลว   
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6.6 แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ใหเกษตรกรระบุแหลงน้ําท่ีนํามาใชในการเกษตร โดยมีตัวเลือก คือ  

1. ไมมีแหลงน้ํา 2. แหลงน้ําสาธารณะ 3. แหลงน้ําของตนเอง (บอน้ําตื้น/บอบาดาล/สระน้ํา)  
6.7 วิธีการใหน้ํา ใหเกษตรกรระบุวิธีการใหน้ําในแปลงนั้น โดยมีตัวเลือก คือ 1.ไมมีระบบใหน้ํา        

2.ระบบใหน้ําทางทอ (สปริงเกอร/มินิสปริงเกอร/น้ําหยด) 3. ระบบน้ําแบบอ่ืนๆ  
 

 
 
6.8 ชนิดพืช/สัตว/กิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ  ใหระบุชนิดพืช หรือสัตว หรือกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ 
6.9 พันธุพืช/สัตว/กิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ ใหระบุพันธุพืช หรือสัตว หรือกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ 

ตามท่ีเกษตรกรสามารถระบุได ท้ังนี้ ควรระบุพันธุพืชตามท่ีระบุในกรอบการจัดเก็บพืชท่ีมีการระบุพันธุไวแลว 
6.10 วันท่ีปลูก/เลี้ยง/เริ่มทํากิจกรรมการเกษตร ตองระบุเปนตัวเลข วัน เดือน ป ของวันท่ีปลูก/เลี้ยง 

ตามชนิดพืช/สัตวนั้นๆ สําหรับนาเกลือสมุทรใหวันท่ีเริ่มทํากิจกรรมการเกษตร/เริ่มทําการผลิต คือ วันท่ีปลอยน้ํา
เขานาเกลือ 

6.11 วันท่ีคาดวาจะเก็บเก่ียว ตองระบุเปนตัวเลข วัน เดือน ป ของวันท่ีคาดวาจะเก็บเก่ียวผลผลิตได  
สําหรับไมผลไมยืนตนท่ีใหผลผลิตแลว ใหใสวันท่ีคาดวาจะเก็บเก่ียววันสุดทายของปการผลิต สําหรับนาเกลือ
สมุทรใหใสวันท่ีคาดวาจะเก็บเก่ียวเกลือเม็ดรอบสุดทายของปการผลิต  

6.12 รปูแบบการปลูก ใหเกษตรกรระบุรูปแบบการปลูกในแปลงนั้น โดยมีตัวเลือก คือ กลางแจง  
หรือ โรงเรือน หากเลือกเปนโรงเรือน ใหใสขนาดของโรงเรือนโดยมีหนวยเปนตารางเมตร 

6.13  เนื้อท่ีปลูก/เลี้ยง ตองระบุเปนตัวเลข ไร งาน ตารางวา สําหรับนาเกลือสมุทรใหใสเนื้อท่ีทํานาเกลือท้ังผืน  
โดยตองหักลบเนื้อท่ีท่ีไมไดปลูก/เลี้ยง ออก เชน การปลูกขาวใหหักเนื้อท่ีท่ีอยูอาศัย โรงเรือน สระน้ํา ปศุสัตว 
นาหญา หรือพืชชนิดอ่ืนออก 

6.14 เนื้อท่ีเก็บเก่ียว/ใหผล ตองระบุเนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตในกรณีของพืชอายุสั้น (ขาว พืชไร พืชผัก  
ไมดอกไมประดับ) โดยระบุตัวเลขเปนไร งาน ตารางวา สําหรับกลุมพืชอายุยาวใหหมายถึงเนื้อท่ีใหผลผลิตแลว 
โดยระบุตัวเลขเปนไร งาน ตารางวา แตถากลุมพืชอายุยาวยังไมใหผลผลิตไมตองระบุตัวเลขเนื้อท่ีใหผล 
สําหรับนาเกลือสมุทรใหใสพ้ืนท่ีทํานาเกลือท้ังผืน 

6.15 จํานวนท่ีปลูก/เลี้ยง กรณีทําไรนาสวนผสม ท่ีมีการปลูกพืช (ไมผล ไมยืนตน) /เลี้ยงสัตว /  
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  หรือ กรณีเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ใหระบุจํานวนท่ีปลูก/เลี้ยง  

6.16 รหัสการปลูก/เลี้ยง/การผลิต ตองระบุตัวเลขตามกิจกรรมการเกษตรท่ีทําจริง 
  - รหัสการปลูก: 1 = สวนเดี่ยว 2 = สวนแซม 3=สวนผสม   
  - รหัสการเลี้ยง (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา): 1 = กระชัง 2 = ในบอ  3=ในนา 4=ในรองสวน 5=อ่ืนๆ     
  - รหัสการเลี้ยง (ปศุสัตว):  1 = โรงเรือนแบบเปด 2 = โรงเรือนแบบปด 3=อ่ืนๆ 
  - รหัสการผลิต (นาเกลือสมุทร) : 1=ผลิตเกลือเม็ดอยางเดียว 2=ผลิตเกลือเม็ดและเลี้ยงสัตวน้ํารวมดวย 
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6.17 ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ/ปริมาณผลผลิต น้ําหนักผลผลิตตามลักษณะผลผลิตพืชท่ีจัดเก็บ 

(รายละเอียดภาคผนวก) ผลผลิตพืชรวมท่ีเก็บเ ก่ียวได  ใหใสหนวยเปนกิโลกรัมตอพ้ืนท่ีเก็บเ ก่ียว  
สําหรับสัตวหนวยเปนตัว สําหรับนาเกลือสมุทรใหใสเกลือเม็ดท่ีผลิตไดตลอดฤดูการผลิต (รวมทุกรอบการผลิต
ประมาณ 5-7 รอบตอฤดูกาล) 

6.18 ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ใหเกษตรกรเลือกประเภทเกษตรกรรมท่ีตัวเองปฏิบัติอยูวาเปนรูปแบบใด   
รายละเอียดตามนิยามศัพท ใหเลือกเพียงคําตอบเดียว โดยมีตัวเลือก คือ  

(1) ไมเปนเกษตรกรรมยั่งยืน  
(2) เปนเกษตรกรรมยั่งยนืใน 5 รูปแบบ คือ  

- เกษตรผสมผสาน  
- เกษตรอินทรีย ใหเลือกการรับรองมาตรฐานดวย ไดแก PGS/IFOAM/Organic Thailand/อ่ืนๆ  
- เกษตรธรรมชาติ  
- เกษตรทฤษฎีใหม  
- วนเกษตรหรือไรนาปาผสม  

 
7. การลงลายชื่อในสวนทายของแบบคํารอง ใหเกษตรกรลงชื่อรับรองขอมูลท่ีแจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุง 

ทะเบียนเกษตรกร พยาน (รายละเอียดตามคํานิยาม) ลงชื่อเปนพยานในการแจงขอมูล เจาหนาท่ีผูรับข้ึนทะเบียน
หรือเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบลลงชื่อ และเจาหนาที่ผูตรวจแบบข้ึนทะเบียนหมายถึง
เกษตรอําเภอหรือผูไดรับมอบหมาย ลงชื่อเพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบ (เจาหนาท่ีรับข้ึนทะเบียนตองไมใชคนคน
เดียวกับเจาหนาท่ีตรวจสอบแบบรับข้ึนทะเบียน) 
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• รหัสท่ีใชแบบคํารองขอข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
เปนรหัสท่ีเจาหนาท่ีไมตองจดจําคนหาแตจะมีปรากฏอยูทายขอถามในแบบคํารอง สามารถนําไปใชในแต

ละขอไดทันที ไดแก 
 

รหัสการเปนสมาชิกองคกร 
 1. สหกรณภาคการเกษตร  7. วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน 
 2. สหกรณนอกภาคการเกษตร 8. สมาคม/สหพันธ 
 3. กลุมเกษตรกร   9. อาสาสมัครเกษตร 
 4. กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 10. กลุมผูใชน้ําชลประทาน 
 5. กลุมแมบานเกษตรกร  11. ธ.ก.ส. 
 6. กลุมยุวเกษตรกร  12. เครือขายเกษตรกรรุนใหม 
     13. อ่ืนๆ 
 
รหัสวุฒิการศึกษา 
 1. จบการศึกษาสูงกวา ปริญญาตรี     
 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
 3. จบการศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญา  
 4. จบการศึกษาในระดับ ปวช.  
 5. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 6. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 7. จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
 8. ไมไดศึกษา 
  
รหัสการปลูก 
 1. สวนเดี่ยว  
 2. สวนแซม  
 3. สวนผสม  
 
รหัสการเลี้ยง (การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 
 1. ในกระชัง 2. ในบอ        3. ในนา 
 4. ในรองสวน 5. อ่ืนๆ เชน ในทะเล ในกรง เปนตน 
 
รหัสการเลี้ยง (ปศุสัตว) 
 1. โรงเรือนแบบเปด 2. โรงเรือนแบบปด 3. อ่ืนๆ 
 
รหัสการผลิต (นาเกลือสมุทร)  

1. ผลิตเกลือเม็ดอยางเดียว   2. ผลิตเกลือเม็ดและเลี้ยงสัตวน้ํารวมดวย 
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บทท่ี 5 
สมุดทะเบียนเกษตรกรและรายงานจากระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร 

 
• สมุดทะเบียนเกษตรกร  

สมุดทะเบียนเกษตรกร คือ เอกสารท่ีใชแสดงสถานภาพการเปนเกษตรกร ออกใหภายหลังจากท่ีได 
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรเรียบรอยแลว ใชในการบันทึกขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลกิจกรรมการเกษตรของครัวเรือน
เกษตรกรเจาของสมุด เกษตรกรสามารถนําไปใชในการยืนยันความเปนเกษตรกร ใชเปนขอมูลในการวางแผน
ประกอบกิจกรรมการเกษตร และใชเปนขอมูลในการติดตอสํานักงานเกษตรอําเภอหรือใชประกอบการเขารวม
โครงการตามนโยบายของภาครัฐ ในการจัดพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกรแจกใหกับครัวเรือนเกษตรกร 
สํานักงานเกษตรอําเภอควรดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณตางๆ ใหพรอม ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนด 
2. ตรวจสอบสมุดทะเบียนเกษตรกรท่ีจะใชจัดพิมพใหเรียบรอย สภาพดี เย็บสันเลมตรง ไมชํารุด  

หากพบสมุดทะเบียนเกษตรกรเย็บไมเรียบรอย ชํารุด ใหทําหนังสือแจงกรมสงเสริมการเกษตรเพ่ือเปลี่ยนเลม
ภายในเวลาท่ีกําหนด (โดยปกติจะตองเปลี่ยนภายใน 30 วัน นับจากไดรับสมุดทะเบียนเกษตรกร) 

3. ระมัดระวังในการเปดหนาสมุดใหตรงกับขอมูลท่ีจะพิมพ ท้ังนี้เพราะสมุดทะเบียนเกษตรกรมีราคาแพง 
และมีสํารองในจํานวนจํากัด 

4. การพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกรใหเกษตรกรรายใหม จะตองทําการติดภาพถายขนาด 1 นิ้ว  
ท่ีมุมลางขวาเหนือชองลงชื่อ เม่ือเกษตรกรลงชื่อแลว ใหประทับตราสมุดทะเบียนเกษตรกรดวย 

5. การพิมพขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร สําหรับพืชท่ีกําหนด 
ใหมีการตรวจสอบ เม่ือติดประกาศ/ตรวจสอบพ้ืนท่ีและบันทึกผลลงในระบบวา “ผาน” แลว จึงจะสามารถ
จัดพิมพขอมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรได  

6. เกษตรกรบางรายอาจมีขอมูลจํานวนมาก เนื้อท่ีในสมุดจะไมเพียงพอตอการพิมพขอมูลดังกลาว  
ใหพิมพขอมูลท่ีเกินลงในกระดาษ A4 แลวแนบใหกับเกษตรกรพรอมสมุดทะเบียนเกษตรกร และหมายเหตุ 
ในหนาขอมูลเพ่ิมเติมดวย แตไมตองเย็บติดกับสมุดทะเบียนเกษตรกรเนื่องจากจะทําใหไมสามารถพิมพขอมูล
หนาอ่ืนๆ ลงในสมุดไดเพราะติดรอยเย็บกระดาษ 

7. การเปลี่ยนเลม/ยกเลิกสมุดทะเบียนเกษตรกร เกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 
7.1 กรณียกเลิกครัวเรือนเกษตรกร ใหเจาะสมุดท่ีมุมลางขวา พรอมหมายเหตุในหนาขอมูลเพ่ิมเติม 

วามีการยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร 
7.2 กรณีเปลี่ยนหัวหนาครัวเรือนเกษตรกร ใหพิจารณาใชการขีดฆา เขียนชื่อหัวหนาครัวเรือนใหม

แลวลงชื่อกํากับ หรือ ใหเจาะสมุดเลมเดิมท่ีมุมลางขวา แลวพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกรเลมใหม โดยจะตอง 
หมายเหตุในหนาขอมูลเพ่ิมเติมท้ังเลมเดิมและเลมใหมดวยวา มีการเปลี่ยนหัวหนาครัวเรือนจากใครเปนใคร
เพ่ือใหตรวจสอบยอนกลับได  

7.3 กรณีสมุดเลมเดิมเต็ม ใหพิจารณาพิมพตอในกระดาษ A4 หรือ พิมพสมุดเลมใหมใหเกษตรกร  
โดยเจาะสมุดเลมเดิมท่ีมุมลางขวา พรอมหมายเหตุในหนาขอมูลเพ่ิมเติมท้ังเลมเดิมและเลมใหมดวยวา  
สมุดเลมเดิมเต็มจึงมีการออกเลมใหม และในสมุดทะเบียนเกษตรกรเลมใหมใหเลือกพิมพเฉพาะขอมูลปลาสุด 

7.4 กรณีเกษตรกรทําสมุดเลมเดิมหาย ใหพิมพสมุดเลมใหมใหเกษตรกร 
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8. การออกสมุดทะเบียนเกษตรกรครั้งแรก ใหออกท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีข้ึนทะเบียน  

สวนการปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน (ไมไดออกเลมใหม) ดําเนินการท่ีสํานักงานเกษตร
อําเภอใดก็ได 

9. ในกรณีท่ีสมุดทะเบียนเกษตรกรไมเพียงพอ สามารถออกใบรายงานผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
ใหเกษตรกรแทนได โดยสามารถดําเนินการท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอใดก็ได ไมจําเปนตองเปนสํานักงานเกษตร
อําเภอท่ีข้ึนทะเบียน 

10. การลงนามในสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือ ใบรายงานผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ใหเกษตรอําเภอ  
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม เพ่ือเปนหลักฐานวา เกษตรกรไดแจงขอมูลข้ึนทะเบียนเกษตรกรตามท่ี
จัดพิมพในสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือ ใบรายงานผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตร ไมได
เปนการรับรองการทํากิจกรรมการเกษตร รับรองผลผลิต หรือ รับรองการใชประโยชนท่ีดิน 
 
• รายงานจากระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร 

เจาหนาท่ีสามารถเรียกดูรายงานไดจากระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร โดยเลือกเมนู รายงาน แลว
คลิกเรื่องรายงานท่ีตองการ ตัวอยางรายงานท่ีใชบอย เชน 

1. ผลการดําเนินงานข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เม่ือเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลลงในระบบ  
รายงานจะปรับเปลี่ยนใหเองโดยตัดยอดเปนรายวัน โดยจะแสดงภาพรวมของการปรับปรุงขอมูลในปปจจุบัน 
(ตามปงบประมาณ) และ ขอมูลรายพืช (ตามปการเพาะปลูก) 

2. รายงานท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการเกษตร 
2.1 รายงาน ทบก 04-1 จํานวนครัวเรือนเกษตรกรจําแนกตามกิจกรรมการเกษตร จะแสดงขอมูล 

จํานวนครัวเรือน เนื้อท่ีปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียว โดยระบบจะบังคับใหเลือกจังหวัด อําเภอ แตไมบังคับใหเลือก
เง่ือนไขอ่ืน รายงานจะแสดงตามเง่ือนไขท่ีเลือก 

ในการเลือกเง่ือนไข ควรระมัดระวังโดยเฉพาะการเลือกเง่ือนไข ป กับ การเลือกเง่ือนไข  
วันท่ีเพาะปลูก วันท่ีคาดวาจะเก็บเก่ียว เนื่องจากเง่ือนไข ป จะคนหาจากปท่ีมีการปรับปรุงขอมูล (ดูไดจาก 
ปในหนากิจกรรมการเกษตร) ดังนั้น หากเลือกเง่ือนไขเปน ป 2565 ไมผล/ไมยืนตนท่ีมีการแจงปลูกไวนานแลว 
แตไมมีการมาปรับปรุงขอมูลในป 2565 จะไมแสดงในรายงานนี้ดวย 

- หากตองการทราบขอมูลตามปการผลิต ควรเลือกเง่ือนไขวันท่ีเพาะปลูก หรือ วันท่ีคาดวาจะ
เก็บเก่ียวตามปการผลิตของพืชแตละชนิด และไมตองเลือกเง่ือนไข ป 

- หากตองการทราบขอมูลการปรับปรุงพืชแตละชนิดในระบบ ในแตละป ใหเลือกเง่ือนไขป  
แตไมตองเลือกเง่ือนไขวันท่ีเพาะปลูก หรือ วันท่ีคาดวาจะเก็บเก่ียว 

- สําหรับไมผล/ไมยืนตน หากตองการขอมูลปจจุบัน ใหเลือก ป เพ่ือจะไดทราบขอมูลท่ีเกษตรกร
แจงในแตละป แตหากตองการดูขอมูลท้ังหมด ใหเลือกวันท่ีเพาะปลูกยอนปไปตามระยะยืนตนของพืชแตละชนิด 

2.2 รายงาน ทบก 04-2 รายชื่อเกษตรกรจําแนกตามกิจกรรมการเกษตร (ตองระบุพืช แตไมตองระบุหมู)  
โดยจะมีใหเลือกวาตองการใหแสดงขอมูลตามท่ีตั้งแปลงหรือตามทะเบียนบานของเกษตรกร รายงานจะแสดงขอมูล 
รหัสครัวเรือน ชื่อ – สกุล เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ท่ีตั้งแปลง ลักษณะการถือครอง ประเภทเอกสารสิทธิ์ 
เลขท่ีเอกสารสิทธิ์ พ้ืนท่ีเต็มในเอกสารสิทธิ์ เนื้อท่ีปลูก วันท่ีปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียว วันท่ีคาดจะวาเก็บเก่ียว 
ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร) และพิกัดแปลง 
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2.3 รายงาน ทบก 04-3 รายชื่อเกษตรกร (ไมตองระบุพืช แตตองระบุหมู) โดยจะมีใหเลือกวาตองการ
ใหแสดงขอมูลตามท่ีตั้งแปลงหรือตามทะเบียนบานของเกษตรกร รายงานจะแสดงขอมูล รหัสครัวเรือน  
ชื่อ – สกุล เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ท่ีต้ังแปลง ลักษณะการถือครอง ประเภทเอกสารสิทธิ์ เลขท่ีเอกสารสิทธิ์ 
พ้ืนท่ีเต็มในเอกสารสิทธิ์  เนื้อท่ีปลูก วันท่ีปลูก เนื้อท่ีเก็บเก่ียว วันท่ีคาดวาจะเก็บเก่ียว ผลผลิต(ตัน)  
ผลผลิตเฉลีย่(กก./ไร) และพิกัดแปลง 

รายงานนี้คลายกับรายงาน ทบก 04-2 เพียงแตล็อกการเลือกเง่ือนไขตางกัน รายงาน 04-2 ตองระบุพืช 
แตไมตองระบุหมู ใชในกรณีท่ีตองการทราบรายชื่อเกษตรกรท่ีปลูกพืชท่ีระบุท้ังหมดในตําบล อําเภอ จังหวัดนั้นๆ 
สวนรายงาน ทบก 04-3 ไมตองระบุพืช แตตองระบุหมู ใชในกรณีท่ีตองการทราบรายชื่อเกษตรกรในหมูนั้นๆ 
วาปลูกพืชอะไรบาง 

การเลือกเง่ือนไข ทบก 04-2 และ ทบก 04-3 ใหใชวิธีการเดียวกับ ทบก 04-1 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 กระบวนงานการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2564 
ภาคผนวก 2 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ วาดวยการข้ึนทะเบียน
เกษตรกร พ.ศ. 2560 
ภาคผนวก 3  แบบคํารอง 

(1) แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับครัวเรือนเกษตร 
(2) แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับนิติบุคคล 
(3) แบบคํารองขอแกไขขอมูลท่ีแจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
(4) แบบคํารองขอปรับปรุงขอมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตร 
(5) แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตร 
(6) แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีข้ึนทะเบียน 
(7) แบบคํารองขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร 

ภาคผนวก 4 ประเภทเอกสารท่ีรบัข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ภาคผนวก 5 ตัวอยางหนังสือยินยอมหรือรับรองการใชประโยชนในท่ีดิน 

(1) หนังสือยินยอมใหใชประโยชนในท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
(2) หนังสือรับรองการเชาท่ีดินเพ่ือการเกษตร ยกเวน ไมผลไมยืนตน (ใชเฉพาะพ้ืนท่ี 

ท่ีทางราชการออกเอกสารสิทธิ์แลว เทานั้น) 
(3) หนังสือรับรองการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร โดยไมมีเอกสารสิทธิ์ 

ภาคผนวก 6 กลุมและพันธุขาวท่ีมีการจัดเก็บในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ภาคผนวก 7 กลุม ชนิด และพันธุพืชท่ีมีการจัดเก็บในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ภาคผนวก 8 จํานวนเนื้อท่ีข้ันต่ําท่ีรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ภาคผนวก 9 อัตราแปลงไมผลไมยืนตนตอเนื้อท่ีเพาะปลูก  
ภาคผนวก 10 ลักษณะผลผลิตและหนวยผลผลิต (** รวมท้ังพืชและแมลง) 
ภาคผนวก 11 ตราสัญลักษณและตัวอยางเม่ือประทับตราสัญลักษณในสมุดทะเบียนเกษตรกร 
ภาคผนวก 12 คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องพิมพ Passbook สมุดทะเบียนเกษตรกร 
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ภาคผนวก 1 กระบวนงานการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2565 
 

  

  หนา 44 



คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

ภาคผนวก 2 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 
วาดวยการข้ึนทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 (หนา 1) 
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณวาดวยการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

พ.ศ. 2560 (หนา 2) 
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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณวาดวยการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

พ.ศ. 2560 (หนา 3) 
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ภาคผนวก 3 (1) แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับครัวเรือนเกษตรกร (หนา 1) 
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

ภาคผนวก 3 (2) แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับนิติบุคคล (หนา 1)
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แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับครัวเรือนเกษตรกร/นิติบุคคล (หนา 2) 
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับครัวเรือนเกษตรกร/นิติบุคคล (หนา 3) 
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

ภาคผนวก 3 (3) แบบคํารองขอแกไขขอมูลท่ีแจงข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
(กรณีเกษตรกรแจงขอแกไขขอมูล) 
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ภาคผนวก 3 (4) แบบคํารองขอปรับปรุงขอมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตร 

 

  

  หนา 53 



คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

ภาคผนวก 3 (5) แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตร 
(กรณีหัวหนาครัวเรือนเปนผูดําเนินการ)
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ภาคผนวก 3 (5) แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตรกร 
(กรณีสมาชิกในครัวเรือนเปนผูดําเนินการ)

 
  

  หนา 55 



คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

ภาคผนวก 3 (6) แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีข้ึนทะเบียน 
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ภาคผนวก 3 (7) แบบคํารองขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร 
(กรณีหัวหนาครัวเรือนเปนผูดําเนินการ) 
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

ภาคผนวก 3 (7) แบบคํารองขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร 
(กรณีสมาชิกในครัวเรือนเปนผูดําเนินการ) 
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

ภาคผนวก 3 (7) แบบคํารองขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร  
กรณีท่ีหัวหนาครัวเรือนเสียชีวิต และไมมีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร 
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ภาคผนวก 4 ประเภทเอกสารท่ีรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 
• พ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 

ประเภท/กลุม แบบ 

1. เอกสารสิทธิตามกฎหมายท่ีดิน จํานวน 9 กลุม 22 แบบ 

กลุมท่ี 1 โฉนดท่ีดิน (กรมท่ีดิน) (1) น.ส. 4 

(2) น.ส. 4 ก. 

(3) น.ส. 4 ข. 

(4) น.ส. 4 ค. 

(5) น.ส. 4 ง. 

(6) น.ส. 4 จ. 

กลุมท่ี 2 (กรมท่ีดิน) (7) โฉนดแผนท่ี 

(8) โฉนดตราจอง 

(9) ตราจองท่ีตราวาไดทําประโยชนแลว 

กลุมท่ี 3 หนังสือรับรองการทําประโยชน (กรมท่ีดิน) (10) น.ส. 3 

(11) น.ส. 3 ก. 

(12) น.ส. 3 ข. 

(13) แบบหมายเลข 3 

กลุมท่ี 4 ใบจอง (กรมท่ีดิน) (14) น.ส. 2 

(15) น.ส. 2 ก. 

กลุมท่ี 5 (กรมท่ีดิน) (16) ใบไตสวน (น.ส. 5) 

(17) ใบนํา 

กลุมท่ี 6 (กรมท่ีดิน) (18) ใบเหยียบย่ํา 

(19) ตราจอง 

กลุมท่ี 7 แบบแจงการครอบครองท่ีดิน  

(กรมท่ีดิน) 

(20) ส.ค. 1 

กลุมท่ี 8 บัญชีรับแจงการครอบครองท่ีดิน  

(กรมท่ีดิน) 

(21) ส.ค. 2 
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ประเภท/กลุม แบบ 

กลุมท่ี 9 ใบรับแจงความประสงคจะไดสิทธิ์ในท่ีดิน  

(กรมท่ีดิน) 

 

(22) ส.ค. 3 

2. ท่ีดินท่ีมีหนังสืออนุญาตการใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ จํานวน 12 กลุม 24 แบบ 

กลุมท่ี 1 (กรมท่ีดิน) (1) หนังสืออนุญาตใหใชประโยชนท่ีดินของรัฐเปน

การชั่วคราวตามนโยบายแกไขปญหาความยากจน 

(ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน) 

กลุมท่ี 2 (กรมธนารักษ) (2) หนังสือสัญญาเชาท่ีราชพัสดุเพ่ือประกอบ 

การเกษตร (ส.2/27) 

กลุมท่ี 3 กลุมหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนใน

เขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ (กรมปาไม) 

(3) หนังสืออนุญาตใหไดรับการผอนผันใหมีสิทธิ 

ทํากินชั่วคราวในเขตปาสงวนแหงชาติ (ครั้งท่ี 1) 

(สทก. 1) 

(4) หนังสืออนุญาตใหทําการปลูกปาหรือไมยืนตน

ภายในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ (สทก. 1 ข) 

(5) หนังสืออนุญาตใหทําประโยชนและอยูอาศัย

ภายในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ สทก. 1 ก 

(6) สทก. 2 ก 

กลุมท่ี 4 กลุมหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนใน

เขตปาสงวนแหงชาติ (กรมปาไม) 

(7) หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน 

ในเขตปาสงวนแหงชาติ (ป.ส. 23) 

(8) หนังสืออนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือ 

ปลูกไมยืนตนในเขตปาสงวนแหงชาติ (ป.ส. 31) 

กลุมท่ี 5 กลุมใบอนุญาตใหแผวถางปา (กรมปาไม) (9) ใบอนุญาตใหแกผูประสงคขอแผวถางปา  

เพ่ือดําเนินกิจการตามท่ีขออนุญาต 
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ประเภท/กลุม แบบ 

กลุมท่ี 6 กลุมหนังสือท่ีออกใหกับสมาชิกนิคม 

สรางตนเอง ตาม พ.ร.บ.จัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ  

พ.ศ. 2511 (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 

(10) หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดิน 

(น.ค. 1) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดท่ีดิน

เพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 

 

(11) หนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค. 3)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดท่ีดิน 

เพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 

(12) สัญญาอนุญาตใหใชท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรรม 

ในเขตนิคมสรางตนเอง 

กลุมท่ี 7 หนังสือท่ีออกใหกับสมาชิกนิคมสหกรณ  

ตาม พ.ร.บ. จัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511  

(กรมสงเสริมสหกรณ) 

(13) หนังสือรับรองการอนุญาตใหสมาชิก 

นิคมสหกรณเขาทําประโยชนในท่ีดิน 

ของนิคมสหกรณ (กสน. 3) 

(14) หนังสือแสดงการทําประโยชน (กสน. 5) 

กลุมท่ี 8 หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน 

ในเขตปฏิรูปท่ีดิน  

(สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

(15) ส.ป.ก. 4-01 

(16) ส.ป.ก. 4-01 ก 

(17) ส.ป.ก. 4-01 ข 

(18) ส.ป.ก. 4-01 ค 

(19)  ส.ป.ก. 4-01 ช 

 

กลุมท่ี 9 สัญญาเชาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  

(สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

(20) ส.ป.ก. 4-14 ก 

กลุมท่ี 10 สัญญาเชาซ้ือท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  

(สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

 

(21) ส.ป.ก. 4-18 ข 

กลุมท่ี 11 หนังสือรับมอบท่ีดิน  

(สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

 

(22) ส.ป.ก. 4-28 ก 

(23) ส.ป.ก. 4-28 ข 
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ประเภท/กลุม แบบ 

กลุมท่ี 12 สมุดประจําตัวผูไดรับการคัดเลือกใหทํากิน

ในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม 

โครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน หรือบัญชีรายชื่อท่ี 

คทช. จังหวัดใหการรับรอง ภายใตโครงการจัดท่ีดินทํา

กินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

(สํานักจัดการท่ีดินของรัฐ) 

 

(24) คทช. 

3. ท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองผูทําประโยชนในเขตท่ีดินของรัฐ จํานวน 3 กลุม 3 แบบ 

กลุมท่ี 1 กลุมหนังสือรับรองผูไดรับการคัดเลือก 

ใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน  

(กรณีผานการคัดเลือกใหเขาทําประโยชน 

ในเขตปฏิรูปท่ีดินแตยังไมไดรับเอกสารสิทธิ 

(สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

 

(1) ส.ป.ก. 5-01 

กลุมท่ี 2 กลุมหนังสือรับรองผูทําประโยชน 

ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

(สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

 

(2) ส.ป.ก. 5-02 

กลุมท่ี 3 กลุมหนังสือรับรองผูมีสิทธิไดรับการโอนสิทธ ิ

หรือรับมรดกสิทธิการเขาทําประโยชน 

ในเขตปฏิรูปท่ีดิน (กรณีเกษตรกรขอโอนสิทธิ 

หรือรับมรดกสิทธิแตยังไมไดรับเอกสารสิทธิ 

(สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

 

(3) ส.ป.ก. 5-03 
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• พ้ืนท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ อนุโลมใหเกษตรกรสามารถข้ึนทะเบียนได เพ่ือใหทราบสถานการณ 
การเพาะปลูกของเกษตรกร และประมาณการผลผลิตท่ีจะออกสูตลาดในชวงเวลาตางๆ ไดอยางถูกตอง  
แตจะตองมีผูนําชุมชนเปนผูรับรองการเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ี โดยเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนตองไมอางกรรมสิทธิ์ 
หรือถือครองพ้ืนท่ีนั้น ท้ังนี้ ใหรวมถึงพ้ืนท่ีในเขตปาไม ปาอุทยานแหงชาติ ปาสงวนแหงชาติ และใหหมาย
รวมถึงเอกสารดังตอไปนี้ดวย 

(1) แบบหมายเลข 2  
(2) ส.ป.ก. 4 
(3) ส.ป.ก. 4-98 
(4) ส.ป.ก. / สร 5 ก 
(5) ส.ท.ก. 2 
(6) ปส. 29 
(7) ช.ส. 4 
(8) ส.ธ. 1 
(9) หนังสือรับรองของหนวยงานราชการทหาร 
(10) แบบ ทบ.9 
(11) หนังสืออนุญาตใหใชท่ีดินของรัฐแกไขความยากจน 
(12) บันทึกขอตกลงการใหใชท่ีดินของสวนราชการ 
(13) ใบรับเงินบํารุงทองท่ี ภ.บ.ท. 5 / ภ.บ.ท. 6 และ ภ.บ.ท. 11 
(14) พ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธิ์แตไมสามารถนําเอกสารหลักฐานซ่ึงแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน หรือหนังสือ 

อนุญาตจากเจาของท่ีดิน หรือหนังสืออนุญาตจากหนวยงานราชการ ใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกร 
ไดเขาครอบครองทํากิจกรรมการเกษตรอยู มาแสดงตอเจาหนาท่ีได  
หากมีการประมวลผลจัดสงขอมูลเพ่ือเขารวมโครงการ มาตรการตางๆ พ้ืนท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์และเอกสาร 
ท่ีอยูในกลุมนี้ จะถูกจัดอยูในกลุมไมมีเอกสารสิทธิ์ ซ่ึงจะไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการ มาตรการ หรือไม  
ใหเปนไปตามเง่ือนไขของโครงการ มาตรการนั้นๆ 
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ภาคผนวก 5 ตัวอยางหนังสือยินยอมหรือรับรองการใชประโยชนในท่ีดิน 
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กรณีไมทราบชื่อ สกุลผูใหเชา อนุโลมใหใชขอมูลของผูดูแลพ้ืนท่ีแทนได  
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ภาคผนวก 6 กลุมและพันธุขาวท่ีมีการจัดเก็บในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 

กลุมสินคาขาว 
พันธุขาว 

ขาวไวแสง ขาวไมไวแสง 
1. ขาวหอมมะลิ 

 
ขาวดอกมะลิ 105 
กข15 

 

2. ขาวหอมไทย 
 

กข51 
ขาวเจาหอมพษิณุโลก 1 

กข33 (หอมอุบล 80)       
ขาวเจาหอมคลองหลวง 1     
ขาวเจาหอมสุพรรณบุรี    
ขาวปทุมธาน1ี (ขาวหอมปทุม) 

3. ขาวขาว   
   3.1 ขาวขาวพื้นนิ่ม 
      ขาวเจาที่มีอมิโลส 
      ไมเกินรอยละ 20 

กข45 
กข59 
กข65 
นางมล เอส -4 
พิษณุโลก 60-1 
พิษณุโลก 80 

กข21 
กข39 
กข53 

   3.2 ขาวขาวพื้นแข็ง 
       ขาวเจาที่มอีมิโลส 
       เกินรอยละ 20 

กข13 
กข17 
กข19 
กข27 
กข35 (รังสิต 80) 
กข67 
กข73 
กข75 
กันตัง 
กูเมืองหลวง 
เการวง 88 
แกนจันทร 
ขะสอ 62 
ขาวกอเดียว 35 
ขาวเจกชยันาท 
ขาวเจาแดง 
ขาวเจาพันธุพื้นเมือง 
ขาวตาแหง 17 
ขาวน้ํายอย 
ขาวบานนา 
ขาวปากหมอ 148 
ขาวมานะ 
ขาวมาเล 
ขาวสินเหล็ก 
ขาวหลวง 
ขาวหลวงสันปาตอง 
ขาวหอมใบเตย 62 
เข็มทองพัทลุง 
เจกเชย 
เจ็กเชย 1 
เจาขาวเชยีงใหม 
เจาลีซอสันปาตอง 
เจาฮอ 

กข1 
กข11 
กข23 
กข25 
กข29 (ชัยนาท 80) 
กข3 
กข31 (ปทุมธานี 80 , ซีอีโอ) 
กข37 
กข41 
กข47 
กข49 
กข5 
กข55 
กข57 
กข61 
กข63 
กข7 
กข71 
กข77 
กข79 
กข81 
กข83 
กข9 
กวก.1 (ขาวญีปุ่น) 
กวก.2 (ขาวญีปุ่น) 
กอเต้ีย 
กอนแกว 
กูนิง 
ขาวกระปอง 
ขาวกอเดียว 
ขาวเกยไชย 
ขาวเกษตร 
ขาวคลองหลวง 
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กลุมสินคาขาว 
พันธุขาว 

ขาวไวแสง ขาวไมไวแสง 
เฉี้ยงพัทลุง 
ชอขิง 
ชอลุง 
ชอลุง 97 
ชุมแพ 60 
ดอกพะยอม 
ดี 4 
ตะเภาแกว 161 
ทองมาเอง 
นางพญา 132 
น้ํารู 
น้ําสะกุย 19 
บือแขะ 
บือพะโดะ 
บือวา 
ปทุมธานี 60 
ปราจีนบุรี 1 
ปราจีนบุรี 2 
ปลดหนี้ 
ปาดีตูกะ 
ปนแกว 56 
แปดหา 
เผือกน้ํา 43 
พลายงามปราจีนบุรี 
พวงทอง 
พวงไร 2 
พัทลุง 60 
พิษณุโลก 3 
มะจาน ู
เม็ดฝาย 62 
ยาไทร 
ลาโยะบาโระ 
ลือบูบาเซาะ 
ลูกแดงปตตาน ี
ลูกปลา 
เล็บนก 
เล็บนกปตตาน ี
เล็บมือนาง 
เล็บมือนาง 111 
สังขหยดพัทลุง 
หอมจันทร 
หอมไชยา 
หอมดง 
หอมใบเตย 
หันตรา 60 
หัวนา 
เหลืองประทิว 123 
เหลืองใหญ 148 

ขาวชะลอ 
ขาวญวน 
ขาวแดง 
ขาวเบอร 16 
ขาวเบอร 17 
ขาวปทุม 
ขาวประจวบ 
ขาวพวง 
ขาวเม็ดเล็ก 
ขาวลอย 
ขาวสมุทร 
ขาวสุราษฎร 
ขาวหมากแขก 
ขาวหลวง 
ขาวเหลือง 
ขาวอากาศ 
ไขมดร้ิน 
ฆอรอ 
จันเตะ 
เจาก่ําหอมแมโจ 1A 
เจาเหลือง 11 
ชอกาบดํา 
ชอเบา 
ชัยนาท 1 
ชัยนาท 2 
ซิตโตเจาแปด 
ซี-75 
ซีบูกันตัง 
ซีพ1ี11 
ซุปเปอรไรซ 
ดัก 2 
ดากวาโพ 
ดาหะและ 
เต้ียมาเล 
ทองมาแซง 
นางมล 
บัวมะ 
บั่วมั๊ง 
บางแตน 
บือจอควา 
บือนอโพ 
บือบอ 
บือปอมอ 
เบตง 
ปนเกษตร 1 
ปนเกษตร 4 
พรสวรรค 
พวงแกว 
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กลุมสินคาขาว 
พันธุขาว 

ขาวไวแสง ขาวไมไวแสง 
อยุธยา 
อยุธยา 1 
อัลฮัมดุลิลละฮฺ 
อาเนาะอแีก 

พวงเงิน 
พวงเงินพวงทอง 
พวงหนัก 
พวงหางกลาง 
พวงหางหม ู
พัทลุง 
พันธุเหลืองทอง 
พิษณุโลก 2 
พิษณุโลก 60-2 
โพธิ์ทอง 
มันปู 
มาเลเซีย 
มาเลแดง 
มูเซอ 
แมแปด 
ยายอ 
รวงรี 
ราชินี 
ลีมะ 
เลือดปลาไหล 
สามพราน 1 
สุพรรณ 35 
สุพรรณบุรี 1 
สุพรรณบุรี 2 
สุพรรณบุรี 3 
สุพรรณบุรี 4 
สุพรรณบุรี 60 
สุพรรณบุรี 90 
สุรินทร 1 
แสงหมึก 
หลวงประทาน 
หอมชลสิทธิ ์
หอมทุง 
หอมธรรมศาสตร 
หอมพวง 
หอมสุรินทร 
หอมอุบล 
เหลืองเกษตร 
เหลืองจําปา 
เหลืองออน 
ออนขาว 
ออนสุราษฎร 
ออนเหลือง 
อาเนาะกูนิง 
อาเนาะแมเราะ 
อีโต 
อีเล็ป 
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กลุมสินคาขาว 
พันธุขาว 

ขาวไวแสง ขาวไมไวแสง 
เอ็มจีซี 1 
โอซี 6 

4.  ขาวเหนยีว กข12 (หนองคาย 80) 
กข16 
กข18 
กข20 
กข6 
กข8 
ก่ําดอยสะเก็ด 
กําผาย 15 
ขาวโปงไคร 
ซิวแมจัน 
ดอกประดู 
นางฉลอง 
นางนวล 
หางย ี71 
เหนียวสันปาตอง 
เหนียวอุบล 1 
เหนียวอุบล 2 
เหมยนอง 62 เอ็ม 
เหลืองบุญมา 
อีเต้ีย 

กข10 
กข14 
กข2 
กข22 
กข4 
กข-แมโจ 2 
ขาวกอน 
ขาวก่าํ 
ขาวเขียว 
ขาวเหนยีวพันธุพื้นเมือง 
เขี้ยวงู8974 
ซิวเกล้ียง 
ซีพ ี888 
ทาดอกคํา 
ธัญสิริน 
แพร 1 
เลาแตก 
สกลนคร 
(หรือ หอมสกล และ หอมภูพาน) 
สันปาตอง 1 
หอมเสง่ียม 
เหนียวอุบล 
อาร258 (ดอสามเดือน) 
อีแดงเลาแตก 
อีลาว 

5. ขาวสี   
   5.1 ขาวเจาสี ดอกขา 

มะลิแดง 
มะลินิลสุรินทร 
หอมแดง 

กข69 (ทับทิมชุมแพ) 
ขาวไรซเบอร่ี 
สังขหยด 
หอมกระดังงา 
หอมกุหลาบแดง 
หอมนิล 

   5.2 ขาวเหนยีวสี  
ดําหมอ 37 
เหนียวดําชอไมไผ 49 

ขาวลืมผัว 
 

6. กข 43  กข 43 

 

 
หมายเหตุ : หากเจาหนาท่ีตองการเพ่ิมพันธุขาว สามารถแจงท่ีกลุมทะเบียนเกษตรกร  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริมการเกษตร เพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมขอมูล  
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ภาคผนวก 7 กลุม ชนิด และพันธุพืชท่ีมีการจัดเก็บในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 

กลุมพืช ชนิดพืช พันธุพืช 

พืชไร 
 

กก   

กระจับ   

ขาวโพดเล้ียงสัตว   

ขาวโพดเล้ียงสัตว(ตนสด)   

ขาวโพดเล้ียงสัตว(เมล็ดพันธุ)   

ขาวฟางไมกวาด   

ขาวฟางเล้ียงสัตว   

ขาวไรย   

ขาวสาลี   

ขาวโอต   

แขม   

งาขาว   

งาดํา   

ถั่วเขียวผิวมัน   

ถั่วดํา   

ถั่วแดงหลวง   

ถั่วปนหยี(ถั่วหร่ัง)   

ถั่วพรา   

ถั่วพุม   

ถั่วลิสง   

ถั่วเหลือง   

ถั่วเหลืองฝกสด   

ถั่วอะซูก ิ   

ถั่วอื่นๆ   

ทานตะวัน   

ปอกระเจา   

ปอแกว   

ปอคิวบา   

ปอเทือง   

ปานศรนารายณ   

เผือก   

ฝาย   

พืชไรอื่นๆ   

มะเยาหิน   

มันแกว   

มันขี้หนู   

มันเทศ   
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กลุมพืช ชนิดพืช พันธุพืช 

มันฝร่ัง   
มันฝร่ังพันธุบริโภคสด  
(มีพันธสัญญา/ไมมีพันธสัญญา) 

ผลิตหัวพันธุ พันธุสปุนตา / พันธุอื่นๆ 

ผลิตหัวสด พันธุสปุนตา / พันธุอื่นๆ 
มันฝร่ังพันธุโรงงาน 
(มีพันธสัญญา/ไมมีพันธสัญญา) 

ผลิตหัวพันธุ พันธุเคนนีเบค / พันธุอื่นๆ 

ผลิตหัวพันธุ พันธุเอฟเอล 1867 / พันธุเอฟเอล 2027   

ผลิตหัวพันธุ พันธุเอฟเอล 2215 / พันธุแอตแลนติก 

ผลิตหัวสด พันธุเคนนีเบค / พันธุอื่นๆ 

ผลิตหัวสด พันธุเอฟเอล 1867 / พันธุเอฟเอล 2027   

ผลิตหัวสด พันธุเอฟเอล 2215 / พันธุแอตแลนติก 
มันสําปะหลังบริโภค ระยอง 2 หานาท ี   
มันสําปะหลังโรงงาน KU50 ระยอง 1 ระยอง 11 

ระยอง 3 ระยอง 5 ระยอง 60 

ระยอง 7 ระยอง 72 ระยอง 9 

ระยอง 90 หวยบง หวยบง 60 

หวยบง 80   

มันหวานญี่ปุน   
ยาสูบ เตอรกิส เบอรเลย พื้นเมือง 

เวอรจิเนียร   

ละหุง   

ลูกเดือย   
สับปะรด บริโภคสด โรงงาน  

หญาเล้ียงสัตว   

แหว   

ออยเค้ียว   

ออยโรงงาน   

พืชผัก 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กระเจี๊ยบเขยีว   

กระเฉด   

กระเทียมใบ   

กะเพรา   

กะหลํ่าดอก   

กะหลํ่าปม   

กะหลํ่าปลี   

กุยชาย   

ขมิ้น ขมิ้นขาว ขมิ้นเหลือง  

ขา   

ขาวโพดฝกออน   

ขาวโพดรับประทานฝกสด   

ขาวโพดหวาน   

ขิง   

คะนา   

คะนาเม็กซิโก   
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กลุมพืช ชนิดพืช พันธุพืช 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

แค   

ชะอม   

ซาโยเต(ฟกแมว)   

ดอกขจร   

ดอกไมจีน   

ตะไคร   

ต้ังโอ   

แตงกวา   

แตงกวาญี่ปุน(แตงกวาสําหรับดอง)   

แตงไทย   

แตงโมเมล็ด   

แตงโมออน   

แตงราน   

ถั่วแขก   

ถั่วฝกยาว   

ถั่วพ ู   

ถั่วลันเตา   

น้ําเตา   

บล็อคโคล่ี   

บวบ   

บัวเก็บฝก   

บัวเก็บหลด(ลากบัวหลวง)   

บัวสาย   

บีทรูท   

เบบี้แครอท   

ผักกวางตุง   

ผักกาดขาวปลี   

ผักกาดเขียวปลี   

ผักกาดหอม   

ผักกาดอื่นๆ   

ผักกูด   

ผักขมจีน   

ผักขะแยง   

ผักช ี   

ผักชีฝร่ัง   

ผักบุงน้ํา   

ผักบุงเมล็ด   

ผักบุงอื่นๆ   

ผักพายนอย   

พริกขี้หนูเม็ดใหญ   

พริกยักษ   
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กลุมพืช ชนิดพืช พันธุพืช 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

พริกใหญ   

ฟก / แฟง   

ฟกขาว   

ฟกทอง   

มะเขือเทศบริโภคสด   

มะเขือเปราะ มะเขือเปราะ พันธุเจาพระยา  

มะเขือพวง   

มะเขือมวง   

มะเขือยาว   

มะเขืออื่นๆ   

มะระ มะระจีน มะระหวาน  

มะอึก   

เมลอนญี่ปุน   

แมงลัก   

สะระแหน   

โสน   

หนอกะลา   

หนอไมน้ํา   

หนอไมฝร่ัง   

หอมญี่ปุน   

หอมแดง   

หอมแบง(ตนหอม)   

หอมหัวใหญ   

เห็ดแชมปยอง   

เห็ดนางฟา เห็ดนางฟา เห็ดนางฟาภฎูาน  

เห็ดนางรมฮังการี   

เห็ดเปาฮ้ือ   

เห็ดหูหนู   

เห็ดอื่นๆ   

โหระพา   

ไมผล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กระทอน กระทอนเปร้ียว กระทอนหอ  

กลวยไข   

กลวยตาน ี   

กลวยเล็บมือนาง   

กลวยหอม กลวยหอมเขียว กลวยหอมทอง  

กลวยหิน   

เกรปฟรุต   

แกวมังกร   

ขนุนหนัง   

เคพกูสเบอร่ี   
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กลุมพืช ชนิดพืช พันธุพืช 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เงาะ โรงเรียน สีชมพู สีทอง 

ทองเมืองตราด   

จําปาดะ   
ชมพู แขกดํา ทับทิมจันทร ทูลเกลา 

เพชร เพชรสุวรรณ สาแหรก 

ชํามะเลียง   

เชอร่ี   

ตะขบ   

ทอ   

ทับทิม   
ทุเรียน กระดุม กานยาว ชะนี 

พวงมณี สาลิกา หมอนทอง 

นอยหนา นอยหนาฝาย นอยหนาหนัง  

บลูเบอร่ี   
ฝร่ัง กิมจ ู ฝร่ังค้ันน้ํา ฝร่ังผลโต 

พลับ   
พุทรา เจดีย บอมเบย บอมแอปเปล 

เหรียญทอง   

เพกา   

เพาะชํากลาไม   

แพร   

มะกรูด   

มะกอกน้าํ   

มะกอกฝร่ัง   

มะขวิด   
มะขาม ขันตี น้ําผ้ึง ประกายทอง 

มะขามเปร้ียว พระโรจน ศรีชมภู 

สีทอง หมื่นจง อินทผาลัม 

มะขามเทศ พันธุฝกโต   

มะขามปอม  
มะง่ัว   

มะเด่ือ   

มะตูม   

มะนาว มะนาว มะนาวแปน  

มะปรางหวาน มะปรางหวานไขไก มะปรางหวานพ้ืนเมือง 

มะเฟอง   

มะไฟ   
มะมวง มะมวงแกว แกวขมิ้น แกวลืมรัง 

ขาวนยิม เขียวมรกต เขียวเสวย 

ไขมุกแดง งาชางแดง งามเมืองยา 

จินหวง โชคอนันต แดงจักรพรรด์ิ 
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กลุมพืช ชนิดพืช พันธุพืช 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ทองดํา นวลจันทร น้ําดอกไม 

น้ําดอกไมเบอรส่ี น้ําดอกไมสีทอง พิมเสนเปร้ียว 

เพชรบานลาด ฟาล่ัน มหาชนก 

มันขุนศรี มันศรีวิชัย ยายกลํ่า 

แรด สามฤดู หงษไคเทอร 

หนองแซง หนังกลางวัน อกรอง 
อารทูอีท ู
   

มะมวงหาวมะนาวโห   

มะยงชิด   

มะยม   
มะละกอ โกโก แขกดํา แขกนวล 

สายน้ําผ้ึง ฮอลลแลนด  

มังคุด มังคุด 

ระกํา   

ลองกอง   
ละมุด ละมุดกระสวย ไขหาน มะกอก 

ละไม   

ลางสาด   
ลําไย ลําไยกะโหลก เบี้ยวเขียว เพชรสาคร 

สีชมพู ลําไยแหว อีดอ 
ล้ินจี่ กิมเจ็ง ล้ินจี่คอม จักรพรรด์ิ 

ล้ินจี่จีน ล้ินจี่ไทย นพ.1 

สําเภาแกว โอเฮ้ียะ ฮงฮวย 

ลูกไหน   

โลควอท   

สตรอเบอร่ี   

สมเกล้ียง   
สมเขียวหวาน โชกุน(สายน้าํผ้ึง) บางมด ฟรีมองต 

สีทอง   

สมจุก   
สมโอ ขาวแตงกวา ขาวน้ําผ้ึง ขาวแปน 

ขาวพวง ขาวหอม ขาวใหญ 

ทองดี ทับทิมสยาม ทาขอย 
หอมควนลัง 
   

สละ เนินวง   

สาล่ี   

เสาวรส(กระทกรก)   

หมากเมา   
องุน คารดินัล องุนทําไวน มะละกา 

แอปเปล  
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กลุมพืช ชนิดพืช พันธุพืช 

ไมยืนตน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กระถินเทพา   

กันเกรา   

กาแฟ โรบัสตา อาราบิกา  

เกาลัดจีน   

ขี้เหล็ก   

จาก   

ชา ชาจีน อัสสัม  

ชาน้ํามัน   

ตนคราม   

ตนสนประดิพัทธ   

ตนสีเสียด   

ตะก ู   

นุน   

ปาลมน้ํามัน   

ผักหวานปา   

ผักเหลียง(ผักเหมียง)   
ไผ ไผซางหมน ตงเขียว ตงดํา 

บงหวาน ไผรวก ไผเล้ียง 

สีสุก หมาจ ู หลินจู 

พยอม   

มะกอกน้าํ   

มะคา   

มะคาเดเมีย   

มะพราว มะพราวแก น้ําตาล-พันธุสีหมอ มะพราวออน 

มะพราวตัดยอด   
มะมวงหิมพานต ศก.60 ศก.601 ศิริชัย 

มะรุม   

ไมประดู   

ไมพยุง   

ไมยืนตนอื่นๆ   

ยางนา ยางนา 

ยางพารา พันธุพื้นเมือง พันธุสงเสริม  

ยางพารา  
ยูคาลิปตัส   

ลูกเนียง   

ลูกเหลียง   
สะเดา สะเดาชาง(สะเดาเทียม) ทวาย 

สะเดาไทย สะเดาอินเดีย  

สะตอ   

สาเก   

หมอน(มัลเบอร่ี)   
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

กลุมพืช ชนิดพืช พันธุพืช 

หมาก   

หย ี   

หวาย หวายกินหนอ หวายใชลํา  

อินทผลัม   
ไมดอก 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กลวยไม (ไมดอกกระถาง) แวนดา  /แอสโคเซนดา หวาย 

กลวยไม (ไมตัดดอกเมืองรอน) มอคคารา / อแรนดา ฟาแลนอปซิส 

แวนดา / แอสโคเซนดา ออนซิเดียม 

เรแนนเธอรา / อแรคนิส พันธุพื้นเมือง 

กุหลาบกระถาง   

กุหลาบตัดดอก   

กุหลาบรอยมาลัย   

แกลดิโอลัส   

คารเนชั่น   

จําป-จําปา   

จิบโซฟลา   

ไชนิสฟอรเกตมีนอท   

ดอกกระดาษ   

ดอกรัก   

ดาวกระจาย   

ดาวเรือง   

ดาหลา   

เดหลี   

ธรรมรักษา   

บัวหลวง   

บานชื่น (ไมดอกกระถาง)   

บานชื่น (ไมตัดดอกเมืองรอน)   

บานไมรูโรย   

เบญจมาศ   

ปทุมมา   

ปกษาสวรรค    

พีค็อก   

มะลิ (ไมดอกกระถาง)   

มะลิ (ไมเด็ดดอก)   

ไมดอกเมืองรอนอื่น ๆ    

ไมดอกเมืองหนาวอื่น ๆ    

ไมเด็ดดอกอื่น ๆ    

เยอบีรา   

รักเร   

ลิลล่ี   

หนาววั (ไมดอกกระถาง)   

หนาววั (ไมตัดดอกเมืองรอน)   
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

กลุมพืช ชนิดพืช พันธุพืช 

แอสเตอร   

ฮอลลีฮอค   
ไมประดับ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กลวยประดับ   

กวักมรกต   

กุหลาบหิน   

โกสน   

คริสตมาส   

คลา   

แคคตัส   

ชวนชม    

ชาฮกเกี้ยน   

ซองออฟอินเดีย   

ซิลเวอรโอค   

ดราซีนา   

ดิฟเฟนบาเกีย   

เดป   

เตย    

ไทร   

บอนสี   

บอนสีกระถาง   

บัวประดับ บัวประดับ บัววกิตอเรีย(บัวกระดง) 

บัวประดับ  
ปทุมมา   

ปรง   

ปาลมตาง ๆ    

โปยเซียน   

โปรงฟา   

ไผกวนอิม   

ไผประดับ   

ไผฟลิปนส   

พุด   

พุด(ไมตัดใบ)   

เพาะชํากลาไม   

ฟโลเดนดรอน   
ฟโลเดนดรอน  
(พลูจีบ หูชางซานนาดู ฯลฯ)   

เฟรน (ไมตัดใบ) นาคราช ใบมะขาม ใบหนัง 
เฟรน (ไมประดับกระถาง) เฟรนขาหลวง นาคราช ใบมะขาม 

ใบหนัง   

เฟองฟา   

มอนสเตอรา   

ไมขุดลอมอื่น ๆ    
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

กลุมพืช ชนิดพืช พันธุพืช 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ไมชําถุงอื่น ๆ    

ไมตัดใบอื่น ๆ   

ไมน้ํา   

ไมประดับกระถางอื่น ๆ   

ไมหัวอื่น ๆ    

ล้ินมังกร   

วานตาง ๆ (ยกเวนหางจระเข)   

วานส่ีทิศ   

วาสนา   

สับปะรดประดับ   

หญาปูสนาม   

หนาววักระถาง   

หมอขาวหมอแกงลิง   

หมาก/ปาลม   

หมากแดง   

หมากผูหมากเมีย (ไมตัดใบ)   

หมากผูหมากเมีย (ไมประดับกระถาง)   

หมากเหลือง   

หยก   

อโกลนีมา/แกวกาญจนา   

ฮอลลีฮอค   

โฮยา   
สมุนไพร/เคร่ืองเทศ (อายุส้ัน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กระเจี๊ยบแดง    
กระชายดํา    
กระทือ    
กระวาน    
กวาวเครือขาว    
กวาวเครือแดง    
เกกฮวย    
แกนตะวัน    
ขมิ้นชัน    
ขมิ้นออย    
ขาเหลือง    
คราม    
คําฝอย    
เจตมูลเพลิงขาว    
เจตมูลเพลิงแดง    
เจียวกูหลาน(ปญจขันธ)    
ชะพลู    
ชะเอมเทศ    
ชุมเห็ดเทศ    
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

กลุมพืช ชนิดพืช พันธุพืช 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ตองแตก    
ตะไครหอม    
เถาเอ็นออน    
ทองพันชั่ง    
เทียนกิ่ง    
บัวบก    
บุก    
ปลาไหลเผือก    
เปราะหอม    
พญายอ    
พลูคาว    
เพชรสังฆาต    
ไพล    
ฟกขาว    
ฟาทะลายโจร   
มะขามแขก   
มะระขี้นก   
เรว   
ลูกใตใบ   
วานชักมดลูก   
วานนางคํา   
วานน้ํา   
วานมหเมฆ   
วานมาขาว   
วานมาเหลือง   
วานรอนทอง   
วานสาวหลง   
วานหางจระเข   
วานเอ็นเหลือง   
สบูเลือด   
สมุนไพรอื่นๆ   
เสลดพังพอนตัวผู   
หญาปกกิ่ง   
หญาหนวดแมว   
หญาหวาน   
หนอนตายหยาก   
หมามุยอินเดีย   
หางไหล   
เหงือกปลาหมอ   

ออริกาโน   

อัญชัน   
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

กลุมพืช ชนิดพืช พันธุพืช 

สมุนไพร/เคร่ืองเทศ (อายุยาว) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กฤษณา    
กานพล ู   
ขา้วเย็นใต ้   
ขา้วเย็นเหนือ    
โคคลาน    
จนัทรเ์ทศ    
ดีปลี    
เถาวลัยเ์ปรยีง    
บอระเพ็ด    
ฝาง    
พรกิไทย    
พล ู   
มะแขว่น    
มะคาํดีควาย    
มะตมูแขก    
มะแวง้เครือ    
มะหาด    

 ยอบา้น   

 ย่านาง   

 รางจืด   

 รางแดง   

 โรสแมร ี  

 วานิลลา   

 สม้แขก   

 สม้ควาย   

 สมอไทย   

 สมอพิเภก   

 สมนุไพรอ่ืนๆ   

 สาํรอง   

 อบเชย   

 

หมายเหตุ : หากเจาหนาท่ีตองการเพ่ิม กลุม ชนิด และพันธุพืช สามารถแจงท่ีกลุมทะเบียนเกษตรกร  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริมการเกษตร เพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมขอมูล  
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

ภาคผนวก 8 จํานวนเนื้อท่ีข้ันต่ําท่ีรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 

กิจกรรมการเกษตร รายละเอียด 
1. ขาว เนื้อท่ีตั้งแต 1 ไร ข้ึนไป 
2. พืชไร เนื้อท่ีตั้งแต 1 ไร ข้ึนไป 
3. ผัก  เนื้อท่ีตั้งแต 1 งาน ข้ึนไป 
4. ไมดอก เนื้อท่ีตั้งแต 1 งาน ข้ึนไป 
5. ไมประดับ  เนื้อท่ีตั้งแต 1 งาน ข้ึนไป 
6. สมุนไพร เนื้อท่ีตั้งแต 1 งาน ข้ึนไป 
7. ปลูกสวนปา หรือ ปลูกปาเศรษฐกิจ
แบบสวนเฉพาะ 

อยางใดอยางหนึ่ง หรือ รวมกัน บนเนื้อท่ีตั้งแต 1 ไร ข้ึนไป  
และมีจํานวนตน ตั้งแต 100 ตนข้ึนไป 
หากปลูกหลายชนิดรวมกันตองแจงข้ึนทะเบียนในคราวเดียวกัน   
 

8. ปลูกไมผล หรือ ไมยืนตน  
แบบสวนเดี่ยว หรือ สวนแซม 

อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อท่ีตั้งแต 1 ไร ข้ึนไป  
หากปลูกหลายชนิดรวมกันตองแจงข้ึนทะเบียนในคราวเดียวกัน   
โดยใหอางอิงจํานวนตนตอไร ตามภาคผนวก 9  
หากไมมีใหใชวิธีเทียบเคียงกับพืชท่ีมี และใหเปนไปตามหลักวิชาการ 
 

9. ปลูกพืชแบบสวนผสม  
เกษตรผสมผสาน หรือระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ซ่ึงอาจมีการเลี้ยงสัตว 
หรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารวมดวย 

บนเนื้อท่ีตั้งแต 1 ไร ข้ึนไป  
หากปลูกหรือเลี้ยงหลายชนิดรวมกันตองแจงข้ึนทะเบียนในคราว
เดียวกัน   
โดยหากเปนการปลูกพืชใหอางอิงจํานวนตนตอไร ตามภาคผนวก 9  
หากไมมีใหใชวิธีเทียบเคียงกับพืชท่ีมี และใหเปนไปตามหลักวิชาการ 
 

10. เพาะเห็ด ทําผักงอก อยางใด อยางหนึ่ง บนเนื้อท่ีตั้งแต 30 ตารางเมตร ข้ึนไป 
หากปลูกหลายชนิดรวมกันตองแจงข้ึนทะเบียนในคราวเดียวกัน   
 

11. เพาะปลูกพืชในระบบโรงเรือนถาวร ขนาดตั้งแต 6x12 เมตร (ข้ันต่ํา 72 ตารางเมตร) ข้ึนไป 
12. ทํานาเกลือสมุทร เนื้อท่ีตั้งแต 1 ไร ข้ึนไป 
13. เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  
     13.1 ผึ้งพันธุ ผึ้งโพรง อยางใด อยางหนึ่ง จํานวนตั้งแต 10 รัง ข้ึนไป 
     13.2 ชันโรง จํานวนตั้งแต 20 รัง ข้ึนไป 
     13.3 ครั่ง จํานวนตั้งแต 5 ตน (ไมยืนตน) ข้ึนไป 
     13.4 จิ้งหรีด ดวงสาคู ไสเดือน อยางใด อยางหนึ่ง จํานวนตั้งแต 30 ตารางเมตร ข้ึนไป 
     13.5 แมลงเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ใหใชวิธีเทียบเคียงกับแมลงเศรษฐกิจขางตน  

และใหเปนไปตามหลักวิชาการ 
 
 

  หนา 84 



คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

กิจกรรมการเกษตร รายละเอียด 
14. พืชท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ  

14.1 กัญชง (1) ปลูกกลางแจง เปนสมุนไพร  
บนเนื้อท่ีตั้งแต 30 ตารางเมตร (7.5 ตารางวา) ข้ึนไป  
และตองมีจํานวนตนไมนอยกวา 6 ตน หรือ 
(2) ปลูกกลางแจง เปนพืชไร (เสนใย) บนเนื้อท่ีตั้งแต 1 ไรข้ึนไป 
หรือ 
(3) ปลูกในโรงเรือนถาวร เปนสมุนไพร ขนาดตั้งแต 30 ตารางเมตร
ข้ึนไป 

14.2 กัญชา (1) ปลูกกลางแจง เปนสมุนไพร  
บนเนื้อท่ีตั้งแต 30 ตารางเมตร (7.5 ตารางวา) ข้ึนไป  
และตองมีจํานวนตนไมนอยกวา 6 ตน หรือ 
(2) ปลูกในโรงเรือนถาวร เปนสมุนไพร ขนาดตั้งแต 30 ตารางเมตร
ข้ึนไป 

14.3 กระทอม ปลูกกลางแจง เปนสมุนไพร บนเนื้อท่ีตั้งแต 1 งานข้ึนไป และตองมี
จํานวนตนไมนอยกวา 20 ตน  

 

ท้ังนี้ การคํานวณเนื้อท่ีข้ันต่ําของกิจกรรมการเกษตรสามารถนับรวมจากหลายแปลง หลายเอกสารสิทธิ์ได  

โดยขอ 1 - 8 ไมจําเปนตองเปนแปลงท่ีอยูติดกัน สวนขอ 9 -14 ตองเปนแปลงท่ีอยูติดกันเทานั้น  
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ป 2565 
 

ภาคผนวก 9 อัตราแปลงไมผลไมยืนตนตอเนื้อท่ีเพาะปลูก 1 ไร (โดยประมาณหรือเปนไปตามหลักวิชาการ) 
 

1. กลวยหอม             200 ตน  
2. กลวยไข      200 ตน   
3. กลวยน้ําวา 200 ตน   
4. กระทอนเปรี้ยว 25  ตน  
 พันธุทับทิม 25  ตน  
 พันธุปุยฝาย 25  ตน  
5. กาแฟ 170 ตน  
 พันธุโรบัสตา 170 ตน  
 พันธุอราบิกา 400 ตน  
6. กานพลู 20 ตน  
7. กระวาน 100 ตน  
8. โกโก 150-170 ตน  
9. ขนุน 25 ตน  

10. เงาะ 20 ตน  
11. จาํปาดะ 25 ตน  
12. จันทรเทศ 25 ตน  
13. ชมพู 45 ตน  
14. ทุเรียน 20 ตน  
15. ทอ 45 ตน  
16. นอยหนา 170 ตน  
17. นุน 25 ตน  
18. บวย 45 ตน  
19. ปาลมน้ํามัน 22 ตน  
20. ฝรั่ง 45 ตน  
21. พุทรา 80 ตน  
22. เสาวรส 400 ตน  
23. พริกไทย 400 ตน  
24. พลู 100 ตน  
25. มะมวง 20 ตน  
26. มะพราวแก 20 ตน  
27. มะพราวออน 20 ตน  
28. มะมวงหิมพานต 45 ตน  
29. มะละกอ 
 (ยกรอง) 100 ตน  
 (ไมยกรอง) 175 ตน  

30. มะนาว     50 ตน  
31. มะปราง 25 ตน  
32. มะขามเปรี้ยว 25 ตน 
33. มะขามหวาน 25 ตน  
34. มังคุด 16 ตน  
35. ยางพารา 80 ตน  
36. ล้ินจี่ 20 ตน 
37. ลําไย 20 ตน  
38. ละมุด 45 ตน  
39. ลางสาด 45 ตน  
40. ลองกอง 45 ตน  
41. สมโอ 45 ตน 
42. สมเกล้ียง 45 ตน  
43. สมตรา 45 ตน  
44. สมเขียวหวาน  45 ตน  
45. สมจุก 45 ตน  
46. สาล่ี 45 ตน  
47. สะตอ 25 ตน 
48. หนอไมไผตง  25 ตน  
49. หมาก  100-170 ตน  
50. หมอน                          35 ตน 
51. องุน                            35 ตน 
52. แกวมังกร                      35 ตน 
53. แอปเปล                       35 ตน 
54. อะโวคาโด                     35 ตน 
55. อินทผลัม                      35 ตน 
56. ยูคาลิปตัส                     35 ตน 
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ภาคผนวก 10 ลักษณะผลผลิตและหนวยผลผลิต  
กําหนดรายงานน้ําหนักผลผลิตของพืชแตละชนิดตามหลักเกณฑของลักษณะผลผลิตท่ีจัดเก็บ และ

หนวยผลผลิตท่ีกําหนด ดังนี้ 
- น้ําหนักของลําตน ใบ ดอก ฝก ผล หรือเมล็ด         - น้ําหนัก สด หรือ แหง 
- น้ําหนัก ฝกท้ังเปลือก หรือปอกเปลือก หรือสีฝดแลว เปนตน 

 

ชื่อพืช ลักษณะผลผลิต หนวยผลผลิต 

1. ขาวนาป  ขาวนาปรัง เมลด็ขาวเปลือกท่ีนวดออกจากรวงขาวแลว 

             ความช้ืนไมเกิน 14-15 % 

       กิโลกรัม 

2. ขาวโพดเลี้ยงสัตว เมลด็ขาวโพดเลี้ยงสตัวท่ีสีออกจากฝกแลว 

             ความช้ืนไมเกิน 14% 
กิโลกรมั 

3. ขาวฟาง เมลด็ขาวฟางท่ีสีออกจากชอแลว 

             ความช้ืนไมเกิน 14% 
กิโลกรมั 

4. ถ่ัวเขียว เมลด็ถ่ัวเขียวท่ีกะเทาะเปลือกออกจากฝกแลว 

             ความช้ืนไมเกิน 14% 
กิโลกรมั 

5. ถ่ัวเหลือง เมลด็ถ่ัวเหลืองท่ีกะเทาะเปลือกออกจากฝกแลว 

             ความช้ืนไมเกิน 14% 
กิโลกรมั 

6. ถ่ัวลิสง เมลด็ถ่ัวลิสงท้ังเปลือกแหง กิโลกรมั 

7. ออยโรงงาน ลําตนออยท่ีตดัใบและยอดออกแลว กิโลกรมั 

8. มันสําปะหลัง หัวมันสดท่ีผานการทําความสะอาดเบ้ืองตนแลว กิโลกรมั 

9. ทานตะวัน เมลด็ทานตะวันท่ีสีออกจากจานดอกแลว 

             ความช้ืนไมเกิน 14% 
กิโลกรมั 

10. หอมแดง หอมแดงแหงท้ังตนรวมใบ ณ 7 วัน )หอมแดงเหยา(  กิโลกรมั 

11. กระเทียม กระเทียมแหงท้ังตนรวมใบ  ณ  90 วัน กิโลกรมั 

12. หอมหัวใหญ หอมหัวใหญตดัจุกแลว ณ 7 วัน กิโลกรมั 

13. มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสด กิโลกรมั 

14. พริกไทย เมลด็พริกไทยดํา กิโลกรมั 

15. สับปะรด ผลสดท่ีตดัจุกและตนออกแลว กิโลกรมั 

16. กาแฟ สารกาแฟ ความช้ืนไมเกิน 14 % กิโลกรมั 

17. ปาลมนํ้ามัน ผลปาลมนํ้ามันท้ังทะลาย กิโลกรมั 

18. ยางพารา ยางแผนดิบ กิโลกรมั 

19. มะพราว มะพราวผลแกท้ังเปลือก กิโลกรมั 

20. พืชผักอ่ืน ๆ ผลผลติสด หลังทําความสะอาดเบ้ืองตนแลว กิโลกรมั 
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ลักษณะผลผลิตและหนวยผลผลิตของแมลงแตละชนิด 

ท่ี ชื่อแมลง ลักษณะผลผลิต หนวย

ผลผลิต 

หนวยวัด 

1. ผึ้งพันธุ น้ําผ้ึง ท่ีผานขบวนการยอยภายในตัวผึ้งพันธุ ทําการบมจนของเหลวน้ัน 

มีความเขมขนสูง หรือมีความช้ืนนอยกวา 20 %  

กิโลกรมั รัง 

2. ผึ้งโพรง น้ําผ้ึง ท่ีผานขบวนการยอยภายในตัวผึ้งโพรง ทําการบมจนของเหลวน้ัน 

มีความเขมขนสูง จนนํ้าผึ้งบมสุก 

กิโลกรมั รัง 

3. ชันโรง น้ําผ้ึง ท่ีผานขบวนการยอยภายในตัวชันโรง ทําการบมจนของเหลวน้ัน 

มีความเขมขนสูง จนนํ้าผึ้งบมสุก 

กิโลกรมั รัง 

  พรอพอลิส พรอพอริสเปนสารท่ีชันโรงงานรวบรวมมาจากยางไม โดยเฉพาะ 

ยางท่ีเคลือบอยูบรเิวณตาใบ  มีลกัษณะเปนยางเหนียว สีนํ้าตาลสมถึงแดง  

แลวแตชนิดของตนไม              

กิโลกรมั กิโลกรมั 

  พันธุชนัโรง เปนแมลงในวงศเดียวกับผึ้งมีพฤติกรรมเก็บนํ้าหวานจากดอกไมและ

ละอองเกสรแตไมมีเหล็กใน มี 2 สกุล คือ Trigona และ Hypotrigona สายพันธุ

ท่ีสงเสรมิ เชน ชันโรงลาวีเซบ ชันโรงเพ็สดินาย ชันโรงข้ียาแดง  ชันโรงข้ียาดํา 

รัง รัง 

4. ครั่ง คร่ังดิบ (Stick Lac) เปนครั่งท่ีผูเลี้ยงกะเทาะ หรือแกะออกจากก่ิงตนไมท่ีใช

เลี้ยงครั่ง เหลือแตเน้ือครั่ง จะมีวัตถุเจือปนอยูหลายอยาง เชน ชัน สีครั่ง ข้ีผึ้ง 

ซากของแมครั่งท่ีตาย ก่ิงหรือเปลอืกไม เปนตน 

กิโลกรมั ตน 

  พันธุคร่ังดิบ เปนครั่งตัวเมียท่ีสมบูรณแกเต็มท่ี แตยังไมถึงระยะท่ีครั่งออกตัว 

ภายนอกของรังครั่งจะตองหนาเกาะหุมรอบก่ิง หรือเกือบรอบก่ิง และเกาะยาว

ไปตามก่ิงไมขาดเปนตอนๆ เมื่อบ้ีดูภายในชองรังจะมตีัวครั่งรูปรางกลมซึ่งมสีีแดง

อยูแสดงวาครั่งยังมีชีวิตและสมบูรณ สามารถคัดไปทําพันธุได 

กิโลกรมั กิโลกรมั 

5. จิ้งหรีด ตัวจิ้งหรีด เปนตัวจิ้งหรดีท่ีมีอายุเฉลี่ยประมาณ 35 -60 วัน เพศผูจะมีปกคู 

หนายนสามารถทําใหเกิดเสยีงโดยการใชปกคูหนาถูกัน เพศเมียจะมอีวัยวะ 

วางไขยาวแหลมคลายเข็มยื่นออกมาจากสวนทอง 

กิโลกรมั บอ 

  ขันไขจิ้งหรีด เปนภาชนะสาํหรับวางไขจิ้งหรีด ใชดินรวนปนทรายและแกลบเผา

หรือวัสดุอ่ืนๆ ใสขันสําหรับอาบนํ้า ใชเฉพาะในชวงท่ีมีจิ้งหรีดตัวเตม็วัยท่ีจะ

วางไข  

ขัน ขัน 

6. ดวงสาค ู ตัวหนอนดวงสาคู เปนตัวหนอนท่ีมีอายุเฉลีย่ประมาณ 35 -40  วัน  

มีสีเหลืองปนนํ้าตาล 

กิโลกรมั กาละมัง 

  พอแมพันธุดวงสาคู เปนตัวดวงสาคูท่ีมีอายุเฉลีย่ประมาณ  

90 -184 วัน มีสีนํ้าตาลอมสมหรือนํ้าตาลปนดําปากยาวแบบบางมีงวงโคง  

มีจุดแตมสีนํ้าตาลเขมกระจายบริเวณดานบนของอกปลองแรก  

ตัวเมียมีงวงเรียวเล็กไมมีแผงขนท่ีปลายงวง ตัวผูมีงวงสั้นอวนมีแผงขนท่ีปลายงวง 

คู คู 
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ภาคผนวก 11 ตราสัญลักษณและตัวอยางเม่ือประทับตราสัญลักษณในสมุดทะเบียนเกษตรกร 

 

 

ตัวอยางเม่ือประทับตราสัญลักษณในหนาขอมูลพ้ืนฐานของสมุดทะเบียนเกษตรกร  

(ตราสัญลักษณ ขนาด 1 นิ้ว) 
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ภาคผนวก 12 คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องพิมพ Passbook สมุดทะเบียนเกษตรกร 

 

1. เปนเครื่องพิมพสําหรับพิมพสมุดบัญชีโดยเฉพาะ (Passbook Printer) ระบบ DOT MATRIX 
ขนาดไมนอยกวา 24 หัวเข็ม 

2. มีไฟและจอแสดงผลแบบ LCD บอกสถานะเครื่องพิมพและสามารถปรับตั้งคา Configuration ได
จากเครื่องโดยแสดงคาท่ีกําหนดจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพได หรือโดยการใสกระดาษเขาไปในเครื่องได
เปนอยางนอย 

3. เปนระบบการพิมพแบบแนวราบ (FLATBED) เพ่ือปองกันการติดขัดของเอกสารระหวางพิมพ 
สามารถพิมพเอกสารท้ังในรูปแบบสมุด (PASSBOOK) และกระดาษธรรมดา ไดเปนอยางนอย 

4. สามารถทํางานรวมกับระบบตางๆ ของกรมสงเสริมการเกษตรได โดยรูปแบบตัวอักษรท่ีพิมพ
ออกมานั้น ตองเหมือนหรือคลายกับรูปแบบตัวอักษรท่ีกรมสงเสริมการเกษตรใชอยู และผานการทดสอบ 
กับระบบงานของกรมสงเสริมการเกษตร โดยสามารถพิมพงานไดอยางถูกตองตามกําหนด 

5. สามารถปรับระยะหางระหวางหัวพิมพและเอกสารโดยอัตโนมัติได 
6. สามารถวางสมุด หรือกระดาษธรรมดาท่ีชองปอนกระดาษตรงตําแหนงใดก็ได และสามารถสั่งพิมพกอน 

หรือหลังใสสมุด หรือกระดาษธรรมดาได 
7. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 240 x 360 dpi 
8. มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 370 CPS ใน Draft Mode (ท่ีขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว) 
9.  มีความกวางของพ้ืนท่ีพิมพไมนอยกวา 240 mm หรือ 94 ตัวอักษร ท่ี 10 CPI ไดเปนอยางนอย 
10. สามารถตั้งการเวนระยะระหวางบรรทัดไดท่ี 1/6 นิ้ว ไดเปนอยางนอย 
11. สามารถพิมพขนาดตัวอักษรตอนิ้วไดท่ี 10 และ 12 CPI ไดเปนอยางนอย 
12. สามารถปอนกระดาษความหนา 2 mm ไดเปนอยางนอย  
13. สามารถเชื่อมตอกับพอรตมาตรฐาน USB 2.0 ไดเปนอยางนอย 
14. มีหนวยความจํา (Buffer) ไมนอยกวา 256 KB 
15. สามารถพิมพภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลขไดเปนอยางนอย 
16. สามารถใชงานกับระบบปฏิบัติการ Windows 7,8,10 ไดเปนอยางนอย และมี Software Driver 

ท่ีสามารถเชื่อมตอกับระบบปฏิบัติการได 
17. มีคูมือการใชงานภาษาไทย สายไฟฟา และสายเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร อยางนอย 1 ชุด 
18. มีหมึกพิมพจํานวนไมนอยกวา 5 ชุด 
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ท่ีปรึกษา 
นายเขมแข็ง   ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

 นางอัญชลี สุวจิตตานนท  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
 นางพรรณาภา   ปรัชญาศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  

 
ผูจัดทํา  

นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ   ผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร 
กลุมทะเบียนเกษตรกร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
กลุมทะเบียนเกษตรกร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายรังสี มุลิ   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
กลุมทะเบียนเกษตรกร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายกีรเดช โรจนกิจอนันต  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
กลุมทะเบียนเกษตรกร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
กลุมทะเบียนเกษตรกร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 นางสาวลักขณา แกวปญญา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
กลุมทะเบียนเกษตรกร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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