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นิยามศัพทการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

อางอิงจากระเบี ยบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒ นาการเกษตรและสหกรณว าดวยการขึ้ น
ทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 ขอ 6 ใหนายทะเบียนกําหนดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเปนรายสินคา หรือราย
ครัวเรือนไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหเปนไปตามที่
หนวยงานรับขึ้นทะเบียนกําหนด รายละเอียดในภาคผนวก 2
กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะหนว ยงานรั บขึ้ นทะเบีย น จึงขอกําหนดนิย ามศั พทในการขึ้น ทะเบี ย น
เกษตรกร ดังนี้
นิยามศัพททั่วไป
1. เกษตรกร หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ประกอบการเกษตร หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการประกอบ
การเกษตร และไดขึ้นทะเบียนเกษตรกรไวกับกรมสงเสริมการเกษตร
2. ครัวเรือน หมายถึง บุคคลคนเดียว หรือหลายคนที่อาศัยอยูในบานหรือสถานที่อยูเดียวกันและจัดหา
หรือใชสิ่งอุปโภคบริโภคอันจําเปนแกการครองชีพรวมกัน
ทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร เมื่อถูกนําไปใชเพื่อใหความชวยเหลือตามมาตรการภาครัฐตางๆ
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 เปนตนมา กําหนดให 1 ทะเบียนบาน เทากับ 1 ครัวเรือน
3. ครัวเรือนเกษตร หมายถึง บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่ประกอบการเกษตร
4. ประกอบการเกษตร หมายถึง การปลูกพืช การทํานาเกลือสมุทร และการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการบริโภคหรือจําหนายหรือใชงานในฟารม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน
ทั้ ง นี้ การประกอบการเกษตรที่ ก รมส ง เสริ ม การเกษตรรั บ ขึ้ น ทะเบี ย นและการคํ า นวณเนื้ อ ที่ ขั้ น ต่ํ า
รายละเอียดในบทที่ 2 และภาคผนวกที่ 8
5. นิติบุคคล หมายถึง นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการประกอบการเกษตร
6. ผูขอขึ้นทะเบียน หมายถึง (1) บุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบการเกษตรและเปนผูขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ในนามครัวเรือน (2) บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหเปนผูขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ในนามนิติบุคคล
7. หนวยงานรับขึ้นทะเบียน หมายถึง สวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่ไดรับมอบหมายจากนายทะเบียนใหดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
8. ผูรับขึ้นทะเบียน หมายถึง เจาหนาที่ของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากนายทะเบียนหรื อผูชวยนายทะเบียนแลวแต กรณี ใหทําหนาที่รับ ขึ้ น
ทะเบียนเกษตรกร
9. แบบคํารอง หมายถึง เอกสารที่นายทะเบียนกําหนดขึ้นสําหรับใชบันทึกขอมูลเกษตรกรเพื่อเปน
หลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
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นิยามศัพทในแบบ ทบก.
1. หัวหนาครัวเรือน หมายถึง เกษตรกรที่ไดรับมอบหมายจากครัวเรือนเกษตรใหเปนผูแจงขอมูล
ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยไมจําเปนตองเปนหัวหนาครัวเรือนตามทะเบียนบาน
2. อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาสวนใหญ ในการประกอบกิจกรรมนั้นๆ กรณีที่ผูขอขึ้นทะเบียนเปน
ผูที่มีเงินเดือนประจํา ใหถือวาอาชีพหลักคือรับเงินเดือนประจํา
3. อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก อยางไรก็ตามมีความเปนไปไดวา
บุคคลอาจมีอาชีพหลัก ไมมีอาชีพรอง
4. รับเงินเดือนประจํา หมายถึง อาชีพของบุคคลที่เปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ขาราชการการเมือง
เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานบริษัท ลูกจางที่รับเงินเปนรายเดือน
5. รับจางทางการเกษตร หมายถึง การรับจางดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของอยูกับกระบวนการผลิตสินคาเกษตร
เชน ไถ พรวน ปลูก ดายหญา สูบน้ํา ใสปุย เก็บเกี่ยว โดยไดรับคาตอบแทนทั้งที่เปนเงินสดหรือไมเปนเงินสด
6. ประกอบธุรกิจการคา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมคาขายภายใตการบริหารจัดการและมีรายรับ
รายจายของตนเอง
7. รับจางทั่วไป หมายถึง การรับจางดําเนินกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตสินคาเกษตร
เชน รับจางกอสราง รับจางขนสง เปนตน
8. ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) หมายถึง การทําเกษตรสมัยใหม
ในยุคโลกาภิวัตน ดวยการใชเทคโนโลยีหรือหุนยนต เครื่องจักรกลทางการเกษตร ฯลฯ ที่มีความแมนยําสูง
เขามาชวยในการทํางาน โดยใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม ปลอดภัยตอผูบริโภค และใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด
8.1 ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ หมายถึง การนําเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเขามาประยุกตใชภายใน
โรงเรือนเปนระบบปด เพื่อใหสามารถควบคุมสภาพแวดลอมภายในโรงเรือนไดงายชื้น เชน อุณหภูมิความชื้น
ปริมาณแสงแดดที่พืชจะไดรับ เปนตน ซึ่งจะถูกควบคุมโดยระบบโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ เหมาะสําหรับการปลูก
พืชเศรษฐกิจที่มีมูลคาสูง
8.2 ระบบเซ็นเซอรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ
ระบบเซ็นเซอร อัตโนมัติ หมายถึง ระบบใดๆ หรือกลไกที่สามารถเริ่ มทํางานไดดวยตัวเอง
โดยทํางานตามโปรแกรมที่วางไว เชน ระบบรดน้ําอัตโนมัติ ระบบตรวจวัดความชื้นในดินโดยระบบอัตโนมัติ
เปนการใชกลไกคอมพิวเตอร หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสควบคุม จะทํางานถูกตองตอเมื่อมีการวางแผนเปนระบบ
ระบบเซ็นเซอร กึ่งอัตโนมัติ หมายถึง ระบบที่ทาํ งานคลายกับ ระบบเซ็ นเซอรอัตโนมัติ
แตไมสามารถที่จะทํางานไดดวยตนเองตลอดครบวงจรของระบบ ตองมีคนหรือระบบการทํางานอื่นๆ ที่สั่งการ
เขามาชวยในการดําเนินงาน
8.3 ระบบ IOT (Internet Of things) หมายถึง การที่อุปกรณตางๆ สิ่งตางๆ ไดถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอยาง
สูโลกอินเตอรเน็ต ทําใหมนุษยสามารถสั่งการควบคุมการใชงานอุปกรณตางๆ ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต
เชน การเปด-ปด อุปกรณภายในโรงเรือนเพื่อการเกษตร การสั่งการระยะไกลเพื่อควบคุมการทํางานของระบบ
ใหน้ําเพื่อการเกษตร เปนตน
9. สมาชิกในครัวเรือน หมายถึง สมาชิกผูอยูอาศัย กินและใชเครื่องอุปโภคบริโภครวมกัน อาจเปนสมาชิก
ในครัวเรือนตามทะเบียนบานหรืออยูตางทะเบียนบานก็ได
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10. รายได/หนี้สิน ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ในปที่ผานมา (พฤษภาคม 2564
ถึง เมษายน 2565)
10.1 รายได หมายถึง รายไดจากผลผลิตทางการเกษตรและรายไดจากแหลงอื่นๆ ที่ไดรับในปที่ผานมา
(ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน)
1) รายไดในภาคเกษตร หมายถึง รายไดจากการประกอบกิจกรรมการเกษตร
2) รายไดนอกภาคเกษตร หมายถึง รายไดที่มาจากแหลงอื่นที่ไมใชกิจกรรมการเกษตร
10.2 หนี้สิน หมายถึง หนี้ที่กูยืมจากแหลงเงินทุนตางๆ ทั้งที่เปนสถาบันการเงิน บุคคล และสถาบันตางๆ
ที่ไมใชธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูกตองตามกฎหมาย เชน นายทุน พอคา ในปที่ผานมา
1) หนี้สินในภาคเกษตร หมายถึง การกูยืมมาเพื่อการลงทุนในการประกอบกิจกรรมการเกษตร
2) หนี้สินนอกภาคเกษตร หมายถึง การกูยืมมาเพื่อเปนประโยชนนอกเหนือจากการลงทุน
ในการประกอบกิจกรรมการเกษตร เชน การประกอบอาชีพอื่นๆ การบริโภค การศึกษา
11. เครื่องจักรกลการเกษตร หมายถึง เครื่องจักรที่ใชในงานเกษตร ซึ่งอาจมีการใชเพื่อการอื่นดวยก็ได
แบงเปน 8 หมวด อธิบายเฉพาะบางรายการ ดังนี้
11.1 เครื่องตนกําลัง หมายถึง อุปกรณที่ใชเปนตนกําลังขับเคลื่อน หรือฉุดลากเครื่องมือตางๆ เชน
รถแทรกเตอร เครื่องยนตเกษตรสูบเดียว รถไถเดินตาม เครื่องปนไฟ เปนตน
1) เครื่องปนไฟ (Generator) หมายถึง อุปกรณกําเนิดไฟฟา ตนกําลังเปนเครื่องยนตดีเซลหรือ
เครื่องยนตเบนซิน
2) เครื่องยนตเกษตรดีเซล (สูบเดียว) 9-14 แรงมา หมายถึง เครื่องยนตตนกําลังขนาด 1 สูบ ที่ใช
น้ํามันดีเซล ใชเปนตนกําลังในอุปกรณในการทําการเกษตร เชน รถแทรกเตอร รถไถเดินตาม เครื่องสูบน้ํา
3) เครื่ อ งยนต เ กษตรเบนซิ น หมายถึ ง เครื่ อ งยนต ต น กํ า ลั ง ขนาด 1 สู บ ที่ ใ ช น้ํ า มั น เบนซิ น
ใชเปนตนกําลังในอุปกรณในการทําการเกษตร เชน เครื่องสูบน้ํา เครื่องปนไฟ
4) เซลลแสงอาทิตย หรือ เซลลสุริยะ (Solar cell) หรือ เซลลโฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic cell)
หมายถึง อุปกรณไฟฟาซึ่งทําหนาที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเปนพลังงานไฟฟา
11.2 เครื่องมือเตรียมดิน หมายถึง อุปกรณเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก ชนิดติดทายรถแทรกเตอร
หรือมีเครื่องยนตขับเคลื่อนในตัว
1) ผาลไถ 3-4 จาน หรือ ไถบุกเบิก หมายถึง อุปกรณตอพวงทายรถแทรกเตอร ใชไถเตรียมดินขั้นแรก
ผาลไถมีจํานวน 3 หรือ 4 จาน
2) ผาลพรวน 5-7 จาน หรือ ผาลพวง หมายถึง อุปกรณตอพวงทายรถแทรกเตอรใชไถย อยดิน
ผาลไถมีจํานวน 5 จาน 6 จาน หรือ 7 จาน
3) ไถระเบิดดินดาน (ริปเปอร) หมายถึง อุปกรณตอพวงทายรถแทรกเตอร ใชไถทําลายชั้นดินดาน
ขาไถระเบิดดินดานมีจํานวน 1 – 5 ขา
4) ไถหัวหมู หมายถึง อุปกรณตอพวงทายรถแทรกเตอร ใชไถเตรียมดินขั้นแรก ผาลไถมีจํานวน
1 จานขึ้นไป
5) พรวน 2 แถว หมายถึง อุปกรณตอพวงทายรถแทรกเตอร ใชไถยอยดิน จานพรวน มีจํานวน
20 จานขึ้นไป
6) รถตี ดิน (แบบตี น ตะขาบ) หมายถึง เครื่องตน กําลังที่ใชขับ เครื่องมือเตรีย มดิน แบบโรตารี่
เคลื่อนที่โดยลอแบบตีนตะขาบ
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7) จอบหมุน (โรตารี่) ติดทายรถแทรกเตอร หมายถึง อุปกรณตอพวงทายรถแทรกเตอรใชไถยอยดิน
ทํางานในลักษณะการหมุนตีดิน โดยตอพวงจากเพลาอํานวยกําลังของรถแทรกเตอร
8) เครื่องมือปรับหนาดิน (Land Leveling) หมายถึง เครื่องมือที่ใชในการจัดการผิวหนาดินเดียวกัน
ที่ยังมีความตางระดับ ใหมีความราบเรียบและมีระดับที่สม่ําเสมอกันมากขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหการจัดการ
เพาะปลูกดีขึ้น ตนพืชมีการเจริญเติบโตที่สม่ําเสมอกันทั้งแปลง
11.3 เครื่องปลูก/เครื่องมือหยอด หมายถึง เครื่องปลูก หรือเครื่องหยอด ชนิดติดทายรถแทรกเตอร
หรือมีเครื่องยนตขับเคลื่อนในตัว
1) เครื่องเพาะกลา หมายถึง เครื่องมือที่ทําการผลิตกลาขาวใชกับเครื่องดํานา
2) รถดํานาแบบเดินตาม หมายถึง อุปกรณที่ใชในการปลูกกลาขาว ใชคนเดินตามเครื่องปลูก
เครื่องตนกําลังเปนเครื่องยนตสูบเดียว
3) รถดํานาแบบนั่งขับ อุปกรณที่ใชในการปลูกกลาขาว เครื่องตนกําลังเปนเครื่องยนตสูบเดียว
ใชคนนั่งขับเครื่องปลูก เครื่องยนตตนกําลังมีจํานวน 2-3 สูบ
4) เครื่องหยอดขาว หมายถึง อุปกรณใชในการปลูกขาว แบบติดทายรถไถเดินตาม หรือติดทายรถแทรกเตอร
5) เครื่องพน/หวานขาว หมายถึง อุปกรณใชในการปลูกขาวแบบเครื่องยนตสะพายหลัง ทํางาน
โดยอาศัยแรงลมจากเครื่องยนตในการหวานขาว หรือแบบที่ใชตอพวงทายแทรกเตอร
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 เครื่องมือที่จัดอยูในประเภทอากาศยานไรคนขับ พัฒนานํามาใชใน
หลายรูปแบบ เชน การนําโดรนมาติดกลองเพื่อสามารถถายภาพมุมสูง เก็บขอมูลภูมิศาสตร โดรนปฏิบัติการ
พนสารเคมี ปุย ฮอรโมนพืช เปนตน
2) เครื่องตัดหญา หมายถึง เครื่องชวยตัดและลดความสูงของหญา
3) เครื่องสางใบออย หมายถึง เครื่องที่ใชสางใบออย จะทํากอนการเก็บเกี่ยวออยประมาณ 2 เดือน
เพื่อใหแรงงานเขาตัดออยไดสะดวก โดยไมตองเผา
11.5 เครื่องมือเก็บเกี่ยว
1) เครื่องตัดออยเปนลํา หมายถึง เครื่องตัดออยที่ไมมีระบบตัดเปนทอนสั้นๆ ตอพวงกับรถแทรกเตอร
2) รถตัดออยเปนทอน หมายถึง รถตัดออยที่มีระบบตัดเปนทอน
11.6 เครื่องสูบน้ํา
1) เครื่องสูบน้ําใชเครื่องยนต หมายถึง เครื่องสูบน้ําที่ใชตนกําลังเปนเครื่องยนตเบนซิน หรือ
เครื่องยนตดีเซล
2) เครื่องสูบน้ําใชไฟฟา หมายถึง เครื่องสูบน้ําที่ใชตนกําลังเปนมอเตอรไฟฟา
3) เครื่องสูบน้ํา หมายถึง บอบาดาล/บอตอก เครื่องสูบน้ําที่สูบน้ําจากน้ําใตดิน
11.7 รถบรรทุกการเกษตร ไมรวมถึงรถกระบะ (รถปกอัพ)
11.8 เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว
เครื่องสับยอย หมายถึง เครื่องลดขนาดเศษกิ่งไมใบไมใหเล็กลงเพื่อเหมาะแกการนําไปใชประโยชน
เชน ทําปุย ถานอัดแทง อาหารสัตว เปนตน
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12. แปลง หมายถึง ผืนที่ดินที่ประกอบการเกษตรขนาดยอยสุดที่สามารถจําแนกได ในกรณีเอกสารสิทธิ์
ฉบับเดียวแตมีการแบงแยกที่ดินประกอบการเกษตรกันอยางชัดเจน ใหจําแนกเอกสารสิทธิ์ฉบับนั้น
ออกเปนคนละแปลง
13. การถือครองที่ดิน หมายถึง สิทธิในการครอบครองหรือใชที่ดินเพื่อทําการเกษตร ในลักษณะตางๆ
ของผูถือครอง อาจเปนเนื้อที่ของตนเอง หรือเปนเนื้อที่ไมใชของตนเอง โดยแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ
ของครัวเรือน เชา และอื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
13.1 ของครัวเรือน หมายถึง ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายหรือเอกสารแสดงวาไดเขาถือครอง
เชน โฉนด น.ส.4 น.ส.3 ส.ป.ก.4-01 ส.ค.1 กสน.5 และ สทก.1 เปนตน ที่ครอบครองโดยคนในครัวเรือน
13.2 เชา หมายถึง ที่ดินที่เชาจากผูอื่นโดยจายคาเชาเปนเงินสดหรือผลผลิต ตามแตจะตกลง
หรือทําสัญญากับเจาของที่ดิน
13.3 อื่นๆ หมายถึง ที่ดินที่ผูถือครองเขาไปทําการเกษตร โดยไมมีกรรมสิทธิ์หรือไมไดจายคาเชา
เชน ที่ดินที่บุคคลอื่นอนุญาตใหทําประโยชนไดโดยไมตองจายคาตอบแทน
14. นิยามศัพทเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หมายถึง ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายหรือเอกสารที่แสดงวา
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 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
ได ให ความหมายว า เป น หนั งสื อคํ า รั บ รองจากพนักงานเจาหนาที่วา ไดทําประโยชนในที่ดิน แลว จะตอง
เปนที่ดินที่ผูมีสิทธิ์ในที่ดินไดครอบครองและทํ าประโยชนแลว และเปนที่ดินที่สามารถออกหนังสื อรับ รอง
การทําประโยชน ไดตามกฎหมาย คือ จะตองไมใชที่ดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน เชน ทางน้ํา ทางหลวง
ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง ที่เขา ที่ภูเขา ที่เกาะ ในการดําเนินการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน พนักงาน
เจาหนาที่จะออกใหแกผูครอบครองที่ดินที่ไดทําประโยชนในที่ดินครบตามหลักเกณฑที่กฎหมายไดกําหนดไว
การออกหนังสือรับรองการทําประโยชนมีความสําคัญแกราษฎรเปนอยางมากเพราะสามารถจะใชเปนหลักฐาน
ในการแสดงการครอบครองของเจาของที่ดิน แตการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนจะตองมีการรังวัด
ตรวจสอบจํานวนเนื้อที่ใหแนนอนและมีการปกหลักกําหนดเขตที่ดิน โดยหนังสือรับรองการทําประโยชนมี 3 แบบ ดังนี้
(1) แบบ น.ส.3 ก. ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองที่ที่มีระวางรูปถายทางอากาศ
(2) แบบ น.ส.3 ข. ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองที่ที่ไมมีระวางรูปถายทางอากาศ
(3) แบบ น.ส.3 ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองที่อื่นนอกจากที่ระบุไวขางตน
14.2 ส.ป.ก.4 คือ หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินในที่ของรัฐไมใชเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จะไมสามารถโอนสิทธิ์การทําประโยชนในพื้นที่ใหแกบุคคลอื่นได 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 ซึ่งออกใหนิคมสหกรณ ตาม พ.ร.บ. จัดที่ดิน
เพื่ อ การครองชี พ พ.ศ. 2511 การได สิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ของสมาชิ ก นิ ค มสหกรณ การจั ด การที่ ดิ น ลั ก ษณะนี้
กฎหมายมุงที่จะใหสมาชิกนิคมสหกรณผูไดรับการจัดสรรที่ดินที่ไดรับกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดินหรือตราจอง
ที่ตราวาไดทําประโยชนแลว) หรือสิทธิ์ครอบครอง (น.ส.3) เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณนั้นๆ ปฏิบัติตามกฎหมายไว คือ
(1) เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณไดทําประโยชนที่ดินแลว
(2) เปนสมาชิกนิคมสหกรณมาแลวไมนอยกวา 5 ป
(3) ชําระเงินคาชวยทุนรัฐบาลเรียบรอย
(4) ชําระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมใหแกทางราชการเรียบรอยแลว
สมาชิ กนิ คมสหกรณ ที่ป ฏิ บั ติครบตามหลั กเกณฑ ทั้ง 4 ขอ ดังกลาว กรมสงเสริมสหกรณจ ะออกหนังสือ
แสดงการทําประโยชนใหแกสมาชิกนิคมสหกรณนั้น ๆ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ที่ตนเปนสมาชิกอยู เมื่อไดรับอนุญาตแลวสมาชิกนิคมสหกรณผูนั้นก็สามารถนําหลักฐานดังกลาวไปออกโฉนดที่ดิน
หรือ น.ส. 3 ผูไดมาซึ่งที่ดินจะโอนที่ดินไปใหผูอื่นไมได นอกจากตกทอดทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณที่เปน
สมาชิกอยู และภายในกําหนดเวลาดังกลาว ที่ดินนั้นไมอยูในความรับผิดชอบแหงการบังคับคดีดวย
14.4 น.ค. มี 2 แบบ คือ น.ค.1 และ น.ค. 3
(1) น.ค. 1 คือ ที่ดินเขตนิคม การเขาครอบครองทําประโยชน กรรมสิทธิ์เปนของรัฐ
(2) น.ค. 3 เปนเอกสารที่ออกสืบเนื่องจาก น.ค.1 ซึ่งเปนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน
ในเขตนิคมสรางตนเอง โดยกรมประชาสงเคราะห (ปจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) จะเปนผูออกให กับบุคคล
ที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกนิคมตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติจัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ตอมาเมื่อสมาชิกของนิคมไดเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับอนุญาตเกินกวา 5 ป ไดชําระเงินชวยทุนที่รัฐบาลไดลงไปแลว
และชําระหนี้สินเกี่ยวกับกิจการนิคมใหทางราชการแลว ก็จะไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค.3)
เป นหลั กฐาน สมาชิ กนิ คมสร างตนเองที่ ได รั บ หนั งสื อแสดงการทํ าประโยชน (น.ค.3) แล ว มาตรา 11 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 บัญญัติใหสามารถนําหลักฐานดังกลาวขอโฉนดที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินได ถาเปนการขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
จะตองยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ที่สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสํานักงานที่ดิน
ส ว นแยกที่ ที่ ดิ น นั้ น ตั้ ง อยู ใ นเขตอํา นาจถ า เป น การออกโฉนดที่ ดิ น โดยการเดิ น สํา รวจออกโฉนดที่ ดิ น
ตามมาตรา 58 ทวิ วรรคสอง (1) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดเขาไปดําเนินการเดินสํารวจรังวัด
ออกโฉนดที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง และไดเขาไปทําการสํารวจรังวัดถึงที่ดินของผูใด หากผูนั้นมีหลักฐาน
น.ค.3 ก็สามารถนํา น.ค.3 เปนหลักฐานในการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินได โฉนดที่ดินที่ไดออกจากหลักฐาน
น.ค.3 จะถูกกําหนดหามโอน 5 ป นับแตวันที่ไดรับโฉนดที่ดิน เวนแตตกทอดทางมรดก และในกําหนดเวลา
หามโอนนี้ที่ดินไมอยูในขายแหงการบังคับคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
พ.ศ. 2511
14.5 ส.ท.ก. คือ หนังสืออนุญาตใหทําประโยชนไดถูกตองตามกฎหมายในที่ดินปาสงวนแหงชาติ
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 ที่ ส.ท.ก. 1 ก แตเสียคาธรรมเนียม ในคราวตอมา
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ดังนั้น หาก ส.ท.ก. 1 ก ฉบับใดที่มีอายุเกิน 5 ป ในวันที่ขึ้นทะเบียนใหสันนิษฐานวาอาจเปลี่ยนแปลงเปน ส.ท.ก.2 ก
ใหเจาหนาที่ตรวจสอบใหละเอียด สําหรับ ส.ท.ก.1 ขออนุญาตเพื่อการปลูกปาหรือไมยืนตนทําประโยชน ไมเกิน 35 ไร
และไมควรมีไมยืนตนนอยกวา 20 ตนตอไร
14.6 ส.ค.1 คือใบแจงการครอบครองที่ดิน เปนหลักฐานวาตนครอบครองที่ดิน แปลงใดอยู
(ปจจุบันไมมีการแจง ส.ค. 1 อีกแลว) ส.ค. 1 ไมใชหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดิน เพราะไมใชหลักฐานที่ทางราชการออกให
เพี ย งแต เ ป น การแจ งการครอบครองที่ ดิน เทานั้น ดังนั้น ส.ค. 1 จึงทําการโอนกัน ไดเพีย งแตแสดงเจตนา
สละการครอบครองเทานั้น และไมยึดถือ พรอมสงมอบใหผูรับโอนก็ถือวาเปนการโอนกันโดยชอบแลว ผูมี ส.ค.1
มีสิทธิ์นํามาขอออกโฉนด หรือ น.ส.3 น.ส.3 ก และ น.ส.3 ข ไดตามเงื่อนไขของทางราชการ
15. พื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ หมายถึง พื้นที่ที่เกษตรกรมีการทํากิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ไมมีเ อกสารสิทธิ์
แตอนุโลมใหเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได เพื่อใหทราบสถานการณการเพาะปลูกของเกษตรกร และ
ประมาณการผลผลิตที่จะออกสูตลาดในชวงเวลาตางๆ ไดอยางถูกตอง โดยจะตองมีผูนําชุมชนเปนผูรับรองการ
เขาใชประโยชนในพื้นที่ และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตองไมอางกรรมสิทธิ์ หรือถือครองพื้นที่นั้น ทั้งนี้ ใหรวมถึง
พื้นที่ในเขตปาไม 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) หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินของรัฐแกไขความยากจน
(12) บันทึกขอตกลงการใหใชที่ดินของสวนราชการ
(13) ใบรับเงินบํารุงทองที่ ภ.บ.ท. 5 / ภ.บ.ท. 6 และ ภ.บ.ท. 11
(14) พื้ น ที่ มีเ อกสารสิ ทธิ์ แต ไม ส ามารถนําเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือหนังสือ
อนุญาตจากเจาของที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตจากหนวยงานราชการ ใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ที่เกษตรกรได
เขาครอบครองทํากิจกรรมการเกษตรอยู มาแสดงตอเจาหนาที่ได
หากมีการประมวลผลจัดสงขอมูลเพื่อเขารวมโครงการ มาตรการตางๆ พื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์และ
ประเภทเอกสารที่อยูในกลุมนี้ จะถูกจัดอยูในกลุมไมมีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งจะไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการ มาตรการ
หรือไม ใหเปนไปตามเงื่อนไขของโครงการ มาตรการนั้นๆ
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16. เขตชลประทาน หมายถึง เขตพื้นที่ของการพัฒนาทรัพยากรน้ํา โดยการจัดสรรน้ําเพื่อใชประโยชน
ในดานเกษตรกรรม ดังนั้น พื้นที่การเกษตรจึงถูกตีความใหอยูในหรือนอกเขตชลประทาน อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
16.1 นอกเขตชลประทาน หมายถึง พื้นที่ที่ใชในการเพาะปลูกพืชที่อยูนอกเขตชลประทาน
16.2 ในเขตชลประทาน หมายถึง พื้นที่ที่ใชในการเพาะปลูกพืชที่อยูในเขตที่มีชลประทาน
17. แหลงน้ําเพื่อการเกษตร หมายถึง แหลงน้าํ ที่เกษตรกรสามารถนําไปใชเพื่อการเพาะปลูกในแตละแปลงปลูก
ในปการผลิตที่ผานมาวาเปนของตนเองหรือเปนของสาธารณะ ซึ่งแตละแปลงปลูกสามารถมีแหลงน้ํามากกวา 1 แหลง
17.1 บอน้ําตื้น หมายถึง แหลงน้ําผิวดินที่สามารถขุดนําน้ํามาใชรวมถึงลักษณะบอน้ําที่ใสปลอกซีเมนต
ไม คอนกรีต หรือบอดินถาวรที่ใชเปนประจํา
17.2 บอบาดาล หมายถึง รูหรือปลองที่เจาะถึงชั้นน้ําใตดิน ที่สามารถนําน้ําขึ้นมาใชมีความลึก
จากผิวดิน ไมนอยกวา 10 เมตร
17.3 สระน้ํา หมายถึง แหลงน้ําผิวดินที่ถูกกักเก็บในพื้นที่ลุม สระที่ขุดเปนที่เก็บกักน้ํา
17.4 ไมมีแหลงน้ําสําหรับเพาะปลูก หมายถึง พื้นที่ที่ไมมีแหลงน้ําในการเพาะปลูกทั้งที่เปนของตนเอง
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 เปนระบบที่ใชแรงดัน 5 - 10 เมตร
อัตราการไหลของหัวปลอยน้ํา 2 - 8 ลิตรตอชั่วโมง
19. คาพิกัดภูมิศาสตรที่ตั้งแปลง/ฟารม ในระบบทะเบียนเกษตรกร คือ คาตัวเลข X Y และ Zone
(ในระบบพิกัดแบบ UTM) หรือ คาตัวเลข ละติจูด (Latitude) ลองจิจูด (Longitude) (ในระบบพิกัดแบบ GCS)
ที่เปนคาบอกตําแหนงบนพื้นผิวโลกของแปลงกิจกรรมที่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยไดคาพิกัดจากเครื่อง GPS
/GPS Application ในโทรศัพท Smartphone / โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตรอื่นๆ เชน QGIS, Google Earth เปนตน
พิกัดระบบ UTM พื้นที่ประเทศไทยสวนใหญจะอยูใน Zone 47 โดยมีคาตัวเลขโดยประมาณของ
คา X ตั้งแต 320,000 จนถึง 820,000 และคา Y ตั้งแต 618,000 จนถึง 2,227,000 สวนพื้นที่ที่อยูใน Zone 48
จะเปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใตบางสวน จะมีคาตัวเลขโดยประมาณ
ของคา X ตั้งแต 180,000 จนถึง 569,000 และคา Y ตั้งแต 666,000 จนถึง 2,040,000 ตัวอยางคาพิกัด
กลางแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่จังหวัดนครสวรรค มีคา X : 620306 Y : 1735351 Zone = 47 และคาพิกัด
กลางแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่จังหวัมหาสารคาม มีคา X : 318309 Y : 1789832 Zone = 48
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พิกัดระบบ GCS (ละติจูด ลองจิจูด) จะไมมีการกรอกคา Zone จะกรอกเพียงคา ละติจูด (Latitude)
และ ลองจิจูด (Longitude) ที่เปนหนวยทศนิยม 4 ตําแหนงขึ้นไปเทานั้น ซึ่งคาละติจูดนั้น มีคาระหวาง
5.5000 – 20.5000 สวนคาลองจิจูดนั้น มีคาระหวาง 96.5000 – 106.0000 ตัวอยางคาพิกัดกลางแปลง
เพาะปลูกของเกษตรกรที่จังหวัดนครราชสีมา มีคาละติจูด = 15.0612 และคาลองจิจูด = 102.0845
ตารางแสดงคาพิกัดที่ครอบคลุมพื้นที่และโซนที่ครอบคลุมจังหวัดตางๆ ในประเทศไทย
คาพิกัด X
คาพิกัด Y

Zone 47
ระหวาง 320,000 - 820,000
ระหวาง 618,000 - 2,227,000

จังหวัดภายใน ZONE จังหวัดภายใน สสก.1 ทั้งหมด

Zone 48
ระหวาง 180,000 - 569,000
ระหวาง 666,000 - 2,040,000
จังหวัดภายใน สสก.4 ยกเวน จ.เลย
(บางสวน) จ.หนองบัวลําภู (บางสวน)
จ.ขอนแกน (บางสวน) จ.ชัยภูมิ (บางสวน)
จ.นครราชสีมา (บางสวน)

จังหวัดภายใน สสก.2 ทั้งหมด
จังหวัดภายใน สสก.3
ยกเวน จ.ตราด (ทั้งจังหวัด) จ.ปราจีนบุรี
(บางสวน) จ.จันทบุรี (บางสวน) จ.สระแกว
(บางสวน)
จังหวัดภายใน สสก.5 ยกเวน จ.นราธิวาส
(บางสวน)
จังหวัดภายใน สสก.6 ทั้งหมด

ระบบพิกัด GCS (Latitude,Longitude)
ละติจูด

ระหวาง 5.5000 – 20.5000

ลองจิจูด

ระหวาง 96.5000 – 106.0000

20. สวนเดี่ยว หมายถึง การเพาะปลูกไมผล ไมยืนตนรวมถึงพืชกลุมอื่นๆ ที่มีการเพาะปลูกชนิดเดียว
ในแปลง/พื้นที่นั้นๆ มีอาณาเขตของสวนเดนชัด สามารถบอกจํานวนตนและเนื้อที่ของไมผล ไมยืนตนได
21. สวนแซม หมายถึง การปลูกพืชตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปบนพื้นที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน โดยปลูกพืชแซม
ลงในระหวางแถวของพืชหลัก
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การพิจารณาสวนแซม (ไมผลไมยืนตนเปนพืชหลัก ปลูกแซมดวยพืชอายุสั้น-พืชลมลุก)
1) พื ชแซมที่ ต องการแสงมาก เช น ข า ว มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว หญาเลี้ยงสัตว สับปะรด
ปลูกแซมไดไมเกิน 4 ปแรกของการปลูกพืชหลัก กรณีพืชแซมที่เปนพืชเกื้อกูลกันจะไมกําหนดระยะเวลาการแซม
2) การคิดพื้นที่ปลูกของพืชแซม
- กรณีพืช หลัก ไดแ ก ยางพารา ปาลม น้ํ า มัน ไมผ ล ไมย ืน ตน แซมดว ยพืช อายุสั้น (เฉพาะ
พืช แซมที่ตองการแสงมาก เชน ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว หญาเลี้ยงสัตว สับปะรด) หรือพืชอายุ
มากกวา 1 ป หรือไวหนอไวตอ สามารถคงพื้นที่ 1 - 4 ป โดยคิดที่รอยละ 80 ของพื้นที่ปลูกของพืชหลัก
- กรณีพืชหลั กเป นไม ผล ไมยืนตน ตางๆ เชน มังคุด มะพร าว แซมดวยพืชที่เกื้ อกูลกั น สามารถ
ปลูกไดเต็มพื้นที่
22. สวนผสม หมายถึง การเพาะปลูกพืชหลายชนิดปะปนกัน ในพื้นที่เดียวกัน มีอาณาเขตของสวนที่แนนอน
แตระยะปลูกของพืชแตละชนิดไมแนนอน และอาจมีการเลี้ยงสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารวมดวย
การคิดพื้นที่ปลูกของสวนผสมหากเปนไมผลไมยืนตนใหนับเปนจํานวนตน
23. การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ หมายถึง แมลงที่สามารถนํามาเลี้ยงเปนอาชีพใหกับเกษตรกรและสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชนหรือระดับประเทศ
24. เกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable agriculture) หมายถึง การทําการเกษตรที่ตอบสนองตอความตองการ
ของผูบริโภค เปนมิตรกับสภาพแวดลอม และความสมดุลของสภาพธรรมชาติ เปนระบบการผลิตทางการเกษตร
หรื อระบบฟาร มในรู ปแบบต างๆ ที่ เหมาะสมกั บภู มิ นิ เวศของแต ละพื้ นที่ จั ดเป นระบบการผลิ ตที่ เหมาะสม
(Appropriate production system) ซึ่งจําแนกตามลักษณะการผลิตวาจะเนนหนักดานใด หรือมีจุดเดนที่ตางกัน
ออกไปอยางไร มีรูปแบบระบบเกษตรกรรม 5 รูปแบบ ไดแก
24.1 เกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เนนกิจกรรมการผลิตมากกวาสองกิจกรรมขึ้นไป
ในเวลาเดียวกัน และกิจกรรมเหลานี้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหมากขึ้นจากการใชประโยชน
ทรัพยากรที่ดินที่มีจํากัด ในไรนาใหเกิดประโยชนสูงสุด
- มีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป ตองทําในเวลาและสถานที่เดียวกัน
- เกิดการเกื้อกูลกัน อยางต อเนื่ องระหว างกิจกรรม เชน พืชกับพืช ปลากับปลา สัตวกับปลา
พืชกับสัตว ฯลฯ
- กอใหเกิดความมั่นคงดานรายได มีรายไดสม่ําเสมอ
24.2 เกษตรอินทรีย (Organic farming) เนนหนักการใชวิธีการจัดการภายในฟารม โดยเฉพาะ
การใชปจจัยการผลิตจากธรรมชาติ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ เสริมสรางความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เนนการปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ
- ไมใชสารเคมีในการผลิต
- เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดินโดยการใชปุยหมัก ปุยคอก และจุลินทรีย
- ควบคุมการกําจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ กายภาพ
- ไมเปนพืชตัดแตงพันธุกรรม (GMO)
24.3 เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) เนนหนักการทําเกษตรที่ไมรบกวนธรรมชาติ หรือรบกวน
ให น อ ยที่ สุ ด ที่ จ ะทํ า ได โดยการไม ไ ถพรวน ไม ใ ช ส ารเคมี ไม ใ ช ปุ ย เคมี และไม กํ า จั ด วั ช พื ช แต ส ามารถ
มีการคลุมดินและใชปุยพืชสดได
- ระบบเกษตรกรรมที่เกือ้ กูลกับระบบธรรมชาติ
- ไมไถพรวนดิน
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- การไมใชปุยเคมีหรือทําปุยหมัก
- ไมกําจัดวัชพืช
- ไมใชสารเคมีปราบศัตรูพืช
- เปนพื้นที่ทําการเกษตรไมใชพื้นที่รกราง
24.4 เกษตรทฤษฎีใหม (New theory agriculture) เนนหนักการจัดการทรัพยากรน้ําในไรนา
ใหเพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหาร โดยเฉพาะขาวเอาไวบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งมีการผลิตอื่น ๆ เพื่อบริโภค
และจําหนายสวนที่เหลือแกตลาด เพื่อสรางรายไดอยางพอเพียง
- เกษตรกรรายยอยที่มีที่ดินทํากินนอย
- มีแหลงน้ําในไรนา และมีน้ําใชเพียงพอสําหรับกิจกรรมการเกษตร
- มีกิจกรรมการผลิตหลายชนิดโดยแบงพื้นที่เปน 4 สวน 1) ขุดสระเก็บกักน้ํา 2) ปลูกขาวเพื่อให
มีขาวในการบริโภค 3) ไมผล ไมยืนตน 4) สิ่งปลูกสราง เชน ที่อยูอาศัย โรงเรือน ฉาง
- ผลผลิตใชบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก
24.5 วนเกษตรหรือไรนาปาผสม (Agroforestry) รูปแบบการใชประโยชนที่ดินเพื่อการผลิต
ทางการเกษตรแบบผสมผสาน ระหวางดานปาไมควบคูกับการเพาะปลูกพืชเกษตร และครอบคลุมถึงการผลิต
ทางดานปศุสัตวและการประมง ภายในพื้นที่หนึ่งๆ โดยเนนการจัดการนิเวศเกษตรเลียนแบบระบบนิ เ วศ
ธรรมชาติของปาไม
- เปนการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน
- กิจกรรมการผลิตดานปาไมควบคูกับการเพาะปลูกพืชเกษตร
- มีตนไมใหญและพืชหลายระดับ
- มีความหลากหลายทางชีวภาพ
25. การรับรองมาตรฐานและหนวยงานรับรอง
25.1 ระบบ PGS
ระบบการรับรองแบบมีสวนรวม หรือ PGS (Participatory Guarantee System) เปนระบบ
การรับรองคุณภาพโดยชุมชน การมีสวนรวมอยางเขมแข็ง และตอเนื่องของผู มีสวนไดสวนเสีย ของชุ มชน
ภายใตหลักการพื้นฐาน ความไววางใจซึ่งกันและกัน การเปนเครือขายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่ ง กลุ ม ผู ผ ลิ ต สามารถเลื อ กใช ม าตรฐานเกษตรอิน ทรียข องหนว ยรับ รองใดก็ ไ ด ม าเป น มาตรฐานอ า งอิง
โดยมีองคกรเครือขาย PGS เปนหนวยงานใหการรับรอง
25.2 มาตรฐาน Organic Thailand
สํา นั ก งานมาตรฐานสิ น ค า เกษตรและอาหารแห ง ชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย
ผลผลิ ต และผลิ ตภั ณ ฑ เ กษตรอิ น ทรี ย (มกษ. 9000 เลม 1 – 2552) เปน มาตรฐานทั่ว ไป ซึ่งครอบคลุ ม
ถึงผลิตผลที่ไดจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียตั้งแตระบบการผลิต การแปรรูป การบรรจุ การแสดง
ฉลากและการจําหนาย ประกอบดวยขอกําหนด 9 ขอ ไดแก 1) การเลือกพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย 2) การวางแผน
ผลิตพืชอินทรีย 3) การเลือกพันธุ 4) การจัดการและปรับปรุงบํารุงดิน 5) การจัดการศัตรูพืช 6) การเก็บเกี่ยว
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 7) การบรรจุหีบหอ เก็บรักษา และขนสง 8) การแสดงฉลาก และการกลาวอาง
9) การบั น ทึ กข อ มู ล การผลิ ต และการทวนสอบ โดยมีกรมวิ ช าการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนหนวยงานใหการรับรอง
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25.3 มาตรฐาน IFOAM
สหพั น ธ เ กษตรอิ น ทรี ย น านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture
Movements – IFOAM) ไดจัดทํามาตรฐานเกษตรอินทรีย IFOAM ซึ่งปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกยอมรับ
เปนเกณฑมาตรฐานระบบเกษตรอินทรียขั้นต่ําสําหรับสินคาอินทรียเพื่อการนําเขา เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย เปนตน โดยสหพันธฯ ไดจัดตั้งหนวยงานชื่อ International Organic Accreditation
Service – IOAS เพื่อทําหนาที่ใหบริการรับรองหนวยงานผูตรวจรับรองเกษตรอินทรียทั่วโลกภายใตกรอบ
มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย IFOAM สํ าหรั บ ในประเทศไทย สํานักงานมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย หรือ มกท.
(Organic Agriculture Certification Thailand – ACT) ไดรับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย IFOAM
ซึ ่ง สามารถใหบ ริก ารตรวจรับ รองเกษตรอิน ทรีย ค รอบคลุม ในเรื ่อ งการผลิต พืช อิน ทรีย  การปฏิบ ัติ
หลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลิตภัณฑอินทรีย การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติ การผลิตปจจัยการผลิต
เพื่อการคา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย และรายการอาหารอินทรีย
25.4 มาตรฐานเกษตรอินทรียอื่น ๆ
มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย อื่ น ๆ เช น มาตรฐานระบบเกษตรอิ น ทรี ย ส หภาพยุ โ รป (EU)
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรียสหรัฐอเมริกา (National Organic Program – NOP) มาตรฐานระบบเกษตร
อินทรียแคนาดา (Canada Organic Regime – COR) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรียญี่ปุน (Japanese Agricultural
Standard – Organic JAS mark) เปนตน
26. เกลือสมุทร หมายถึง เกลือทะเลที่ผลิตขึ้นโดยการนําน้ําทะเลขึ้นมาตากแดดใหน้ําระเหยไป
เหลือแตผลึกเกลือตกอยู ประกอบดวย นาวัง นาตาก นาเชื้อ และนาปลง โดยจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร มีชวงเวลาการทําในชวงฤดูแลง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
- 31 พฤษภาคมของปถัดไป สวนจังหวัดปตตานี ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม ของปนั้นๆ และ
การขึ้นทะเบียนผูทํานาเกลือสมุทร กําหนดให
26.1 วันที่เพาะปลูก คือ วันที่เริ่มทําการผลิต (วันที่ปลอยน้ําเขาแปลง)
26.2 วันที่คาดวาจะเก็บเกี่ยว คือ วันที่คาดวาผลผลิตเกลือครั้งสุดทายจะเก็บเกี่ยวได
26.3 เนื้อที่ปลูก คือ พื้นที่ทํานาเกลือทั้งผืน
26.4 เนื้อที่เก็บเกี่ยว คือ พื้นที่ทํานาเกลือทั้งผืน
26.5 รหัสการผลิต คือ 1 ผลิตเกลือเม็ดอยางเดียว 2 ผลิตเกลือเม็ดรวมกับการเลี้ยงสัตวน้ํา
26.6 ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ คือ เกลือเม็ดที่ผลิตไดตลอดฤดูกาลผลิต (รวมทุกรอบการผลิต
ตลอดฤดูกาล ประมาณ 5 - 7 รอบ)
26.7 เกลือสมุทร 1 เกวียน เทากับ 1,600 กิโลกรัม (น้ําหนักเกลือ ณ แปลงผลิต)
27. พยาน หมายถึง ผูนําชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ที่เปนพยานในการแจงขอมูล
การประกอบการเกษตรของเกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียน
28. ผูนําชุมชน หมายถึง ผูชวยผูใหญบาน ผูใหญบาน กํานัน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมูบาน/ตําบล คณะกรรมการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ประจําตําบล ประธานชุมชน ทั้งนี้ บุคคลดังกลาวจะตองอยูในวาระการดํารงตําแหนง
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29. อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) หมายถึง เกษตรกร หรือบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก หรือสมัครใจเขาเปน
อาสาสมัครเกษตรตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด มี 16 สาขา
เพื่อเปนเครือขายในการใหการชวยเหลือการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งงานของชุมชนที่เกี่ยวของ
กับการเกษตรหรือสหกรณ
อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) หมายถึง อาสาสมัครเกษตรทุกประเภทที่มีในแตละหมูบาน มาประชุม
คั ด เลื อกระหว า งกั น เองให ได อาสาสมั ครเกษตรหมูบาน (อกม.) หมูบานละ 1 คน เพื่อทําหนาที่ป ระสาน
เชื่อมโยงการทํางานของอาสาสมัครเกษตรสาขาตาง ๆ เกษตรกร องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของในหมูบาน
อยูในวาระคราวละ 4 ป
30. ระบบเกษตรพันธสัญญา หมายถึง ระบบการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร ที่เกิดขึ้นจาก
สัญญาการผลิตผลิ ตผลหรื อบริ การทางการเกษตรประเภทเดี ยวกันระหวางผูประกอบธุรกิจทางการเกษตร
ฝายหนึ่งกับบุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแตสิบรายขึ้นไป หรือกับสหกรณการเกษตรหรื อ
กลุมเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยสหกรณ หรือกับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกฝายหนึ่งที่มีเงื่อนไขในการผลิต จําหนาย
หรือจางผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอยางหนึ่งอยางใด โดยเกษตรกรตกลงที่จะผลิต จําหนาย หรือ
รับจางผลิตผลิตผลทางการเกษตรตามจํานวน คุณภาพ ราคา หรือระยะเวลาที่กําหนดไว และผูประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรตกลงที่จะซื้อผลิตผลดังกลาว หรือจายคาตอบแทนตามที่กําหนดไวตามสัญญา โดยผูประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรเขาไปมีสวนในกระบวนการผลิต เชน เปนผูกําหนดวิธีการผลิต จัดหาพันธุ เมล็ดพันธุ
ผลิตภัณฑทางการเกษตร หรือปจจัย การผลิต ใหแกเกษตรกร (อางอิงตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560) ซึ่งในสวนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เปนบุคคลธรรมดา
ตามความหมายของพระราชบัญญัติฉบับนี้ เกษตรกรตองทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่ไดแจง
การประกอบธุรกิจไวตอสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเทานั้น
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บทที่ 1
บทนํา
• หลักการและเหตุผล
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุมผูปลู กพืช
ทําไรนาสวนผสม ทํานาเกลือ การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และเกษตรอื่นๆ จากเกษตรกรที่ทําการเกษตรในพื้นที่
ที่มีเอกสารสิทธิ์และไมมีเอกสารสิทธิ์เพื่อต องการทราบสถานการณการเพาะปลูกของเกษตรกรประมาณการ
ผลผลิ ตที่จะออกสู ตลาดในช ว งเวลาตา งๆไดอยางถูกตอง โดยเกษตรกรจะตองเปน ผูมาแจงขึ้น ทะเบีย นที่
สํานักงานเกษตรอําเภอตามที่ตั้งแปลงปลูก เมื่อทําการเพาะปลูกแลว 15 วัน
กรมสงเสริมการเกษตร ไดนําเครื่องมือ และเทคโนโลยีมาปรับปรุงวิธีการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับแจงจากเกษตรกรอยางตอเนื่อง ดังนี้
- ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง
- ตรวจสอบรูปขอบแปลงที่ดินกับฐานขอมูลการถือครองที่ดินของกรมที่ดินและสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
- นําเครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร GPS มาใชในการจัดเก็บพิกัดที่ตั้งแปลง วัดขนาดพื้นที่
- วาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล โดยใชแผนที่ภาพถายดาวเทียมคนหาพิกัดและโปรแกรม GISagro
- ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป Qgis และใชแผนที่ Google Map ในการคนหาพิกัดและวาดผังแปลง
เกษตรกรรมดิจิทัล
- พั ฒ นา Mobile Application ชื่ อ FARMBOOK ซึ่ ง เป น สมุ ด ทะเบี ย นเกษตรกรดิ จิ ทั ล ที่ ใ ช แ ทน
สมุดทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกรทุกคนสามารถดาวนโหลดไดผานสมารทโฟนระบบแอนดรอยด และไอโอเอส (iOS)
ชวยอํานวยความสะดวกใหเกษตรกรสามารถแจงปรับปรุงขอมูลในทะเบียนไดดวยตนเอง ผานสมารทโฟน
หรื อเครื่ องคอมพิ ว เตอร แท็ บ เล็ ต (Tablet) โดยไมตองเดิน ทางมาที่สํานักงานเกษตรอําเภอ และสามารถ
ตรวจสอบความถู ก ต อ งและความเป น ป จ จุ บั น ของข อ มู ล การขึ้ นทะเบี ยนเกษตรกร ตามที่ ให ข อมู ลไว กั บ
กรมสงเสริมการเกษตรไดทุกที่ทุกเวลาเพื่อสิทธิประโยชนและการเขารวมโครงการตางๆ และใชเปนหลักฐาน
ยืนยันตัวตน ความเปนเกษตรกรในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งยังเปนชองทางการรับรูขอมูลขาวสารดานการเกษตร
จากภาครัฐ และการตรวจสอบสิทธิเกษตรกรที่ไดรับความชวยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ หรือตามมาตรการ
แกปญหาอื่นๆ ของภาครัฐ
ในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะตองมีการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ซึ่งสามารถ
นําไปใชประโยชน ในการตรวจสอบความซ้ําซอนของแปลงเพาะปลูกที่เกษตรกรแจงปรับปรุงขอมูล สามารถ
นําผังแปลงมาซอนทับกับขอมูลภาพดาวเทียมในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อวิเคราะหแปลงที่ไดรับผลกระทบ
เป น ข อ มู ล ในการให ค วามช ว ยเหลื อ เกษตรกรผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ด า นพื ช และโครงการประกั น ภั ย พื ช ผล
รวมทั้ง สามารถนําไปซอนทับกับชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ เพื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของแปลงนั้นๆ
เชน ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เขตชลประทาน ชั้นคุณภาพน้ําบาดาล พื้นที่ตนน้ํา รวมถึงการวิเคราะห
สถานที่ ตั้ งของแปลงเพื่ อให สอดคล องกั บการกํ าหนดนโยบายต างๆ เพื่อให เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการจั ดการ
ดานการตลาด
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เมื่อเกษตรกรแจงขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และจัดทําผังแปลงดิจิทัลแลว จะนําขอมูล
ที่ ผ านการตรวจสอบและประมวลผลมาจั ด พิ มพ ล งในสมุ ด ทะเบี ย นเกษตรกรเพื่ อยื น ยั น ตั ว ตนเกษตรกร
และใชประกอบในการเขารวมโครงการหรือมาตรการตางๆ ของภาครัฐ ดังนั้น การแจงขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรเปนประจําทุกป ขอมูลจะมีความครบถวน เปนปจจุบันทําใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากทําใหภาครัฐสามารถวางแผนการผลิต การตลาด สงเสริมสนับสนุนเกษตรกรไดอยางถูกตองเหมาะสม
และจัดทําโครงการมาตรการตางๆ เพื่อใหความชวยเหลือเกษตรกรไดอีกดวย ดังจะเห็นไดจากการที่หนวยงาน
ภาครัฐเชื่อมโยงขอมูลทะเบียนเกษตรกรไปใชเปนขอมูลประกอบโครงการและมาตรการเพื่อใหการสนับสนุน
และชวยเหลือเกษตรกรเปนจํานวนมากในปที่ผานมา เชน
- การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานพืช
- โครงการประกันภัยขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว
- โครงการสงเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง
- โครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาวนาป
- โครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว
- โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลําไย
- โครงการสนับสนุนคาบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผูปลูกขาว
- โครงการประกันรายไดพืชเศรษฐกิจ (ขาว ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว)
ในป 2565 กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร เนนหนักในการประชาสัมพันธใหเกษตรกรแจงขอมูลการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตร
ตามขอเท็จจริงดวยตนเองผาน Mobile Application รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพและบํารุงรักษาฐานข อมู ล
ทะเบี ย นเกษตรกร สํ า หรั บ การให บ ริ การบั น ทึ ก ข อ มูล และประมวลผลข อมูล ขนาดใหญ เพื่อใหท ะเบี ย น
เกษตรกรมี ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ ง ครบถ ว น นํ า ไปสู ก ารประมวลผลและวิ เ คราะห ข อ มู ล ด า นการเกษตรจั ด ทํ า
สารสนเทศดานการเกษตรในภาพรวมของประเทศที่ถูกตอง สามารถนําไปเผยแพรบูรณาการใชประโยชน
ไดทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนเป น ข อ มู ล ประกอบโครงการและมาตรการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะทําใหเกษตรกรไดรับประโยชนอยางสูงสุด
• วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหมีความครบถวน และเปนปจจุบัน
2. เพื่อจัดเก็บขอมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ใหมีความครบถวน และเปนปจจุบัน
3. เพื่อนําขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรที่ไดรับการปรับปรุง ตรวจสอบแลว มาวิเคราะห ประมวลผล
ในภาพรวมของประเทศที่ถูกตอง สามารถนําไปเผยแพร บูรณาการใชประโยชนไดทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน
• เปาหมาย
1. มีการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร
2. มีการจัดเก็บขอมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนใหมหรือปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูก
3. มีการวิเคราะห ประมวลผลขอมูลและเผยแพรขอมูลทางเว็บไซตและจัดพิมพเปนเอกสาร
• ผลที่คาดวาจะไดรับ
มี ก ารวิ เ คราะห แ ละเผยแพร ข อ มู ล ทะเบี ย นเกษตรกรจากฐานข อ มู ล ทะเบี ย นเกษตรกรที่ ค รบถ ว น
เปนปจจุบัน สามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาการผลิต การตลาด สงเสริมการเกษตร บูรณาการ
ขอมูลรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะทําใหเกษตรกรไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือ และไดรับประโยชนสูงสุด
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บทที่ 2
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
อางอิงจากระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณวาดวยการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร พ.ศ. 2560 ขอ 6 ใหนายทะเบียนกําหนดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเปนรายสินคา หรือรายครัวเรือน
ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหเปนไปตามที่หนวยงาน
รับขึ้นทะเบียนกําหนด
กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะหนวยงานรับขึ้นทะเบียน จึงขอกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ในการขึ้นทะเบียน ดังนี้
• หลักเกณฑและเงื่อนไข
1. ครัวเรือนเกษตรที่ขึ้นทะเบียนจะตองประกอบการเกษตรเปนอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได
2. ครัวเรือนเกษตร 1 ครัวเรือน จะมีผูแทนมาขอขึ้นทะเบียนไดเพียง 1 คน ซึ่งจะถือวาเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตร
โดยไมจําเปนตองเปนหัวหนาครัวเรือนตามทะเบียนบาน และหากเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตรแลว จะไม
สามารถเปนสมาชิกของครัวเรือนเกษตรอื่นไดอีก
3. กําหนดให 1 ทะเบียนบาน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไดเพียง 1 ครัวเรือนเกษตรเทานั้น
(ตั้งแตตุลาคม 2556 เปนตนมา)
4. กําหนดใหสามี ภรรยา สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไดเพียง 1 ครัวเรือนเกษตรเทานั้น
4.1 กรณีที่สามีภรรยา อยูกินทางพฤตินัย ทั้งที่จดทะเบียนสมรสและมิไดจดทะเบียนสมรส แตสังคม
รับรูโดยเปดเผยวาอยูรวมชายคาบานเดียวกันฉันทสามีภรรยา แมจะมีชื่ออยูในทะเบียนบานคนละหลังใหถือวา
เปนครอบครัวเดียวกัน
4.2 กรณีที่สามีภรรยา หยาขาดจากกัน แตสังคมรับรูโดยเปดเผยวายังมีพฤติกรรมกินอยูรวม
ชายคาบานเดียวกัน ฉันทสามีภรรยา แมจะมีชื่ออยูในทะเบียนบานคนละหลังใหถือวาเปนครอบครัวเดียวกัน
5. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับขึ้นทะเบียนทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
5.1 บุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบการเกษตร หรือเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในผลผลิต โดยมีผูแทนมาขอ
ขึ้นทะเบียนในนามครัวเรือนไดเพียง 1 คน
5.2 นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการประกอบการเกษตร โดยมอบหมายบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
จากผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหเปนผูขอขึ้นทะเบียนในนามนิติบุคคล ซึ่งบุคคลนี้อาจมีครัวเรือนเกษตร
ที่เปนบุคคลธรรมดาของตนเองดวยก็ได
ทั้งนี้ วัด มัสยิด โรงเรียน ไมรับขึ้นทะเบียนเปนนิติบุคคล แตอนุโลมใหใชพื้นที่ของวัด มัสยิด โรงเรียน
มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรในนามบุคคลธรรมดาได
6. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรสําหรับพืชหรือแมลงเศรษฐกิจที่มีเงื่อนไขพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้
6.1 กัญชง ตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ไดรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) จากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และใบอนุ ญ าตยั ง ไม ห มดอายุ ณ วั น ที่ ม าขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกร
กรณีเปนนิติบุคคลจะตองมีการมอบหมายตัวแทนมาขึ้นทะเบียน
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6.2 กัญชา
6.2.1 ตองเปนผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียน
ตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือสหกรณ
การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ซึ่งดําเนินการภายใตความรวมมือและกํากับดูแลของ
ผูขออนุญาต ดังนี้
1) หน ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ห น า ที่ ศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ จั ด การเรี ย นการสอนทางการแพทย
เภสั ช ศาสตร วิ ท ยาศาสตร หรื อ เกษตรศาสตร หรื อ มี ห น า ที่ ใ ห บ ริ ก ารทางการแพทย เภสั ช กรรม หรื อ
วิ ทยาศาสตร หรื อมี ห น า ที่ ให บ ริ การทางเกษตรกรรมเพื่ อประโยชน ท างการแพทยห รื อ เภสัช กรรม หรือ
หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย
2) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหนาที่ศึกษาวิจัย
และจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทยหรือเภสัชศาสตร
(อ า งอิ ง ตามมาตรา 26/5 (4) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให โ ทษ พ.ศ. 2522 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562)
6.2.2 ไดรับอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 (กัญชา) จากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยที่ใบอนุญาตยังไมหมดอายุ ณ วันที่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเปน
องคกรหรือนิติบุคคล จะตองมีการมอบหมายตัวแทนมาขึ้นทะเบียน
6.3 กระทอม ตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล กรณีเปนนิติบุคคล จะตองมีการมอบหมาย
ตัวแทนมาขึ้นทะเบียน
6.4 ดวงสาคู ตองเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจากชุมชน ใหดําเนินการเลี้ยงดวงสาคูได
7. ผูขอขึ้นทะเบียนจะตองบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และมีสัญชาติไทย โดยเลขบัตรประจําตัวประชาชน
ตองไมขึ้นตนดวยเลข 0 6 7 และ 8 (หากเปนเลข 8 เจาหนาที่จะตองตรวจสอบขอมูลจากระบบทะเบียน
เกษตรกร ซึ่งไดเชื่อมโยงขอมูลจากทะเบียนราษฎร ถาเปนสัญชาติไทยจึงสามารถรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได)
8. ผูพิการ ทุพพลภาพ แตยังมีความสามารถในการประกอบการเกษตรดวยตนเอง หรือเปนผูมีกรรมสิทธิ์
ในผลผลิต สามารถรับขึ้นทะเบียนได
9. พระ เณร นักบวชในศาสนาอื่นๆ ที่มีขอหาม หรือไมเหมาะสมในการประกอบอาชีพการเกษตร
ไมสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได
10. บุคคลที่ถูกคุมขังในเรือนจํา ไมสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได
11. สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไดทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไมมีเอกสารสิทธิ์ ดังนี้
11.1 พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์
11.1.1 เอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน
11.1.2 ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตการใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
11.1.3 ที่ดินที่มีหนังสือรับรองผูทําประโยชนในเขตที่ดินของรัฐ
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11.2 พืน้ ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ อนุโลมใหเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได เพื่อใหทราบสถานการณ
การเพาะปลู กของเกษตรกร และประมาณการผลผลิตที่จ ะออกสูตลาดในชว งเวลาตางๆ ไดอยางถูกตอง
แตจะตองมีผูนําชุมชนเปนผูรับรองการเขาใชประโยชนในพื้นที่ โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตองไมอางกรรมสิทธิ์
หรื อ ถื อ ครองพื้ น ที่ นั้ น ทั้ ง นี้ ให ร วมถึ ง พื ้น ที ่ใ นเขตปา ไม ปา อุท ยานแหง ชาติ ป า สงวนแห ง ชาติ และให
หมายรวมถึง เอกสารบางประเภทตามภาคผนวก 4 โดยเจาหนา ที่สง เสริม การเกษตรมีห นา ที่รับ จดแจ ง
ขอมูลจากเกษตรกรเทานั้น มิไดรับรองการครอบครองพื้นที่การเกษตรใดๆ ทั้งสิ้น
หากมีการประมวลผลจัดสงขอมูลเพื่อเขารวมโครงการ มาตรการตางๆ พื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์และประเภท
เอกสารที่อยูในกลุมนี้ จะถูกจัดอยูในกลุมไมมีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งจะไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการ มาตรการ
หรือไม ใหเปนไปตามเงื่อนไขของโครงการ มาตรการนั้นๆ
รายละเอียดประเภทเอกสารที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามภาคผนวก 4
12. สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไดทุกลักษณะการถือครองที่ดิน ดังนี้
12.1 การถือครองเปน “ครัวเรือน”
- ผูขึ้นทะเบียนเปนเจาของเอกสารสิทธิ์ หรือมีชื่อใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต
- ผูขึ้นทะเบียนไมใชเจาของเอกสารสิทธิ์ แตอาศัยอยูในครัวเรือนเกษตรกรเดียวกันกับเจาของ
เอกสารสิทธิ์ หรือมีชื่อเขาทําประโยชนในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต
12.2 การถือครองเปน “เชา”
- มีสัญญาเชา ใหตรวจสอบสัญญาเชา ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูใหเชา
ประเภทเอกสารสิ ท ธิ์ เลขที่ เ อกสารสิ ท ธิ์ สถานที่ ตั้ ง แปลง เนื้ อ ที่ ที่ เ ช า วั น ที่ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาเช า เป น ต น
กรณีไมผลไมยืนตนที่มีอายุมากกวา 3 ป ตองมีการทําสัญญาเชาที่ถูกตองตามกฎหมาย และตองจดทะเบียน
การเชาที่ดินตอหนาเจาพนักงานที่ดิน หรือเจาหนาที่ของรัฐแหงอื่นที่มีอํานาจหนาที่ในการใหเชาที่ดิน
- ไมมีสัญญาเชา ใหตรวจสอบจากผูเชา ถึงประเภทเอกสารสิทธิ์ เลขที่เอกสารสิทธิ์ ที่ตั้งแปลง
เนื้ อ ที่ ที่ เ ช า เกษตรกรผู เ ช า ต อ งระบุ ชื่ อ -สกุ ล และเลขประจํ า ตั ว ประชาชนของผู ใ ห เ ช า ถ า ไม ส ามารถ
หาชื่อ-สกุล และเลขประจําตัวประชาชนของผูใหเชาได ใหมีผูนําชุมชนเปนผูรับรองการทํากิจกรรมการเกษตร
เพื่ อ ให เ จ า หน า ที่ ส ามารถตรวจสอบความมี อ ยู จ ริ ง และสิ ท ธิ ก ารเช า ที่ ดิ น ดั ง กล า วได รวมถึ ง ตรวจสอบ
ความซ้ําซอนวาเจาของที่ดินไดมีการนําเอกสารสิทธิ์ของตนมาแจงขึ้นทะเบียนไวหรือไม
- ผูขึ้นทะเบียนที่เขาทําการเกษตรในพื้นที่ ส.ป.ก. โดยเชาที่ของผูอื่น อนุโลมใหเกษตรกร
สามารถขึ้นทะเบียนได เพื่อใหทราบสถานการณการเพาะปลูกของเกษตรกร ประมาณการผลผลิตที่จะออกสูตลาด
ในชวงเวลาตางๆ ไดอยางถูกตอง
12.3 การถือครองเปน “อื่นๆ”
- ผูขึ้นทะเบียนไมใชเจาของเอกสารสิทธิ์ และเจาของเอกสารสิทธิ์ไมไดอาศัยอยูในครัวเรือน
เกษตรเดียวกันกับผูขึ้นทะเบียน
- ผูขึ้นทะเบียนที่เขาทําการเกษตรในพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ไมใชเอกสารสิทธิ์ของตนเอง และมิใชการเชา
- ผู ขึ้ น ทะเบี ย นที่ เ ข า ทํ า การเกษตรในพื้ น ที่ ส.ป.ก. แต ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ ห รื อ ตกทอด
ทางมรดกยั งไม แล วเสร็ จ (ทั้ งนี้ หากผู ขึ้น ทะเบีย นไดรับ การโอนสิทธิใหเขาทําประโยชนอยางถูกตองแลว
ใหเปลี่ยนการถือครองเปน “ครัวเรือน”)
- ผูขึ้นทะเบียนที่เขาทําการเกษตรในพื้นที่สาธารณประโยชน ตองไดรับความยินยอมจาก
ผูมีอํานาจหรือมีหนาที่ดูแลที่ดินแหงนั้น
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13. การประกอบกิจกรรมการเกษตร ที่กรมสงเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียน 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 ซึ่งอาจมีการเลี้ยงสัตว
หรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารวมดวย
13.6 เพาะเห็ด ทําผักงอก เพาะปลูกพืชในระบบโรงเรือนถาวร
13.7 ทํานาเกลือสมุทร
13.8 เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
13.9 ปลูกพืชที่มีเงื่อนไขพิเศษ ไดแก กัญชง กัญชา และกระทอม
รายละเอียดกลุม ชนิด และพันธุ ตามภาคผนวก 6 และ 7 โดยมีการกําหนดจํานวนเนื้อที่ขั้นต่ําที่รับขึ้นทะเบียน
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามภาคผนวก 8 ทั้งนี้ การคํานวณเนื้อที่ขั้น ต่ําของกิจ กรรมการเกษตร
สามารถนับรวมจากหลายแปลง หลายเอกสารสิทธิ์ได โดยขอ 13.1 – 13.4 ไมจําเปนตองเปนแปลงที่อยูติดกัน
สวนขอ 13.5 – 13.9 ตองเปนแปลงที่อยูติดกันเทานั้น
14. การมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาดําเนินการแทน
14.1 บุคคลธรรมดา สามารถมอบอํานาจใหสมาชิกในครัวเรือนเกษตรที่อยูในทะเบียนเกษตรกรเดียวกัน
เปนผูขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนได แตหากเปนเกษตรกรทีต่ องการขึ้นทะเบียนใหม ตองแจงขึ้นทะเบียน
เกษตรกรดวยตนเองเทานั้น
14.2 นิติบุคคล สามารถมอบอํานาจใหผูแทนขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได
15. เกษตรกรตองแจงขอมูลและกรอกขอมูลใหสมบูรณ ถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริง กรณีที่ยื่น
แบบคํารองในรูปแบบเอกสารตองลงลายมือชื่อรับรองขอมูล ในแบบคํารองดวย รวมทั้งตองมีพยาน (รายละเอียด
ตามคํานิยาม) ลงลายมือชื่อใหครบถวนสมบูรณตามแบบคํารอง สําหรับสํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
“กรณีที่เจาของโฉนดที่ดินแจงขึ้นทะเบียนดวยตนเอง ไมตองใหพยานลงนามในแบบคํารอง”
16. เกษตรกรที่แจงขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะตองผานการตรวจสอบตามขั้นตอน
การดําเนินงานในบทที่ 3 กอน จึงจะถือวาเปนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยสมบูรณและสามารถนํา
ขอมูลไปใชเขารวมโครงการหรือมาตรการตางๆ ได สวนสมุดทะเบียนเกษตรกรเปนเอกสารที่แสดงรายงานการ
ดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรเทานั้น
17. เมื่อมีการนําขอมูลทะเบียนเกษตรกรไปใชประโยชนในการใหความชวยเหลือในโครงการหรือ
มาตรการตางๆ ผูที่จะไดรับสิทธิประโยชนตองเปนไปตามเงื่อนไขของโครงการหรือมาตรการที่จะกําหนดขึ้น
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18. สถานภาพของเกษตรกรสิ้นสุดลงเมื่อ
18.1 บุคคลธรรมดา
18.1.1 ตาย
18.1.2 เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
18.1.3 แจงเลิกประกอบการเกษตร
18.1.4 นายทะเบียนหรือผูชวยนายทะเบียนมีคําสั่งจําหนายทะเบียนเกษตรกรเนื่องจาก
พบวา มีเจตนาแจงขอมูลอันเปนเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
18.1.5 ไมมีการปรับปรุงสถานภาพติดตอกันเปนเวลา 3 ป ตามที่นายทะเบียนประกาศ
ใหปรับปรุงขอมูลเกษตรกร
18.2 นิติบุคคล
18.2.1 สิ้นสถานภาพความเปนนิติบุคคล
18.2.2 แจงเลิกประกอบการเกษตร
18.2.3 นายทะเบียนหรือผูชวยนายทะเบียนมีคําสั่งจําหนายทะเบียนเกษตรกรเนื่องจาก
พบวา มีเจตนาแจงขอมูลอันเปนเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
18.2.4 ไมมีการปรับปรุงสถานภาพติดตอกันเปนเวลา 3 ป ตามที่นายทะเบียนประกาศ
ใหปรับปรุงขอมูลเกษตรกร
• ชองทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
1. แจงขอมูล ณ สถานที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดังนี้
1.1 สํานักงานเกษตรอําเภอ หรือ จุดนัดหมายที่สํานักงานเกษตรอําเภอนั้นๆ กําหนด
- เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม แจงขอมูลไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแหง
- เกษตรกรรายใหม หรือ รายเดิมแตเพิ่มแปลงใหม แจงขอมูลไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลง
ที่ทํากิจกรรมการเกษตรอยู หากมีแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่ หลายอําเภอ ใหยื่นที่สํานักงานเกษตร
อําเภอที่ตั้งแปลงหลัก (อําเภอทีม่ ีจํานวนแปลงมากที่สุด)
1.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมและรวมเปนหนวยสนับสนุน ที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู
เฉพาะเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม เทานั้น
2. แจงขอมูลผานผูนําชุมชน หรือ ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เฉพาะ
เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม เทานั้น
3. แจงขอมูลผาน Farmbook Application ติดตั้งและกรอกขอมูลผาน Farmbook Application
4. แจงขอมูลผาน e-Form ที่เว็บไซตทะเบียนเกษตรกร (farmer.doae.go.th)
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• เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
1. แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก. 01)
2. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
3. เกษตรกรรายใหม หรือ รายเดิม แตเพิ่มแปลงใหม ตองนําหลักฐานการใชที่ดินมาแสดงดวย ไดแก
การถือครอง

ของตนเองหรือครัวเรือน

หลักฐานการใชที่ดิน

หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสําเนาเอกสารทั้งดานหนาและ
ดานหลังที่มีการรับรองจากเจาของที่ดินหรือผูครอบครอง
เชามีสัญญา
1. หนังสือสัญญาเชาที่ดิน (กรณีไมผลไมยืนตนที่มีอายุมากกวา 3 ป
ตองมีการทําสัญญาเชาที่ถูกตองตามกฎหมาย และตองจดทะเบียนการเชาที่ดิน
ตอหนาเจาพนักงานที่ดิน หรือเจาหนาที่ของรัฐแหงอื่นที่มีอํานาจหนาที่
ในการใหเชาที่ดิน)
2. หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือ สําเนาเอกสารทั้งดานหนา
และดานหลังที่มีการรับรองจากเจาของที่ดินหรือผูครอบครอง (ถามี)
เชาไมมีสัญญา
1. หนังสือรับรองการเชาที่ดินเพื่อการเกษตร ยกเวนไมผลไมยืนตน
ตามตัวอยางในภาคผนวก 5 (ไมผลไมยืนตนตองมีสัญญาเชาเทานั้น)
2. หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือ สําเนาเอกสารทั้งดานหนา
และดานหลังที่มีการรับรองจากเจาของที่ดินหรือผูครอบครอง (ถามี)
อื่ น ๆ (ที่ ดิ น มี เอกสารสิ ทธิ์ แต ไม ได เป น หนังสือยินยอมใหใชประโยชนในที่ดิน
ของตนเอง หรือของครัวเรือน และไมไดเชา) ตามตัวอยางในภาคผนวก 5
อื่นๆ (ไมมีเอกสารสิทธิ์)
หนังสือรับรองการใชที่ดินเพื่อการเกษตรโดยไมมีเอกสารสิทธิ์
ตามตัวอยางในภาคผนวก 5

4. กรณีแจงขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูปลูกกัญชา และกัญชง ตองนําใบอนุญาตผลิต (ปลูก)
กัญชงและกัญชา ที่ยังไมหมดอายุ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือสําเนา มาแสดงดวย
5. สมุดทะเบียนเกษตรกร (ถามี) เพื่อใหงายตอการตรวจสอบขอมูล
6. เจาหนาที่สามารถเรียกหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมไดตามความจําเปนและเหมาะสม
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• กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ชนิดพืช
ขาว

กิจกรรม

ชวงเวลา

1. การปลูก
กรณีเปนการหวานขาวแหง ใหนับวันงอกเปนวันปลูก
1.1 ทุกจังหวัดยกเวนพื้นที่ ในขอ 1.2 และ 1.3 นาป 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2565
นาปรัง 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2566
1.2 กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
นาป 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2565
ชลบุรี ชัยนาท (อําเภอมโนรมย สรรคบุรี
นาปรัง 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
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 และอําเภอบานหมี่) สมุทรปราการ
(อําเภอบางบอ และอําเภอบางเสาธง)
สระบุรี สิงหบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี
(อําเภอเมืองสุพรรณบุรี บางปลามา สองพี่นอง
และอําเภออูท อง) อางทอง อุตรดิตถ (อําเภอพิชัย)
และอุทัยธานี (อําเภอเมืองอุทัยธานี)
1.3 จังหวัดภาคใต 9 จังหวัด
นาป 16 มิถุนายน 2565 – 28 กุมภาพันธ 2566
(ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี
นาปรัง 1 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2566
พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา และสงขลา)
และจังหวัดใกลเคียง ไดแก กาญจนบุรี
(อําเภอเมืองกาญจนบุรี ดานมะขามเตี้ย ทามวง
ทามะกา ไทรโยค พนมทวน เลาขวัญ ศรีสวัสดิ์
สังขละบุรี และอําเภอหวยกระเจา)
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
2. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงขอมูล
หลังปลูก 15 - 60 วัน
3. การตรวจสอบขอมูล/พื้นที่

หลังแจงขึ้นทะเบียน – กอนเก็บเกี่ยว

4. การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร

ตลอดป
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ชนิดพืช

กิจกรรม

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 1.การปลูก

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

2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงขอมูล
3.การตรวจสอบขอมูล/พื้นที่
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร

หลังปลูก 15 - 60 วัน
หลังแจงขึ้นทะเบียน – กอนเก็บเกี่ยว
ตลอดป

มันสําปะหลัง
โรงงาน/
สับปะรดโรงงาน/
ออยโรงงาน

1.การปลูก
2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงขอมูล
3.การตรวจสอบขอมูล/พื้นที่
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร

ตลอดป
หลังปลูก 15 วัน ถึง กอนเก็บเกี่ยว 30 วัน
หลังแจงขึ้นทะเบียน – กอนเก็บเกี่ยว
ตลอดป

ปาลมน้ํามัน/
ยางพารา/
กาแฟ

1.การปลูก
2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงขอมูล
3.การตรวจสอบขอมูล/พื้นที่
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร

ตลอดป

ไมผล/ไมยืนตน

1.การปลูก
2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงขอมูล
3.การตรวจสอบขอมูล/พื้นที่
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร

ตลอดป

กัญชง/กัญชา

1.การปลูก
2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงขอมูล
3.การตรวจสอบขอมูล/พื้นที่
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร

ตลอดป
หลังปลูก 15 วัน
หลังแจงขึ้นทะเบียน – กอนเก็บเกี่ยว
ตลอดป

กระทอม

1.การปลูก
2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงขอมูล
3.การตรวจสอบขอมูล/พื้นที่
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร

ตลอดป

หลังปลูกแลวไมนอยกวา 30 วัน ถายืนตนอยูใหปรับปรุงทุกป

หลังแจงขึ้นทะเบียน จนถึง 60 วัน
ตลอดป
หลังปลูกแลวไมนอยกวา 30 วัน ถายืนตนอยูใหปรับปรุงทุกป

หลังแจงขึ้นทะเบียน จนถึง 60 วัน
ตลอดป

หลังปลูกแลวไมนอยกวา 30 วัน ถายืนตนอยูใหปรับปรุงทุกป

หลังแจงขึ้นทะเบียน จนถึง 60 วัน
ตลอดป
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ชนิดพืช
แมลงเศรษฐกิจ

นาเกลือสมุทร

กิจกรรม
1.การเลี้ยง
2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงขอมูล
3.การตรวจสอบขอมูล/พื้นที่
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
1.การทํานาเกลือสมุทร
1.1 ปตตานี
1.2 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เพชรบุรี
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงขอมูล
3.การตรวจสอบขอมูล/พื้นที่

พืชอื่นๆ

4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
1.การปลูก
2.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงขอมูล
3.การตรวจสอบขอมูล/พื้นที่
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร

ชวงเวลา
ตลอดป
หลังเลี้ยงไมนอยกวา 15 วัน – กอนเก็บเกี่ยวผลผลิต
หลังแจงขึ้นทะเบียน จนถึง กอนเก็บเกี่ยวผลผลิต
ตลอดป
1 มกราคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565
1 ตุลาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566
หลังจากวันที่ปลอยน้ําเขาแปลงแลว 15 วัน –
กอนเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งสุดทาย
หลังแจงขึ้นทะเบียน จนถึงกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต
ครั้งสุดทาย
ตลอดป
ตลอดป
หลังปลูกแลวไมนอยกวา 15 วัน – กอนเก็บเกี่ยว
หลังแจงขึ้นทะเบียน – กอนเก็บเกี่ยว
ตลอดป

หมายเหตุ กิจกรรมการตรวจสอบขอมูล/พื้นที่ สามารถขยายกรอบระยะเวลาไดตามความเหมาะสม
โดยระบุเหตุผลแจงเปนหนังสือราชการมายังกรมสงเสริมการเกษตร
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บทที่ 3
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
• การรับแจงขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
1. ประชาสัมพันธใหเกษตรกรรับทราบ
1.1 ความสําคัญของการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เชน หากไมขึ้นทะเบียนเกษตรกร
เกษตรกรรายนั้นๆ จะไมสามารถเขารวมโครงการตามนโยบายของภาครัฐดานการเกษตรได และหากไมปรับปรุง
ขอมูลกิจกรรมการเกษตรก็อาจจะไมไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐเมื่อพื้นที่ทางการเกษตรไดรับความเสียหาย
จากภัยทางธรรมชาติ เปนตน
1.2 เกษตรกรตองแจงขอมูลและกรอกขอมูลในแบบคํารองใหสมบูรณ ถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริง
พรอมลงลายมือชื่อรับรองขอมูล ในแบบคํารองดวย รวมทั้งตองมีพยาน (รายละเอียดตามคํานิยาม) ลงลายมือ
ชื่อใหครบถวนสมบูรณตามแบบคํารอง
1.3 การระบุเนื้อที่ที่เพาะปลูก/เลี้ยง ตองหักลบเนื้อที่ที่ไมไดปลูก/เลี้ยง ออก เชน การปลูกขาว
ใหหักเนื้อที่ที่อยูอาศัย โรงเรือน สระน้ํา ปศุสัตว นาหญา หรือพืชชนิดอื่นออก
1.4 เกษตรกรที่แจงขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะตองผานการตรวจสอบ พรอมทั้งยืนยัน
ผลการตรวจสอบในระบบทะเบียนเกษตรกรแลวจึงจะถือวาเปนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยสมบูรณ
และสามารถนําขอมูลไปใชเขารวมโครงการหรือมาตรการตางๆ ได สวนสมุดทะเบียนเกษตรกรเปนเอกสารที่
แสดงรายงานการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรเทานั้น
1.5 เมื่อมีการนําขอมูลทะเบียนเกษตรกรไปใชประโยชนในการใหความชวยเหลือในโครงการหรือ
มาตรการตางๆ ผูที่จะไดรับสิทธิประโยชนตองเปนไปตามเงื่อนไขของโครงการหรือมาตรการที่จะกําหนดขึ้น
ทั้งนี้ การประชาสัมพันธขอมูลจะมีในหลายรูปแบบ ผานที่ประชุมกํานัน ผูใหญบาน สื่อวิทยุ โทรทัศน
หนังสือพิมพ แผนพับ โปสเตอร ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนตน
2. เกษตรกรแจงความประสงคขอขึ้นทะเบียนใหม หรือปรับปรุงขอมูลทําการเกษตร ตามชองทาง
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และกรอบระยะเวลาในบทที่ 2 ดังนี้
2.1 แจงขอมูล ณ สถานที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยยื่นเอกสารและ
แจงขอมูลใหเจาหนาที่ทราบและดําเนินการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ในสวนของแบบคํารองทะเบี ยน
เกษตรกร (ทบก.01) หากเกษตรกรไมไดจัดเตรียมมาเจาหนาที่สามารถพิมพแบบ ทบก.01 ขอปรับปรุงขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรใหเกษตรกรกรอกขอมูลกิจกรรมการเกษตร เพื่อความชัดเจนในการบันทึกขอมูลเขาระบบ
เจาหนาที่ตองเนนย้ําใหเกษตรกรกรอกแบบคํารองใหสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง
2.2 แจงขอมูลผานผูนําชุมชน หรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อรวบรวมเอกสารมาสงที่สํานักงานเกษตรอําเภอ โดยย้ําใหเกษตรกรกรอกขอมูลใหสมบูรณ ถูกตอง
ครบถวน ตามความเปนจริง
2.3 แจงขอมูลผาน Farmbook Application
2.4 แจงขอมูลผาน e-Form ที่เว็บไซตทะเบียนเกษตรกร (farmer.doae.go.th)
ทั้ ง นี้ ในการแจ ง ขึ้ น ทะเบี ย นและปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกร เจ า หน า ที่ ส ามารถเรี ย กเอกสาร หลั ก ฐาน
ที่เกี่ยวของเพิ่มเติมไดตามความจําเปนและเหมาะสม
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3. การตรวจสอบ
3.1 วิธีการตรวจสอบ
3.1.1 การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียน เชน หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน ตรวจสอบใหสัมพันธกับจํานวนพื้นที่ที่ทําการเกษตรที่แจง
ขึ้นทะเบียนไว
3.1.2 ระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกตอง
- ตรวจสอบไม ใ ห แ จ ง เกิ น ข อ มู ล เนื้ อ ที่ ต ามเอกสารสิ ท ธิ์ ตรวจสอบความซ้ํ า ซ อ น
ของเอกสารสิทธิ์ที่มาขอขึ้นทะเบียน และตรวจสอบกับขอมูลในแผนที่ภาพถายดาวเทียมตามทะเบียนเกษตรกร
- ตรวจสอบขอมูลพื้นที่และขอบเขตเอกสารสิทธิ์ น.ส. 4 จากกรมที่ดิน
- ตรวจสอบขอมูลบุคคล จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- ตรวจสอบข อมู ล ผูป ระกอบธุรกิจ (เกษตรพัน ธสัญ ญา) จากสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
- ตรวจสอบขอมูลการอนุญาตปลูกกัญชง กัญชา จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
3.1.3 การตรวจสอบทางสังคม เมื่อระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกตองแลว ใหจัดพิมพขอมูล
ไปติดประกาศในหมูบาน/ชุมชน เปนเวลา 3 วัน และ/หรือจัดประชาคมเพิ่มเติมภายในหมูบาน/ชุมชนเพื่ อ
ตรวจสอบขอมูล โดยตองดําเนินการทุกชนิดพืช ทั้งแปลงเดิมและแปลงใหม เพื่อใหเกษตรกรในหมูบาน/ชุมชน
นั้ น ตรวจสอบ โดยเกษตรกรต อ งลงชื่ อ ยื น ยั น ความถู กต อ งข อ มูล ของตนเอง มิฉะนั้น จะถือวา ไมผา นการ
ตรวจสอบ หรือสามารถคัดคาน หากขอมูลของตนเองหรือเกษตรกรรายอื่นไมถูกตอง จากนั้นใหคณะทํางาน
ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมูบาน (ตามขอ 3.2.1 ขอยอย 4)) หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
พื้นที่ระดับแขวง (ตามขอ 3.2.2 ขอยอย 3)) ลงชื่อ เพื่อรับทราบผลการติดประกาศและ/หรือผลการประชาคม
ทั้งนี้ ขอใหเจาหนาที่เขียนชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพทของเจาหนาที่หรือสํานักงานเกษตรอําเภอที่ทายแบบ
ติดประกาศใหชัดเจน เพื่อใหเกษตรกรติดตอหากพบขอมูลไมถูกตอง หรือมีความประสงคจะคัดคาน
กรณีมีการคัดคานในการตรวจสอบทางสังคม กําหนดผูดําเนินการตรวจสอบขอคัดคาน ดังนี้
- ทุกจังหวัด (ยกเวน สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร) กําหนดผูดําเนินการตรวจสอบ
ตามขอ 3.2.1 ขอยอย 4) รวมกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบลของกรมสงเสริมการเกษตร
- สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กําหนดผูดําเนินการตรวจสอบ ตามขอ 3.2.2
ขอยอย 3) รวมกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบแขวงของกรมสงเสริมการเกษตร
3.1.4 การตรวจสอบพื้นที่ ใหดําเนินการทั้งแปลงเดิมและแปลงใหม เพื่อปองกันการแจงขึ้น
ทะเบียนซ้ําซอน โดยผูดําเนินการตรวจสอบใชเครื่อง GPS ออกเดินสํารวจรอบแปลงพื้นที่จริง เพื่อวัดและ
จั บ พิ กั ด แปลง หรื อ วาดแปลงด ว ยระบบ เช น Geoplot, GISagro, FAARMis Application , QGIS หรื อ
ตรวจสอบโดยภาพถายแปลงปลูกรวมกับผูนําชุมชน/ อกม. กําหนดผูดําเนินการตรวจสอบ ดังนี้
- ทุกจังหวัด (ยกเวน สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร) กําหนดผูดําเนินการตรวจสอบพื้นที่
ตามขอ 3.2.1 ขอยอย 1) หรือ 2) หรือ 3)
- สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอ 3.2.2 ขอยอย 1) หรือ 2)
3.2 ผูดําเนินการตรวจสอบ
3.2.1 ทุกจังหวัด ยกเวนสํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหพิจารณาเลือก ดังนี้
1) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบลของกรมสงเสริมการเกษตร หรือ
2) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ตามภารกิจที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมอบหมาย หรือ
หนา 26

คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2565

3) เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล ที่ไดรับแตงตั้งจากนายอําเภอ หรือ
4) คณะทํางานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมูบาน โดยใหนายอําเภอเปน
ผูแตงตั้ง อยางนอย ประกอบดวย
ผูใหญบาน/ประธานชุมชน
ประธานคณะทํางาน
ผูทรงคุณวุฒิในหมูบานหรือชุมชน/บุคคลอื่นตามความเหมาะสม
คณะทํางาน
อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)
คณะทํางานและเลขานุการ
ในการแตงตั้งคณะทํางานฯ หากผูใหญบาน/ประธานชุมชนและอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)
เปนบุคคลเดียวกัน ใหพิจารณาอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) สาขาอื่นๆ เชน หมอดินอาสา อาสาปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมเศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาปศุสัตว ประมงอาสา อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี เปนตน
แตหากไมมี ใหพิจารณาเลือกผูชวยผูใหญบานเปนคณะทํางานตอไป
คณะทํางานฯ มีหนาที่ ดังนี้
1) พิจารณา ตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรในหมูบาน และลงชื่อ
เพื่อรับทราบผลการติดประกาศและ/หรือผลการประชาคมในการตรวจสอบทางสังคม
2) รับมอบหมายจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบลใหชวยดําเนินการตรวจสอบขอ
รองเรียนและขอคัดคานตางๆ หรือตรวจสอบพื้นที่จริงพรอมวัดพิกัดพื้นที่ และสรุปผลการพิจารณา แจงให
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบล เกษตรอําเภอ นายอําเภอทราบ ซึ่งผูถูกคัดคานสามารถอุทธรณ
สิทธิ์แกคณะกรรมการระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ตามลําดับ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับ
จังหวัดถือเปนที่สิ้นสุด โดยคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในแตละระดับ ใหอําเภอ และจังหวัด เปนผูดําเนินการแตงตั้ง
ตามความเหมาะสม
3.2.2 สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหพิจารณาเลือก ดังนี้
1) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบแขวงของกรมสงเสริมการเกษตร หรือ
2) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ตามภารกิจที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมอบหมาย หรือ
3) คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ระดับแขวง
โดยกําหนดใหคณะกรรมการในแตละระดับของกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ระดับแขวง
1. ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําแขวง
ประธานกรรมการ
2. กรรมการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําแขวง
กรรมการ
3. เจาหนาที่ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขต
กรรมการ
4. อาสาสมัครเกษตรหมูบานผูรับผิดชอบระดับแขวง
กรรมการ
5. นักวิชาการสงเสริมการเกษตรสํานักงานเกษตรพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
1) พิจารณา ตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรในแขวง และลงชื่อเพื่อรับทราบ
ผลการติดประกาศและ/หรือผลการประชาคมในการตรวจสอบทางสังคม
2) กํากับ ดูแล และปฏิบัติงานตามคูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
3) แกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานการขึน้ ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระดับแขวง
4) ดําเนินการตรวจสอบขอรองเรียน ขอคัดคาน และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่
ระดับเขตและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของกรุงเทพมหานคร มอบหมาย
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คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ระดับเขต
1. ผูอํานวยการเขต
ประธานกรรมการ
2. หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
กรรมการ
3. ประธานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําแขวง
กรรมการ
4. หัวหนาสํานักงานเกษตรพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
5. นักวิชาการสงเสริมการเกษตรสํานักงานเกษตรพื้นที่
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
1) กํากับ ดูแล และปฏิบัติงานตามคูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
2) แกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระดับเขต
3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของกรุงเทพมหานคร มอบหมาย
ทั้ ง นี้ ผู ถู กคั ดค านสามารถอุ ทธรณ สิ ทธิ์ แก คณะกรรมการตรวจสอบพื้ นที่ ระดั บเขต และคณะอนุ กรรมการ
พั ฒนาการเกษตรและสหกรณ ข องกรุ ง เทพมหานคร ตามลํ า ดั บ โดยผลการพิ จ ารณาของอนุ ก รรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณของกรุงเทพมหานครถือเปนที่สิ้นสุด สวนคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณของกรุงเทพมหานคร ใหใชคําสั่งคณะกรรมการ นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของกรุงเทพมหานคร
โดยกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 50 เขต แบงเขตความรับผิดชอบของแตละสํานักงานเกษตรพื้นที่ 1 - 4 ดังนี้
เขตพื้นที่ชั้นนอก
สํานักงานเกษตรพื้นที่ 1 เขตพื้นที่ชั้นใน
เขตพื้นที่ชั้นนอก
สํานักงานเกษตรพื้นที่ 2
เขตพื้นที่ชั้นใน
เขตพื้นที่ชั้นนอก
สํานักงานเกษตรพื้นที่ 3 เขตพื้นที่ชั้นใน
เขตพื้นที่ชั้นนอก
สํานักงานเกษตรพื้นที่ 4 เขตพื้นที่ชั้นใน

มีนบุรี หนองจอก บางเขน สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ คลองสามวา
หวยขวาง ดินแดง จตุจักร
ลาดกระบัง สวนหลวง บางกะป ลาดพราว บึงกุม สะพานสูง
ประเวศ คันนายาว วังทองหลาง
พระโขนง วัฒนา ยานนาวา บางคอแหลม คลองเตย บางนา
ตลิ่งชัน บางขุนเทียน บางบอน จอมทอง ราษฎรบูรณะ ทุงครุ
สาทร สัมพันธวงศ บางกอกนอย ราชเทวี ดุสิต บางรัก พญาไท
บางซื่อ ปทุมวัน ปอมปราบศัตรูพาย
ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม
คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ พระนคร บางพลัด

4. การจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล
การจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ดําเนินการโดยใชเครื่อง GPS ออกเดินสํารวจรอบแปลงพื้นที่จริง
เพื่อวัดและจับพิกัดแปลง หรือวาดแปลงดวยระบบ เชน Geoplot, GISagro, FAARMis Application และ QGIS
5. การพิมพขอมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือ การพิมพใบรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
เมื่ อตรวจสอบและบั น ทึ กผลลงในระบบวา “ผาน” แลว จึงจะถือวาการขึ้น ทะเบีย นในแปลงนั้น
สมบูรณ และสามารถจัดพิมพขอมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือ พิมพใบรายงานผลการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรได รายละเอียดในบทที่ 5
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• การแกไขและยกเลิกทะเบียนเกษตรกร
1. การแกไขขอมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรแจงขอแกไขขอมูล
เมื่อตรวจสอบพบขอมูลที่ผานการตรวจสอบแลวมีความคลาดเคลื่อน และตองการแกไขใหดําเนินการ ดังนี้
1.1 เกษตรกรผูยื่นคํารอง ตองเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตร กรณีที่หัวหนาครัวเรือนเกษตรไมสามารถ
มาดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหสมาชิกในครัวเรือนเกษตรดําเนินการแทนได (หามมีรอยขูดลบ
ขี ด ฆ า หรื อแก ไ ข ในสาระสํ า คั ญ ) แนบสํ า เนาบัตรประจํา ตัว ประชาชนของผู ยื่น คํา ร องและผู ม อบอํ า นาจ
พรอมรับรองสําเนา และเอกสารอื่น (ถามี)
1.2 กรอกแบบคํารองขอแกไขขอมูลที่แจงขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกร
แจงขอแกไขขอมูล ตามภาคผนวก 3 (3) พรอมลงชื่อรับรองความถูกตอง ครบถวนของขอมูล
- กรณีแกไขขอมูลพื้นฐาน (ขอมูลตามแบบ ทบก. 01 หนา 1 และ 2) ไมตองใหพยานลงชื่อในแบบคํารอง
- กรณีแกไขการประกอบกิจกรรมการเกษตร (ขอมูลตามแบบ ทบก. 01 หนา 3) ใหพยานลงชื่อ
ในแบบคํารองดวย
1.3 เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของแบบคํารองและลงชื่อ
1.4 กรณีแกไขกิจกรรมการเกษตรที่ผานการยืนยันในระบบทะเบียนเกษตรกรแลว ใหสํานักงานเกษตร
อําเภอ แจงสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ และพิจ ารณาตีกลับ ขอมูล เพื่อใหสํานักงานเกษตรอําเภอแกไข
ขอ มูล ในระบบทะเบีย นเกษตรกรได โดยอาจแจง ในรูป แบบหนัง สือ ราชการหรือ สง ในระบบทะเบีย น
เกษตรกรตามแนวทางการดําเนินงานแตละจังหวัด ทั้งนี้ หากมีการนําขอมูลไปประกอบโครงการ มาตรการ
ตางๆ แลว อาจตองมีขั้นตอนเพิ่มเติม หรือ ระงับสิทธิ์เกษตรกรตอไป
1.5 สถานที่ยื่นแบบคํารอง
- แจงขอแกไขขอมูลพื้นฐาน ไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่แจงขึ้นทะเบียนเทานั้น
- แจงขอแกไขขอมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมการเกษตรไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลง
ทั้ งนี้ การแก ไขข อมู ลทะเบี ยนราษฎร ผ านระบบการเชื่ อมโยงขอมู ลบัตรประชาชนกลาง (Linkage Center)
กระทรวงมหาดไทย สามารถแกไขไดทุกสํานักงานเกษตรอําเภอ
2. การปรับปรุงสมาชิกในครัวเรือนเกษตร ไดแก การเปลี่ยนแปลงสถานะการชวยทําการเกษตร
การยกเลิกการเปนสมาชิกในครัวเรือนเกษตร และการเพิ่มสมาชิกในครัวเรือนเกษตรใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 เกษตรกรผูยื่นคํารอง
- หัวหนาครัวเรือนเกษตร สามารถปรับปรุงขอมูลของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนได กรณีที่หัวหนา
ครั ว เรื อ นไม ส ามารถมาด ว ยตนเอง ให ทํ า หนั ง สื อ มอบอํ า นาจให ส มาชิ ก ในครั ว เรื อ นดํ า เนิ น การแทนได
(ห า มมี ร อยขู ดลบ ขี ดฆ า หรื อแก ไข ในสาระสําคัญ ) แนบสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนของผูยื่น คํ า ร อ ง
และผูมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา และเอกสารอื่น (ถามี)
- สมาชิกครัวเรือนเกษตร สามารถปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกในครัวเรือนของตนเองไดเทานั้น
2.2 กรอกแบบขอปรับปรุงขอมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร ตามภาคผนวก 3 (4) พรอมลงชื่อ
รับรองความถูกตอง ครบถวนของขอมูล
2.3 เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของแบบคํารองและลงชื่อ
2.4 สถานที่ยื่นแบบคํารอง
- แจงขอปรับปรุงสมาชิกในครัวเรือนไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่แจงขึ้นทะเบียน
ทั้งนี้ หัวหนาครัวเรือนเกษตร สามารถลบขอมูลสมาชิกในครัวเรือนดวยตนเอง ผาน Farmbook Application
หากตองการเพิ่มหรือแกไขขอมูลสมาชิกสามารถแจงที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่แจงขึ้นทะเบียนเทานั้น
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3. การเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตร ใหดําเนินการ ดังนี้
3.1 เกษตรกรผูยื่นคํารอง
- กรณีหัวหนาครัวเรือนเกษตร เปนผูดําเนินการเอง จะตองใหสมาชิกในครัวเรือนที่จะเปน
หัวหนาครัวเรือนเกษตรแทนลงชื่อในแบบคํารองดวย
- กรณีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร เปนผูดําเนินการ ใหสมาชิกที่จะเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตรแทน
เปนผูย่ืนแบบคํารอง โดยตองใหหัวหนาครัวเรือนเกษตรเดิมลงชื่อในแบบคํารอง หรือมีหนังสือยินยอมจากหัวหนา
ครัวเรือนเกษตรแนบมาดวย (ยกเวนกรณีหัวหนาครัวเรือนเกษตรเสียชีวิต เจ็บปวยรายแรงหรือติดเตียง ถูกคุมขัง
ในเรือนจํา ไปตางประเทศ) และใหสมาชิกในครัวเรือนเกษตรมากกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดลงชื่อในแบบคํารองดวย
หากมี จํ านวนเกิ นกว าช องลงชื่ อในแบบคํ าร อง สามารถทําเปนหนังสือยินยอมจากสมาชิกในครัวเรือนแนบได
(หากในครัวเรือนมีสมาชิกเพียงคนเดียว ไมตองมีหนังสือยินยอม)
3.2 กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตร ตามภาคผนวก 3 (5) กรอกเหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลงหัวหนา พรอมลงชื่อรับรองความถูกตอง ครบถวนของขอมูล แลวใหพยานลงชื่อในแบบคํารอง
3.3 เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของแบบคํารองและลงชื่อ
3.4 สถานที่ยื่นแบบคํารอง
- แจงขอเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตรไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่แจงขึ้นทะเบียน
ทั้งนี้ กรณีเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเนื่องจากหัวหนาครัวเรือนเกษตรเสียชีวิต หากทายาทของผูเสียชีวิต
รายนั้ น ยั ง ทํ า การเกษตรอยู กํ า หนดให ท ายาทต อ งมาแจ ง เปลี่ ย นหั ว หน า ครั ว เรื อ นภายใน 60 วั น
กรณีที่ไมมาเปลี่ยนภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสิ้นสภาพจากครัวเรือนเกษตรเดิม และตองขึ้นทะเบียน
เกษตรกรเปนรายใหมเทานั้น
4. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหดําเนินการ ดังนี้
4.1 เกษตรกรผูยื่นคํารอง ตองเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตร กรณีที่หัวหนาครัวเรือนเกษตรไมสามารถ
มาดวยตนเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจใหสมาชิกในครัวเรือนเกษตรดําเนินการแทนได (หามมีรอยขูดลบ ขีดฆา
หรือแกไขในสาระสําคัญ) แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคํารองและผูมอบอํานาจ พรอมรับรอง
สําเนา และเอกสารอื่น (ถามี)
4.2 กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน ตามภาคผนวก 3 (6) พรอมลงชื่อรับรอง
ความถูกตอง ครบถวนของขอมูล
4.3 เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของแบบคํารองและลงชื่อ
4.4 สถานที่ยื่นแบบคํารอง
- แจงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียนไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอปลายทางที่จะยายไป
5. การยกเลิกทะเบียนเกษตรกร เมื่อเกษตรกรเลิกทําการเกษตร หรือไมประสงคขึ้นทะเบียนเกษตรกรแลว
ใหดําเนินการยกเลิกทะเบียนเกษตรกร ดังนี้
5.1 เกษตรกรผูยื่นคํารอง
- หัวหนาครัวเรือนเกษตร สามารถแจงยกเลิกทะเบียนเกษตรกรได กรณีที่หัวหนาครัวเรือน
เกษตรไม ส ามารถมาด ว ยตนเอง ให ทํ า หนั ง สื อ มอบอํ า นาจให ส มาชิ ก ในครั ว เรื อ นดํ า เนิ น การแทนได
(ห า มมี ร อยขู ดลบ ขี ดฆ า หรื อแก ไข ในสาระสําคัญ ) แนบสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนของผูยื่น คํ า ร อ ง
และผูมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา และเอกสารอื่น (ถามี)
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- กรณีที่หัวหนาครัวเรือนเสียชีวิต เจ็บปวยรายแรงหรือติดเตียง ถูกคุมขังในเรือนจํา
ไปตางประเทศ ใหสมาชิกในครัวเรือนเกษตร เปนผูดําเนินการ และใหสมาชิกในครัวเรือนมากกวากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกทั้งหมดลงชื่อในแบบคํารองดวย หากมีจํานวนเกินกวาชองลงชื่อในแบบคํารอง สามารถทําเปนหนังสือ
ยินยอมจากสมาชิกในครัวเรือนเกษตรแนบได (หากในครัวเรือนมีสมาชิกเพียงคนเดียว ไมตองมีหนังสือยินยอม)
5.2 กรอกแบบยกเลิกทะเบียนเกษตรกร ตามภาคผนวก 3 (7) กรอกเหตุผลในการขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร
พรอมลงชื่อรับรองความถูกตอง ครบถวนของขอมูล แลวใหพยานลงชื่อในแบบคํารอง
5.3 เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของแบบคํารองและลงชื่อ
5.4 สถานที่ยื่นแบบคํารอง
- แจงยกเลิกทะเบียนเกษตรไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่แจงขึ้นทะเบียน
5.5 กรณีที่หัวหนาครัวเรือนเสียชีวิต แตไมมีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร ใหบุตร/ญาติ/พี่นอง ผูนําชุมชน
หรือ อกม. เปนผูกรอกแบบคํารอง ภาคผนวก 3 (7) แบบคํารองขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร กรณีที่หัวหนาครัวเรือน
เสียชีวิต และไมมีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร และเมื่อเจาหนาที่กรอกขอมูลแบบคํารองลงในระบบทะเบี ยน
เกษตรกรแลว ระบบจะทํ าการตรวจสอบข อมูล การเสีย ชีวิตจากทะเบีย นราษฎร และจะยกเลิกทะเบีย น
เกษตรกร
5.6 กรณีที่ไมมีการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตร ติดตอกันเกิน 3 ป จะถือวาสิ้นสุดสถานภาพ
การเปนเกษตรกรและจะยกเลิกทะเบียนเกษตรกร
• แนวทางปฏิบัติกรณีเกษตรกรแจงขอมูลคลาดเคลื่อน ไมตรงกับความเปนจริง
กรณีที่มีขอรองเรียน การคัดคาน หรือตรวจสอบแลวพบวา เกษตรกรแจงขอมูลไมตรงกับความเปนจริงให
ดําเนินการ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมูบาน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
พื้นที่ระดับแขวง สําหรับสํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. ใหคณะทํางานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมูบาน ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
หากตรวจสอบแลวพบวาขอมูลเปนเท็จ เกษตรกรสามารถอุทธรณตอคณะกรรมการระดับอําเภอ ระดับจังหวัด
ตามลําดับ และขอใหผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัดถือเปนที่สิ้นสุด โดยคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ในแตละระดับ ใหอําเภอ และจังหวัด เปนผูดําเนินการแตงตั้งตามความเหมาะสม
สําหรับสํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ระดับแขวงดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง หากตรวจสอบแลวพบวาขอมูลเปนเท็จเกษตรกรสามารถอุทธรณสิทธิ์แกคณะกรรมการ
ตรวจสอบพื้นที่ระดับเขต และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ โดย
ผลการพิจารณาของอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของกรุงเทพมหานครถือเปนที่สิ้นสุด
3. เมื่อผลการพิจารณาสิ้นสุดแลว ใหดําเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการนั้น หากตองดําเนินการ
แจงความรองทุกขใหเกษตรอําเภอหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูดําเนินการแจงความรองทุกข โดยสามารถ
แจงความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานตามมาตรา 137 แหงประมวลกฎหมายอาญา และความผิด
ฐานแจงใหเจาพนักงานจดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการ ตามมาตรา 267 แหงประมวลกฎหมายอาญา
พรอมทั้งรายงานใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบดวย
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บทที่ 4
การกรอกขอมูลในแบบคํารอง
• การกรอกขอมูลในแบบคํารองทะเบียนเกษตรกร
กําหนดใหเจาหนาที่รับขึ้นทะเบียน ชี้แจงเกษตรกรผูมาขอขึ้นทะเบียนดวยวาการมาขึ้นทะเบียนครั้งนี้
ภาครัฐจัดทําทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรื อน และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบั ติใหส อบถามข อ มู ล
จากหัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกของครัวเรือนซึ่งเปนผูรับผิดชอบหรือไดรับผลประโยชนจากการประกอบ
การเกษตรของครัวเรือน เนื่องจากความถูกตองของขอมูลเปนสิ่งสําคัญ จึงจําเปนตองเนนย้ําให เจาหนาที่
ทุกคนตองทําความเขาใจรายละเอียดในแบบคํารอง และตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแบบคํ าร อง
ใหมีความถูกตองสมบูรณและครบถวนทุกขอถาม หากมีการขีดฆาขอความเพื่อแกไขใหลงชื่อของผูขอปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรกํากับไวดวย
ในแบบคํ าร องนี้ จะมี ข อความ 3 หน า ประกอบด วย ข อมู ลพื้ นฐาน ข อมู ลเครื่ องจั กรกลการเกษตร
และขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร สําหรับการกรอกขอมูลมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน
1.1 แบบคํารอง การยื่นแบบ ทบก. ใหเลือกกา  ใน  ขอปรับปรุงขอมูลที่ขึ้นทะเบียนไวแลว
หรือ  ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร อยางใดอยางหนึ่ง
1.2 สถานที่ขึ้นทะเบียน ระบุสํานักงานเกษตรอําเภอ และจังหวัดในพื้นที่ที่สํานักงานเกษตรอําเภอ
ที่ขอรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตั้งอยู
1.3 วันที่ ใหกรอกวันที่แจงขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
1.4 ชื่ อผู ขอขึ้นทะเบียน ใหกาเครื่องหมาย  ลงใน  หนาคํานําหนานาม นาย นาง หรือนางสาว
พรอมเขียนชื่อ นามสกุล และระบุเลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด และเลขรหัสประจําบานตามทะเบียนบาน
1.5 สถานภาพ ให กาเครื่องหมาย  ลงใน  หน าสถานภาพของผูขึ้นทะเบี ยน ได แก โสด สมรส
อยูรวมกัน และ หยา รวมถึงแยกกันอยู
1.6 ที่อยูที่ติดตอได ใหกรอกที่อยูที่สามารถติดตอได พรอมหมายเลขโทรศัพทมือถือ เพื่อใหเจาหนาที่
สามารถติดตอเกษตรกร เมื่อตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
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1.7 นิติบุคคล ใหกรอกขอมูลของผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหเปน
ผูขอขึ้นทะเบียนในนามนิติบุคคล แตในสวนของรหัสประจําบานใหใชรหัสประจําบานที่เปนที่ตั้งของนิติบุคคล
ประเภทของนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสํานักงาน และเลขที่ทะเบียนนิติบุคคล
1.8 ลักษณะการประกอบอาชีพ ใหกาเครื่องหมาย  ลงใน  เพียงคําตอบเดียว
อาชี พ หลั ก หมายถึ ง อาชี พ ที่ ใ ช เ วลาส ว นใหญ ใ นการประกอบกิ จ กรรมนั้ น ๆ มี ตั ว เลื อ ก
คื อ 1.ประกอบอาชี พ เกษตร 2.รั บ เงิ น เดื อ นประจํ า 3.รั บ จ า งทางการเกษตร 4.ประกอบธุ ร กิ จ การค า
5.รับจางทั่วไป 6.อื่นๆ
อาชี พ รอง หมายถึ ง อาชี พ ที่ ใ ช เ วลาประกอบกิ จ กรรมรองจากอาชี พ หลั ก มี ตั ว เลื อ ก
คือ 1.ประกอบอาชีพเกษตร 2.รับเงินเดือนประจํา 3.รับจางทางการเกษตร 4.ประกอบธุรกิจการคา 5.รับจางทั่วไป
6.อื่นๆ 7. ไมมีอาชีพรอง

2. ระบบการเกษตรอัจฉริยะ ใหกาเครื่องหมาย  ลงใน  มีตัวเลือก ดังนี้ 1. ระบบโรงเรือน
อัจฉริยะ 2. ระบบเซ็นเซอรอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ 3. ระบบ IOT หากไมมีสามารถขามไปทําขอตอไปได
3. ระบบเกษตรพันธสัญญา ใหกาเครื่องหมาย  ลงใน  มีตัวเลือก ดังนี้  1.ไมเปนการทําเกษตร
พันธสัญญา  2.เปนการทําเกษตรพันธสัญญา หากเปนการทําเกษตรพันธสัญญา เจาหนาที่จะตองประสาน
เกษตรกรเพื่อกรอกขอมูลเพิ่มเติมใหสมบูรณ หรือเกษตรกรสามารถปรับปรุงขอมูลดวยตนเองผานชองทาง
ออนไลนที่จัดเตรียมไว

4. ขอมูลสมาชิกในครัวเรือนและการเปนสมาชิกองคกร มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ชื่อ – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชนของสมาชิกในครัวเรือน หากเปนเกษตรกรที่เคย
ขึ้นทะเบียนไวแลว เมื่อพิมพแบบคํารองจากระบบโปรแกรมจะแสดงรายชื่อสมาชิกในครัวเรือนตามที่แจงไว
หากบุคคลนั้นไมอยูในครัวเรือนแลวใหขีดฆาและลงลายมือชื่อกํากับ สําหรับบุคคลอื่นที่อาศัยอยูในครัวเรือน
แตไมไดมีชื่ออยูในทะเบียนบานเดียวกันใหกรอกขอมูลเพิ่มเติมได
4.2 ชวยทําการเกษตร ใหเลือกวาบุคคลที่อยูในครัวเรือนนั้น ชวย หรือ ไมชวยทําการเกษตร
4.3 การเปนสมาชิกองคกร ใหใสรหัสตัวเลขลงในชองที่กําหนดของแตละบุคคล 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.อื่นๆ
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4.4 ระดับการศึกษา ใหใสรหัสตัวเลขลงในชองที่กําหนดของแตละบุคคล โดยรหัสตัวเลข
ประกอบดว ย 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
รายได ใ นภาคการเกษตรในช อ งของหั ว หน า ครั ว เรื อ นเพี ย งช อ งเดี ย ว และให ก รอก “-“ ในช อ งรายได
ในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือนรายอื่น
4.6 รายไดนอกภาคการเกษตร (บาท/ป) ใหระบุรายไดนอกภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน
เปนรายบุคคล หากไมมีรายไดนอกภาคการเกษตรใหกรอก “–“
4.7 หนี้สินในภาคการเกษตร (บาท/ป) ใหระบุหนี้สินในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน
เปนรายบุคคล หากประกอบกิจกรรมการเกษตรรวมกัน ไมสามารถแยกหนี้สินในภาคการเกษตรได ใหระบุ
หนี้ สิ น ในภาคการเกษตรในช อ งของหั ว หน า ครั ว เรื อ นเพี ย งช อ งเดี ย ว และให ก รอก “–“ ในช อ งหนี้ สิ น
ในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือนรายอื่น
4.8 หนี้สินนอกภาคการเกษตร (บาท/ป) ใหระบุหนี้สินนอกภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน
เปนรายบุคคล หากไมมีหนี้สินนอกภาคการเกษตรใหกรอก “ – “
ทั้งนี้ วิธีการคํานวณรายได หนี้สิน รายละเอียดตามนิยามศัพท
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5. เครื่องจักรกลการเกษตร กําหนดใหใส จํานวน ที่สามารถใชงานไดและนําไปรับจาง/ไมรับจาง แยกตาม
ประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร ลงในชองวาง โดยสอบถามเครื่องจักรกลการเกษตร 8 ประเภท คือ
1) เครื่องตนกําลัง
2) เครื่องมือเตรียมดิน
3) เครื่องปลูก/เครื่องมือหยอด
4) เครื่องมือดูแลรักษา
5) เครื่องมือเก็บเกี่ยว
6) เครื่องสูบน้ํา
7) รถบรรทุกการเกษตร
8) เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว
ทั้งนี้ คํานิยามเครื่องจักรกลการเกษตร รายละเอียดตามนิยามศัพท
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6. การประกอบกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือน มีรายละเอียดดังนี้
6.1 ที่ตั้งแปลง ใหระบุที่ตั้งแปลงที่ดินวาอยูในหมู ตําบล อําเภอ และจังหวัดใด

6.2 การถือครอง ใหระบุวาเปนของครัวเรือน เชามีสัญญา เชาไมมีสัญญา หรือ อื่นๆ
(ทําฟรี / ที่สาธารณประโยชน)
6.3 ขอมูลเอกสารสิทธิ์
- กรณี มีเ อกสารสิ ทธิ์ให กรอกแบบคํารองขอ 3.1 ประกอบด ว ย ประเภท เลขที่เ อกสารสิทธิ์
เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ (ไร-งาน-ตร.วา) และขอมูลเจาของเอกสารสิทธิ์ (เลขบัตร/ชื่อ-สกุล)
- กรณีเชามีเอกสารสิทธิ์แตไมสามารถหาขอมูลเจาของเอกสารสิทธิ์ไดใหกรอกแบบคํารองขอ 3.1
ประกอบดวย ประเภท เลขที่เอกสารสิทธิ์ เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ และกรอกขอ 3.2 ผูรับรองการทํากิจกรรม
การเกษตร (เลขบัตร/ชื่อ-สกุล/ตําแหนง) โดยไมตองกรอกขอมูลเจาของเอกสารสิทธิ์
- กรณี ไ ม มี เ อกสารสิ ท ธิ์ ให ก รอกแบบคํ า ร อ งข อ 3.2 ผู รั บ รองการทํ า กิ จ กรรมการเกษตร
(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 เปนตัวเลขตามที่จัดเก็บขอมูลไวแลว
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6.6 แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ใหเกษตรกรระบุแหลงน้ําที่นํามาใชในการเกษตร 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. ระบบน้ําแบบอื่นๆ

6.8 ชนิดพืช/สัตว/กิจกรรมการเกษตรอื่นๆ ใหระบุชนิดพืช หรือสัตว หรือกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ
6.9 พันธุพืช/สัตว/กิจกรรมการเกษตรอื่นๆ ใหระบุพันธุพืช หรือสัตว หรือกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ
ตามที่เกษตรกรสามารถระบุได ทั้งนี้ ควรระบุพันธุพืชตามที่ระบุในกรอบการจัดเก็บพืชที่มีการระบุพันธุไวแลว
6.10 วันที่ปลูก/เลี้ยง/เริ่มทํากิจกรรมการเกษตร ตองระบุเปนตัวเลข วัน เดือน ป ของวันที่ปลูก/เลี้ยง
ตามชนิดพืช/สัตวนั้นๆ สําหรับนาเกลือสมุทรใหวันที่เริ่มทํากิจกรรมการเกษตร/เริ่มทําการผลิต คือ วันที่ปลอยน้ํา
เขานาเกลือ
6.11 วันที่คาดวาจะเก็บเกี่ยว ตองระบุเปนตัวเลข วัน เดือน ป ของวันที่คาดวาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได
สําหรับไมผลไมยืนตนที่ใหผลผลิตแลว ใหใสวันที่คาดวาจะเก็บเกี่ยววันสุดทายของปการผลิต สําหรับนาเกลือ
สมุทรใหใสวันที่คาดวาจะเก็บเกี่ยวเกลือเม็ดรอบสุดทายของปการผลิต
6.12 รูปแบบการปลูก ใหเกษตรกรระบุรูปแบบการปลูกในแปลงนั้น โดยมีตัวเลือก คือ กลางแจง
หรือ โรงเรือน หากเลือกเปนโรงเรือน ใหใสขนาดของโรงเรือนโดยมีหนวยเปนตารางเมตร
6.13 เนื้อที่ปลูก/เลี้ยง ตองระบุเปนตัวเลข ไร งาน ตารางวา สําหรับนาเกลือสมุทรใหใสเนื้อที่ทํานาเกลือทั้งผืน
โดยตองหักลบเนื้อที่ที่ไมไดปลูก/เลี้ยง ออก เชน การปลูกขาวใหหักเนื้อที่ที่อยูอาศัย โรงเรือน สระน้ํา ปศุสัตว
นาหญา หรือพืชชนิดอื่นออก
6.14 เนื้อที่เก็บเกี่ยว/ใหผล ตองระบุเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในกรณีของพืชอายุสั้น (ขาว พืชไร พืชผัก
ไมดอกไมประดับ) โดยระบุตัวเลขเปนไร งาน ตารางวา สําหรับกลุมพืชอายุยาวใหหมายถึงเนื้อที่ใหผลผลิตแลว
โดยระบุ ตั วเลขเปน ไร งาน ตารางวา แต ถากลุมพืช อายุย าวยังไมใหผลผลิตไมตองระบุตัวเลขเนื้อที่ใหผล
สําหรับนาเกลือสมุทรใหใสพื้นที่ทํานาเกลือทั้งผืน
6.15 จํานวนที่ปลูก/เลี้ยง กรณีทําไรนาสวนผสม ที่มีการปลูกพืช (ไมผล ไมยืนตน) /เลี้ยงสัตว /
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือ กรณีเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ใหระบุจํานวนที่ปลูก/เลี้ยง
6.16 รหัสการปลูก/เลี้ยง/การผลิต ตองระบุตัวเลขตามกิจกรรมการเกษตรที่ทําจริง
- รหัสการปลูก: 1 = สวนเดี่ยว 2 = สวนแซม 3=สวนผสม
- รหัสการเลี้ยง (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา): 1 = กระชัง 2 = ในบอ 3=ในนา 4=ในรองสวน 5=อื่นๆ
- รหัสการเลี้ยง (ปศุสัตว): 1 = โรงเรือนแบบเปด 2 = โรงเรือนแบบปด 3=อื่นๆ
- รหัสการผลิต (นาเกลือสมุทร) : 1=ผลิตเกลือเม็ดอยางเดียว 2=ผลิตเกลือเม็ดและเลี้ยงสัตวน้ํารวมดวย
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6.17 ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ/ปริมาณผลผลิต น้ําหนักผลผลิตตามลักษณะผลผลิตพืชที่จัดเก็บ
(รายละเอี ย ดภาคผนวก) ผลผลิ ต พื ช รวมที่ เ ก็ บ เกี่ ย วได ให ใ ส ห น ว ยเป น กิ โ ลกรั ม ต อ พื้ น ที่ เ ก็ บ เกี่ ย ว
สําหรับสัตวหนวยเปนตัว สําหรับนาเกลือสมุทรใหใสเกลือเม็ดที่ผลิตไดตลอดฤดูการผลิต (รวมทุกรอบการผลิต
ประมาณ 5-7 รอบตอฤดูกาล)
6.18 ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ใหเกษตรกรเลือกประเภทเกษตรกรรมที่ตัวเองปฏิบัติอยูวาเปนรูปแบบใด
รายละเอียดตามนิยามศัพท ใหเลือกเพียงคําตอบเดียว โดยมีตัวเลือก คือ
(1) ไมเปนเกษตรกรรมยั่งยืน
(2) เปนเกษตรกรรมยั่งยืนใน 5 รูปแบบ คือ
- เกษตรผสมผสาน
- เกษตรอินทรีย ใหเลือกการรับรองมาตรฐานดวย ไดแก PGS/IFOAM/Organic Thailand/อื่นๆ
- เกษตรธรรมชาติ
- เกษตรทฤษฎีใหม
- วนเกษตรหรือไรนาปาผสม

7. การลงลายชื่อในสวนทายของแบบคํารอง ใหเกษตรกรลงชื่อรับรองขอมูลที่แจงขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร พยาน (รายละเอียดตามคํานิยาม) ลงชื่อเปนพยานในการแจงขอมูล เจาหนาที่ผูรับขึ้นทะเบียน
หรือ เจาหนาที่สง เสริมการเกษตรผูรับ ผิด ชอบตําบลลงชื่อ และเจาหนาที่ผูต รวจแบบขึ้นทะเบียนหมายถึง
เกษตรอําเภอหรือผูไดรับมอบหมาย ลงชื่อเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ (เจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนตองไมใชคนคน
เดียวกับเจาหนาที่ตรวจสอบแบบรับขึ้นทะเบียน)
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• รหัสที่ใชแบบคํารองขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
เปนรหัสที่เจาหนาที่ไมตองจดจําคนหาแตจะมีปรากฏอยูทายขอถามในแบบคํารอง สามารถนําไปใชในแต
ละขอไดทันที ไดแก
รหัสการเปนสมาชิกองคกร
1. สหกรณภาคการเกษตร
2. สหกรณนอกภาคการเกษตร
3. กลุมเกษตรกร
4. กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร
5. กลุมแมบานเกษตรกร
6. กลุมยุวเกษตรกร

7. วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน
8. สมาคม/สหพันธ
9. อาสาสมัครเกษตร
10. กลุมผูใชน้ําชลประทาน
11. ธ.ก.ส.
12. เครือขายเกษตรกรรุนใหม
13. อื่นๆ

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. อื่นๆ เชน ในทะเล ในกรง เปนตน
รหัสการเลี้ยง (ปศุสัตว)
1. โรงเรือนแบบเปด

2. โรงเรือนแบบปด

3. อื่นๆ

รหัสการผลิต (นาเกลือสมุทร)
1. ผลิตเกลือเม็ดอยางเดียว 2. ผลิตเกลือเม็ดและเลี้ยงสัตวน้ํารวมดวย
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บทที่ 5
สมุดทะเบียนเกษตรกรและรายงานจากระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร
• สมุดทะเบียนเกษตรกร
สมุ ด ทะเบี ย นเกษตรกร คื อ เอกสารที่ ใชแสดงสถานภาพการเปน เกษตรกร ออกใหภ ายหลังจากที่ได
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรียบรอยแลว ใชในการบันทึกขอมูลพื้นฐาน ขอมูลกิจกรรมการเกษตรของครัวเรือน
เกษตรกรเจาของสมุด เกษตรกรสามารถนําไปใชในการยืนยันความเปนเกษตรกร ใชเปนขอมูลในการวางแผน
ประกอบกิจกรรมการเกษตร และใชเปนขอมูลในการติดตอสํานักงานเกษตรอําเภอหรือใชประกอบการเขารวม
โครงการตามนโยบายของภาครั ฐ ในการจั ด พิ ม พ ส มุ ด ทะเบี ย นเกษตรกรแจกให กั บ ครั ว เรื อ นเกษตรกร
สํานักงานเกษตรอําเภอควรดําเนินการ ดังนี้
1. จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณตางๆ ใหพรอม ตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนด
2. ตรวจสอบสมุ ด ทะเบี ย นเกษตรกรที่ จ ะใช จั ด พิ ม พ ใ ห เ รี ย บร อ ย สภาพดี เย็ บ สั น เล ม ตรง ไม ชํ า รุ ด
หากพบสมุดทะเบียนเกษตรกรเย็บไมเรียบรอย ชํารุด ใหทําหนังสือแจงกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อเปลี่ยนเลม
ภายในเวลาที่กําหนด (โดยปกติจะตองเปลี่ยนภายใน 30 วัน นับจากไดรับสมุดทะเบียนเกษตรกร)
3. ระมัดระวังในการเปดหนาสมุดใหตรงกับขอมูลที่จะพิมพ ทั้งนี้เพราะสมุดทะเบียนเกษตรกรมีราคาแพง
และมีสํารองในจํานวนจํากัด
4. การพิ ม พ ส มุ ด ทะเบี ย นเกษตรกรให เ กษตรกรรายใหม จะต อ งทํ า การติ ด ภาพถ า ยขนาด 1 นิ้ ว
ที่มุมลางขวาเหนือชองลงชื่อ เมื่อเกษตรกรลงชื่อแลว ใหประทับตราสมุดทะเบียนเกษตรกรดวย
5. การพิมพขอมูล การประกอบกิจ กรรมการเกษตรลงในสมุดทะเบีย นเกษตรกร สําหรับพืชที่กําหนด
ใหมีการตรวจสอบ เมื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่และบันทึกผลลงในระบบวา “ผาน” แลว จึงจะสามารถ
จัดพิมพขอมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรได
6. เกษตรกรบางรายอาจมี ขอมู ล จํ า นวนมาก เนื้อที่ในสมุดจะไมเพีย งพอตอการพิมพขอมูล ดังกลาว
ใหพิมพขอมูลที่เกินลงในกระดาษ A4 แลวแนบใหกับเกษตรกรพรอมสมุดทะเบียนเกษตรกร และหมายเหตุ
ในหนาขอมูลเพิ่มเติมดวย แตไมตองเย็บติดกับสมุดทะเบียนเกษตรกรเนื่องจากจะทําใหไมสามารถพิมพขอมูล
หนาอื่นๆ ลงในสมุดไดเพราะติดรอยเย็บกระดาษ
7. การเปลี่ยนเลม/ยกเลิกสมุดทะเบียนเกษตรกร เกิดจากสาเหตุ ดังนี้
7.1 กรณียกเลิกครัวเรือนเกษตรกร ใหเจาะสมุดที่มุมลางขวา พรอมหมายเหตุในหนาขอมูลเพิ่มเติม
วามีการยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร
7.2 กรณีเปลี่ยนหัวหนาครัวเรือนเกษตรกร ใหพิจารณาใชการขีดฆา เขียนชื่อหัวหนาครัวเรือนใหม
แลวลงชื่อกํากับ หรือ ใหเจาะสมุดเลมเดิมที่มุมลางขวา แลวพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกรเลมใหม โดยจะตอง
หมายเหตุในหนาขอมูลเพิ่มเติมทั้งเลมเดิมและเลมใหมดวยวา มีการเปลี่ยนหัวหนาครัวเรือนจากใครเปนใคร
เพื่อใหตรวจสอบยอนกลับได
7.3 กรณีสมุดเลมเดิมเต็ม ใหพิจารณาพิมพตอในกระดาษ A4 หรือ พิมพสมุดเลมใหมใหเกษตรกร
โดยเจาะสมุ ดเล มเดิ มที่ มุมล า งขวา พร อมหมายเหตุในหนาขอมูล เพิ่มเติ มทั้งเล มเดิม และเลม ใหมด ว ยว า
สมุดเลมเดิมเต็มจึงมีการออกเลมใหม และในสมุดทะเบียนเกษตรกรเลมใหมใหเลือกพิมพเฉพาะขอมูลปลาสุด
7.4 กรณีเกษตรกรทําสมุดเลมเดิมหาย ใหพิมพสมุดเลมใหมใหเกษตรกร
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8. การออกสมุดทะเบียนเกษตรกรครั้งแรก ใหออกที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ขึ้นทะเบียน
สวนการปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน (ไมไดออกเลมใหม) ดําเนินการที่สํานักงานเกษตร
อําเภอใดก็ได
9. ในกรณีที่สมุดทะเบียนเกษตรกรไมเพียงพอ สามารถออกใบรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ใหเกษตรกรแทนได โดยสามารถดําเนินการที่สํานักงานเกษตรอําเภอใดก็ได ไมจําเปนตองเปนสํานักงานเกษตร
อําเภอที่ขึ้นทะเบียน
10. การลงนามในสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือ ใบรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหเกษตรอําเภอ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม เพื่อเปนหลักฐานวา เกษตรกรไดแจงขอมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามที่
จัดพิมพในสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือ ใบรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตร ไมได
เปนการรับรองการทํากิจกรรมการเกษตร รับรองผลผลิต หรือ รับรองการใชประโยชนทดี่ ิน
• รายงานจากระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร
เจาหนาที่สามารถเรียกดูรายงานไดจากระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร โดยเลือกเมนู รายงาน แลว
คลิกเรื่องรายงานที่ตองการ ตัวอยางรายงานที่ใชบอย เชน
1. ผลการดําเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เมื่อเจาหนาที่บันทึกขอมูลลงในระบบ
รายงานจะปรับเปลี่ยนใหเองโดยตัดยอดเปนรายวัน โดยจะแสดงภาพรวมของการปรับปรุงขอมูลในปปจจุบัน
(ตามปงบประมาณ) และ ขอมูลรายพืช (ตามปการเพาะปลูก)
2. รายงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเกษตร
2.1 รายงาน ทบก 04-1 จํานวนครัวเรือนเกษตรกรจําแนกตามกิจกรรมการเกษตร จะแสดงขอมูล
จํานวนครัวเรือน เนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว โดยระบบจะบังคับใหเลือกจังหวัด อําเภอ แตไมบังคับใหเลือก
เงื่อนไขอื่น รายงานจะแสดงตามเงื่อนไขที่เลือก
ในการเลื อ กเงื่ อ นไข ควรระมั ด ระวั ง โดยเฉพาะการเลื อ กเงื่ อ นไข ป กั บ การเลื อ กเงื่ อ นไข
วันที่เพาะปลูก วันที่คาดวาจะเก็บเกี่ยว เนื่องจากเงื่อนไข ป จะคนหาจากปที่มีการปรับปรุงขอมูล (ดูไดจาก
ปในหนากิจกรรมการเกษตร) ดังนั้น หากเลือกเงื่อนไขเปน ป 2565 ไมผล/ไมยืนตนที่มีการแจงปลูกไวนานแลว
แตไมมีการมาปรับปรุงขอมูลในป 2565 จะไมแสดงในรายงานนี้ดวย
- หากตองการทราบขอมูลตามปการผลิต ควรเลือกเงื่อนไขวันที่เพาะปลูก หรือ วันที่คาดวาจะ
เก็บเกี่ยวตามปการผลิตของพืชแตละชนิด และไมตองเลือกเงื่อนไข ป
- หากตองการทราบขอมูล การปรับ ปรุงพืช แตล ะชนิด ในระบบ ในแตละป ใหเลือกเงื่ อนไขป
แตไมตองเลือกเงื่อนไขวันที่เพาะปลูก หรือ วันที่คาดวาจะเก็บเกี่ยว
- สําหรับไมผล/ไมยืนตน หากตองการขอมูลปจจุบัน ใหเลือก ป เพื่อจะไดทราบขอมูลที่เกษตรกร
แจงในแตละป แตหากตองการดูขอมูลทั้งหมด ใหเลือกวันที่เพาะปลูกยอนปไปตามระยะยืนตนของพืชแตละชนิด
2.2 รายงาน ทบก 04-2 รายชื่อเกษตรกรจําแนกตามกิจกรรมการเกษตร (ตองระบุพืช แตไมตองระบุหมู)
โดยจะมีใหเลือกวาตองการใหแสดงขอมูลตามที่ตั้งแปลงหรือตามทะเบียนบานของเกษตรกร รายงานจะแสดงขอมูล
รหัสครัวเรือน ชื่อ – สกุล เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ที่ตั้งแปลง ลักษณะการถือครอง ประเภทเอกสารสิทธิ์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ พื้นที่เต็มในเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่ปลูก วันที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว วันที่คาดจะวาเก็บเกี่ย ว
ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร) และพิกัดแปลง
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2.3 รายงาน ทบก 04-3 รายชื่อเกษตรกร (ไมตองระบุพืช แตตองระบุหมู) โดยจะมีใหเลือกวาตองการ
ให แสดงข อมู ล ตามที่ ตั้งแปลงหรื อตามทะเบีย นบานของเกษตรกร รายงานจะแสดงขอมูล รหัส ครัว เรือน
ชื่อ – สกุล เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ที่ตั้งแปลง ลักษณะการถือครอง ประเภทเอกสารสิทธิ์ เลขที่เอกสารสิทธิ์
พื้ น ที่ เ ต็ ม ในเอกสารสิ ท ธิ์ เนื้ อ ที่ ป ลู ก วั น ที่ ป ลู ก เนื้ อ ที่ เ ก็ บ เกี่ ย ว วั น ที่ ค าดว า จะเก็ บ เกี่ ย ว ผลผลิ ต (ตั น )
ผลผลิตเฉลีย่ (กก./ไร) และพิกัดแปลง
รายงานนี้คลายกับรายงาน ทบก 04-2 เพียงแตล็อกการเลือกเงื่อนไขตางกัน รายงาน 04-2 ตองระบุพืช
แตไมตองระบุหมู ใชในกรณีที่ตองการทราบรายชื่อเกษตรกรที่ปลูกพืชที่ระบุทั้งหมดในตําบล อําเภอ จังหวัดนั้นๆ
สวนรายงาน ทบก 04-3 ไมตองระบุพืช แตตองระบุหมู ใชในกรณีที่ตองการทราบรายชื่อเกษตรกรในหมูนั้นๆ
วาปลูกพืชอะไรบาง
การเลือกเงื่อนไข ทบก 04-2 และ ทบก 04-3 ใหใชวิธีการเดียวกับ ทบก 04-1

หนา 42

คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2565

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 กระบวนงานการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2564
ภาคผนวก 2 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ วาดวยการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร พ.ศ. 2560
ภาคผนวก 3 แบบคํารอง
(1) แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับครัวเรือนเกษตร
(2) แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับนิติบุคคล
(3) แบบคํารองขอแกไขขอมูลที่แจงขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
(4) แบบคํารองขอปรับปรุงขอมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตร
(5) แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตร
(6) แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน
(7) แบบคํารองขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร
ภาคผนวก 4 ประเภทเอกสารทีร่ บั ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ภาคผนวก 5 ตัวอยางหนังสือยินยอมหรือรับรองการใชประโยชนในที่ดิน
(1) หนังสือยินยอมใหใชประโยชนในที่ดินเพื่อการเกษตร
(2) หนังสือรับรองการเชาที่ดินเพื่อการเกษตร ยกเวน ไมผลไมยืนตน (ใชเฉพาะพื้นที่
ที่ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์แลว เทานั้น)
(3) หนังสือรับรองการใชที่ดินเพื่อการเกษตร โดยไมมีเอกสารสิทธิ์
ภาคผนวก 6 กลุมและพันธุขาวที่มีการจัดเก็บในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ภาคผนวก 7 กลุม ชนิด และพันธุพืชที่มีการจัดเก็บในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ภาคผนวก 8 จํานวนเนื้อที่ขั้นต่ําที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ภาคผนวก 9 อัตราแปลงไมผลไมยืนตนตอเนื้อที่เพาะปลูก
ภาคผนวก 10 ลักษณะผลผลิตและหนวยผลผลิต (** รวมทั้งพืชและแมลง)
ภาคผนวก 11 ตราสัญลักษณและตัวอยางเมื่อประทับตราสัญลักษณในสมุดทะเบียนเกษตรกร
ภาคผนวก 12 คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องพิมพ Passbook สมุดทะเบียนเกษตรกร
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ภาคผนวก 1 กระบวนงานการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2565
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ภาคผนวก 2 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
วาดวยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 (หนา 1)
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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณวาดวยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
พ.ศ. 2560 (หนา 2)
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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณวาดวยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
พ.ศ. 2560 (หนา 3)
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ภาคผนวก 3 (1) แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับครัวเรือนเกษตรกร (หนา 1)
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2565

ภาคผนวก 3 (2) แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับนิติบุคคล (หนา 1)
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2565

แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับครัวเรือนเกษตรกร/นิติบุคคล (หนา 2)
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แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับครัวเรือนเกษตรกร/นิติบุคคล (หนา 3)
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ภาคผนวก 3 (3) แบบคํารองขอแกไขขอมูลที่แจงขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
(กรณีเกษตรกรแจงขอแกไขขอมูล)

หนา 52

คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2565

ภาคผนวก 3 (4) แบบคํารองขอปรับปรุงขอมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตร
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ภาคผนวก 3 (5) แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตร
(กรณีหัวหนาครัวเรือนเปนผูดําเนินการ)
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2565

ภาคผนวก 3 (5) แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตรกร
(กรณีสมาชิกในครัวเรือนเปนผูดําเนินการ)
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2565

ภาคผนวก 3 (6) แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน
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ภาคผนวก 3 (7) แบบคํารองขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร
(กรณีหัวหนาครัวเรือนเปนผูดําเนินการ)
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คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2565

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

ภาคผนวก 3 (7) แบบคํารองขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร
กรณีที่หัวหนาครัวเรือนเสียชีวิต และไมมีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร
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ภาคผนวก 4 ประเภทเอกสารที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
• พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์
ประเภท/กลุม

แบบ

1. เอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน จํานวน 9 กลุม 22 แบบ
กลุมที่ 1 โฉนดที่ดิน (กรมที่ดิน)

(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.

กลุมที่ 2 (กรมที่ดิน)

(7) โฉนดแผนที่
(8) โฉนดตราจอง
(9) ตราจองที่ตราวาไดทําประโยชนแลว

กลุมที่ 3 หนังสือรับรองการทําประโยชน (กรมที่ดิน)

(10) น.ส. 3
(11) น.ส. 3 ก.
(12) น.ส. 3 ข.
(13) แบบหมายเลข 3

กลุมที่ 4 ใบจอง (กรมที่ดิน)

(14) น.ส. 2
(15) น.ส. 2 ก.

กลุมที่ 5 (กรมที่ดิน)

(16) ใบไตสวน (น.ส. 5)
(17) ใบนํา

กลุมที่ 6 (กรมที่ดิน)

(18) ใบเหยียบย่ํา
(19) ตราจอง

กลุมที่ 7 แบบแจงการครอบครองที่ดิน
(กรมที่ดิน)

(20) ส.ค. 1

กลุมที่ 8 บัญชีรับแจงการครอบครองที่ดิน
(กรมที่ดิน)

(21) ส.ค. 2
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ประเภท/กลุม
กลุมที่ 9 ใบรับแจงความประสงคจะไดสิทธิ์ในที่ดิน
(กรมที่ดิน)

แบบ
(22) ส.ค. 3

2. ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตการใชประโยชนในที่ดินของรัฐ จํานวน 12 กลุม 24 แบบ
กลุมที่ 1 (กรมที่ดิน)

(1) หนังสืออนุญาตใหใชประโยชนที่ดินของรัฐเปน
การชั่วคราวตามนโยบายแกไขปญหาความยากจน
(ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน)

กลุมที่ 2 (กรมธนารักษ)

(2) หนังสือสัญญาเชาที่ราชพัสดุเพื่อประกอบ
การเกษตร (ส.2/27)

กลุมที่ 3 กลุมหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนใน
เขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ (กรมปาไม)

(3) หนังสืออนุญาตใหไดรับการผอนผันใหมีสิทธิ
ทํากินชั่วคราวในเขตปาสงวนแหงชาติ (ครั้งที่ 1)
(สทก. 1)
(4) หนังสืออนุญาตใหทําการปลูกปาหรือไมยืนตน
ภายในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ (สทก. 1 ข)
(5) หนังสืออนุญาตใหทําประโยชนและอยูอาศัย
ภายในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ สทก. 1 ก
(6) สทก. 2 ก

กลุมที่ 4 กลุมหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนใน
เขตปาสงวนแหงชาติ (กรมปาไม)

(7) หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน
ในเขตปาสงวนแหงชาติ (ป.ส. 23)
(8) หนังสืออนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาหรือ
ปลูกไมยืนตนในเขตปาสงวนแหงชาติ (ป.ส. 31)

กลุมที่ 5 กลุมใบอนุญาตใหแผวถางปา (กรมปาไม)

(9) ใบอนุญาตใหแกผูประสงคขอแผวถางปา
เพื่อดําเนินกิจการตามที่ขออนุญาต
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ประเภท/กลุม
กลุมที่ 6 กลุมหนังสือที่ออกใหกับสมาชิกนิคม
สรางตนเอง ตาม พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
พ.ศ. 2511 (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)

แบบ
(10) หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดิน
(น.ค. 1) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

(11) หนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค. 3)
ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
(12) สัญญาอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม
ในเขตนิคมสรางตนเอง
กลุมที่ 7 หนังสือที่ออกใหกับสมาชิกนิคมสหกรณ
ตาม พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
(กรมสงเสริมสหกรณ)

(13) หนังสือรับรองการอนุญาตใหสมาชิก
นิคมสหกรณเขาทําประโยชนในที่ดิน
ของนิคมสหกรณ (กสน. 3)
(14) หนังสือแสดงการทําประโยชน (กสน. 5)

กลุมที่ 8 หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
(สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

(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

กลุมที่ 9 สัญญาเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

(20) ส.ป.ก. 4-14 ก

กลุมที่ 10 สัญญาเชาซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

(21) ส.ป.ก. 4-18 ข

กลุมที่ 11 หนังสือรับมอบที่ดิน
(สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

(22) ส.ป.ก. 4-28 ก
(23) ส.ป.ก. 4-28 ข
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ประเภท/กลุม

แบบ

กลุมที่ 12 สมุดประจําตัวผูไดรับการคัดเลือกใหทํากิน (24) คทช.
ในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม
โครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน หรือบัญชีรายชื่อที่
คทช. จังหวัดใหการรับรอง ภายใตโครงการจัดที่ดินทํา
กินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
(สํานักจัดการที่ดินของรัฐ)

3. ที่ดินที่มีหนังสือรับรองผูทําประโยชนในเขตที่ดินของรัฐ จํานวน 3 กลุม 3 แบบ
กลุมที่ 1 กลุมหนังสือรับรองผูไดรับการคัดเลือก
ใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
(กรณีผานการคัดเลือกใหเขาทําประโยชน
ในเขตปฏิรูปที่ดินแตยังไมไดรับเอกสารสิทธิ
(สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

(1) ส.ป.ก. 5-01

กลุมที่ 2 กลุมหนังสือรับรองผูทําประโยชน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
(สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

(2) ส.ป.ก. 5-02

กลุมที่ 3 กลุมหนังสือรับรองผูมีสิทธิไดรับการโอนสิทธิ (3) ส.ป.ก. 5-03
หรือรับมรดกสิทธิการเขาทําประโยชน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีเกษตรกรขอโอนสิทธิ
หรือรับมรดกสิทธิแตยังไมไดรับเอกสารสิทธิ
(สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
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• พื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ อนุโลมใหเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได เพื่อใหทราบสถานการณ
การเพาะปลูกของเกษตรกร และประมาณการผลผลิตที่จะออกสูตลาดในชวงเวลาตางๆ ไดอยางถูกตอง
แตจะตองมีผูนําชุมชนเปนผูรับรองการเขาใชประโยชนในพื้นที่ โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตองไมอางกรรมสิทธิ์
หรือถือครองพื้นที่นั้น ทั้งนี้ ใหรวมถึงพื้นที่ในเขตปาไม 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) หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินของรัฐแกไขความยากจน
(12) บันทึกขอตกลงการใหใชที่ดินของสวนราชการ
(13) ใบรับเงินบํารุงทองที่ ภ.บ.ท. 5 / ภ.บ.ท. 6 และ ภ.บ.ท. 11
(14) พื้ น ที่ มีเ อกสารสิ ทธิ์ แต ไม ส ามารถนําเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือหนังสือ
อนุญาตจากเจาของที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตจากหนวยงานราชการ ใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ที่เกษตรกร
ไดเขาครอบครองทํากิจกรรมการเกษตรอยู มาแสดงตอเจาหนาที่ได
หากมีการประมวลผลจัดสงขอมูลเพื่อเขารวมโครงการ มาตรการตางๆ พื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์และเอกสาร
ที่อยูในกลุมนี้ จะถูกจัดอยูในกลุมไมมีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งจะไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการ มาตรการ หรือไม
ใหเปนไปตามเงื่อนไขของโครงการ มาตรการนั้นๆ
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ภาคผนวก 5 ตัวอยางหนังสือยินยอมหรือรับรองการใชประโยชนในที่ดิน
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กรณีไมทราบชื่อ สกุลผูใหเชา อนุโลมใหใชขอมูลของผูดูแลพื้นที่แทนได
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ภาคผนวก 6 กลุมและพันธุขาวที่มีการจัดเก็บในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
กลุมสินคาขาว
1. ขาวหอมมะลิ
2. ขาวหอมไทย

3. ขาวขาว
3.1 ขาวขาวพื้นนิ่ม
ขาวเจาที่มีอมิโลส
ไมเกินรอยละ 20

3.2 ขาวขาวพื้นแข็ง
ขาวเจาที่มอี มิโลส
เกินรอยละ 20

ขาวไวแสง

ขาวดอกมะลิ 105
กข15
กข51
ขาวเจาหอมพิษณุโลก 1

กข45
กข59
กข65
นางมล เอส -4
พิษณุโลก 60-1
พิษณุโลก 80
กข13
กข17
กข19
กข27
กข35 (รังสิต 80)
กข67
กข73
กข75
กันตัง
กูเมืองหลวง
เการวง 88
แกนจันทร
ขะสอ 62
ขาวกอเดียว 35
ขาวเจกชัยนาท
ขาวเจาแดง
ขาวเจาพันธุพ ื้นเมือง
ขาวตาแหง 17
ขาวน้ํายอย
ขาวบานนา
ขาวปากหมอ 148
ขาวมานะ
ขาวมาเล
ขาวสินเหล็ก
ขาวหลวง
ขาวหลวงสันปาตอง
ขาวหอมใบเตย 62
เข็มทองพัทลุง
เจกเชย
เจ็กเชย 1
เจาขาวเชียงใหม
เจาลีซอสันปาตอง
เจาฮอ

พันธุขาว

ขาวไมไวแสง

กข33 (หอมอุบล 80)
ขาวเจาหอมคลองหลวง 1
ขาวเจาหอมสุพรรณบุรี
ขาวปทุมธานี1 (ขาวหอมปทุม)
กข21
กข39
กข53

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 (ขาวญีป่ ุน)
กวก.2 (ขาวญีป่ ุน)
กอเตี้ย
กอนแกว
กูนิง
ขาวกระปอง
ขาวกอเดียว
ขาวเกยไชย
ขาวเกษตร
ขาวคลองหลวง
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กลุมสินคาขาว

ขาวไวแสง

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
มะจานู
เม็ดฝาย 62
ยาไทร
ลาโยะบาโระ
ลือบูบาเซาะ
ลูกแดงปตตานี
ลูกปลา
เล็บนก
เล็บนกปตตานี
เล็บมือนาง
เล็บมือนาง 111
สังขหยดพัทลุง
หอมจันทร
หอมไชยา
หอมดง
หอมใบเตย
หันตรา 60
หัวนา
เหลืองประทิว 123
เหลืองใหญ 148

พันธุขาว

ขาวไมไวแสง

ขาวชะลอ
ขาวญวน
ขาวแดง
ขาวเบอร 16
ขาวเบอร 17
ขาวปทุม
ขาวประจวบ
ขาวพวง
ขาวเม็ดเล็ก
ขาวลอย
ขาวสมุทร
ขาวสุราษฎร
ขาวหมากแขก
ขาวหลวง
ขาวเหลือง
ขาวอากาศ
ไขมดริ้น
ฆอรอ
จันเตะ
เจาก่ําหอมแมโจ 1A
เจาเหลือง 11
ชอกาบดํา
ชอเบา
ชัยนาท 1
ชัยนาท 2
ซิตโตเจาแปด
ซี-75
ซีบูกันตัง
ซีพี111
ซุปเปอรไรซ
ดัก 2
ดากวาโพ
ดาหะและ
เตี้ยมาเล
ทองมาแซง
นางมล
บัวมะ
บั่วมั๊ง
บางแตน
บือจอควา
บือนอโพ
บือบอ
บือปอมอ
เบตง
ปนเกษตร 1
ปนเกษตร 4
พรสวรรค
พวงแกว
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กลุมสินคาขาว
อยุธยา
อยุธยา 1
อัลฮัมดุลิลละฮฺ
อาเนาะอีแก

ขาวไวแสง

พันธุขาว

ขาวไมไวแสง

พวงเงิน
พวงเงินพวงทอง
พวงหนัก
พวงหางกลาง
พวงหางหมู
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
หอมชลสิทธิ์
หอมทุง
หอมธรรมศาสตร
หอมพวง
หอมสุรินทร
หอมอุบล
เหลืองเกษตร
เหลืองจําปา
เหลืองออน
ออนขาว
ออนสุราษฎร
ออนเหลือง
อาเนาะกูนิง
อาเนาะแมเราะ
อีโต
อีเล็ป
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กลุมสินคาขาว
4. ขาวเหนียว

5. ขาวสี
5.1 ขาวเจาสี

5.2 ขาวเหนียวสี
6. กข 43

ขาวไวแสง
กข12 (หนองคาย 80)
กข16
กข18
กข20
กข6
กข8
ก่ําดอยสะเก็ด
กําผาย 15
ขาวโปงไคร
ซิวแมจัน
ดอกประดู
นางฉลอง
นางนวล
หางยี 71
เหนียวสันปาตอง
เหนียวอุบล 1
เหนียวอุบล 2
เหมยนอง 62 เอ็ม
เหลืองบุญมา
อีเตี้ย

ดอกขา
มะลิแดง
มะลินิลสุรินทร
หอมแดง

ดําหมอ 37
เหนียวดําชอไมไผ 49

พันธุขาว

ขาวไมไวแสง

เอ็มจีซี 1
โอซี 6
กข10
กข14
กข2
กข22
กข4
กข-แมโจ 2
ขาวกอน
ขาวก่าํ
ขาวเขียว
ขาวเหนียวพันธุพื้นเมือง
เขี้ยวงู8974
ซิวเกลี้ยง
ซีพี 888
ทาดอกคํา
ธัญสิริน
แพร 1
เลาแตก
สกลนคร
(หรือ หอมสกล และ หอมภูพาน)
สันปาตอง 1
หอมเสงี่ยม
เหนียวอุบล
อาร258 (ดอสามเดือน)
อีแดงเลาแตก
อีลาว
กข69 (ทับทิมชุมแพ)
ขาวไรซเบอรี่
สังขหยด
หอมกระดังงา
หอมกุหลาบแดง
หอมนิล
ขาวลืมผัว
กข 43

หมายเหตุ : หากเจาหนาที่ตองการเพิ่มพันธุขาว สามารถแจงที่กลุมทะเบียนเกษตรกร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมขอมูล
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ภาคผนวก 7 กลุม ชนิด และพันธุพืชที่มีการจัดเก็บในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
พืชไร

กลุมพืช

ชนิดพืช

พันธุพืช

กก
กระจับ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ขาวโพดเลี้ยงสัตว(ตนสด)
ขาวโพดเลี้ยงสัตว(เมล็ดพันธุ)
ขาวฟางไมกวาด
ขาวฟางเลี้ยงสัตว
ขาวไรย
ขาวสาลี
ขาวโอต
แขม
งาขาว
งาดํา
ถั่วเขียวผิวมัน
ถั่วดํา
ถั่วแดงหลวง
ถั่วปนหยี(ถั่วหรั่ง)
ถั่วพรา
ถั่วพุม
ถั่วลิสง
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองฝกสด
ถั่วอะซูกิ
ถั่วอื่นๆ
ทานตะวัน
ปอกระเจา
ปอแกว
ปอคิวบา
ปอเทือง
ปานศรนารายณ
เผือก
ฝาย
พืชไรอื่นๆ
มะเยาหิน
มันแกว
มันขี้หนู
มันเทศ
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กลุมพืช

ชนิดพืช
มันฝรั่ง
มันฝรั่งพันธุบริโภคสด
(มีพันธสัญญา/ไมมีพันธสัญญา)
มันฝรั่งพันธุโรงงาน
(มีพันธสัญญา/ไมมีพันธสัญญา)

มันสําปะหลังบริโภค
มันสําปะหลังโรงงาน

มันหวานญี่ปุน
ยาสูบ
ละหุง
ลูกเดือย
สับปะรด

พืชผัก

หญาเลี้ยงสัตว
แหว
ออยเคี้ยว
ออยโรงงาน
กระเจี๊ยบเขียว
กระเฉด
กระเทียมใบ
กะเพรา
กะหล่ําดอก
กะหล่ําปม
กะหล่ําปลี
กุยชาย
ขมิ้น
ขา
ขาวโพดฝกออน
ขาวโพดรับประทานฝกสด
ขาวโพดหวาน
ขิง
คะนา
คะนาเม็กซิโก

พันธุพืช
ผลิตหัวพันธุ พันธุสปุนตา / พันธุอื่นๆ
ผลิตหัวสด พันธุสปุนตา / พันธุอื่นๆ
ผลิตหัวพันธุ พันธุเคนนีเบค / พันธุอื่นๆ
ผลิตหัวพันธุ พันธุเอฟเอล 1867 / พันธุเ อฟเอล 2027
ผลิตหัวพันธุ พันธุเอฟเอล 2215 / พันธุแ อตแลนติก
ผลิตหัวสด พันธุเคนนีเบค / พันธุอื่นๆ
ผลิตหัวสด พันธุเอฟเอล 1867 / พันธุเอฟเอล 2027
ผลิตหัวสด พันธุเอฟเอล 2215 / พันธุแอตแลนติก
ระยอง 2
หานาที
KU50
ระยอง 1
ระยอง 11
ระยอง 3
ระยอง 5
ระยอง 60
ระยอง 7
ระยอง 72
ระยอง 9
ระยอง 90
หวยบง
หวยบง 60
หวยบง 80
เตอรกิส
เวอรจิเนียร

เบอรเลย

บริโภคสด

โรงงาน

ขมิ้นขาว

ขมิ้นเหลือง

พื้นเมือง
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กลุมพืช

ชนิดพืช

พันธุพืช

แค
ชะอม
ซาโยเต(ฟกแมว)
ดอกขจร
ดอกไมจีน
ตะไคร
ตั้งโอ
แตงกวา
แตงกวาญี่ปุน(แตงกวาสําหรับดอง)
แตงไทย
แตงโมเมล็ด
แตงโมออน
แตงราน
ถั่วแขก
ถั่วฝกยาว
ถั่วพู
ถั่วลันเตา
น้ําเตา
บล็อคโคลี่
บวบ
บัวเก็บฝก
บัวเก็บหลด(ลากบัวหลวง)
บัวสาย
บีทรูท
เบบี้แครอท
ผักกวางตุง
ผักกาดขาวปลี
ผักกาดเขียวปลี
ผักกาดหอม
ผักกาดอื่นๆ
ผักกูด
ผักขมจีน
ผักขะแยง
ผักชี
ผักชีฝรั่ง
ผักบุงน้ํา
ผักบุงเมล็ด
ผักบุงอื่นๆ
ผักพายนอย
พริกขี้หนูเม็ดใหญ
พริกยักษ
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กลุมพืช

ไมผล

ชนิดพืช
พริกใหญ
ฟก / แฟง
ฟกขาว
ฟกทอง
มะเขือเทศบริโภคสด
มะเขือเปราะ
มะเขือพวง
มะเขือมวง
มะเขือยาว
มะเขืออื่นๆ
มะระ
มะอึก
เมลอนญี่ปุน
แมงลัก
สะระแหน
โสน
หนอกะลา
หนอไมน้ํา
หนอไมฝรั่ง
หอมญี่ปุน
หอมแดง
หอมแบง(ตนหอม)
หอมหัวใหญ
เห็ดแชมปยอง
เห็ดนางฟา
เห็ดนางรมฮังการี
เห็ดเปาฮื้อ
เห็ดหูหนู
เห็ดอื่นๆ
โหระพา
กระทอน
กลวยไข
กลวยตานี
กลวยเล็บมือนาง
กลวยหอม
กลวยหิน
เกรปฟรุต
แกวมังกร
ขนุนหนัง
เคพกูสเบอรี่

พันธุพืช

มะเขือเปราะ

พันธุเจาพระยา

มะระจีน

มะระหวาน

เห็ดนางฟา

เห็ดนางฟาภูฎาน

กระทอนเปรี้ยว

กระทอนหอ

กลวยหอมเขียว

กลวยหอมทอง
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กลุมพืช

เงาะ
จําปาดะ
ชมพู
ชํามะเลียง
เชอรี่
ตะขบ
ทอ
ทับทิม
ทุเรียน
นอยหนา
บลูเบอรี่
ฝรั่ง
พลับ
พุทรา
เพกา
เพาะชํากลาไม
แพร
มะกรูด
มะกอกน้าํ
มะกอกฝรั่ง
มะขวิด
มะขาม

มะขามเทศ
มะขามปอม
มะงั่ว
มะเดื่อ
มะตูม
มะนาว
มะปรางหวาน
มะเฟอง
มะไฟ
มะมวง

ชนิดพืช

พันธุพืช
สีชมพู

สีทอง

แขกดํา
เพชร

ทับทิมจันทร
เพชรสุวรรณ

ทูลเกลา
สาแหรก

กระดุม
พวงมณี
นอยหนาฝาย

กานยาว
สาลิกา
นอยหนาหนัง

ชะนี
หมอนทอง

กิมจู

ฝรั่งคั้นน้ํา

ฝรั่งผลโต

เจดีย
เหรียญทอง

บอมเบย

บอมแอปเปล

ขันตี
มะขามเปรี้ยว
สีทอง
พันธุฝกโต

น้ําผึ้ง
พระโรจน
หมื่นจง

ประกายทอง
ศรีชมภู
อินทผาลัม

มะนาว

มะนาวแปน

มะปรางหวานไขไก

มะปรางหวานพื้นเมือง

มะมวงแกว
ขาวนิยม
ไขมุกแดง
จินหวง

แกวขมิ้น
เขียวมรกต
งาชางแดง
โชคอนันต

โรงเรียน
ทองเมืองตราด

แกวลืมรัง
เขียวเสวย
งามเมืองยา
แดงจักรพรรดิ์
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กลุมพืช

ชนิดพืช
ทองดํา
น้ําดอกไมเบอรสี่
เพชรบานลาด
มันขุนศรี
แรด
หนองแซง
อารทูอีทู
มะมวงหาวมะนาวโห
มะยงชิด
มะยม
มะละกอ
มังคุด
ระกํา
ลองกอง
ละมุด
ละไม
ลางสาด
ลําไย
ลิ้นจี่

ลูกไหน
โลควอท
สตรอเบอรี่
สมเกลี้ยง
สมเขียวหวาน
สมจุก
สมโอ

สละ
สาลี่
เสาวรส(กระทกรก)
หมากเมา
องุน

พันธุพืช
นวลจันทร
น้ําดอกไมสีทอง
ฟาลั่น
มันศรีวิชัย
สามฤดู
หนังกลางวัน

น้ําดอกไม
พิมเสนเปรี้ยว
มหาชนก
ยายกล่ํา
หงษไคเทอร
อกรอง

โกโก
สายน้ําผึ้ง
มังคุด

แขกดํา
ฮอลลแลนด

แขกนวล

ละมุดกระสวย

ไขหาน

มะกอก

ลําไยกะโหลก
สีชมพู
กิมเจ็ง
ลิ้นจี่จีน
สําเภาแกว

เบี้ยวเขียว
ลําไยแหว
ลิ้นจี่คอม
ลิ้นจี่ไทย
โอเฮี้ยะ

เพชรสาคร
อีดอ
จักรพรรดิ์
นพ.1
ฮงฮวย

โชกุน(สายน้าํ ผึ้ง)
สีทอง

บางมด

ฟรีมองต

ขาวแตงกวา
ขาวพวง
ทองดี
หอมควนลัง

ขาวน้ําผึ้ง
ขาวหอม
ทับทิมสยาม

ขาวแปน
ขาวใหญ
ทาขอย

องุนทําไวน

มะละกา

เนินวง

คารดินัล

แอปเปล
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ไมยืนตน

กลุมพืช

ชนิดพืช
กระถินเทพา
กันเกรา
กาแฟ
เกาลัดจีน
ขี้เหล็ก
จาก
ชา
ชาน้ํามัน
ตนคราม
ตนสนประดิพัทธ
ตนสีเสียด
ตะกู
นุน
ปาลมน้ํามัน
ผักหวานปา
ผักเหลียง(ผักเหมียง)
ไผ

พยอม
มะกอกน้าํ
มะคา
มะคาเดเมีย
มะพราว
มะพราวตัดยอด
มะมวงหิมพานต
มะรุม
ไมประดู
ไมพยุง
ไมยืนตนอื่นๆ
ยางนา
ยางพารา
ยางพารา
ยูคาลิปตัส
ลูกเนียง
ลูกเหลียง
สะเดา

พันธุพืช

โรบัสตา

อาราบิกา

ชาจีน

อัสสัม

ไผซางหมน
บงหวาน
สีสุก

ตงเขียว
ไผรวก
หมาจู

ตงดํา
ไผเลี้ยง
หลินจู

มะพราวแก

น้ําตาล-พันธุสีหมอ

มะพราวออน

ศก.60

ศก.601

ศิริชัย

ยางนา
พันธุพื้นเมือง

พันธุสงเสริม

สะเดาชาง(สะเดาเทียม)
สะเดาไทย
สะเดาอินเดีย

ทวาย

สะตอ
สาเก
หมอน(มัลเบอรี่)
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กลุมพืช

ไมดอก

ชนิดพืช
หมาก
หยี
หวาย
อินทผลัม
กลวยไม (ไมดอกกระถาง)
กลวยไม (ไมตัดดอกเมืองรอน)

พันธุพืช

หวายกินหนอ

หวายใชลํา

แวนดา /แอสโคเซนดา
มอคคารา / อแรนดา
แวนดา / แอสโคเซนดา
เรแนนเธอรา / อแรคนิส

หวาย
ฟาแลนอปซิส
ออนซิเดียม
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
ลิลลี่
หนาวัว (ไมดอกกระถาง)
หนาวัว (ไมตัดดอกเมืองรอน)
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กลุมพืช

ไมประดับ

ชนิดพืช
แอสเตอร
ฮอลลีฮอค
กลวยประดับ
กวักมรกต
กุหลาบหิน
โกสน
คริสตมาส
คลา
แคคตัส
ชวนชม
ชาฮกเกี้ยน
ซองออฟอินเดีย
ซิลเวอรโอค
ดราซีนา
ดิฟเฟนบาเกีย
เดป
เตย
ไทร
บอนสี
บอนสีกระถาง
บัวประดับ
บัวประดับ
ปทุมมา
ปรง
ปาลมตาง ๆ
โปยเซียน
โปรงฟา
ไผกวนอิม
ไผประดับ
ไผฟลิปนส
พุด
พุด(ไมตัดใบ)
เพาะชํากลาไม
ฟโลเดนดรอน
ฟโลเดนดรอน
(พลูจีบ หูชา งซานนาดู ฯลฯ)
เฟรน (ไมตัดใบ)
เฟรน (ไมประดับกระถาง)

พันธุพืช

บัวประดับ

บัววิกตอเรีย(บัวกระดง)

นาคราช
เฟรนขาหลวง
ใบหนัง

ใบมะขาม
นาคราช

ใบหนัง
ใบมะขาม

เฟองฟา
มอนสเตอรา
ไมขุดลอมอื่น ๆ
หนา 80
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กลุมพืช

สมุนไพร/เครื่องเทศ (อายุสั้น)

ชนิดพืช

พันธุพืช

ไมชําถุงอื่น ๆ
ไมตัดใบอื่น ๆ
ไมน้ํา
ไมประดับกระถางอื่น ๆ
ไมหัวอื่น ๆ
ลิ้นมังกร
วานตาง ๆ (ยกเวนหางจระเข)
วานสี่ทิศ
วาสนา
สับปะรดประดับ
หญาปูสนาม
หนาวัวกระถาง
หมอขาวหมอแกงลิง
หมาก/ปาลม
หมากแดง
หมากผูหมากเมีย (ไมตัดใบ)
หมากผูหมากเมีย (ไมประดับกระถาง)
หมากเหลือง
หยก
อโกลนีมา/แกวกาญจนา
ฮอลลีฮอค
โฮยา
กระเจี๊ยบแดง
กระชายดํา
กระทือ
กระวาน
กวาวเครือขาว
กวาวเครือแดง
เกกฮวย
แกนตะวัน
ขมิ้นชัน
ขมิ้นออย
ขาเหลือง
คราม
คําฝอย
เจตมูลเพลิงขาว
เจตมูลเพลิงแดง
เจียวกูห ลาน(ปญจขันธ)
ชะพลู
ชะเอมเทศ
ชุมเห็ดเทศ
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กลุมพืช

ชนิดพืช
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

พันธุพืช

ออริกาโน
อัญชัน
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กลุมพืช
สมุนไพร/เครื่องเทศ (อายุยาว)

กฤษณา
กานพลู
ข้าวเย็นใต้
ข้าวเย็นเหนือ
โคคลาน
จันทร์เทศ
ดีปลี
เถาวัลย์เปรียง
บอระเพ็ด
ฝาง
พริกไทย
พลู
มะแขว่น
มะคําดีควาย
มะตูมแขก
มะแว้งเครือ
มะหาด
ยอบ้าน
ย่านาง
รางจืด
รางแดง
โรสแมรี
วานิลลา
ส้มแขก
ส้มควาย
สมอไทย
สมอพิเภก
สมุนไพรอื่นๆ
สํารอง
อบเชย

ชนิดพืช

พันธุพืช

หมายเหตุ : หากเจาหนาที่ตองการเพิ่ม กลุม ชนิด และพันธุพืช สามารถแจงที่กลุมทะเบียนเกษตรกร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมขอมูล
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ภาคผนวก 8 จํานวนเนื้อที่ขั้นต่ําที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรมการเกษตร

รายละเอียด

1. ขาว
2. พืชไร
3. ผัก
4. ไมดอก
5. ไมประดับ
6. สมุนไพร
7. ปลูกสวนปา หรือ ปลูกปาเศรษฐกิจ
แบบสวนเฉพาะ

เนื้อที่ตั้งแต 1 ไร ขึ้นไป
เนื้อที่ตั้งแต 1 ไร ขึ้นไป
เนื้อที่ตั้งแต 1 งาน ขึ้นไป
เนื้อที่ตั้งแต 1 งาน ขึ้นไป
เนื้อที่ตั้งแต 1 งาน ขึ้นไป
เนื้อที่ตั้งแต 1 งาน ขึ้นไป
อยางใดอยางหนึ่ง หรือ รวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต 1 ไร ขึ้นไป
และมีจํานวนตน ตั้งแต 100 ตนขึ้นไป
หากปลูกหลายชนิดรวมกันตองแจงขึ้นทะเบียนในคราวเดียวกัน

8. ปลูกไมผล หรือ ไมยืนตน
แบบสวนเดี่ยว หรือ สวนแซม

อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต 1 ไร ขึ้นไป
หากปลูกหลายชนิดรวมกันตองแจงขึ้นทะเบียนในคราวเดียวกัน
โดยใหอางอิงจํานวนตนตอไร ตามภาคผนวก 9
หากไมมีใหใชวิธีเทียบเคียงกับพืชที่มี และใหเปนไปตามหลักวิชาการ

9. ปลูกพืชแบบสวนผสม
เกษตรผสมผสาน หรือระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งอาจมีการเลี้ยงสัตว
หรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารวมดวย

บนเนื้อที่ตั้งแต 1 ไร ขึ้นไป
หากปลูกหรือเลี้ยงหลายชนิดรวมกันตองแจงขึ้นทะเบียนในคราว
เดียวกัน
โดยหากเปนการปลูกพืชใหอางอิงจํานวนตนตอไร ตามภาคผนวก 9
หากไมมีใหใชวิธีเทียบเคียงกับพืชที่มี และใหเปนไปตามหลักวิชาการ

10. เพาะเห็ด ทําผักงอก

อยางใด อยางหนึ่ง บนเนื้อที่ตั้งแต 30 ตารางเมตร ขึ้นไป
หากปลูกหลายชนิดรวมกันตองแจงขึ้นทะเบียนในคราวเดียวกัน

11. เพาะปลูกพืชในระบบโรงเรือนถาวร
12. ทํานาเกลือสมุทร
13. เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
13.1 ผึ้งพันธุ ผึ้งโพรง
13.2 ชันโรง
13.3 ครั่ง
13.4 จิ้งหรีด ดวงสาคู ไสเดือน
13.5 แมลงเศรษฐกิจอื่นๆ

ขนาดตั้งแต 6x12 เมตร (ขั้นต่ํา 72 ตารางเมตร) ขึ้นไป
เนื้อที่ตั้งแต 1 ไร ขึ้นไป
อยางใด อยางหนึ่ง จํานวนตั้งแต 10 รัง ขึ้นไป
จํานวนตั้งแต 20 รัง ขึ้นไป
จํานวนตั้งแต 5 ตน (ไมยืนตน) ขึ้นไป
อยางใด อยางหนึ่ง จํานวนตั้งแต 30 ตารางเมตร ขึ้นไป
ใหใชวิธีเทียบเคียงกับแมลงเศรษฐกิจขางตน
และใหเปนไปตามหลักวิชาการ
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กิจกรรมการเกษตร
14. พืชที่มีเงื่อนไขพิเศษ
14.1 กัญชง

14.2 กัญชา

14.3 กระทอม

รายละเอียด
(1) ปลูกกลางแจง เปนสมุนไพร
บนเนื้อที่ตั้งแต 30 ตารางเมตร (7.5 ตารางวา) ขึ้นไป
และตองมีจํานวนตนไมนอยกวา 6 ตน หรือ
(2) ปลูกกลางแจง เปนพืชไร (เสนใย) บนเนื้อที่ตั้งแต 1 ไรขึ้นไป
หรือ
(3) ปลูกในโรงเรือนถาวร เปนสมุนไพร ขนาดตั้งแต 30 ตารางเมตร
ขึ้นไป
(1) ปลูกกลางแจง เปนสมุนไพร
บนเนื้อที่ตั้งแต 30 ตารางเมตร (7.5 ตารางวา) ขึ้นไป
และตองมีจํานวนตนไมนอยกวา 6 ตน หรือ
(2) ปลูกในโรงเรือนถาวร เปนสมุนไพร ขนาดตั้งแต 30 ตารางเมตร
ขึ้นไป
ปลูกกลางแจง เปนสมุนไพร บนเนื้อที่ตั้งแต 1 งานขึ้นไป และตองมี
จํานวนตนไมนอยกวา 20 ตน

ทั้งนี้ การคํานวณเนื้อที่ขั้นต่ําของกิจกรรมการเกษตรสามารถนับรวมจากหลายแปลง หลายเอกสารสิทธิ์ได
โดยขอ 1 - 8 ไมจําเปนตองเปนแปลงที่อยูติดกัน สวนขอ 9 -14 ตองเปนแปลงที่อยูติดกันเทานั้น
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ภาคผนวก 9 อัตราแปลงไมผลไมยืนตนตอเนื้อที่เพาะปลูก 1 ไร (โดยประมาณหรือเปนไปตามหลักวิชาการ)
1. กลวยหอม
200
2. กลวยไข
200
3. กลวยน้ําวา
200
4. กระทอนเปรี้ยว
25
พันธุทับทิม
25
พันธุปุยฝาย
25
5. กาแฟ
170
พันธุโรบัสตา
170
พันธุอราบิกา
400
6. กานพลู
20
7. กระวาน
100
8. โกโก
150-170
9. ขนุน
25
10. เงาะ
20
11. จําปาดะ
25
12. จันทรเทศ
25
13. ชมพู
45
14. ทุเรียน
20
15. ทอ
45
16. นอยหนา
170
17. นุน
25
45
18. บวย
19. ปาลมน้ํามัน
22
20. ฝรั่ง
45
21. พุทรา
80
400
22. เสาวรส
23. พริกไทย
400
24. พลู
100
25. มะมวง
20
26. มะพราวแก
20
27. มะพราวออน
20
28. มะมวงหิมพานต
45
29. มะละกอ
(ยกรอง)
100
(ไมยกรอง)
175

ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน
ตน

30. มะนาว
31. มะปราง
32. มะขามเปรี้ยว
33. มะขามหวาน
34. มังคุด
35. ยางพารา
36. ลิ้นจี่
37. ลําไย
38. ละมุด
39. ลางสาด
40. ลองกอง
41. สมโอ
42. สมเกลี้ยง
43. สมตรา
44. สมเขียวหวาน
45. สมจุก
46. สาลี่
47. สะตอ
48. หนอไมไผตง
49. หมาก
50. หมอน
51. องุน
52. แกวมังกร
53. แอปเปล
54. อะโวคาโด
55. อินทผลัม
56. ยูคาลิปตัส

50 ตน
25 ตน
25 ตน
25 ตน
16 ตน
80 ตน
20 ตน
20 ตน
45 ตน
45 ตน
45 ตน
45 ตน
45 ตน
45 ตน
45 ตน
45 ตน
45 ตน
25 ตน
25 ตน
100-170 ตน
35 ตน
35 ตน
35 ตน
35 ตน
35 ตน
35 ตน
35 ตน

ตน
ตน
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ภาคผนวก 10 ลักษณะผลผลิตและหนวยผลผลิต
กําหนดรายงานน้ําหนักผลผลิตของพืชแตละชนิดตามหลักเกณฑของลักษณะผลผลิตที่จัดเก็บ และ
หนวยผลผลิตที่กําหนด ดังนี้
- น้ําหนักของลําตน ใบ ดอก ฝก ผล หรือเมล็ด
- น้ําหนัก สด หรือ แหง
- น้ําหนัก ฝกทั้งเปลือก หรือปอกเปลือก หรือสีฝดแลว เปนตน
ชื่อพืช
1. ขาวนาป ขาวนาปรัง

ลักษณะผลผลิต

หนวยผลผลิต
กิโลกรัม

6. ถั่วลิสง

เมล็ดขาวเปลือกที่นวดออกจากรวงขาวแลว
ความชื้นไมเกิน 14-15 %
เมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สีออกจากฝกแลว
ความชื้นไมเกิน 14%
เมล็ดขาวฟางที่สีออกจากชอแลว
ความชื้นไมเกิน 14%
เมล็ดถั่วเขียวที่กะเทาะเปลือกออกจากฝกแลว
ความชื้นไมเกิน 14%
เมล็ดถั่วเหลืองที่กะเทาะเปลือกออกจากฝกแลว
ความชื้นไมเกิน 14%
เมล็ดถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง

7. ออยโรงงาน

ลําตนออยที่ตดั ใบและยอดออกแลว

กิโลกรัม

8. มันสําปะหลัง

หัวมันสดทีผ่ านการทําความสะอาดเบื้องตนแลว

กิโลกรัม

9. ทานตะวัน

กิโลกรัม

10. หอมแดง

เมล็ดทานตะวันทีส่ ีออกจากจานดอกแลว
ความชื้นไมเกิน 14%
หอมแดงแหงทั้งตนรวมใบ ณ 7 วัน (หอมแดงเหยา)

11. กระเทียม

กระเทียมแหงทั้งตนรวมใบ ณ 90 วัน

กิโลกรัม

12. หอมหัวใหญ

หอมหัวใหญตดั จุกแลว ณ 7 วัน

กิโลกรัม

13. มันฝรั่ง

หัวมันฝรั่งสด

กิโลกรัม

14. พริกไทย

เมล็ดพริกไทยดํา

กิโลกรัม

15. สับปะรด

ผลสดที่ตดั จุกและตนออกแลว

กิโลกรัม

16. กาแฟ

สารกาแฟ ความชื้นไมเกิน 14 %

กิโลกรัม

17. ปาลมน้ํามัน

ผลปาลมน้ํามันทั้งทะลาย

กิโลกรัม

18. ยางพารา

ยางแผนดิบ

กิโลกรัม

19. มะพราว

มะพราวผลแกทั้งเปลือก

กิโลกรัม

20. พืชผักอื่น ๆ

ผลผลิตสด หลังทําความสะอาดเบือ้ งตนแลว

กิโลกรัม

2. ขาวโพดเลี้ยงสัตว
3. ขาวฟาง
4. ถั่วเขียว
5. ถั่วเหลือง

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

กิโลกรัม
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ลักษณะผลผลิตและหนวยผลผลิตของแมลงแตละชนิด
ที่

ชื่อแมลง

1.

ผึ้งพันธุ

2.

ผึ้งโพรง

3.

ชันโรง

4.

5.

6.

ครั่ง

จิ้งหรีด

ดวงสาคู

ลักษณะผลผลิต

หนวย
ผลผลิต

หนวยวัด

น้ําผึ้ง ที่ผานขบวนการยอยภายในตัวผึ้งพันธุ ทําการบมจนของเหลวนั้น
มีความเขมขนสูง หรือมีความชื้นนอยกวา 20%
น้ําผึ้ง ที่ผานขบวนการยอยภายในตัวผึ้งโพรง ทําการบมจนของเหลวนั้น
มีความเขมขนสูง จนน้ําผึ้งบมสุก
น้ําผึ้ง ที่ผานขบวนการยอยภายในตัวชันโรง ทําการบมจนของเหลวนั้น
มีความเขมขนสูง จนน้ําผึ้งบมสุก

กิโลกรัม

รัง

กิโลกรัม

รัง

กิโลกรัม

รัง

พรอพอลิส พรอพอริสเปนสารที่ชนั โรงงานรวบรวมมาจากยางไม โดยเฉพาะ
ยางที่เคลือบอยูบริเวณตาใบ มีลกั ษณะเปนยางเหนียว สีน้ําตาลสมถึงแดง
แลวแตชนิดของตนไม
พันธุชนั โรง เปนแมลงในวงศเดียวกับผึ้งมีพฤติกรรมเก็บน้ําหวานจากดอกไมและ
ละอองเกสรแตไมมีเหล็กใน มี 2 สกุล คือ Trigona และ Hypotrigona สายพันธุ
ที่สงเสริม เชน ชันโรงลาวีเซบ ชันโรงเพ็สดินาย ชันโรงขี้ยาแดง ชันโรงขี้ยาดํา

กิโลกรัม

กิโลกรัม

รัง

รัง

ครั่งดิบ (Stick Lac) เปนครั่งที่ผเู ลี้ยงกะเทาะ หรือแกะออกจากกิ่งตนไมที่ใช
เลี้ยงครั่ง เหลือแตเนื้อครั่ง จะมีวตั ถุเจือปนอยูหลายอยาง เชน ชัน สีครั่ง ขี้ผึ้ง
ซากของแมครั่งที่ตาย กิ่งหรือเปลือกไม เปนตน
พันธุครั่งดิบ เปนครั่งตัวเมียทีส่ มบูรณแกเต็มที่ แตยังไมถึงระยะที่ครั่งออกตัว
ภายนอกของรังครั่งจะตองหนาเกาะหุมรอบกิ่ง หรือเกือบรอบกิ่ง และเกาะยาว
ไปตามกิ่งไมขาดเปนตอนๆ เมื่อบีด้ ูภายในชองรังจะมีตัวครั่งรูปรางกลมซึ่งมีสีแดง
อยูแสดงวาครั่งยังมีชีวิตและสมบูรณ สามารถคัดไปทําพันธุได
ตัวจิ้งหรีด เปนตัวจิ้งหรีดที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 35 -60 วัน เพศผูจะมีปกคู
หนายนสามารถทําใหเกิดเสียงโดยการใชปกคูหนาถูกัน เพศเมียจะมีอวัยวะ
วางไขยาวแหลมคลายเข็มยื่นออกมาจากสวนทอง
ขันไขจิ้งหรีด เปนภาชนะสําหรับวางไขจิ้งหรีด ใชดินรวนปนทรายและแกลบเผา
หรือวัสดุอื่นๆ ใสขันสําหรับอาบน้าํ ใชเฉพาะในชวงที่มีจิ้งหรีดตัวเต็มวัยที่จะ
วางไข
ตัวหนอนดวงสาคู เปนตัวหนอนที่มีอายุเฉลีย่ ประมาณ 40- 35 วัน
มีสีเหลืองปนน้ําตาล
พอแมพันธุดวงสาคู เปนตัวดวงสาคูที่มีอายุเฉลีย่ ประมาณ
90 -184 วัน มีสีน้ําตาลอมสมหรือน้ําตาลปนดําปากยาวแบบบางมีงวงโคง
มีจุดแตมสีน้ําตาลเขมกระจายบริเวณดานบนของอกปลองแรก
ตัวเมียมีงวงเรียวเล็กไมมีแผงขนทีป่ ลายงวง ตัวผูมีงวงสั้นอวนมีแผงขนที่ปลายงวง

กิโลกรัม

ตน

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

บอ

ขัน

ขัน

กิโลกรัม

กาละมัง

คู

คู
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ภาคผนวก 11 ตราสัญลักษณและตัวอยางเมื่อประทับตราสัญลักษณในสมุดทะเบียนเกษตรกร

ตัวอยางเมื่อประทับตราสัญลักษณในหนาขอมูลพื้นฐานของสมุดทะเบียนเกษตรกร
(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
จากเครื่องโดยแสดงคาที่กําหนดจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพได หรือโดยการใสกระดาษเขาไปในเครื่องได
เปนอยางนอย
3. เปนระบบการพิมพแบบแนวราบ (FLATBED) เพื่อปองกันการติดขัดของเอกสารระหวางพิมพ
สามารถพิมพเอกสารทั้งในรูปแบบสมุด (PASSBOOK) และกระดาษธรรมดา ไดเปนอยางนอย
4. สามารถทํางานรวมกับระบบตางๆ ของกรมสงเสริมการเกษตรได โดยรูปแบบตัวอักษรที่พิมพ
ออกมานั้น ตองเหมือนหรือคลายกับรูปแบบตัวอักษรที่กรมสงเสริมการเกษตรใชอยู และผานการทดสอบ
กับระบบงานของกรมสงเสริมการเกษตร โดยสามารถพิมพงานไดอยางถูกตองตามกําหนด
5. สามารถปรับระยะหางระหวางหัวพิมพและเอกสารโดยอัตโนมัติได
6. สามารถวางสมุด หรือกระดาษธรรมดาที่ชองปอนกระดาษตรงตําแหนงใดก็ได และสามารถสั่งพิมพกอน
หรือหลังใสสมุด หรือกระดาษธรรมดาได
7. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 240 x 360 dpi
8. มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 370 CPS ใน Draft Mode (ที่ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว)
9. มีความกวางของพื้นที่พิมพไมนอยกวา 240 mm หรือ 94 ตัวอักษร ที่ 10 CPI ไดเปนอยางนอย
10. สามารถตั้งการเวนระยะระหวางบรรทัดไดที่ 1/6 นิ้ว ไดเปนอยางนอย
11. สามารถพิมพขนาดตัวอักษรตอนิ้วไดที่ 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
ที่สามารถเชื่อมตอกับระบบปฏิบัติการได
17. มีคมู ือการใชงานภาษาไทย สายไฟฟา และสายเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร อยางนอย 1 ชุด
18. มีหมึกพิมพจํานวนไมนอยกวา 5 ชุด
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ที่ปรึกษา
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง
นางอัญชลี สุวจิตตานนท
นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
ผูจัดทํา

นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย
นายรังสี มุลิ
นายกีรเดช โรจนกิจอนันต
นางสาวจารุพรรธน เพ็งจันทร
นางสาวลักขณา แกวปญญา

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผูอํานวยการกลุมทะเบียนเกษตรกร
กลุมทะเบียนเกษตรกร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุมทะเบียนเกษตรกร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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