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1คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

นิยามศัพท์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
	 อ้างอิงจากระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการ 
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร	พ.ศ.	2560	ข้อ	6	ให้นายทะเบียนกำาหนดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นรายสินค้า	หรือ 
รายครัวเรือนได้ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้	หลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นไปตาม 
ที่หน่วยงานรับขึ้นทะเบียนกำาหนด	รายละเอียดในภาคผนวก	2
	 กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับข้ึนทะเบียน	จึงขอกำาหนดนิยามศัพท์ในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
ดังนี้
 นิยามศัพท์ทั่วไป 
	 1.	เกษตรกร	หมายถึง	บคุคลธรรมดาทีป่ระกอบการเกษตร	หรอืนิตบิคุคลทีม่วีตัถุประสงคใ์นการประกอบ 
การเกษตร	และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร	
	 2.	ครัวเรือน	หมายถึง	บุคคลคนเดียว	หรือหลายคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานที่อยู่เดียวกันและจัดหา 
หรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำาเป็นแก่การครองชีพร่วมกันทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร	เมื่อถูกนำา
ไปใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐต่างๆ	
	 ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2556	เป็นต้นมา	กำาหนดให	้1	ทะเบียนบ้านเท่ากับ	1	ครัวเรือน
	 3.	ครัวเรือนเกษตร	หมายถึง	บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่ประกอบการเกษตร
	 4.	ประกอบการเกษตร	หมายถึง	การปลูกพืช	การทำานาเกลือสมุทร	และการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคหรือจำาหน่ายหรือใช้งานในฟาร์ม	 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันทั้งนี้	
การประกอบการเกษตรที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนและการคำานวณเนื้อที่ขั้นต่ำา	รายละเอียดในบทที	่2 
และภาคผนวกที	่8
	 5.	นิติบุคคล	หมายถึง	นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตร
	 6.	ผูข้อขึน้ทะเบยีน	หมายถงึ	(1)	บคุคลธรรมดา	ซึง่ประกอบการเกษตรและเป็นผู้ขอขึน้ทะเบียนเกษตรกร 
ในนามครัวเรือน	(2)	บุคคลที่ได้รับมอบอำานาจจากผู้มีอำานาจของนิติบุคคลให้เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ในนามนิติบุคคล
	 7.	หน่วยงานรับขึ้นทะเบียน	หมายถึง	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนให้ดำาเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
	 8.	ผู้รับขึ้นทะเบียน	หมายถึง	เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียนแล้วแต่กรณี	 ให้ทำาหน้าที่รับขึ้นทะเบียน
เกษตรกร
	 9.	แบบคำาร้อง	หมายถึง	 เอกสารที่นายทะเบียนกำาหนดขึ้นสำาหรับใช้บันทึกข้อมูลเกษตรกรเพื่อเป็น
หลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
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นิยามศัพท์ในแบบ ทบก.
	 1.	หัวหน้าครัวเรือน	หมายถึง	เกษตรกรที่ได้รับมอบหมายจากครัวเรือนเกษตรให้เป็นผู้แจ้งข้อมูล 
ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	โดยไม่จำาเป็นต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน
	 2.	อาชีพหลัก	หมายถึง	อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่	ในการประกอบกิจกรรมนั้นๆ	กรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ที่มีเงินเดือนประจำา	ให้ถือว่าอาชีพหลักคือรับเงินเดือนประจำา
	 3.	อาชีพรอง	 หมายถึง	 อาชีพที ่ใช้เวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก	 อย่างไรก็ตาม 
มีความเป็นไปได้ว่าบุคคลอาจมีอาชีพหลัก	ไม่มีอาชีพรอง
	 4.	 รับเงินเดือนประจำา	 หมายถึง	 อาชีพของบุคคลที่เป็นข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 พนักงานรัฐวิสาหกิจ	
ข้าราชการการเมืองเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พนักงานบริษัท	ลูกจ้างที่รับเงินเป็นรายเดือน
	 5.	รับจ้างทางการเกษตร	หมายถึง	การรับจ้างดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่กับกระบวนการผลิต 
สินค้าเกษตร	เช่น	ไถ	พรวน	ปลูก	ดายหญ้า	สูบน้ำา	ใส่ปุ๋ย	เก็บเกี่ยว	โดยได้รับค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินสดหรือ
ไม่เป็นเงินสด
	 6.	ประกอบธุรกิจการค้า	หมายถึง	การดำาเนินกิจกรรมค้าขายภายใต้การบริหารจัดการและมีรายรับ
รายจ่ายของตนเอง
	 7.	รับจ้างทั่วไป	หมายถึง	การรับจ้างดำาเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	
เช่น	รับจ้างก่อสร้าง	รับจ้างขนส่ง	เป็นต้น
	 8.	ระบบเกษตรอัจฉริยะ	(Smart	Farm	หรือ	Intelligent	Farm)	หมายถึง	การทำาเกษตรสมัยใหม	่			
ในยุคโลกาภิวัตน์	ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์	เครื่องจักรกลทางการเกษตร	ฯลฯ	ที่มีความแม่นยำาสูงเข้ามา
ช่วยในการทำางาน	โดยให้ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อม	ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด
	 	 8.1	ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ	หมายถึง	การนำาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเข้ามาประยุกต์ใช้ภายใน
โรงเรือนเป็นระบบปิด	เพื่อให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนได้ง่ายชื้น	เช่น	อุณหภูมิความชื้น	
ปริมาณแสงแดดที่พืชจะได้รับ	เป็นต้น	ซึ่งจะถูกควบคุมโดยระบบโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ	เหมาะสำาหรับการปลูกพืช 
เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง
	 	 8.2	ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัต	ิ	
	 	 	 ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัต	ิหมายถึง	ระบบใดๆ	หรือกลไกที่สามารถเริ่มทำางานได้ด้วยตัวเอง	โดย
ทำางานตามโปรแกรมที่วางไว	้เช่น	ระบบรดน้ำาอัตโนมัต	ิระบบตรวจวัดความชื้นในดินโดยระบบอัตโนมัต	ิเป็นการ
ใช้กลไกคอมพิวเตอร์	หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม	จะทำางานถูกต้องต่อเมื่อมีการวางแผนเป็นระบบ	ระบบ
เซ็นเซอร์กึ่งอัตโนมัติ	 หมายถึง	 ระบบที่ทำางานคล้ายกับระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติแต่ไม่สามารถที่จะทำางานได้ด้วย
ตนเองตลอดครบวงจรของระบบ	ต้องมีคนหรือระบบการทำางานอื่นๆ	ที่สั่งการเข้ามาช่วยในการดำาเนินงาน
	 	 8.3	ระบบ	 IOT	 (Internet	 Of	 things)	 หมายถึง	 การที่อุปกรณ์ต่างๆ	 สิ่งต่างๆ	 ได้ถูกเชื่อมโยง
ทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต	ทำาให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ	ผ่านทางเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต	 เช่น	 การเปิด-ปิด	 อุปกรณ์ภายในโรงเรือนเพื่อการเกษตร	 การสั่งการระยะไกลเพื่อควบคุมการ
ทำางานของระบบให้น้ำาเพื่อการเกษตร	เป็นต้น
	 9.	สมาชิกในครัวเรือน	หมายถึง	สมาชิกผู้อยู่อาศัย	กินและใช้เครื่องอุปโภคบริโภคร่วมกัน	อาจเป็น
สมาชิกในครัวเรือนตามทะเบียนบ้านหรืออยู่ต่างทะเบียนบ้านก็ได้
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	 10.	รายได้/หนี้สิน	ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร	ในปีที่ผ่านมา	(พฤษภาคม	2564	ถึง	
เมษายน	2565)
	 	 10.1	รายได้	หมายถึง	รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรและรายได้จากแหล่งอื่น	ๆ	ที่ได้รับ 
ในปีที่ผ่านมา	(ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)
			 	 	 1)	รายได้ในภาคเกษตร	หมายถึง	รายได้จากการประกอบกิจกรรมการเกษตร
			 	 	 2)	รายได้นอกภาคเกษตร	หมายถึง	รายได้ที่มาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมการเกษตร
	 	 10.2	หนี้สิน	หมายถึง	หนี้ที่กู้ยืมจากแหล่งเงินทุนต่างๆ	ทั้งที่เป็นสถาบันการเงิน	บุคคล	และ
สถาบันต่างๆ	ที่ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย	เช่น	นายทุน	พ่อค้า	ในปีที่ผ่านมา
				 	 	 1)	หน้ีสินในภาคเกษตร	หมายถึง	การกู้ยืมมาเพ่ือการลงทุนในการประกอบกิจกรรมการเกษตร
									 	 2)	หนี้สินนอกภาคเกษตร	 หมายถึง	 การกู้ยืมมาเพื่อเป็นประโยชน์นอกเหนือจากการลงทุน
ในการประกอบกิจกรรมการเกษตร	เช่น	การประกอบอาชีพอื่นๆ	การบริโภค	การศึกษา
	 11.	 เครื่องจักรกลการเกษตร	หมายถึง	เครื่องจักรที่ใช้ในงานเกษตร	ซึ่งอาจมีการใช้เพื่อการอื่นด้วยก็ได้ 
แบ่งเป็น	8	หมวด	อธิบายเฉพาะบางรายการ	ดังนี้
	 	 11.1	 เครื่องต้นกำาลัง	 หมายถึง	 อุปกรณ์ที่ใช้เป็นต้นกำาลังขับเคลื่อน	 หรือฉุดลากเครื่องมือต่างๆ	
เช่น	รถแทรกเตอร	์เครื่องยนต์เกษตรสูบเดียว	รถไถเดินตาม	เครื่องปั่นไฟ	เป็นต้น
	 	 	 1)	เครื่องปั่นไฟ	(Generator)	หมายถึง	อุปกรณ์กำาเนิดไฟฟ้า	ต้นกำาลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซล
หรือเครื่องยนต์เบนซิน
	 	 	 2)	เครื่องยนต์เกษตรดีเซล	(สูบเดียว)	9-14	แรงม้า	หมายถึง	เครื่องยนต์ต้นกำาลังขนาด	1	สูบ 
ที่ใช้น้ำามันดีเซล	ใช้เป็นต้นกำาลังในอุปกรณ์ในการทำาการเกษตร	เช่น	รถแทรกเตอร์	รถไถเดินตาม	เครื่องสูบน้ำา	
	 	 	 3)	เครื่องยนต์เกษตรเบนซิน	หมายถึง	เครื่องยนต์ต้นกำาลังขนาด	1	สูบ	ที่ใช้น้ำามันเบนซิน	
ใช้เป็นต้นกำาลังในอุปกรณ์ในการทำาการเกษตร	เช่น	เครื่องสูบน้ำา	เครื่องปั่นไฟ
	 	 	 4)	เซลล์แสงอาทิตย	์หรือ	เซลล์สุริยะ	(Solar	cell)	หรือ	เซลล์โฟโตวอลเทอิก	(Photovoltaic	
cell)	หมายถึง	อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำาหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า	
	 	 11.2	เครื ่องมือเตรียมดิน	 หมายถึง	 อุปกรณ์เตรียมดินเพื ่อการเพาะปลูก	 ชนิดติดท้าย 
รถแทรกเตอร์หรือมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัว
	 	 	 1)	ผาลไถ	3-4	จาน	หรือ	ไถบุกเบิก	หมายถึง	อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์	ใช้ไถ
เตรียมดินขั้นแรก	ผาลไถมีจำานวน	3	หรือ	4	จาน	
	 	 	 2)	ผาลพรวน	5-7	จาน	หรือ	ผาลพวง	หมายถึง	อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ใช้ไถ
ย่อยดิน	ผาลไถมีจำานวน	5	จาน	6	จาน	หรือ	7	จาน
	 	 	 3)	ไถระเบิดดินดาน	 (ริปเปอร์)	 หมายถึง	 อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์	 ใช้ไถทำาลาย
ชั้นดินดาน	ขาไถระเบิดดินดานมีจำานวน	1	–	5	ขา	
	 	 	 4)	ไถหัวหมู	 หมายถึง	 อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์	 ใช้ไถเตรียมดินขั้นแรก	ผาลไถ 
มีจำานวน	1	จานขึ้นไป
   5)	พรวน	2	แถว	หมายถึง	อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์	ใช้ไถย่อยดิน	จานพรวน 
มีจำานวน	20	จานขึ้นไป
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	 	 	 6)	รถตีดิน	 (แบบตีนตะขาบ)	 หมายถึง	 เครื่องต้นกำาลังที่ใช้ขับเครื่องมือเตรียมดินแบบ
โรตารี่เคลื่อนที่โดยล้อแบบตีนตะขาบ
	 	 	 7)	จอบหมุน	(โรตารี่)	ติดท้ายรถแทรกเตอร	์หมายถึง	อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ใช้
ไถย่อยดิน	ทำางานในลักษณะการหมุนตีดิน	โดยต่อพ่วงจากเพลาอำานวยกำาลังของรถแทรกเตอร์
	 	 	 8)	เครื่องมือปรับหน้าดิน	(Land	Leveling)	หมายถึง	เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการผิวหน้าดิน 
เดียวกันที่ยังมีความต่างระดับ	 ให้มีความราบเรียบและมีระดับที่สม่ำาเสมอกันมากขึ้น	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
จัดการเพาะปลูกดีขึ้น	ต้นพืชมีการเจริญเติบโตที่สม่ำาเสมอกันทั้งแปลง	
	 	 11.3	เครื ่องปลูก/เครื ่องมือหยอด	หมายถึง	 เครื ่องปลูก	หรือเครื ่องหยอด	ชนิดติดท้าย 
รถแทรกเตอร์หรือมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัว
	 	 	 1)	เครื่องเพาะกล้า	หมายถึง	เครื่องมือที่ทำาการผลิตกล้าข้าวใช้กับเครื่องดำานา
	 	 	 2)	รถดำานาแบบเดินตาม	หมายถึง	อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปลูกกล้าข้าว	ใช้คนเดินตามเคร่ืองปลูก	
เครื่องต้นกำาลังเป็นเครื่องยนต์สูบเดียว
	 	 	 3)	รถดำานาแบบนั่งขับ	 อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกกล้าข้าว	 เครื่องต้นกำาลังเป็นเครื่องยนต์ 
สูบเดียวใช้คนนั่งขับเครื่องปลูก	เครื่องยนต์ต้นกำาลังมีจำานวน	2-3	สูบ
	 	 	 4)	เครื่องหยอดข้าว	หมายถึง	อุปกรณ์ใช้ในการปลูกข้าว	แบบติดท้ายรถไถเดินตาม	หรือ
ติดท้ายรถแทรกเตอร์
	 	 	 5)	เครื่องพ่น/หว่านข้าว	หมายถึง	อุปกรณ์ใช้ในการปลูกข้าวแบบเครื่องยนต์สะพายหลัง	
ทำางาน	โดยอาศัยแรงลมจากเครื่องยนต์ในการหว่านข้าว	หรือแบบที่ใช้ต่อพ่วงท้ายแทรกเตอร์
	 	 	 6)	เครือ่งปลกูมนัสำาปะหลงั	หมายถึง	อปุกรณใ์ชใ้นการปลกูทอ่นพนัธ์ุมันสำาปะหลงัต่อพว่งทา้ย 
รถแทรกเตอร์
	 	 	 7)	เครื่องปลูกอ้อย	หมายถึง	อุปกรณ์ใช้ในการปลูกท่อนพันธุ์อ้อยต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
	 	 	 8)	เครื่องปลูกข้าวโพด	หมายถึง	อุปกรณ์ใช้ในการปลูกข้าวโพดต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
	 	 11.4	 เครื่องมือดูแลรักษา	หมายถึง	เครื่องมือดูแลรักษาพืช	ประเภทเครื่องพ่นยา	เครื่องใส่ปุ๋ย	ฯลฯ 
ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์	หรือ	มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัว
	 								 1)	โดรน	(DRONE)	หมายถึง	เครื่องมือที่จัดอยู่ในประเภทอากาศยานไร้คนขับ	พัฒนานำามา 
ใช้ในหลายรูปแบบ	เช่น	การนำาโดรนมาติดกล้องเพื่อสามารถถ่ายภาพมุมสูง	เก็บข้อมูลภูมิศาสตร	์โดรนปฏิบัติการ 
พ่นสารเคม	ีปุ๋ย	ฮอร์โมนพืช	เป็นต้น	
	 								 2)	เครื่องตัดหญ้า	หมายถึง	เครื่องช่วยตัดและลดความสูงของหญ้า
	 								 3)	เครื่องสางใบอ้อย	หมายถึง	เครื่องที่ใช้สางใบอ้อย	จะทำาก่อนการเก็บเกี่ยวอ้อยประมาณ	
2	เดือน	เพื่อให้แรงงานเข้าตัดอ้อยได้สะดวก	โดยไม่ต้องเผา
	 	 11.5	 เครื่องมือเก็บเกี่ยว
									 	 1)	 เครื่องตัดอ้อยเป็นลำา	 หมายถึง	 เครื่องตัดอ้อยที่ไม่มีระบบตัดเป็นท่อนสั้นๆ	 ต่อพ่วงกับ 
รถแทรกเตอร์
									 	 2)	รถตัดอ้อยเป็นท่อน	หมายถึง	รถตัดอ้อยที่มีระบบตัดเป็นท่อน
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	 	 11.6	 เครื่องสูบน้ำา
		 	 	 1)	เครื่องสูบน้ำาใช้เครื่องยนต์	 หมายถึง	 เครื่องสูบน้ำาที่ใช้ต้นกำาลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน	
หรือเครื่องยนต์ดีเซล	
				 	 	 2)	เครื่องสูบน้ำาใช้ไฟฟ้า	หมายถึง	เครื่องสูบน้ำาที่ใช้ต้นกำาลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า	
		 							 3)	เครื่องสูบน้ำา	หมายถึง	บ่อบาดาล/บ่อตอก	เครื่องสูบน้ำาที่สูบน้ำาจากน้ำาใต้ดิน

	 	 11.7	 รถบรรทุกการเกษตร	ไม่รวมถึงรถกระบะ	(รถปิ๊กอัพ)
	 	 11.8	 เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว	
	 	 	 เครื่องสับย่อย	 หมายถึง	 เครื่องลดขนาดเศษกิ่งไม้ใบไม้ให้เล็กลงเพื่อเหมาะแก่การนำาไป 
ใช้ประโยชน์	เช่น	ทำาปุ๋ย	ถ่านอัดแท่ง	อาหารสัตว์	เป็นต้น
	 12.	 แปลง	 หมายถึง	 ผืนท่ีดินท่ีประกอบการเกษตรขนาดย่อยสุดท่ีสามารถจำาแนกได้	 ในกรณีเอกสารสิทธ์ิ 
ฉบับเดียวแต่มีการแบ่งแยกที่ดินประกอบการเกษตรกันอย่างชัดเจน	ให้จำาแนกเอกสารสิทธิ์ฉบับนั้นออกเป็น
คนละแปลง
	 13.	การถือครองที่ดิน	หมายถึง	สิทธิในการครอบครองหรือใช้ที่ดินเพื่อทำาการเกษตร	ในลักษณะต่างๆ	
ของผู้ถือครอง	อาจเป็นเนื้อที่ของตนเอง	หรือเป็นเนื้อที่ไม่ใช่ของตนเอง	โดยแบ่งออกเป็น	3	ลักษณะ	คือ	 
ของครัวเรือน	เช่า	และอื่นๆ	ตามรายละเอียด	ดังนี้
	 	 13.1	ของครัวเรือน	 หมายถึง	 ที ่ด ินที ่ม ีเอกสารสิทธิ ์ตามกฎหมายหรือเอกสารแสดงว่า 
ได้เข้าถือครอง	เช่น	โฉนด	น.ส.4		น.ส.3		ส.ป.ก.4-01		ส.ค.1		กสน.5	และ	สทก.1	เป็นต้น	ที่ครอบครองโดย 
คนในครัวเรือน
	 	 13.2	 เช่า	หมายถึง	ที่ดินที่เช่าจากผู้อื่นโดยจ่ายค่าเช่าเป็นเงินสดหรือผลผลิต	ตามแต่จะตกลง
หรือทำาสัญญากับเจ้าของที่ดิน	
	 	 13.3	 อื่นๆ	หมายถึง	ที่ดินที่ผู้ถือครองเข้าไปทำาการเกษตร	โดยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือไม่ได้จ่ายค่าเช่า
เช่น	ที่ดินที่บุคคลอื่นอนุญาตให้ทำาประโยชน์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
	 14.	นิยามศัพท์เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน	หมายถึง	ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายหรือเอกสารที่แสดงว่า
ได้เข้าถือครอง	เช่น	โฉนด	น.ส.4	น.ส.3	ส.ป.ก.4-01	ส.ค.1	กสน.5	และ	สทก.1	เป็นต้น	โดยความหมายของ
เอกสารสิทธิ์บางชนิด	ดังนี้
	 	 14.1	 น.ส.3	หนังสือรับรองการทำาประโยชน	์หรือ	มาตรา	1	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	พ.ศ.2497 
ได้ให้ความหมายว่าเป็น	หนังสือคำารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า	ได้ทำาประโยชน์ในที่ดินแล้ว	จะต้องเป็นที่ดินที่
ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินได้ครอบครองและทำาประโยชน์แล้ว	 และเป็นที่ดินที่สามารถออกหนังสือรับรองการทำาประโยชน์	
ได้ตามกฎหมาย	คือ	จะต้องไม่ใช่ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน	เช่น	ทางน้ำา	ทางหลวง	ทะเลสาบ	ที่ชายตลิ่ง 
ที่เขา	ที่ภูเขา	ที่เกาะ	 ในการดำาเนินการออกหนังสือรับรองการทำาประโยชน์	พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกให้แก่ 
ผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ทำาประโยชน์ในที่ดินครบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้กำาหนดไว้		การออกหนังสือรับรองการ
ทำาประโยชน์มีความสำาคัญแก่ราษฎรเป็นอย่างมากเพราะสามารถจะใช้เป็นหลักฐานในการแสดงการครอบครอง
ของเจ้าของที่ดิน	 แต่การออกหนังสือรับรองการทำาประโยชน์จะต้องมีการรังวัดตรวจสอบจำานวนเนื้อที่ให้แน่นอน
และมีการปักหลักกำาหนดเขตที่ดิน	โดยหนังสือรับรองการทำาประโยชน์มี	3	แบบ	ดังนี้
	 	 	 (1)	แบบ	น.ส.3	ก.	ใช้ในการออกหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่าย 
ทางอากาศ
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	 	 	 (2)	แบบ	น.ส.3	ข.	 ใช้ในการออกหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ในท้องที่ที ่ไม่มีระวาง 
รูปถ่ายทางอากาศ
	 	 	 (3)	แบบ	น.ส.3	ใช้ในการออกหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ในท้องที่อื่นนอกจากที่ระบุ 
ไว้ข้างต้น
	 	 14.2	 ส.ป.ก.4	 คือ	 หนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในที่ของรัฐไม่ใช่เอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	จะไม่สามารถโอนสิทธิ์การทำาประโยชน์ในพื้นที่ให้แก่บุคคลอื่นได	้ยกเว้น	คู่สมรส	บุตร	เท่านั้น 
มีแบบต่างๆ	เช่น	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

	 	 14.3	กสน.	 เป็นหนังสือแสดงการทำาประโยชน์	 ซึ่งออกให้นิคมสหกรณ์	 ตาม	พ.ร.บ.	 จัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.	 2511	 การได้สิทธิ์ในที่ดินของสมาชิกนิคมสหกรณ์	 การจัดการที่ดินลักษณะนี้	 กฎหมาย
มุ่งที่จะให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินที่ได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน	 (โฉนดที่ดินหรือตราจองที่ตราว่าได้ทำา
ประโยชน์แล้ว)	หรือสิทธิ์ครอบครอง	(น.ส.3)	เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์นั้นๆ	ปฏิบัติตามกฎหมายไว	้คือ
	 	 	 (1)	เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์ได้ทำาประโยชน์ที่ดินแล้ว
   (2)	เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี
   (3)	ชำาระเงินค่าช่วยทุนรัฐบาลเรียบร้อย
   (4)	ชำาระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว	
	 	 	 	 สมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติครบตามหลักเกณฑ์	ทั้ง	4	ข้อ	ดังกล่าว	กรมส่งเสริม 
สหกรณ์จะออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์น้ัน	ๆ	เพ่ือนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดำาเนินการที่ตนเป็นสมาชิกอยู่	เมื่อได้รับอนุญาตแล้วสมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้นั้นก็สามารถนำาหลักฐานดังกล่าวไป 
ออกโฉนดที่ดินหรือ	น.ส.	3	ผู้ได้มาซึ่งที่ดินจะโอนที่ดินไปให้ผู้อื่นไม่ได้	นอกจากตกทอดทางมรดกหรือโอนไปยัง
สหกรณ์ที่เป็นสมาชิกอยู่	และภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว	ที่ดินนั้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีด้วย	
	 	 14.4	 น.ค.	ม	ี2	แบบ	คือ	น.ค.1	และ	น.ค.	3		
   (1)	น.ค.	1	คือ	ที่ดินเขตนิคม	การเข้าครอบครองทำาประโยชน์	กรรมสิทธิ์เป็นของรัฐ
   (2)	น.ค.	3	เป็นเอกสารที่ออกสืบเนื่องจาก	น.ค.1	ซึ่งเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์
ในเขตนิคมสร้างตนเอง	โดยกรมประชาสงเคราะห	์(ปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)	จะเป็นผู้ออกให	้กับ 
บคุคลทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกให้เปน็สมาชกินิคมตามมาตรา	11	แหง่พระราชบญัญตัจัิดทีด่นิ	เพือ่การครองชพี	พ.ศ.	2511 
ต่อมาเมื่อสมาชิกของนิคมได้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตเกินกว่า	5	ป	ีได้ชำาระเงินช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลง
ไปแล้ว	และชำาระหนี้สินเกี่ยวกับกิจการนิคมให้ทางราชการแล้ว	ก็จะได้รับหนังสือแสดงการทำาประโยชน	์ (น.ค.3) 
เป็นหลักฐาน	สมาชิกนิคมสร้างตนเองที่ได้รับ	หนังสือแสดงการทำาประโยชน	์(น.ค.3)	แล้ว	มาตรา	11	วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	2511	บัญญัติให้สามารถนำาหลักฐานดังกล่าวขอโฉนดที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินได	้ถ้าเป็นการขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา	59	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	
จะต้องยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำานักงานที่ดินจังหวัด	สำานักงานที่ดินจังหวัดสาขา	หรือสำานักงานที่ดินส่วน
แยกที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตอำานาจถ้าเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสำารวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา	 58	 ทวิ 
วรรคสอง	 (1)	 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดำาเนินการเดินสำารวจรังวัดออกโฉนด 
ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง	และได้เข้าไปทำาการสำารวจรังวัดถึงที ่ดินของผู้ใด	หากผู้นั ้นมีหลักฐาน	น.ค.3 
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ก็สามารถนำา	น.ค.3	 เป็นหลักฐานในการเดินสำารวจออกโฉนดที่ดินได้	 โฉนดที่ดินที่ได้ออกจากหลักฐาน	น.ค.3 
จะถูกกำาหนดห้ามโอน	 5	 ปี	 นับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดิน	 เว้นแต่ตกทอดทางมรดก	 และในกำาหนดเวลาห้ามโอนนี้
ที่ดินไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคด	ีทั้งนี้	ตามมาตรา	12	แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	2511
	 	 14.5	 ส.ท.ก.	คือ	หนังสืออนุญาตให้ทำาประโยชน์ได้ถูกต้องตามกฎหมายในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
เป็นการชั่วคราว	ได้คราวละ	5	ปี	ออกโดยกรมป่าไม	้สามารถตกทอดได้ทางมรดก	แบ่งเป็น	
	 	 	 (1)	ส.ท.ก.	1	ก.	อนุญาตให้ทำาประโยชน์	ได้ไม่เกิน	20	ไร่	ไม่เสียค่าธรรมเนียมในคราวแรก
	 	 	 (2)	ส.ท.ก.	2	ก.	คือ	ที่	ส.ท.ก.	1	ก	แต่เสียค่าธรรมเนียม	ในคราวต่อมา	
ดังนั้น	หาก	ส.ท.ก.	1	ก	ฉบับใดที่มีอายุเกิน	5	ปี	ในวันที่ขึ้นทะเบียนให้สันนิษฐานว่าอาจเปลี่ยนแปลงเป็น	ส.ท.ก.2	ก 
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ละเอียด	สำาหรับ	ส.ท.ก.1	ขออนุญาตเพื่อการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นทำาประโยชน	์ ไม่เกิน 
35	ไร่	และไม่ควรมีไม้ยืนต้นน้อยกว่า	20	ต้นต่อไร่

	 	 14.6	ส.ค.1	 คือใบแจ้งการครอบครองที่ดิน	 เป็นหลักฐานว่าตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่	
(ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง	ส.ค.	1	อีกแล้ว)	ส.ค.	1	ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดิน	เพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการ
ออกให้เพียงแต่เป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินเท่านั้น	ดังนั้น	ส.ค.	 1	จึงทำาการโอนกันได้เพียงแต่แสดงเจตนา
สละการครอบครองเท่านั้น	และไม่ยึดถือ	พร้อมส่งมอบให้ผู้รับโอนก็ถือว่าเป็นการโอนกันโดยชอบแล้ว	ผู้มี	ส.ค.1	
มีสิทธิ์นำามาขอออกโฉนด	หรือ	น.ส.3	น.ส.3	ก	และ	น.ส.3	ข	ได้ตามเงื่อนไขของทางราชการ
	 15.	 พ้ืนท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ	 หมายถึง	 พ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรมีการทำากิจกรรมการเกษตรในพ้ืนท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ	
แต่อนุโลมให้เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได	้เพื่อให้ทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร	และประมาณ
การผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆ	ได้อย่างถูกต้อง	โดยจะต้องมีผู้นำาชุมชนเป็นผู้รับรองการเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่	และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต้องไม่อ้างกรรมสิทธิ	์หรือถือครองพื้นที่นั้น	ทั้งนี้	ให้รวมถึงพื้นที่ใน
เขตป่าไม้	ป่าอุทยานแห่งชาต	ิป่าสงวนแห่งชาติ	ป่าชายเลน	และให้หมายรวมถึงประเภทเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย	
	 	 (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)	หนังสือรับรองของหน่วยงานราชการทหาร
	 	 (10)	แบบ	ทบ.9
	 	 (11)	หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินของรัฐแก้ไขความยากจน
	 	 (12)	บันทึกข้อตกลงการให้ใช้ที่ดินของส่วนราชการ
	 	 (13)	ใบรับเงินบำารุงท้องที่	ภ.บ.ท.	5	/	ภ.บ.ท.	6	และ	ภ.บ.ท.	11
	 	 (14)	พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์แต่ไม่สามารถนำาเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน	หรือหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าของที่ดิน	หรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ	ให้เข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่ที่เกษตรกรได้เข้า
ครอบครองทำากิจกรรมการเกษตรอยู่	มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได	้
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	 	 หากมีการประมวลผลจัดส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการ	มาตรการต่างๆ	พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และ
ประเภทเอกสารที่อยู่ในกลุ่มนี	้ จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์	 ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ	 มาตรการ	
หรือไม่	ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ	มาตรการนั้นๆ
	 16.	 เขตชลประทาน	หมายถึง	เขตพื้นที่ของการพัฒนาทรัพยากรน้ำา	โดยการจัดสรรน้ำาเพื่อใช้ประโยชน์
ในด้านเกษตรกรรม	ดังน้ัน	พ้ืนท่ีการเกษตรจึงถูกตีความให้อยู่ในหรือนอกเขตชลประทาน	อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน
	 	 16.1	นอกเขตชลประทาน	หมายถึง	พื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่อยู่นอกเขตชลประทาน
	 	 16.2	ในเขตชลประทาน	หมายถึง	พื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่อยู่ในเขตที่มีชลประทาน
	 17.	แหล่งน้ำาเพื่อการเกษตร	 หมายถึง	 แหล่งน้ำาที่เกษตรกรสามารถนำาไปใช้เพื่อการเพาะปลูกในแต่ละ
แปลงปลูก	ในปีการผลิตที่ผ่านมาว่าเป็นของตนเองหรือเป็นของสาธารณะ	ซึ่งแต่ละแปลงปลูกสามารถมีแหล่งน้ำา
มากกว่า	1	แหล่ง
	 	 17.1	บ่อน้ำาตื ้น	หมายถึง	แหล่งน้ ำาผิวดินที่สามารถขุดนำาน้ ำามาใช้รวมถึงลักษณะบ่อน้ำาที ่ใส่
ปลอกซีเมนต	์ไม	้คอนกรีต	หรือบ่อดินถาวรที่ใช้เป็นประจำา
	 	 17.2	บ่อบาดาล	หมายถึง	รูหรือปล่องที่เจาะถึงชั้นน้ำาใต้ดิน	ที่สามารถนำาน้ำาขึ้นมาใช้มีความลึก
จากผิวดิน	ไม่น้อยกว่า	10	เมตร
	 	 17.3	สระน้ำา	หมายถึง	แหล่งน้ำาผิวดินที่ถูกกักเก็บในพื้นที่ลุ่ม	สระที่ขุดเป็นที่เก็บกักน้ำา
	 	 17.4	ไม่มีแหล่งน้ำาสำาหรับเพาะปลูก	 หมายถึง	 พื้นที่ที ่ไม่มีแหล่งน้ำาในการเพาะปลูกทั้งที่เป็น 
ของตนเองและแหล่งน้ำาสาธารณะ
	 18.	วิธีการให้น้ำา	
	 	 18.1	สปริงเกลอร์	หมายถึง	ระบบให้น้ำาแบบฝนโปรย	จ่ายน้ำาเป็นวงกว้าง	ประมาณ	9	–	24	เมตร
	 	 18.2	มินิสปริงเกลอร์	หมายถึง	ระบบให้น้ำาแบบฝนโปรย	จ่ายน้ำาเป็นวงกว้าง	ประมาณ	4	–	8	เมตร
	 	 18.3	น้ำาหยด	หมายถึง	ระบบการให้น้ำาแบบเฉพาะจุด	เป็นระบบที่ใช้แรงดัน	5	-	10	เมตร	อัตรา
การไหลของหัวปล่อยน้ำา	2	-	8	ลิตรต่อชั่วโมง
	 19.	ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ตั้งแปลง/ฟาร์ม	ในระบบทะเบียนเกษตรกร	คือ	ค่าตัวเลข	X	Y	และ	Zone	
(ในระบบพิกัดแบบ	UTM)	หรือ	ค่าตัวเลข	ละติจูด	(Latitude)	ลองจิจูด	(Longitude)	(ในระบบพิกัดแบบ	GCS)	
ที่เป็นค่าบอกตำาแหน่งบนพื้นผิวโลกของแปลงกิจกรรมที่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร	โดยได้ค่าพิกัดจากเครื่อง	GPS	/
GPS	Application	ในโทรศัพท	์Smartphone	/	โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์อื่นๆ	เช่น	QGIS,	Google	Earth	
เป็นต้น	
	 	 พิกัดระบบ	UTM	พื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่ใน	Zone	47	โดยมีค่าตัวเลขโดยประมาณของ
ค่า	X	ตั้งแต่	320,000	จนถึง	820,000	และค่า	Y	ตั้งแต่	618,000	จนถึง	2,227,000	ส่วนพื้นที่ที่อยู่ใน	Zone	48	
จะเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออก	และภาคใต้บางส่วน	จะมีค่าตัวเลขโดยประมาณของ 
ค่า	X	ตั้งแต่	180,000	จนถึง	569,000	และค่า	Y	ตั้งแต่	666,000	จนถึง	2,040,000	ตัวอย่างค่าพิกัดกลาง
แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่จังหวัดนครสวรรค์	มีค่า	X	:	620306	Y	:	1735351	Zone	=	47	และค่าพิกัด 
กลางแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่จังหวัมหาสารคาม	มีค่า	X	:	318309	Y	:	1789832	Zone	=	48
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ตารางแสดงคค่าพิกัดที่ครอบคลุมพื้นที่และโซนที่ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย

	 ค่าพิกัด	X	 ระหว่าง	320,000	-	820,000	 ระหว่าง	180,000	-	569,000

	 ค่าพิกัด	Y	 ระหว่าง	618,000	-	2,227,000	 ระหว่าง	666,000	-	2,040,000

	 	 	 จังหวัดภายใน	สสก.4	ยกเว้น		

	 	 	 จ.เลย	(บางส่วน)	จ.หนองบัวลำาภู	 

   (บางส่วน)		จ.ขอนแก่น	(บางส่วน)		

	 	 	 จ.ชยัภูม	ิ(บางสว่น)		จ.นครราชสมีา		

	 	 	 (บางส่วน)

	 	 จังหวัดภายใน	สสก.2	ทั้งหมด	

	 	 จังหวัดภายใน	สสก.3		ยกเว้น	จ.ตราด	

	 	 (ทั้งจังหวัด)	จ.ปราจีนบุรี	(บางส่วน)	

	 	 จ.จันทบุรี	(บางส่วน)	จ.สระแก้ว	(บางส่วน)		

	 	 จังหวัดภายใน	สสก.5		ยกเว้น	

	 	 จ.นราธิวาส	(บางส่วน)	

	 	 จังหวัดภายใน	สสก.6	ทั้งหมด	

	 จังหวัดภายใน	ZONE	 จังหวัดภายใน	สสก.1	ทั้งหมด

 Zone 47 Zone 48

	 ละติจูด	 ระหว่าง	5.5000	–	20.5000

	 ลองจิจูด	 ระหว่าง	96.5000	–	106.0000

ระบบพิกัด GCS (Latitude,Longitude)

	 	 พิกัดระบบ	 GCS	 (ละติจูด	 ลองจิจูด)	 จะไม่มีการกรอกค่า	 Zone	 จะกรอกเพียงค่า	 ละติจูด	
(Latitude)	 และ	 ลองจิจูด	 (Longitude)	 ที่เป็นหน่วยทศนิยม	 4	ตำาแหน่งขึ้นไปเท่านั้น	 ซึ่งค่าละติจูดนั้น	 มีค่า
ระหว่าง	5.5000	–	20.5000	ส่วนค่าลองจิจูดนั้น	มีค่าระหว่าง	96.5000	–	106.0000	ตัวอย่างค่าพิกัดกลาง
แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่จังหวัดนครราชสีมา	มีค่าละติจูด	=	15.0612	และค่าลองจิจูด	=	102.0845

	 20.	สวนเดี่ยว	หมายถึง	การเพาะปลูกไม้ผล	ไม้ยืนต้นรวมถึงพืชกลุ่มอื่นๆ	ที่มีการเพาะปลูกชนิดเดียว	
ในแปลง/พื้นที่นั้นๆ	มีอาณาเขตของสวนเด่นชัด	สามารถบอกจำานวนต้นและเนื้อที่ของไม้ผล	ไม้ยืนต้นได้
	 21.	สวนแซม	หมายถึง	การปลูกพืชตั้งแต	่2	ชนิดขึ้นไปบนพื้นที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน	โดยปลูกพืช
แซมลงในระหว่างแถวของพืชหลัก
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	 การพิจารณาสวนแซม	(ไม้ผลไม้ยืนต้นเป็นพืชหลัก	ปลูกแซมด้วยพืชอายุสั้น-พืชล้มลุก)
	 1)	 พืชแซมที่ต้องการแสงมาก	 เช่น	ข้าว	มันสำาปะหลัง	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว	์หญ้าเลี้ยงสัตว์	สับปะรด	
ปลูกแซมได้ไม่เกิน	4	ปีแรกของการปลูกพืชหลัก	กรณีพืชแซมที่เป็นพืชเกื้อกูลกันจะไม่กำาหนดระยะเวลาการแซม
	 2)	 การคิดพื้นที่ปลูกของพืชแซม
	 	 -	 กรณีพืชหลัก	 ได้แก่	 ยางพารา	 ปาล์มน้ำามัน	 ไม้ผล	 ไม้ยืนต้น	 แซมด้วยพืชอายุสั้น	 (เฉพาะ
พืชแซมที่ต้องการแสงมาก	 เช่น	 ข้าว	มันสำาปะหลัง	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว	์ หญ้าเลี้ยงสัตว์	 สับปะรด)	หรือพืชอายุ
มากกว่า	1	ปี	หรือไว้หน่อไว้ตอ	สามารถคงพื้นที่	1	-	4	ปี	โดยคิดที่ร้อยละ	80	ของพื้นที่ปลูกของพืชหลัก
	 	 -	 กรณีพืชหลักเป็นไม้ผล	ไม้ยืนต้น	ต่างๆ	เช่น	มังคุด	มะพร้าว	แซมด้วยพืชที่เกื้อกูลกัน	สามารถ
ปลูกได้เต็มพื้นที่
	 22.	สวนผสม	 หมายถึง	 การเพาะปลูกพืชหลายชนิดปะปนกัน	 ในพื้นที่เดียวกัน	 มีอาณาเขตของสวน 
ที่แน่นอนแต่ระยะปลูกของพืชแต่ละชนิดไม่แน่นอน	และอาจมีการเลี้ยงสัตว์	 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาร่วมด้วย 
การคิดพื้นที่ปลูกของสวนผสมหากเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นให้นับเป็นจำานวนต้น	
	 23.	การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ	 หมายถึง	 แมลงที่สามารถนำามาเลี้ยงเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรและ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชนหรือระดับประเทศ	
	 24.	เกษตรกรรมยั่งยืน	 (Sustainable	 agriculture)	 หมายถึง	 การทำาการเกษตรที่ตอบสนองต่อ 
ความต้องการของผู้บริโภค	 เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม	และความสมดุลของสภาพธรรมชาติ	 เป็นระบบการผลิต 
ทางการเกษตรหรือระบบฟาร์มในรูปแบบต่างๆ	ท่ีเหมาะสมกับภูมินิเวศของแต่ละพ้ืนท่ี	จัดเป็นระบบการผลิตท่ีเหมาะสม 
(Appropriate	production	system)	ซึ่งจำาแนกตามลักษณะการผลิตว่าจะเน้นหนักด้านใด	หรือมีจุดเด่นที่ต่างกัน
ออกไปอย่างไร	มีรูปแบบระบบเกษตรกรรม	5	รูปแบบ	ได้แก่
	 	 24.1	 เกษตรผสมผสาน	(Integrated	farming)	เน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่าสองกิจกรรมขึ้นไป
ในเวลาเดียวกัน	 และกิจกรรมเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่ดินที่มีจำากัด	ในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	 	 	 -	 มีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต	่2	ชนิดขึ้นไป	ต้องทำาในเวลาและสถานที่เดียวกัน	
	 	 	 -	 เกิดการเกื้อกูลกันอย่างต่อเนื่องระหว่างกิจกรรม	เช่น	พืชกับพืช	ปลากับปลา	สัตว์กับปลา	
พืชกับสัตว์	ฯลฯ
	 	 	 -	 ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านรายได้	มีรายได้สม่ำาเสมอ
	 	 24.2	 เกษตรอินทรีย์	 (Organic	farming)	เน้นหนักการใช้วิธีการจัดการภายในฟาร์ม	โดยเฉพาะ 
การใชป้จัจัยการผลติจากธรรมชาต	ิเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศ	เสรมิสรา้งความหลากหลายทางชวีภาพ 
เน้นการปรับปรุงบำารุงดินด้วยอินทรียวัตถ	ุ
	 	 	 -	 ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต
	 	 	 -	 เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยคอก	และจุลินทรีย์
	 	 	 -	 ควบคุมการกำาจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ	กายภาพ	
	 	 	 -	 ไม่เป็นพืชตัดแต่งพันธุกรรม	(GMO)
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	 	 24.3	 เกษตรธรรมชาติ	(Natural	farming)	เน้นหนักการทำาเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติ	หรือรบกวน 
ให้น้อยที่สุดที่จะทำาได้	โดยการไม่ไถพรวน	ไม่ใช้สารเคมี	ไม่ใช้ปุ๋ยเคม	ีและไม่กำาจัดวัชพืช	แต่สามารถมีการคลุมดิน 
และใช้ปุ๋ยพืชสดได้	
	 	 	 -	 ระบบเกษตรกรรมที่เกื้อกูลกับระบบธรรมชาติ
	 	 	 -	 ไม่ไถพรวนดิน
	 	 	 -	 การไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือทำาปุ๋ยหมัก
	 	 	 -	 ไม่กำาจัดวัชพืช
	 	 	 -	 ไม่ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช
	 	 	 -	 เป็นพื้นที่ทำาการเกษตรไม่ใช่พื้นที่รกร้าง
	 	 24.4	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 (New	 theory	 agriculture)	 เน้นหนักการจัดการทรัพยากรน้ำาในไร่นา
ให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหาร	 โดยเฉพาะข้าวเอาไว้บริโภคในครัวเรือน	 รวมทั้งมีการผลิตอื่น	 ๆ	 เพื่อบริโภคและ
จำาหน่ายส่วนที่เหลือแก่ตลาด	เพื่อสร้างรายได้อย่างพอเพียง	
	 	 	 -	 เกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินทำากินน้อย
	 	 	 -	 มีแหล่งน้ำาในไร่นา	และมีน้ำาใช้เพียงพอสำาหรับกิจกรรมการเกษตร
	 	 	 -	 มีกิจกรรมการผลิตหลายชนิดโดยแบ่งพื้นที่เป็น	4	ส่วน	1)	ขุดสระเก็บกักน้ำา	2)	ปลูกข้าว
เพื่อให้มีข้าวในการบริโภค	3)	ไม้ผล	ไม้ยืนต้น	4)	สิ่งปลูกสร้าง	เช่น	ที่อยู่อาศัย	โรงเรือน	ฉาง
	 	 	 -	 ผลผลิตใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก
	 	 24.5	 วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม	(Agroforestry)	รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิต
ทางการเกษตรแบบผสมผสาน	ระหว่างด้านป่าไม้ควบคู่กับการเพาะปลูกพืชเกษตร	และครอบคลุมถึงการผลิต
ทางด้านปศุสัตว์และการประมง	ภายในพื้นที่หนึ่งๆ	โดยเน้นการจัดการนิเวศเกษตรเลียนแบบระบบนิเวศธรรมชาติ
ของป่าไม้
	 	 	 -	 เป็นการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน
	 	 	 -	 กิจกรรมการผลิตด้านป่าไม้ควบคู่กับการเพาะปลูกพืชเกษตร	
	 	 	 -	 มีต้นไม้ใหญ่และพืชหลายระดับ
	 	 	 -	 มีความหลากหลายทางชีวภาพ
	 25.	การรับรองมาตรฐานและหน่วยงานรับรอง
	 	 25.1	 ระบบ	PGS
	 	 	 	 ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	หรือ	PGS	(Participatory	Guarantee	System)	เป็นระบบ 
การรับรองคุณภาพโดยชุมชน	การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง	และต่อเนื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน	ภายใต้ 
หลักการพื้นฐาน	 ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 การเป็นเครือข่ายทางสังคม	 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู	้ ซึ่งกลุ่ม 
ผู้ผลิตสามารถเลือกใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหน่วยรับรองใดก็ได้มาเป็นมาตรฐานอ้างอิง	 โดยมีองค์กร 
เครือข่าย	PGS	เป็นหน่วยงานให้การรับรอง
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  25.2 มาตรฐาน Organic Thailand
	 	 	 	 สำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ต	ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้กำ�หนด 
ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตร	 เรื่อง	 เกษตรอินทรีย	์ เล่ม	 1	 :	 ก�รผลิต	 แปรรูป	 แสดงฉล�ก	 และจำ�หน�่ยผลผลิต
และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์	 (มกษ.	 9000	 เล่ม	 1	 –	 2552)	 เป็นม�ตรฐ�นทั่วไป	 ซึ่งครอบคลุมถึงผลิตผล
ที่ได้จ�กระบบก�รผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ระบบก�รผลิต	 ก�รแปรรูป	 ก�รบรรจุ	 ก�รแสดงฉล�กและ 
ก�รจำ�หน่�ย	ประกอบด้วยข้อกำ�หนด	9	ข้อ	ได้แก่	1)	ก�รเลือกพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย์	2)	ก�รว�งแผนผลิตพืชอินทรีย์	 
3)	ก�รเลือกพันธุ์	4)	ก�รจัดก�รและปรับปรุงบำ�รุงดิน	5)	ก�รจัดก�รศัตรูพืช	6)	ก�รเก็บเกี่ยวและก�รจัดก�ร
หลังก�รเก็บเกี่ยว	7)	ก�รบรรจุหีบห่อ	เก็บรักษ�	และขนส่ง	8)	ก�รแสดงฉล�ก	และก�รกล่�วอ้�ง	9)	ก�รบันทึก 
ข้อมูลก�รผลิตและก�รทวนสอบ	โดยมีกรมวิช�ก�รเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นหน่วยง�นให ้
ก�รรับรอง

  25.3 มาตรฐาน IFOAM
	 	 	 	 สหพันธ์เกษตรอินทรีย์น�น�ช�ติ	 (International	 Federation	 of	Organic	Agriculture	
Movements	–	IFOAM)	ได้จัดทำ�ม�ตรฐ�นเกษตรอินทรีย์	IFOAM	ซึ่งปัจจุบันหล�ยประเทศทั่วโลกยอมรับเป็น 
เกณฑ์ม�ตรฐ�นระบบเกษตรอินทรีย์ขั้นต่ำ�สำ�หรับสินค้�อินทรีย์เพื่อก�รนำ�เข้�	เช่น	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	ฮ่องกง 
สิงคโปร์	ม�เลเซีย	เป็นต้น	โดยสหพันธ์ฯ	ได้จัดตั้งหน่วยง�นชื่อ	International	Organic	Accreditation	Service	
–	IOAS	เพื่อทำ�หน้�ที่ให้บริก�รรับรองหน่วยง�นผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกภ�ยใต้กรอบม�ตรฐ�นเกษตร
อินทรีย์	IFOAM	สำ�หรับในประเทศไทย	สำ�นักง�นม�ตรฐ�นเกษตรอินทรีย์	หรือ	มกท.	(Organic	Agriculture	
Certification	Thailand	–	ACT)	ได้รับก�รรับรองระบบง�นเกษตรอินทรีย์	IFOAM	ซึ่งส�ม�รถให้บริก�ร
ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมในเรื่องก�รผลิตพืชอินทรีย์	 ก�รปฏิบัติ	 หลังก�รเก็บเกี่ยวและก�รแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์	ก�รเก็บผลิตผลจ�กธรรมช�ต	ิก�รผลิตปัจจัยก�รผลิตเพื่อก�รค้�	ก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�อินทรีย 
	และร�ยก�รอ�ห�รอินทรีย์
	 	 25.4	 ม�ตรฐ�นเกษตรอินทรีย์อื่น	ๆ
	 	 	 	 ม�ตรฐ�นเกษตรอินทรีย์อื่นๆ	เช่น	ม�ตรฐ�นระบบเกษตรอินทรีย์สหภ�พยุโรป	(EU)	ม�ตรฐ�น 
ระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริก�	(National	Organic	Program	–	NOP)	ม�ตรฐ�นระบบเกษตรอินทรีย์แคน�ด� 
(Canada	Organic	Regime	–	COR)	ม�ตรฐ�นระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น	(Japanese	Agricultural	Standard	
–	Organic	JAS	mark)	เป็นต้น
	 26.	เกลือสมุทร	หม�ยถึง	เกลือทะเลที่ผลิตขึ้นโดยก�รนำ�น้ำ�ทะเลขึ้นม�ต�กแดดให้น้ำ�ระเหยไปเหลือแต่ 
ผลึกเกลือตกอยู่	ประกอบด้วย	น�วัง	น�ต�ก	น�เชื้อ	และน�ปลง	โดยจังหวัดจันทบุร	ีฉะเชิงเทร�	ชลบุร	ีเพชรบุรี	
สมุทรสงคร�ม	และจังหวัดสมุทรส�คร	มีช่วงเวล�ก�รทำ�ในช่วงฤดูแล้ง	ตั้งแต่วันที่	1	ตุล�คม	-	31	พฤษภ�คม
ของปีถัดไป	ส่วนจังหวัดปัตต�นี	ตั้งแต่วันที่	1	มกร�คม	-	31	กรกฎ�คม	ของปีนั้นๆ	และก�รขึ้นทะเบียน 
ผู้ทำ�น�เกลือสมุทร	กำ�หนดให้
	 	 26.1	 วันที่เพ�ะปลูก	คือ	วันที่เริ่มทำ�ก�รผลิต	(วันที่ปล่อยน้ำ�เข�้แปลง)
	 	 26.2	 วันที่ค�ดว่�จะเก็บเกี่ยว	คือ	วันที่ค�ดว่�ผลผลิตเกลือครั้งสุดท้�ยจะเก็บเกี่ยวได้
	 	 26.3	 เนื้อที่ปลูก	คือ	พื้นที่ทำ�น�เกลือทั้งผืน
	 	 26.4	 เนื้อที่เก็บเกี่ยว	คือ	พื้นที่ทำ�น�เกลือทั้งผืน
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	 	 26.5	 รหัสก�รผลิต	คือ	1	ผลิตเกลือเม็ดอย่�งเดียว	2	ผลิตเกลือเม็ดร่วมกับก�รเลี้ยงสัตว์น้ำ�
	 	 26.6	 ผลผลิตที่ค�ดว่�จะได้รับ	 คือ	 เกลือเม็ดที่ผลิตได้ตลอดฤดูก�ลผลิต	 (รวมทุกรอบก�รผลิต
ตลอดฤดูก�ล	ประม�ณ	5	-	7	รอบ)
	 	 26.7	 เกลือสมุทร	1	เกวียน	เท�่กับ	1,600	กิโลกรัม	(น้ำ�หนักเกลือ	ณ	แปลงผลิต)
	 27.	พย�น	หม�ยถึง	ผู้นำ�ชุมชนหรืออ�ส�สมัครเกษตรหมู่บ้�น	 (อกม.)	ที่เป็นพย�นในก�รแจ้งข้อมูล
ก�รประกอบก�รเกษตรของเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียน	
	 28.	ผู้นำ�ชุมชน	หม�ยถึง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้�น	ผู้ใหญ่บ�้น	กำ�นัน	สม�ชิกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล	สม�ชิก
สภ�เทศบ�ล	สม�ชิกสภ�เกษตรกรระดับหมู่บ้�น/ตำ�บล	คณะกรรมก�รศูนย์บริก�รและถ่�ยทอดเทคโนโลยีประจำ�
ตำ�บล	ประธ�นชุมชน	ทั้งนี้	บุคคลดังกล�่วจะต้องอยู่ในว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

	 29.	อ�ส�สมัครเกษตร	(อกษ.)	หม�ยถึง	เกษตรกร	หรือบุคคลที่ได้รับก�รคัดเลือก	หรือสมัครใจเข้�เป็น
อ�ส�สมัครเกษตรต�มหลักเกณฑ์	 วิธีก�ร	 และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำ�หนด	 มี	 16	 ส�ข�	
เพื่อเป็นเครือข�่ยในก�รให้ก�รช่วยเหลือก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นต�่ง	ๆ	รวมทั้งง�นของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รเกษตรหรือสหกรณ์	
	 	 อ�ส�สมัครเกษตรหมู่บ้�น	 (อกม.)	 หม�ยถึง	 อ�ส�สมัครเกษตรทุกประเภทที่มีในแต่ละหมู่บ้�น 
ม�ประชุมคัดเลือกระหว่�งกันเองให้ได้อ�ส�สมัครเกษตรหมู่บ้�น	(อกม.)	หมู่บ�้นละ	1	คน	เพื่อทำ�หน�้ที่ประส�น
เชื่อมโยงก�รทำ�ง�นของอ�ส�สมัครเกษตรส�ข�ต�่ง	ๆ 	เกษตรกร	องค์กรและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในหมู่บ�้น	อยู่ใน 
ว�ระคร�วละ	4	ปี
	 30.	ระบบเกษตรพันธสัญญ�	หม�ยถึง	ระบบก�รผลิตผลิตผลหรือบริก�รท�งก�รเกษตร	ที่เกิดขึ้นจ�ก
สัญญ�ก�รผลิตผลิตผลหรือบริก�รท�งก�รเกษตรประเภทเดียวกันระหว่�งผู้ประกอบธุรกิจท�งก�รเกษตร 
ฝ่�ยหนึ่งกับบุคคลธรรมด�	 ซึ่งประกอบอ�ชีพเกษตรกรรมตั้งแต่สิบร�ยขึ้นไป	 หรือกับสหกรณ์ก�รเกษตรหรือ 
กลุม่เกษตรกรต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยสหกรณ	์หรือกับวสิ�หกิจชมุชนหรอืเครอืข�่ยวสิ�หกิจชมุชนต�มกฎหม�ยว�่ด้วย 
ก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน	ซึ่งประกอบอ�ชีพเกษตรกรรมอีกฝ่�ยหนึ่งที่มีเงื่อนไขในก�รผลิต	จำ�หน่�ย	หรือจ้�ง
ผลิตผลิตผลหรือบริก�รท�งก�รเกษตรอย่�งหนึ่งอย่�งใด	โดยเกษตรกรตกลงที่จะผลิต	จำ�หน่�ย	หรือรับจ้�งผลิต
ผลิตผลท�งก�รเกษตรต�มจำ�นวน	คุณภ�พ	ร�ค�	หรือระยะเวล�ที่กำ�หนดไว	้และผู้ประกอบธุรกิจท�งก�รเกษตร
ตกลงที่จะซื้อผลิตผลดังกล่�ว	หรือจ่�ยค�่ตอบแทนต�มที่กำ�หนดไว้ต�มสัญญ�	โดยผู้ประกอบธุรกิจท�งก�รเกษตร 
เข้�ไปมีส่วนในกระบวนก�รผลิต	เช่น	เป็นผู้กำ�หนดวิธีก�รผลิต	จัดห�พันธุ์	เมล็ดพันธุ์	ผลิตภัณฑ์ท�งก�รเกษตร	
หรือปัจจัย	ก�รผลิต	ให้แก่เกษตรกร	(อ้�งอิงต�มม�ตร�	4	แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและพัฒน�ระบบ
เกษตรพันธสัญญ�	พ.ศ.	2560)	ซึ่งในส่วนก�รขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เป็นบุคคลธรรมด�	ต�มคว�มหม�ยของ 
พระร�ชบัญญัติฉบับนี้	 เกษตรกรต้องทำ�สัญญ�กับผู้ประกอบธุรกิจท�งก�รเกษตรที่ได้แจ้งก�รประกอบธุรกิจไว้ต่อ
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่�นั้น	
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• บทนำ� •

บทที่ 1

• หลักก�รและเหตุผล
	 กรมส่งเสริมก�รเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มีก�รรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืช 
ทำ�ไร่น�สวนผสม	ทำ�น�เกลือ	ก�รเพ�ะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ	และเกษตรอื่นๆ	จ�กเกษตรกรที่ทำ�ก�รเกษตรในพื้นที ่
ที่มีเอกส�รสิทธ์ิและไม่มีเอกส�รสิทธ์ิเพื่อต้องก�รทร�บสถ�นก�รณ์ก�รเพ�ะปลูกของเกษตรกรประม�ณก�ร
ผลผลิตที่จะออกสู่ตล�ดในช่วงเวล�ต่�งๆได้อย�่งถูกต้อง	โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ม�แจ้งขึ้นทะเบียนที่สำ�นักง�น
เกษตรอำ�เภอต�มที่ตั้งแปลงปลูก	เมื่อทำ�ก�รเพ�ะปลูกแล้ว	15	วัน
	 กรมส่งเสริมก�รเกษตร	ได้นำ�เครื่องมือ	และเทคโนโลยีม�ปรับปรุงวิธีก�รรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุง 
ทะเบียนเกษตรกร	และก�รตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับแจ้งจ�กเกษตรกรอย่�งต่อเนื่อง	ดังนี้
	 -	 ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลกับฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎรของกรมก�รปกครอง
	 -	 ตรวจสอบรูปขอบแปลงที่ดินกับฐ�นข้อมูลก�รถือครองที่ดินของกรมที่ดินและสำ�นักง�นก�รปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(ส.ป.ก.)
	 -	 นำ�เครื่องจับพิกัดภูมิศ�สตร	์GPS	ม�ใช้ในก�รจัดเก็บพิกัดที่ตั้งแปลง	วัดขน�ดพื้นที	่
	 -	 ว�ดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล	โดยใช้แผนที่ภ�พถ่�ยด�วเทียมค้นห�พิกัดและโปรแกรม	GISagro	
	 -	 ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป	Qgis	และใช้แผนที ่	Google	Map	ในก�รค้นห�พิกัดและ 
ว�ดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล
	 -	 พัฒน�	 Mobile	 Application	 ชื่อ	 FARMBOOK	 ซึ่งเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลที่ใช้แทน
สมุดทะเบียนเกษตรกร	โดยเกษตรกรทุกคนส�ม�รถด�วน์โหลดได้ผ�่นสม�ร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์	และไอโอเอส	
(iOS)	 ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกให้เกษตรกรส�ม�รถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเอง	 ผ่�นสม�ร์ทโฟน 
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	(Tablet)	โดยไม่ต้องเดินท�งม�ที่สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ	และส�ม�รถตรวจสอบ
คว�มถกูตอ้งและคว�มเปน็ปจัจบุนัของข้อมลูก�รขึน้ทะเบยีนเกษตรกร	ต�มที่ใหข้้อมลูไว้กบักรมส่งเสรมิก�รเกษตร 
ไดท้กุทีท่กุเวล�เพือ่สทิธิประโยชน์และก�รเข�้ร่วมโครงก�รต�่งๆ	และใช้เป็นหลกัฐ�นยนืยนัตวัตน	คว�มเป็นเกษตรกร 
ในรูปแบบดิจิทัล	รวมทั้งยังเป็นช่องท�งก�รรับรู้ข้อมูลข่�วส�รด้�นก�รเกษตรจ�กภ�ครัฐ	และก�รตรวจสอบสิทธิ
เกษตรกรที่ได้รับคว�มช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ	หรือต�มม�ตรก�รแก้ปัญห�อื่นๆ	ของภ�ครัฐ
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	 ในก�รข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	จะต้องมีก�รว�ดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล	ซ่ึงส�ม�รถ
นำ�ไปใช้ประโยชน์	 ในก�รตรวจสอบคว�มซ้ำ�ซ้อนของแปลงเพ�ะปลูกที่เกษตรกรแจ้งปรับปรุงข้อมูล	 ส�ม�รถ 
นำ�ผังแปลงม�ซ้อนทับกับข้อมูลภ�พด�วเทียมในพื้นที่ประสบภัยธรรมช�ติ	 เพื่อวิเคร�ะห์แปลงที่ได้รับผลกระทบ 
เป็นข้อมูลในก�รให้คว�มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้�นพืช	และโครงก�รประกันภัยพืชผล	รวมท้ัง	ส�ม�รถ
นำ�ไปซ้อนทับกับชั้นข้อมูลภูมิส�รสนเทศอื่นๆ	เพื่อวิเคร�ะห์ลักษณะท�งก�ยภ�พของแปลงนั้นๆ	เช่น	คว�มเหม�ะสม 
สำ�หรับก�รปลูกพืช	เขตชลประท�น	ชั้นคุณภ�พน้ำ�บ�ด�ล	พื้นที่ต้นน้ำ�	รวมถึงก�รวิเคร�ะห์สถ�นที่ตั้งของแปลง
เพื่อให้สอดคล้องกับก�รกำ�หนดนโยบ�ยต�่งๆ	เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รด้�นก�รตล�ด

	 เมือ่เกษตรกรแจง้ขึน้ทะเบยีน	ปรบัปรงุทะเบยีนเกษตรกร	และจดัทำ�ผังแปลงดจิิทลัแลว้	จะนำ�ขอ้มลูทีผ่่�น
ก�รตรวจสอบและประมวลผลม�จัดพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อยืนยันตัวตนเกษตรกร	และใช้ประกอบ 
ในก�รเข้�ร่วมโครงก�รหรือม�ตรก�รต�่งๆ	ของภ�ครัฐ	ดังนั้น	ก�รแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
เป็นประจำ�ทุกปี	ข้อมูลจะมีคว�มครบถ้วน	เป็นปัจจุบันทำ�ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่�งยิ่ง	เนื่องจ�ก
ทำ�ให้ภ�ครัฐส�ม�รถว�งแผนก�รผลิต	 ก�รตล�ด	 ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย�่งถูกต้องเหม�ะสมและจัดทำ� 
โครงก�รม�ตรก�รต่�งๆ	 เพ่ือให้คว�มช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกด้วย	 ดังจะเห็นได้จ�กก�รท่ีหน่วยง�นภ�ครัฐเช่ือมโยง 
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงก�รและม�ตรก�รเพ่ือให้ก�รสนับสนุน	และช่วยเหลือเกษตรกร 
เป็นจำ�นวนม�กในปีที่ผ่�นม�	เช่น
	 -	 ก�รให้คว�มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด�้นพืช
	 -	 โครงก�รประกันภัยข้�วน�ปีและข�้วโพดเลี้ยงสัตว์
	 -	 โครงก�รส่งเสริมปลูกพืชหล�กหล�ยฤดูน�ปรัง
	 -	 โครงก�รสนับสนุนต้นทุนก�รผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข�้วน�ปี
	 -	 โครงก�รช่วยเหลือค่�เก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภ�พข้�ว
	 -	 โครงก�รเยียวย�เกษตรกรช�วสวนลำ�ไย
	 -	 โครงก�รสนับสนุนค่�บริห�รจัดก�รและพัฒน�คุณภ�พผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้�ว
	 -	 โครงก�รประกันร�ยได้พืชเศรษฐกิจ	(ข้�ว	ป�ล์มน้ำ�มัน	มันสำ�ปะหลัง	ข�้วโพดเลี้ยงสัตว์)
	 ในปี	 2565	 กรมส่งเสริมก�รเกษตรจึงได้กำ�หนดแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร	เน้นหนักในก�รประช�สัมพันธ์ให้เกษตรกรแจ้งข้อมูลก�รปรับปรุงกิจกรรมก�รเกษตรต�ม
ข้อเท็จจริงด้วยตนเองผ่�น	 Mobile	 Application	 รวมทั้ง	 เพิ่มประสิทธิภ�พและบำ�รุงรักษ�ฐ�นข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร	สำ�หรับก�รให้บริก�รบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลขน�ดใหญ่	เพื่อให้ทะเบียนเกษตรกรมีข้อมูล
ที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	นำ�ไปสู่ก�รประมวลผลและวิเคร�ะห์ข้อมูลด้�นก�รเกษตรจัดทำ�ส�รสนเทศด้�นก�รเกษตร
ในภ�พรวมของประเทศที่ถูกต้อง	ส�ม�รถนำ�ไปเผยแพร่บูรณ�ก�รใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภ�ครัฐและเอกชนเป็น
ข้อมูลประกอบโครงก�รและม�ตรก�รต่�งๆ	ได้อย่�งรวดเร็ว	มีประสิทธิภ�พ	ซึ่งจะทำ�ให้เกษตรกรได้รับประโยชน์
อย่�งสูงสุด
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• วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีคว�มครบถ้วน	และเป็นปัจจุบัน	
	 2.	 เพื่อจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพ�ะปลูกของเกษตรกร	ให้มีคว�มครบถ้วน	และเป็นปัจจุบัน
	 3.	 เพื่อนำ�ข้อมูลจ�กฐ�นข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับก�รปรับปรุง	 ตรวจสอบแล้ว	 ม�วิเคร�ะห์	
ประมวลผลในภ�พรวมของประเทศที่ถูกต้อง	ส�ม�รถนำ�ไปเผยแพร่	บูรณ�ก�รใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภ�ครัฐและ
เอกชน

• เป�้หม�ย
	 1.	มีก�รปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	
	 2.	มีก�รจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพ�ะปลูกของเกษตรกรที่ม�ขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงพื้นที่เพ�ะปลูก	
	 3.	มีก�รวิเคร�ะห์	ประมวลผลข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลท�งเว็บไซต์และจัดพิมพ์เป็นเอกส�ร		

• ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
	 มีก�รวิเคร�ะห์และเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจ�กฐ�นข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ครบถ้วน	
เป็นปัจจุบัน	ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รว�งแผนพัฒน�ก�รผลิต	ก�รตล�ด	ส่งเสริมก�รเกษตร	บูรณ�ก�ร
ข้อมูลร่วมกันทั้งภ�ครัฐและเอกชน	ซึ่งจะทำ�ให้เกษตรกรได้รับก�รสนับสนุน	ช่วยเหลือ	และได้รับประโยชน์สูงสุด
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• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร •

บทที่ 2

	 อ้�งอิงจ�กระเบียบคณะกรรมก�รนโยบ�ยและแผนพัฒน�ก�รเกษตรและสหกรณ์ว่�ด้วยก�ร 
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร	พ.ศ.	2560	ข้อ	6	ให้น�ยทะเบียนกำ�หนดก�รขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นร�ยสินค้�	หรือ 
ร�ยครัวเรือนได้ต�มคว�มเหม�ะสม	ทั้งนี้	หลักเกณฑ์	วิธีก�รและเงื่อนไขในก�รขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นไปต�ม 
ที่หน่วยง�นรับขึ้นทะเบียนกำ�หนด
	 กรมส่งเสริมก�รเกษตรในฐ�นะหน่วยง�นรับขึ้นทะเบียน	จึงขอกำ�หนดหลักเกณฑ์	วิธีก�รและเงื่อนไข 
ในก�รขึ้นทะเบียน	ดังนี้
• หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
	 1.	 ครัวเรือนเกษตรที่ขึ้นทะเบียนจะต้องประกอบก�รเกษตรเป็นอ�ชีพหลักหรืออ�ชีพรองก็ได้
	 2.	 ครัวเรือนเกษตร	1	ครัวเรือน	จะมีผู้แทนม�ขอขึ้นทะเบียนได้เพียง	1	คน	ซึ่งจะถือว่�เป็นหัวหน้� 
ครัวเรือนเกษตร	โดยไม่จำ�เป็นต้องเป็นหัวหน�้ครัวเรือนต�มทะเบียนบ�้น	และห�กเป็นหัวหน�้ครัวเรือนเกษตรแล้ว 
จะไม่ส�ม�รถเป็นสม�ชิกของครัวเรือนเกษตรอื่นได้อีก	
	 3.	 กำ�หนดให้	1	ทะเบียนบ้�น	ส�ม�รถขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ได้เพียง		1	ครัวเรือนเกษตรเท่�นั้น	
(ตั้งแต่ตุล�คม	2556	เป็นต้นม�)	
	 4.	 กำ�หนดให้ส�มี	ภรรย�	ส�ม�รถขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ได้เพียง	1	ครัวเรือนเกษตรเท่�นั้น
	 	 4.1	กรณีที่ส�มีภรรย�	อยู่กินท�งพฤตินัย	ทั้งที่จดทะเบียนสมรสและมิได้จดทะเบียนสมรส	แต่สังคม
รับรู้โดยเปิดเผยว่�อยู่ร่วมช�ยค�บ้�นเดียวกันฉันท์ส�มีภรรย�	แม้จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ�้นคนละหลังให้ถือว่�เป็น 
ครอบครัวเดียวกัน	
	 	 4.2	กรณีที่ส�มีภรรย�	หย่�ข�ดจ�กกัน		แต่สังคมรับรู้โดยเปิดเผยว�่ยังมีพฤติกรรมกินอยู่ร่วมช�ยค� 
บ้�นเดียวกัน	ฉันท์ส�มีภรรย�	แม้จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ�้นคนละหลังให้ถือว่�เป็นครอบครัวเดียวกัน
	 5.	 ก�รขึ้นทะเบียนเกษตรกร	รับขึ้นทะเบียนทั้งบุคคลธรรมด�	และนิติบุคคล	
	 	 5.1	บุคคลธรรมด�	 ซึ่งประกอบก�รเกษตร	 หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในผลผลิต	 โดยมีผู้แทนม� 
ขอขึ้นทะเบียนในน�มครัวเรือนได้เพียง	1	คน	
	 	 5.2	นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในก�รประกอบก�รเกษตร	โดยมอบหม�ยบุคคลที่ได้รับมอบอำ�น�จ 
จ�กผู้มีอำ�น�จของนิติบุคคลให้เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนในน�มนิติบุคคล	 ซึ่งบุคคลนี้อ�จมีครัวเรือนเกษตรที่เป็นบุคคล
ธรรมด�ของตนเองด้วยก็ได้
ท้ังน้ี	วัด	มัสยิด	โรงเรียน	ไม่รับข้ึนทะเบียนเป็นนิติบุคคล	แต่อนุโลมให้ใช้พ้ืนท่ีของวัด	มัสยิด	โรงเรียน	ม�ข้ึนทะเบียน 
เกษตรกรในน�มบุคคลธรรมด�ได้	
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	 6.	 ก�รขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำ�หรับพืชหรือแมลงเศรษฐกิจที่มีเงื่อนไขพิเศษ	มีร�ยละเอียดดังนี้
	 	 6.1		 กัญชง	 ต้องเป็นบุคคลธรรมด�หรือนิติบุคคล	 ที่ได้รับใบอนุญ�ตผลิต	 (ปลูก)	 จ�กสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	(อย.)	และใบอนุญ�ตยังไม่หมดอ�ยุ	ณ	วันที่ม�ขึ้นทะเบียนเกษตรกร	กรณีเป็น
นิติบุคคลจะต้องมีก�รมอบหม�ยตัวแทนม�ขึ้นทะเบียน

	 	 6.2	 กัญช�
	 	 	 6.2.1	ต้องเป็นผู้ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิส�หกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียน 
ต�มกฎหม�ย	ว่�ด้วยก�รส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน	วิส�หกิจเพื่อสังคมต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รนั้น	หรือสหกรณ์
ก�รเกษตร	 ซึ่งจดทะเบียนต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสหกรณ์	 ซึ่งดำ�เนินก�รภ�ยใต้คว�มร่วมมือและกำ�กับดูแลของ 
ผู้ขออนุญ�ต	ดังนี้
	 	 	 	 1)	 หน่วยง�นของรัฐที่มีหน้�ที่ศึกษ�วิจัยหรือจัดก�รเรียนก�รสอนท�งก�รแพทย์																				
เภสัชศ�สตร์	วิทย�ศ�สตร	์หรือเกษตรศ�สตร	์หรือมีหน้�ที่ให้บริก�รท�งก�รแพทย์	เภสัชกรรม	หรือวิทย�ศ�สตร์	
หรือมีหน้�ที่ให้บริก�รท�งเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ท�งก�รแพทย์หรือเภสัชกรรม	หรือหน่วยง�นของรัฐที่มีหน้�ที่ 
ในก�รป้องกัน	ปร�บปร�ม	และแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	หรือสภ�ก�ช�ดไทย	
	 	 	 	 2)	 สถ�บันอุดมศึกษ�ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสถ�บันอุดมศึกษ�เอกชนที่มีหน้�ที่ 
ศึกษ�วิจัย	และจัดก�รเรียนก�รสอนเกี่ยวกับท�งก�รแพทย์หรือเภสัชศ�สตร์	 (อ้�งอิงต�มม�ตร�	26/5	(4)	 
แห่งพระร�ชบัญญัติย�เสพติดให้โทษ	พ.ศ.	2522	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม	โดยพระร�ชบัญญัติย�เสพติดให้โทษ	(ฉบับที	่7) 
พ.ศ.	2562)
	 	 	 6.2.2	ได้รับอนุญ�ตผลิต	(ปลูก)	ซึ่งย�เสพติดให้โทษในประเภท	5	(กัญช�)	จ�กสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	(อย.)	โดยที่ใบอนุญ�ตยังไม่หมดอ�ยุ	ณ	วันที่ม�ขึ้นทะเบียนเกษตรกร	กรณีเป็น
องค์กรหรือนิติบุคคล	จะต้องมีก�รมอบหม�ยตัวแทนม�ขึ้นทะเบียน
	 	 6.3	กระท่อม	ต้องเป็นบุคคลธรรมด�หรือนิติบุคคล	กรณีเป็นนิติบุคคล	จะต้องมีก�รมอบหม�ย
ตัวแทนม�ขึ้นทะเบียน
	 	 6.4	 ด้วงส�คู	ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กชุมชน	ให้ดำ�เนินก�รเลี้ยงด้วงส�คูได้
	 7.	 ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องบรรลุนิติภ�วะต�มกฎหม�ย	 และมีสัญช�ติไทย	 โดยเลขบัตรประจำ�ตัว
ประช�ชนต้องไม่ขึ้นต้นด้วยเลข	0	6	7	และ	8	(ห�กเป็นเลข	8	เจ้�หน้�ที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลจ�กระบบทะเบียน
เกษตรกร	ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลจ�กทะเบียนร�ษฎร	ถ�้เป็นสัญช�ติไทยจึงส�ม�รถรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้)
	 8.	 ผู้พิก�ร	ทุพพลภ�พ	แต่ยังมีคว�มส�ม�รถในก�รประกอบก�รเกษตรด้วยตนเอง	หรือเป็นผู้มี
กรรมสิทธิ์ในผลผลิต	ส�ม�รถรับขึ้นทะเบียนได้
	 9.	 พระ	เณร	นักบวชในศ�สน�อื่นๆ	ที่มีข้อห้�ม	หรือไม่เหม�ะสมในก�รประกอบอ�ชีพก�รเกษตร 
ไม่ส�ม�รถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้	
	 10.	บุคคลที่ถูกคุมขังในเรือนจำ�	ไม่ส�ม�รถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได	้
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	 11.	ส�ม�รถข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ท้ังในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกส�รสิทธ์ิและไม่มีเอกส�รสิทธ์ิ	
ดังนี้
	 	 11.1	พื้นที่มีเอกส�รสิทธิ์
	 	 	 11.1.1	เอกส�รสิทธิต�มกฎหม�ยที่ดิน
	 	 	 11.1.2	ที่ดินที่มีหนังสืออนุญ�ตก�รใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
	 	 	 11.1.3	ที่ดินที่มีหนังสือรับรองผู้ทำ�ประโยชน์ในเขตที่ดินของรัฐ

	 	 11.2	พื้นที่ไม่มีเอกส�รสิทธิ์	 อนุโลมให้เกษตรกรส�ม�รถขึ้นทะเบียนได	้ เพื่อให้ทร�บสถ�นก�รณ์ 
ก�รเพ�ะปลูกของเกษตรกร	และประม�ณก�รผลผลิตที่จะออกสู่ตล�ดในช่วงเวล�ต�่งๆ	ได้อย่�งถูกต้อง	แต่จะต้อง
มีผู้นำ�ชุมชนเป็นผู้รับรองก�รเข้�ใช้ประโยชน์ในพื้นที่	โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต้องไม่อ้�งกรรมสิทธิ์หรือถือครอง 
พื้นที่นั้น	 ทั้งนี้	 ให้รวมถึงพื้นที่ในเขตป่�ไม้	 ป่�อุทย�นแห่งช�ติ	 ป่�สงวนแห่งช�ติ	 และให้หม�ยรวมถึงเอกส�ร 
บ�งประเภทต�มภ�คผนวก	4	โดยเจ้�หน้�ที่ส่งเสริมก�รเกษตรมีหน้�ที่รับจดแจ้งข้อมูลจ�กเกษตรกรเท่�นั้น	
มิได้รับรองก�รครอบครองพื้นที่ก�รเกษตรใดๆ	ทั้งสิ้น
หากมีการประมวลผลจัดส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการ มาตรการต่างๆ พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และประเภท
เอกสารที่อยู่ในกลุ่มนี้ จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ มาตรการ หรือไม่ 
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ มาตรการนั้นๆ
 รายละเอียดประเภทเอกสารที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามภาคผนวก 4
	 12.	ส�ม�รถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ทุกลักษณะก�รถือครองที่ดิน	ดังนี้
	 	 12.1	ก�รถือครองเป็น	“ครัวเรือน”
	 	 	 -	 ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้�ของเอกส�รสิทธิ์	หรือมีชื่อให้เข�้ทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญ�ต
	 	 	 -	 ผู้ขึ ้นทะเบียนไม่ใช่เจ้�ของเอกส�รสิทธิ์	แต่อ�ศัยอยู่ในครัวเรือนเกษตรกรเดียวกันกับ 
เจ้�ของเอกส�รสิทธิ์	หรือมีชื่อเข้�ทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญ�ต
	 	 12.2	ก�รถือครองเป็น	“เช่�”
	 	 	 -		มีสัญญ�เช่�	 ให้ตรวจสอบสัญญ�เช�่	 ชื่อ-สกุล	 เลขบัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ให้เช่�	
ประเภทเอกส�รสิทธิ์	เลขที่เอกส�รสิทธิ์	สถ�นที่ตั้งแปลง	เนื้อที่ที่เช�่	วันที่สิ้นสุดสัญญ�เช�่	เป็นต้น	กรณีไม้ผล
ไม้ยืนต้นที่มีอ�ยุม�กกว่�	3	ปี	ต้องมีก�รทำ�สัญญ�เช�่ที่ถูกต้องต�มกฎหม�ย	และต้องจดทะเบียนก�รเช่�ที่ดินต่อ
หน้�เจ้�พนักง�นที่ดิน	หรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐแห่งอื่นที่มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รให้เช่�ที่ดิน
	 	 	 -		ไม่มีสัญญ�เช่�	ให้ตรวจสอบจ�กผู้เช�่	ถึงประเภทเอกส�รสิทธิ์	เลขที่เอกส�รสิทธิ์	ที่ตั้งแปลง 
เนื้อที่ที่เช�่	 เกษตรกรผู้เช่�ต้องระบุชื่อ-สกุล	 และเลขประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ให้เช�่	 ถ้�ไม่ส�ม�รถห�ชื่อ-สกุล	
และเลขประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ให้เช่�ได	้ให้มีผู้นำ�ชุมชนเป็นผู้รับรองก�รทำ�กิจกรรมก�รเกษตร	เพื่อให้เจ้�หน้�ที ่
ส�ม�รถตรวจสอบคว�มมีอยู่จริงและสิทธิก�รเช่�ที่ดินดังกล่�วได้	รวมถึงตรวจสอบคว�มซ้ำ�ซ้อนว่�เจ้�ของที่ดิน 
ได้มีก�รนำ�เอกส�รสิทธิ์ของตนม�แจ้งขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่	
	 	 	 -		ผู้ขึ้นทะเบียนที่เข้�ทำ�ก�รเกษตรในพื้นที่	ส.ป.ก.	โดยเช่�ที่ของผู้อื่น	อนุโลมให้เกษตรกร
ส�ม�รถขึ้นทะเบียนได	้เพื่อให้ทร�บสถ�นก�รณ์ก�รเพ�ะปลูกของเกษตรกร	ประม�ณก�รผลผลิตที่จะออกสู่ตล�ด 
ในช่วงเวล�ต่�งๆ	ได้อย�่งถูกต้อง	
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	 	 12.3	ก�รถือครองเป็น	“อื่นๆ”
	 	 	 -	 ผู้ขึ้นทะเบียนไม่ใช่เจ้�ของเอกส�รสิทธิ์	และเจ�้ของเอกส�รสิทธิ์ไม่ได้อ�ศัยอยู่ในครัวเรือน
เกษตรเดียวกันกับผู้ขึ้นทะเบียน	
	 	 	 -		ผู้ขึ้นทะเบียนที่เข้�ทำ�ก�รเกษตรในพื้นที่	ส.ป.ก.	ที่ไม่ใช่เอกส�รสิทธิ์ของตนเอง	และมิใช่
ก�รเช่�
	 	 	 -	 ผู้ขึ้นทะเบียนที่เข้�ทำ�ก�รเกษตรในพื้นที่	ส.ป.ก.	แต่ก�รโอนกรรมสิทธิหรือตกทอดท�งมรดก 
ยงัไมแ่ลว้เสร็จ	(ทัง้น้ี	ห�กผูข้ึน้ทะเบยีนได้รับก�รโอนสทิธิให้เข�้ทำ�ประโยชน์อย�่งถูกตอ้งแลว้	ใหเ้ปลีย่นก�รถือครอง 
เป็น	“ครัวเรือน”)
   -	 ผู้ขึ้นทะเบียนที่เข้�ทำ�ก�รเกษตรในพื้นที่ส�ธ�รณประโยชน์	 ต้องได้รับคว�มยินยอมจ�ก 
ผู้มีอำ�น�จหรือมีหน้�ที่ดูแลที่ดินแห่งนั้น

	 13.	ก�รประกอบกิจกรรมก�รเกษตร	ที่กรมส่งเสริมก�รเกษตรรับขึ้นทะเบียน	ประกอบด้วย
	 	 13.1	ปลูกข้�ว	หรือ	พืชไร่	
	 	 13.2	ปลูกผัก	หรือ	ไม้ดอก	หรือ	ไม้ประดับ	หรือ	สมุนไพร	
	 	 13.3	ปลูกสวนป่�	หรือ	ปลูกป่�เศรษฐกิจแบบสวนเฉพ�ะ
	 	 13.4	ปลูกไม้ผล	หรือ	ไม้ยืนต้น	แบบสวนเดี่ยว	หรือ	สวนแซม	
	 	 13.5	ปลูกพืชแบบสวนผสม	เกษตรผสมผส�น	หรือระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	ซึ่งอ�จมีก�รเลี้ยงสัตว์ 
หรือเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ร่วมด้วย	
	 	 13.6	เพ�ะเห็ด	ทำ�ผักงอก	เพ�ะปลูกพืชในระบบโรงเรือนถ�วร
	 	 13.7	ทำ�น�เกลือสมุทร
	 	 13.8	เพ�ะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ	
	 	 13.9	ปลูกพืชที่มีเงื่อนไขพิเศษ	ได้แก	่กัญชง	กัญช�	และกระท่อม	ร�ยละเอียดกลุ่ม	ชนิด	และพันธุ์
ต�มภ�คผนวก	 6	 และ	 7	 โดยมีก�รกำ�หนดจำ�นวนเนื้อที่ขั้นต่ำ�ที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	
ต�มภ�คผนวก	8		ทั้งนี ้	ก�รคำ�นวณเนื้อที ่ขั ้นต่ ำ�ของกิจกรรมก�รเกษตรส�ม�รถนับรวมจ�กหล�ยแปลง 
หล�ยเอกส�รสิทธิ์ได้	โดยข้อ	13.1	–	13.4	ไม่จำ�เป็นต้องเป็นแปลงที่อยู่ติดกัน	ส่วนข้อ	13.5	–	13.9	ต้องเป็น 
แปลงที่อยู่ติดกันเท่�นั้น
	 14.	ก�รมอบอำ�น�จให้บุคคลอื่นม�ดำ�เนินก�รแทน
	 	 14.1	บุคคลธรรมด�	 ส�ม�รถมอบอำ�น�จให้สม�ชิกในครัวเรือนเกษตรที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกร
เดียวกัน	เป็นผู้ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนได้	แต่ห�กเป็นเกษตรกรที่ต้องก�รขึ้นทะเบียนใหม่	ต้องแจ้ง 
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองเท�่นั้น
	 	 14.2	นิติบุคคล	ส�ม�รถมอบอำ�น�จให้ผู้แทนขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได	้	
	 15.	เกษตรกรต้องแจ้งข้อมูลและกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์	ถูกต้อง	ครบถ้วนต�มคว�มเป็นจริง	กรณีที่ยื่น
แบบคำ�ร้องในรูปแบบเอกส�รต้องลงล�ยมือชื่อรับรองข้อมูล	ในแบบคำ�ร้องด้วย	รวมทั้งต้องมีพย�น	(ร�ยละเอียด 
ต�มคำ�นิย�ม)	ลงล�ยมือชื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต�มแบบคำ�ร้อง	สำ�หรับสำ�นักง�นเกษตรพื้นที่กรุงเทพมห�นคร 
“กรณีที่เจ�้ของโฉนดที่ดินแจ้งขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ไม่ต้องให้พย�นลงน�มในแบบคำ�ร้อง”
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	 16.	เกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	จะต้องผ่�นก�รตรวจสอบต�มขั้นตอน
ก�รดำ�เนินง�นในบทที่	3	ก่อน	จึงจะถือว่�เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยสมบูรณ์และส�ม�รถนำ�ข้อมูล
ไปใช้เข้�ร่วมโครงก�รหรือม�ตรก�รต่�งๆ	 ได้	 ส่วนสมุดทะเบียนเกษตรกรเป็นเอกส�รที่แสดงร�ยง�นก�รดำ�เนิน
กิจกรรมท�งก�รเกษตรของเกษตรกรเท่�นั้น
	 17.	เม่ือมีก�รนำ�ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ในก�รให้คว�มช่วยเหลือในโครงก�รหรือ
ม�ตรก�รต่�งๆ	ผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต้องเป็นไปต�มเงื่อนไขของโครงก�รหรือม�ตรก�รที่จะกำ�หนดขึ้น

	 18.	สถ�นภ�พของเกษตรกรสิ้นสุดลงเมื่อ		
	 	 18.1	บุคคลธรรมด�
	 	 	 18.1.1	ต�ย
	 	 	 18.1.2	เป็นคนไร้คว�มส�ม�รถ	หรือเสมือนไร้คว�มส�ม�รถ
	 	 	 18.1.3	แจ้งเลิกประกอบก�รเกษตร
	 	 	 18.1.4	น�ยทะเบียนหรือผู้ช่วยน�ยทะเบียนมีคำ�ส่ังจำ�หน่�ยทะเบียนเกษตรกรเน่ืองจ�กพบว่� 
มีเจตน�แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในก�รขึ้นทะเบียนเกษตรกร
	 	 	 18.1.5	ไม่มีก�รปรับปรุงสถ�นภ�พติดต่อกันเป็นเวล�	 3	 ปี	 ต�มที่น�ยทะเบียนประก�ศให้
ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร	
	 	 18.2	นิติบุคคล
	 	 	 18.2.1	สิ้นสถ�นภ�พคว�มเป็นนิติบุคคล
	 	 	 18.2.2	แจ้งเลิกประกอบก�รเกษตร
	 	 	 18.2.3	น�ยทะเบียนหรือผู้ช่วยน�ยทะเบียนมีคำ�ส่ังจำ�หน่�ยทะเบียนเกษตรกรเน่ืองจ�กพบว่� 
มีเจตน�แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในก�รขึ้นทะเบียนเกษตรกร
	 	 	 18.2.4	ไม่มีก�รปรับปรุงสถ�นภ�พติดต่อกันเป็นเวล�	3	ปี	ต�มที่น�ยทะเบียนประก�ศให้
ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร	

• ช่องทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 1. แจ้งข้อมูล ณ สถ�นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดังนี้
  1.1 สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ หรือ จุดนัดหม�ยที่สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอนั้นๆ กำ�หนด
	 	 	 -	 เกษตรกรร�ยเดิม	แปลงเดิม	แจ้งข้อมูลได้ที่สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอทุกแห่ง
	 	 	 -	 เกษตรกรร�ยใหม	่หรือ	ร�ยเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม	่แจ้งข้อมูลได้ที่สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ 
ท่ีต้ังแปลงท่ีทำ�กิจกรรมก�รเกษตรอยู่	ห�กมีแปลงท่ีทำ�กิจกรรมก�รเกษตรหล�ยพ้ืนท่ี	หล�ยอำ�เภอ	ให้ย่ืนท่ีสำ�นักง�น 
เกษตรอำ�เภอที่ตั้งแปลงหลัก	(อำ�เภอที่มีจำ�นวนแปลงม�กที่สุด)
  1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคว�มพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุน ที่เกษตรกรมี
พื้นที่ก�รเกษตรอยู่ เฉพ�ะเกษตรกรร�ยเดิม	แปลงเดิม	เท�่นั้น
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 2.	 แจ้งขอ้มูลผ่านผู้นำาชมุชน	หรอื	ตวัแทนอาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่าน	(อกม.)	หรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 
เฉพาะเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม เท่านั้น
 3. แจ้งข้อมูลผ่าน Farmbook Application ติดตั้งและกรอกข้อมูลผ่าน Farmbook Application
 4. แจ้งข้อมูลผ่าน e-Form ที่เว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกร (farmer.doae.go.th)

• เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 1. แบบคำ�ร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก. 01) 
 2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนตัวจริง
 3. เกษตรกรร�ยใหม่ หรือ ร�ยเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ ต้องนำ�หลักฐ�นก�รใช้ที่ดินม�แสดงด้วย ได้แก่

 4. กรณีแจ้งข้ึนทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญช� และกัญชง ต้องนำ�ใบอนุญ�ตผลิต (ปลูก) 
กัญชงและกัญช� ท่ียังไม่หมดอ�ยุ จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) หรือสำ�เน� ม�แสดงด้วย 
 5. สมุดทะเบียนเกษตรกร (ถ�้มี) เพื่อให้ง่�ยต่อก�รตรวจสอบข้อมูล
 6. เจ้�หน้�ที่ส�ม�รถเรียกหลักฐ�นอื่นๆ เพิ่มเติมได้ต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม

 ของตนเองหรือครัวเรือน  หลักฐ�นแสดงสิทธิก�รถือครองที่ดินตัวจริง หรือสำ�เน�เอกส�ร

  ทั้งด้�นหน�้และด้�นหลังที่มีก�รรับรองจ�กเจ้�ของที่ดินหรือผู้ครอบครอง 

 เช่�มีสัญญ� 1. หนังสือสัญญ�เช่�ที่ดิน (กรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่มีอ�ยุม�กกว่� 3 ปี 

  ต้องมีก�รทำ�สัญญ�เช่�ที่ถูกต้องต�มกฎหม�ย และต้องจดทะเบียน

  ก�รเช่�ที่ดินต่อหน้�เจ้�พนักง�นที่ดิน หรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐแห่งอื่นที่มี 

  อำ�น�จหน้�ที่ในก�รให้เช�่ที่ดิน)

  2. หลักฐ�นแสดงสิทธิก�รถือครองที่ดินตัวจริง หรือ สำ�เน�เอกส�ร

  ทั้งด้�นหน�้และด้�นหลังที่มีก�รรับรองจ�กเจ้�ของที่ดินหรือผู้ครอบครอง  

  (ถ้�มี)

 เช่�ไม่มีสัญญ� 1. หนังสือรับรองก�รเช่�ที่ดินเพื่อก�รเกษตร ยกเว้นไม้ผลไม้ยืนต้น  

  ต�มตัวอย่�งในภ�คผนวก 5  (ไม้ผลไม้ยืนต้นต้องมีสัญญ�เช่�เท่�นั้น)

  2. หลักฐ�นแสดงสิทธิก�รถือครองที่ดินตัวจริง หรือ สำ�เน�เอกส�ร

  ทั้งด้�นหน�้และด้�นหลังที่มีก�รรับรองจ�กเจ้�ของที่ดินหรือผู้ครอบครอง  

  (ถ้�มี)

 อื่นๆ (ที่ดินมีเอกส�รสิทธิ์แต่ไม่ได้เป็น หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

 ของตนเอง หรือของครัวเรือน  ต�มตัวอย่�งในภ�คผนวก 5

 และไม่ได้เช�่)  

 อื่นๆ (ไม่มีเอกส�รสิทธิ์) หนังสือรับรองก�รใช้ที่ดินเพื่อก�รเกษตรโดยไม่มีเอกส�รสิทธิ์ 

  ต�มตัวอย่�งในภ�คผนวก 5

	 การถือครอง	 หลักฐานการใช้ที่ดิน
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• กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

	 ชนิดพืช	 กิจกรรม	 ช่วงเวลา

 ข้�ว  1. ก�รปลูก กรณีเป็นก�รหว่�นข้�วแห้ง ให้นับวันงอกเป็นวันปลูก

      1.1 ทุกจังหวัดยกเว้นพื้นที่ ในข้อ 1.2 และ  น�ปี 1 พฤษภ�คม – 31 ตุล�คม 2565

  1.3   น�ปรัง  1 พฤศจิก�ยน 2565 – 30 เมษ�ยน 2566

      1.2 กรุงเทพมห�นคร จันทบุรี ฉะเชิงเทร� น�ปี 1 เมษ�ยน – 31 ตุล�คม 2565  

  ชลบุรี ชัยน�ท (อำ�เภอมโนรมย์ สรรคบุร ี น�ปรัง  1 พฤศจิก�ยน 2565 – 31 มีน�คม 2566 

  สรรพย� และอำ�เภอหันค�) ตร�ด นครน�ยก 

  นครปฐม (อำ�เภอดอนตูม นครชัยศรี บ�งเลน

  และอำ�เภอพุทธมณฑล) นครสวรรค์ นนทบุรี 

  ปทุมธ�นี ปร�จีนบุรี พระนครศรีอยุธย� 

  (อำ�เภอท�่เรือ นครหลวง บ�งซ้�ย บ�งไทร 

  บ�งบ�ล บ�งปะหัน บ�้นแพรก ผักไห่ 

  พระนครศรีอยุธย� มห�ร�ช ล�ดบัวหลวง 

  และอำ�เภอเสน�) พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์

  ลพบุรี (อำ�เภอเมืองลพบุรี โคกสำ�โรง 

  ท�่วุ้ง และอำ�เภอบ้�นหมี่)  สมุทรปร�ก�ร 

  (อำ�เภอบ�งบ่อ และอำ�เภอบ�งเส�ธง) 

  สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี 

  (อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี บ�งปล�ม้� สองพี่น้อง 

  และอำ�เภออู่ทอง) อ�่งทอง อุตรดิตถ์ 

  (อำ�เภอพิชัย)  และอุทัยธ�นี (อำ�เภอเมือง

  อุทัยธ�นี)      

   1.3 จังหวัดภ�คใต้ 9 จังหวัด น�ปี    16 มิถุน�ยน 2565 – 28 กุมภ�พันธ์ 2566 

  (ชุมพร นครศรีธรรมร�ช นร�ธิว�ส ปัตต�นี  น�ปรัง   1 มีน�คม - 15 มิถุน�ยน 2566

  พังง� พัทลุง ภูเก็ต ยะล� และสงขล�) 

  และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ก�ญจนบุรี 

  (อำ�เภอเมืองก�ญจนบุรี ด่�นมะข�มเตี้ย ท่�ม่วง

  ท�่มะก� ไทรโยค พนมทวน เล�ขวัญ ศรีสวัสดิ์

  สังขละบุรี และอำ�เภอห้วยกระเจ�) 

  ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ร�ชบุรี สมุทรสงคร�ม 

  2. ก�รขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูก 15 - 60 วัน   

  3. ก�รตรวจสอบข้อมูล/พื้นที ่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว

  4. ก�รปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี
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	 ชนิดพืช	 กิจกรรม	 ช่วงเวลา

 ข้�วโพดเลี้ยงสัตว ์ 1. ก�รปลูก ฤดูต้นฝน     1 มีน�คม    – 30 มิถุน�ยน  2565

     ฤดูปล�ยฝน  1 กรกฎ�คม – 31 ตุล�คม 2565

     ฤดูแล้ง  1 พฤศจิก�ยน 2565 – 28 กุมภ�พันธ์  2566

  2. ก�รขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูก 15 - 60 วัน

  3. ก�รตรวจสอบข้อมูล/พื้นที ่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว

  4. ก�รปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี

 มันสำ�ปะหลัง 1. ก�รปลูก  ตลอดปี

 โรงง�น/ 2. ก�รขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูก 15 วัน ถึง ก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน

 สับปะรดโรงง�น/ 3. ก�รตรวจสอบข้อมูล/พื้นที ่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว

 อ้อยโรงง�น 4. ก�รปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี

 ป�ล์มน้ำ�มัน/ 1. ก�รปลูก ตลอดปี

 ย�งพ�ร�/ 2. ก�รข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่� 30 วัน

     ถ�้ยืนต้นอยู่ใหป้รับปรุงทุกปี

 กาแฟ 3. ก�รตรวจสอบข้อมูล/พื้นที ่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึง 60 วัน 

  4. ก�รปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี

 ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 1. ก�รปลูก ตลอดปี

  2. ก�รขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว�่ 30 วัน   

     ถ�้ยืนต้นอยู่ ให้ปรับปรุงทุกปี

  3. ก�รตรวจสอบข้อมูล/พื้นที ่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึง 60 วัน

  4. ก�รปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี

 กัญชง/กัญช� 1. ก�รปลูก ตลอดปี

  2. ก�รขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูก 15 วัน 

  3. ก�รตรวจสอบข้อมูล/พื้นที ่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว

  4. ก�รปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี

 กระท่อม 1. ก�รปลูก ตลอดปี

  2. ก�รขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว�่ 30 วัน    

     ถ�้ยืนต้นอยู่ ให้ปรับปรุงทุกปี

  3. ก�รตรวจสอบข้อมูล/พื้นที ่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึง 60 วัน

  4. ก�รปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี
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	 ชนิดพืช	 กิจกรรม	 ช่วงเวลา

 น�เกลือสมุทร 1. ก�รทำ�น�เกลือสมุทร 

      1.1 ปัตต�น ี 1 มกร�คม 2565 – 31 กรกฎ�คม 2565

      1.2 จันทบุรี ฉะเชิงเทร� ชลบุรี เพชรบุรี 1 ตุล�คม 2565 – 31 พฤษภ�คม 2566

  สมุทรสงคร�ม และสมุทรส�คร 

  2. ก�รขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังจ�กวันที่ปล่อยน้ำ�เข้�แปลงแล้ว 15 วัน – 

     ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งสุดท�้ย

  3. ก�รตรวจสอบข้อมูล/พื้นที ่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต

     ครั้งสุดท้�ย

  4. ก�รปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี

 พืชอื่นๆ 1. ก�รปลูก ตลอดปี

  2. ก�รขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว�่  15 วัน – ก่อนเก็บเกี่ยว 

  3. ก�รตรวจสอบข้อมูล/พื้นที ่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว

  4. ก�รปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี

หมายเหตุ	 กิจกรรมก�รตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่ ส�ม�รถขย�ยกรอบระยะเวล�ได้ต�มคว�มเหม�ะสม 

          โดยระบุเหตุผลแจ้งเป็นหนังสือร�ชก�รม�ยังกรมส่งเสริมก�รเกษตร

 แมลงเศรษฐกิจ 1. ก�รเลี้ยง ตลอดปี

  2. ก�รขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังเลี้ยงไม่น้อยกว่� 15 วัน – ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต

  3. ก�รตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่ หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึง ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต

  4. ก�รปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี



26 คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

• ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน •

บทที่ 3
• การรับแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 1.	 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบ
  1.1 คว�มสำ�คัญของก�รข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เช่น ห�กไม่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
เกษตรกรร�ยนั้นๆ จะไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมโครงก�รต�มนโยบ�ยของภ�ครัฐด้�นก�รเกษตรได้ และห�กไม่ปรับปรุง
ข้อมูลกิจกรรมก�รเกษตรก็อ�จจะไม่ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กภ�ครัฐเมื่อพื้นที่ท�งก�รเกษตรได้รับคว�มเสียห�ย
จ�กภัยท�งธรรมช�ติ เป็นต้น
  1.2 เกษตรกรต้องแจ้งข้อมูลและกรอกข้อมูลในแบบคำ�ร้องให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน
ต�มคว�มเป็นจริง พร้อมลงล�ยมือชื่อรับรองข้อมูล ในแบบคำ�ร้องด้วย รวมทั้งต้องมีพย�น (ร�ยละเอียดต�ม 
คำ�นิย�ม) ลงล�ยมือชื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต�มแบบคำ�ร้อง
  1.3 ก�รระบุเนื้อที่ที่เพ�ะปลูก/เลี้ยง ต้องหักลบเนื้อที่ที่ไม่ได้ปลูก/เลี้ยง ออก เช่น ก�รปลูกข้�ว 
ให้หักเนื้อที่ที่อยู่อ�ศัย โรงเรือน สระน้ำ� ปศุสัตว์ น�หญ้� หรือพืชชนิดอื่นออก
  1.4 เกษตรกรท่ีแจ้งข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะต้องผ่�นก�รตรวจสอบ พร้อมท้ัง 
ยืนยันผลก�รตรวจสอบในระบบทะเบียนเกษตรกรแล้วจึงจะถือว่�เป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรโดยสมบูรณ์ 
และส�ม�รถนำ�ข้อมูลไปใช้เข�้ร่วมโครงก�รหรือม�ตรก�รต่�ง ๆ  ได้ ส่วนสมุดทะเบียนเกษตรกรเป็นเอกส�รที่แสดง 
ร�ยง�นก�รดำ�เนินกิจกรรมท�งก�รเกษตรของเกษตรกรเท่�นั้น
  1.5 เมื่อมีก�รนำ�ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ในก�รให้คว�มช่วยเหลือในโครงก�รหรือ
ม�ตรก�รต่�งๆ ผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต้องเป็นไปต�มเงื่อนไขของโครงก�รหรือม�ตรก�รที่จะกำ�หนดขึ้น
ทั้งนี้ ก�รประช�สัมพันธ์ข้อมูลจะมีในหล�ยรูปแบบ ผ�่นที่ประชุมกำ�นัน ผู้ใหญ่บ�้น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
แผ่นพับ โปสเตอร์ ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น
 2.	 เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอข้ึนทะเบียนใหม่	หรือปรับปรุงข้อมูลทำาการเกษตร ต�มช่องท�ง 
ก�รขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และกรอบระยะเวล�ในบทที่ 2 ดังนี้ 
  2.1 แจ้งข้อมูล ณ สถ�นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยยื่นเอกส�รและ
แจ้งขอ้มลูให้เจ้�หน้�ทีท่ร�บและดำ�เนินก�รปรบัปรงุขอ้มลูให้เป็นปัจจุบัน ในสว่นของแบบคำ�รอ้งทะเบยีนเกษตรกร 
(ทบก.01) ห�กเกษตรกรไมไ่ดจั้ดเตรยีมม�เจ้�หน�้ทีส่�ม�รถพมิพแ์บบ ทบก.01 ขอปรบัปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร 
ให้เกษตรกรกรอกข้อมูลกิจกรรมก�รเกษตร เพื่อคว�มชัดเจนในก�รบันทึกข้อมูลเข้�ระบบ เจ�้หน้�ที่ต้องเน้นย้ำ�
ให้เกษตรกรกรอกแบบคำ�ร้องให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ต�มคว�มเป็นจริง
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  2.2 แจ้งข้อมูลผ่�นผู้นำ�ชุมชน หรือตัวแทนอ�ส�สมัครเกษตรหมู่บ้�น (อกม.) หรือผู้ท่ีได้รับมอบหม�ย 
เพื่อรวบรวมเอกส�รม�ส่งที่สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ โดยย้ำ�ให้เกษตรกรกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน 
ต�มคว�มเป็นจริง 
  2.3 แจ้งข้อมูลผ่�น Farmbook Application
  2.4 แจ้งข้อมูลผ่�น e-Form ที่เว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกร (farmer.doae.go.th)
ทั้งนี้ ในก�รแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เจ้�หน้�ที่ส�ม�รถเรียกเอกส�ร หลักฐ�นที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมได้ต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม

 3.	 การตรวจสอบ 
  3.1 วิธีก�รตรวจสอบ
   3.1.1 ก�รตรวจสอบเอกส�ร ตรวจสอบเอกส�รหลักฐ�นที่ใช้ประกอบก�รขอขึ้นทะเบียนและ 
ปรับปรุงทะเบียน เช่น หลักฐ�นแสดงสิทธิก�รถือครองที่ดิน ตรวจสอบให้สัมพันธ์กับจำ�นวนพื้นที่ที่ทำ�ก�รเกษตร
ที่แจ้งขึ้นทะเบียนไว้
   3.1.2 ระบบโปรแกรมตรวจสอบคว�มถูกต้อง
     - ตรวจสอบไม่ให้แจ้งเกินข้อมูลเนื้อที่ต�มเอกส�รสิทธิ์ ตรวจสอบคว�มซ้ำ�ซ้อนของ
เอกส�รสิทธิ์ที่ม�ขอขึ้นทะเบียน และตรวจสอบกับข้อมูลในแผนที่ภ�พถ่�ยด�วเทียมต�มทะเบียนเกษตรกร
     - ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่และขอบเขตเอกส�รสิทธิ์ น.ส. 4 จ�กกรมที่ดิน 
     - ตรวจสอบข้อมูลบุคคล จ�กกรมก�รปกครอง กระทรวงมห�ดไทย 
     - ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ (เกษตรพันธสัญญ�) จ�กสำ�นักง�นปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
     - ตรวจสอบข้อมูลก�รอนุญ�ตปลูกกัญชง กัญช� จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร 
และย� (อย.)
   3.1.3 ก�รตรวจสอบท�งสังคม เมื่อระบบโปรแกรมตรวจสอบคว�มถูกต้องแล้ว ให้จัดพิมพ์ 
ข้อมูลไปติดประก�ศในหมู่บ้�น/ชุมชน เป็นเวล� 3 วัน และ/หรือจัดประช�คมเพิ่มเติมภ�ยในหมู่บ้�น/ชุมชน 
เพือ่ตรวจสอบขอ้มลู โดยตอ้งดำ�เนินก�รทกุชนดิพชืทัง้แปลงเดมิและแปลงใหม ่เพือ่ให้เกษตรกรในหมูบ่�้น/ชมุชนน้ัน 
ตรวจสอบ โดยเกษตรกรต้องลงชื่อยืนยันคว�มถูกต้องข้อมูลของตนเอง มิฉะนั้นจะถือว่�ไม่ผ่�นก�รตรวจสอบ 
หรือส�ม�รถคัดค้�น ห�กข้อมูลของตนเองหรือเกษตรกรร�ยอื่นไม่ถูกต้อง จ�กนั้นให้คณะทำ�ง�นตรวจสอบ 
ก�รขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมู่บ้�น (ต�มข้อ 3.2.1 ข้อย่อย 4)) หรือ คณะกรรมก�รตรวจสอบพื้นที่ระดับแขวง 
(ต�มข้อ 3.2.2 ข้อย่อย 3)) ลงชื่อ เพื่อรับทร�บผลก�รติดประก�ศและ/หรือผลก�รประช�คม
ทั้งนี้ ขอให้เจ้�หน้�ที่เขียนชื่อ-สกุล และหม�ยเลขโทรศัพท์ของเจ้�หน้�ที่หรือสำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอที่ท�้ยแบบ
ติดประก�ศให้ชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรติดต่อห�กพบข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือมีคว�มประสงค์จะคัดค้�น 
    กรณีมีก�รคัดค้�นในก�รตรวจสอบท�งสังคม กำ�หนดผู้ดำ�เนินก�รตรวจสอบข้อคัดค้�น ดังน้ี
     - ทุกจังหวัด (ยกเว้น สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่กรุงเทพมห�นคร)  กำ�หนดผู้ดำ�เนินก�ร
ตรวจสอบ ต�มข้อ 3.2.1 ข้อย่อย 4) ร่วมกับเจ้�หน้�ที่ส่งเสริมก�รเกษตรผู้รับผิดชอบตำ�บลของกรมส่งเสริม
การเกษตร
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     - สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่กรุงเทพมห�นคร กำ�หนดผู้ดำ�เนินก�รตรวจสอบ ต�มข้อ 
3.2.2 ข้อย่อย 3) ร่วมกับเจ้�หน้�ที่ส่งเสริมก�รเกษตรผู้รับผิดชอบแขวงของกรมส่งเสริมก�รเกษตร
   3.1.4 ก�รตรวจสอบพื้นที่ ให้ดำ�เนินก�รทั้งแปลงเดิมและแปลงใหม่ เพื่อป้องกันก�รแจ้ง 
ขึ้นทะเบียนซ้ำ�ซ้อน โดยผู้ดำ�เนินก�รตรวจสอบใช้เครื่อง GPS ออกเดินสำ�รวจรอบแปลงพื้นที่จริง เพื่อวัดและ 
จับพิกัดแปลง หรือว�ดแปลงด้วยระบบ เช่น Geoplot, GISagro, FAARMis Application , QGIS หรือตรวจสอบ 
โดยภ�พถ�่ยแปลงปลูกร่วมกับผู้นำ�ชุมชน/ อกม. กำ�หนดผู้ดำ�เนินก�รตรวจสอบ ดังนี้
     - ทุกจังหวัด (ยกเว้น สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่กรุงเทพมห�นคร) กำ�หนดผู้ดำ�เนินก�ร
ตรวจสอบพื้นที่ ต�มข้อ 3.2.1 ข้อย่อย 1) หรือ 2) หรือ 3) 
     - สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่กรุงเทพมห�นคร ข้อ 3.2.2 ข้อย่อย 1) หรือ 2)
  3.2 ผู้ดำ�เนินก�รตรวจสอบ 
        3.2.1 ทุกจังหวัด ยกเว้นสำ�นักง�นเกษตรพื้นที่กรุงเทพมห�นคร ให้พิจ�รณ�เลือก ดังนี้
            1) เจ้�หน้�ที่ส่งเสริมก�รเกษตรผู้รับผิดชอบตำ�บลของกรมส่งเสริมก�รเกษตร หรือ
            2) อ�ส�สมัครเกษตรหมู่บ้�น (อกม.) ต�มภ�รกิจที่เจ้�หน้�ที่ส่งเสริมก�รเกษตร 
มอบหม�ย หรือ
            3) เจ้�หน้�ท่ีองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล หรือเทศบ�ล ท่ีได้รับแต่งต้ังจ�กน�ยอำ�เภอ หรือ
            4) คณะทำ�ง�นตรวจสอบก�รขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมู่บ้�น โดยให้น�ยอำ�เภอ
เป็นผู้แต่งตั้ง อย�่งน้อย ประกอบด้วย
      ผู้ใหญ่บ้�น/ประธ�นชุมชน     ประธ�นคณะทำ�ง�น
      ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ�้นหรือชุมชน/บุคคลอื่นต�มคว�มเหม�ะสม  คณะทำ�ง�น
      อ�ส�สมัครเกษตรหมู่บ้�น (อกม.)     คณะทำ�ง�นและเลข�นุก�ร
 ในก�รแต่งตั้งคณะทำ�ง�นฯ ห�กผู้ใหญ่บ้�น/ประธ�นชุมชนและอ�ส�สมัครเกษตรหมู่บ้�น (อกม.) 
เป็นบุคคลเดียวกัน ให้พิจ�รณ�อ�ส�สมัครเกษตร (อกษ.) ส�ข�อื่นๆ เช่น หมอดินอ�ส� อ�ส�ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมเศรษฐกิจก�รเกษตรอ�ส� อ�ส�ปศุสัตว์ ประมงอ�ส� อ�ส�สมัครเกษตรด้�นบัญชี เป็นต้น แต่ห�กไม่มี 
ให้พิจ�รณ�เลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้�นเป็นคณะทำ�ง�นต่อไป
 คณะทำ�ง�นฯ มีหน้�ที่ ดังนี้
 1) พิจ�รณ� ตรวจสอบข้อมูลก�รขึ้นทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรในหมู่บ้�น และลงชื่อในแบบ 
ติดประก�ศ เพื่อรับทร�บผลก�รติดประก�ศและ/หรือผลก�รประช�คมในก�รตรวจสอบท�งสังคม 
 2) รับมอบหม�ยจ�กเจ้�หน้�ที่ส่งเสริมก�รเกษตรผู้รับผิดชอบตำ�บลให้ช่วยดำ�เนินก�รตรวจสอบ 
ข้อร้องเรียนและข้อคัดค้�นต่�งๆ หรือตรวจสอบพื้นที่จริงพร้อมวัดพิกัดพื้นที่ และสรุปผลก�รพิจ�รณ� แจ้งให้ 
เจ�้หน�้ที่ส่งเสรมิก�รเกษตรผูร้บัผดิชอบตำ�บล เกษตรอำ�เภอ น�ยอำ�เภอทร�บ ซึง่ผูถ้กูคัดค�้นส�ม�รถอุทธรณส์ทิธิ ์
แก่คณะกรรมก�รระดับอำ�เภอ ระดับจังหวัด ต�มลำ�ดับ และผลก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รระดับจังหวัด 
ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รในแต่ละระดับ ให้อำ�เภอ และจังหวัด เป็นผู้ดำ�เนินก�รแต่งตั้ง 
ต�มคว�มเหม�ะสม
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   3.2.2 สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่กรุงเทพมห�นคร ให้พิจ�รณ�เลือก ดังนี้
           1) เจ้�หน้�ที่ส่งเสริมก�รเกษตรผู้รับผิดชอบแขวงของกรมส่งเสริมก�รเกษตร หรือ
           2) อ�ส�สมัครเกษตรหมู่บ้�น (อกม.) ต�มภ�รกิจที่เจ้�หน้�ที่ส่งเสริมก�รเกษตร 
มอบหม�ย หรือ
               3) คณะกรรมก�รตรวจสอบพื้นที่ระดับแขวง
โดยกำ�หนดให้คณะกรรมก�รในแต่ละระดับของกรุงเทพมห�นคร มีดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ระดับแขวง
1. ประธ�นศูนย์บริก�รและถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รเกษตรประจำ�แขวง  ประธ�นกรรมก�ร
2. กรรมก�รศูนย์บริก�รและถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รเกษตรประจำ�แขวง กรรมการ
3. เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยพัฒน�ชุมชนและสวัสดิก�รสังคมสำ�นักง�นเขต  กรรมการ
4. อ�ส�สมัครเกษตรหมู่บ�้นผู้รับผิดชอบระดับแขวง   กรรมก�ร
5. นักวิช�ก�รส่งเสริมก�รเกษตรสำ�นักง�นเกษตรพื้นที ่   กรรมก�รและเลข�นุก�ร
ให้คณะกรรมก�รมีหน้�ที่ ดังนี้
 1) พิจ�รณ� ตรวจสอบข้อมูลก�รขึ้นทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรในแขวง และลงชื่อเพือ่รับทร�บ 
ผลการติดประกาศและ/หรือผลก�รประช�คมในก�รตรวจสอบท�งสังคม
 2) กำ�กับ ดูแล และปฏิบัติง�นต�มคู่มือก�รขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 3) แก้ไขปัญห�อุปสรรคในก�รดำ�เนินง�นก�รขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระดับแขวง
 4)   ดำ�เนินก�รตรวจสอบข้อร้องเรียน ข้อคัดค้�น และอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รตรวจสอบพื้นที่ ระดับเขต 
และคณะอนุกรรมก�รพัฒน�ก�รเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมห�นคร มอบหม�ย
คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ระดับเขต
1. ผู้อำ�นวยก�รเขต          ประธ�นกรรมก�ร
2. หัวหน้�ฝ่�ยพัฒน�ชุมชนและสวัสดิก�รสังคม    กรรมก�ร
3. ประธ�นศูนย์บริก�รและถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รเกษตรประจำ�แขวง  กรรมการ
4. หัวหน้�สำ�นักง�นเกษตรพื้นที ่      กรรมก�รและเลข�นุก�ร
5. นักวิช�ก�รส่งเสริมก�รเกษตรสำ�นักง�นเกษตรพื้นที ่   กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร
ให้คณะกรรมก�รมีหน้�ที่ ดังนี้
 1) กำ�กับ ดูแล และปฏิบัติง�นต�มคู่มือก�รขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 2) แก้ไขปัญห�อุปสรรคในก�รดำ�เนินง�นก�รขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระดับเขต
 3) ดำ�เนินก�รอ่ืนๆ ต�มท่ีคณะอนุกรรมก�รพัฒน�ก�รเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมห�นคร มอบหม�ย
ทั้งนี้ ผู้ถูกคัดค้�นส�ม�รถอุทธรณ์สิทธิ์แก่คณะกรรมก�รตรวจสอบพื้นที่ระดับเขต และคณะอนุกรรมก�รพัฒน� 
ก�รเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมห�นคร ต�มลำ�ดับ โดยผลก�รพิจ�รณ�ของอนุกรรมก�รพัฒน�ก�ร
เกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมห�นครถือเป็นที่สิ้นสุด ส่วนคณะอนุกรรมก�รพัฒน�ก�รเกษตรและสหกรณ์ของ 
กรุงเทพมห�นคร ให้ใช้คำ�สั่งคณะกรรมก�ร นโยบ�ยและแผนพัฒน�ก�รเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รพัฒน�ก�รเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมห�นคร
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 โดยกรุงเทพมห�นครมีทั้งหมด 50 เขต แบ่งเขตคว�มรับผิดชอบของแต่ละสำ�นักง�นเกษตรพื้นที ่ 
1 - 4 ดังนี้

 สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 1 เขตพื้นที่ชั้นนอก มีนบุรี หนองจอก บ�งเขน ส�ยไหม ดอนเมือง หลักสี่ คลองส�มว�

  เขตพื้นที่ชั้นใน ห้วยขว�ง ดินแดง จตุจักร

 สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 2 เขตพื้นที่ชั้นนอก ล�ดกระบัง สวนหลวง บ�งกะปิ ล�ดพร้�ว บึงกุ่ม สะพ�นสูง  

   ประเวศ คันน�ย�ว วังทองหล�ง

  เขตพื้นที่ชั้นใน พระโขนง วัฒน� ย�นน�ว� บ�งคอแหลม คลองเตย บ�งน�

 สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 3 เขตพื้นที่ชั้นนอก ตลิ่งชัน บ�งขุนเทียน บ�งบอน จอมทอง ร�ษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ

  เขตพื้นที่ชั้นใน ส�ทร สัมพันธ์วงศ์ บ�งกอกน้อย ร�ชเทวี ดุสิต บ�งรัก 

   พญ�ไท บ�งซื่อ ปทุมวัน ป้อมปร�บศัตรูพ่�ย

 สำ�นักง�นเกษตรพื้นที่ 4 เขตพื้นที่ชั้นนอก ทวีวัฒน� บ�งแค ภ�ษีเจริญ หนองแขม 

  เขตพื้นที่ชั้นใน คลองส�น ธนบุรี บ�งกอกใหญ่ พระนคร บ�งพลัด

 4.	 การจัดทำาผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล
  ก�รจัดทำ�ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ดำ�เนินก�รโดยใช้เครื่อง GPS ออกเดินสำ�รวจรอบแปลง
พื้นที่จริง เพื่อวัดและจับพิกัดแปลง หรือว�ดแปลงด้วยระบบ เช่น Geoplot, GISagro, FAARMis Application 
และ QGIS
 5.	 การพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร	หรือ	การพิมพ์ใบรายงานผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร
  เมื่อตรวจสอบและบันทึกผลลงในระบบว่� “ผ่�น” แล้ว จึงจะถือว่�ก�รขึ้นทะเบียนในแปลงนั้น 
สมบรูณ์ และส�ม�รถจัดพมิพข์อ้มูลลงในสมุดทะเบยีนเกษตรกร หรอื พมิพใ์บร�ยง�นผลก�รข้ึนทะเบยีนเกษตรกรได ้
ร�ยละเอียดในบทที่ 5

• การแก้ไขและยกเลิกทะเบียนเกษตรกร
 1.	 การแก้ไขข้อมูลการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	กรณีเกษตรกรแจ้งขอแก้ไขข้อมูล
       เม่ือตรวจสอบพบข้อมูลท่ีผ่�นก�รตรวจสอบแล้วมีคว�มคล�ดเคล่ือน และต้องก�รแก้ไขให้ดำ�เนินก�ร 
ดังนี้
  1.1 เกษตรกรผู้ยื่นคำ�ร้อง ต้องเป็นหัวหน้�ครัวเรือนเกษตร กรณีที่หัวหน้�ครัวเรือนเกษตร 
ไม่ส�ม�รถม�ดว้ยตนเอง ให้ทำ�หนังสอืมอบอำ�น�จให้สม�ชกิในครวัเรือนเกษตรดำ�เนินก�รแทนได้ (ห้�มมรีอยขดูลบ 
ขีดฆ่�หรือแกไ้ข ในส�ระสำ�คัญ) แนบสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผูย้ื่นคำ�ร้องและผูม้อบอำ�น�จ พร้อมรับรอง 
สำ�เน� และเอกส�รอื่น (ถ้�มี)
  1.2 กรอกแบบคำ�ร้องขอแก้ไขข้อมูลท่ีแจ้งข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกร
แจ้งขอแก้ไขข้อมูล ต�มภ�คผนวก 3 (3) พร้อมลงชื่อรับรองคว�มถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล 
   - กรณีแก้ไขข้อมูลพื้นฐ�น (ข้อมูลต�มแบบ ทบก. 01 หน้� 1 และ 2) ไม่ต้องให้พย�นลงชื่อ
ในแบบคำ�ร้อง
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   - กรณีแก้ไขก�รประกอบกิจกรรมก�รเกษตร (ข้อมูลต�มแบบ ทบก. 01 หน�้ 3) ให้พย�น
ลงชื่อในแบบคำ�ร้องด้วย
  1.3 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบคว�มถูกต้อง ครบถ้วน ของแบบคำ�ร้องและลงชื่อ
  1.4 กรณีแก้ไขกิจกรรมก�รเกษตรที่ผ่�นก�รยืนยันในระบบทะเบียนเกษตรกรแล้ว ให้สำ�นักง�น
เกษตรอำ�เภอ แจ้งสำ�นักง�นเกษตรจังหวัดทร�บ และพิจ�รณ�ตีกลับข้อมูล เพื่อให้สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอแก้ไข
ข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรได้ โดยอ�จแจ้งในรูปแบบหนังสือร�ชก�รหรือส่งในระบบทะเบียนเกษตรกรต�ม
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ ห�กมีก�รนำ�ข้อมูลไปประกอบโครงก�ร ม�ตรก�รต่�งๆ แล้ว อ�จต้องมี 
ขั้นตอนเพิ่มเติม หรือ ระงับสิทธิ์เกษตรกรต่อไป
  1.5 สถ�นที่ยื่นแบบคำ�ร้อง
   - แจ้งขอแก้ไขข้อมูลพื้นฐ�น ได้ที่สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอที่แจ้งขึ้นทะเบียนเท�่นั้น 
   - แจ้งขอแก้ไขข้อมูลเก่ียวกับก�รประกอบกิจกรรมก�รเกษตรได้ที่สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ 
ที่ตั้งแปลง
ทั้งนี้ ก�รแก้ไขข้อมูลทะเบียนร�ษฎร ผ่�นระบบก�รเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประช�ชนกล�ง (Linkage Center) 
กระทรวงมห�ดไทย ส�ม�รถแก้ไขได้ทุกสำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ
 2.	 การปรับปรุงสมาชิกในครัวเรือนเกษตร ได้แก่ ก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นะก�รช่วยทำ�ก�รเกษตร
ก�รยกเลิกก�รเป็นสม�ชิกในครัวเรือนเกษตร และก�รเพิ่มสม�ชิกในครัวเรือนเกษตรให้ดำ�เนินก�ร ดังนี้
  2.1 เกษตรกรผู้ยื่นคำ�ร้อง 
   - หัวหน้�ครัวเรือนเกษตร ส�ม�รถปรับปรุงข้อมูลของสม�ชิกในครัวเรือนทุกคนได้ กรณีที่
หัวหน้�ครัวเรือนไม่ส�ม�รถม�ด้วยตนเอง ให้ทำ�หนังสือมอบอำ�น�จให้สม�ชิกในครัวเรือนดำ�เนินก�รแทนได้  
(ห้�มมีรอยขูดลบ ขีดฆ่�หรือแก้ไข ในส�ระสำ�คัญ) แนบสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ยื่นคำ�ร้อง และ 
ผู้มอบอำ�น�จ พร้อมรับรองสำ�เน� และเอกส�รอื่น (ถ้�มี) 
   - สม�ชิกครัวเรือนเกษตร ส�ม�รถปรับปรุงข้อมูลก�รเป็นสม�ชิกในครัวเรือนของตนเองได้
เท่านั้น
  2.2 กรอกแบบขอปรับปรุงข้อมูลสม�ชิกในครัวเรือนเกษตรกร ต�มภ�คผนวก 3 (4) พร้อมลงชื่อ
รับรองคว�มถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล 
  2.3  เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบคว�มถูกต้อง ครบถ้วน ของแบบคำ�ร้องและลงชื่อ
  2.4  สถ�นที่ยื่นแบบคำ�ร้อง
   - แจ้งขอปรับปรุงสม�ชิกในครัวเรือนได้ที่สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอที่แจ้งขึ้นทะเบียน
ทั้งนี้ หัวหน้�ครัวเรือนเกษตร ส�ม�รถลบข้อมูลสม�ชิกในครัวเรือนด้วยตนเอง ผ่�น Farmbook Application 
ห�กต้องก�รเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสม�ชิกส�ม�รถแจ้งที่สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอที่แจ้งขึ้นทะเบียนเท�่นั้น
 3.	การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตร ให้ดำ�เนินก�ร ดังนี้
  3.1 เกษตรกรผู้ยื่นคำ�ร้อง 
   - กรณีหัวหน้�ครัวเรือนเกษตร เป็นผู้ดำ�เนินก�รเอง จะต้องให้สม�ชิกในครัวเรือนที่จะเป็น
หัวหน้�ครัวเรือนเกษตรแทนลงชื่อในแบบคำ�ร้องด้วย
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	 	 	 -	 กรณีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร	เป็นผู้ดำาเนินการ	ให้สมาชิกท่ีจะเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแทน 
เป็นผู้ยื ่นแบบคำาร้อง	โดยต้องให้หัวหน้าครัวเรือนเกษตรเดิมลงชื่อในแบบคำาร้อง	หรือมีหนังสือยินยอมจาก 
หัวหน้าครัวเรือนเกษตรแนบมาด้วย	 (ยกเว้นกรณีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรเสียชีวิต	 เจ็บป่วยร้ายแรงหรือติดเตียง	
ถูกคุมขังในเรือนจำา	ไปต่างประเทศ)	และให้สมาชิกในครัวเรือนเกษตรมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดลงชื่อ
ในแบบคำาร้องด้วย	หากมีจำานวนเกินกว่าช่องลงชื่อในแบบคำาร้อง	 สามารถทำาเป็นหนังสือยินยอมจากสมาชิกใน 
ครัวเรือนแนบได	้(หากในครัวเรือนมีสมาชิกเพียงคนเดียว	ไม่ต้องมีหนังสือยินยอม)
	 	 3.2		กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตร	ตามภาคผนวก	3	(5)	กรอกเหตุผลในการ
ขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้า	พร้อมลงชื่อรับรองความถูกต้อง	ครบถ้วนของข้อมูล	แล้วให้พยานลงชื่อในแบบคำาร้อง
	 	 3.3		เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง	ครบถ้วน	ของแบบคำาร้องและลงชื่อ
	 	 3.4		สถานที่ยื่นแบบคำาร้อง
	 	 	 -	 แจ้งขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรได้ที่สำานักงานเกษตรอำาเภอที่แจ้งขึ้นทะเบียน
ทัง้น้ี	กรณเีปลีย่นแปลงหัวหน้าครัวเรือนเน่ืองจากหัวหน้าครัวเรือนเกษตรเสยีชวีติ	หากทายาทของผูเ้สยีชวีติรายน้ัน 
ยังทำาการเกษตรอยู	่กำาหนดให้ทายาทต้องมาแจ้งเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนภายใน	60	วัน	
กรณีท่ีไม่มาเปล่ียนภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดจะถือว่าส้ินสภาพจากครัวเรือนเกษตรเดิม	และต้องข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
เป็นรายใหม่เท่านั้น
 4. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ให้ดำาเนินการ	ดังนี้
	 	 4.1	 เกษตรกรผู้ยื ่นคำาร้อง	 ต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตร	 กรณีที่หัวหน้าครัวเรือนเกษตร 
ไม่สามารถมาด้วยตนเอง	ให้ทำาหนังสือมอบอำานาจให้สมาชิกในครัวเรือนเกษตรดำาเนินการแทนได	้(ห้ามมีรอยขูดลบ 
ขดีฆา่	หรือแก้ไขในสาระสำาคัญ)		แนบสำาเนาบัตรประจำาตวัประชาชนของผู้ยืน่คำารอ้งและผู้มอบอำานาจ	พรอ้มรบัรอง 
สำาเนา	และเอกสารอื่น	(ถ้ามี)
	 	 4.2	 กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน	 ตามภาคผนวก	 3	 (6)	 พร้อมลงชื่อรับรอง 
ความถูกต้อง	ครบถ้วนของข้อมูล
	 	 4.3	 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง	ครบถ้วน	ของแบบคำาร้องและลงชื่อ
	 	 4.4	 สถานที่ยื่นแบบคำาร้อง
	 	 	 -	 แจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียนได้ที่สำานักงานเกษตรอำาเภอปลายทางที่จะย้ายไป
 5. การยกเลิกทะเบียนเกษตรกร	 เม่ือเกษตรกรเลิกทำาการเกษตร	หรือไม่ประสงค์ข้ึนทะเบียนเกษตรกร
แล้วให้ดำาเนินการยกเลิกทะเบียนเกษตรกร	ดังนี้
	 	 5.1	 เกษตรกรผู้ยื่นคำาร้อง
	 	 	 -	 หัวหน้าครัวเรือนเกษตร	สามารถแจ้งยกเลิกทะเบียนเกษตรกรได	้กรณีที่หัวหน้าครัวเรือน
เกษตรไม่สามารถมาด้วยตนเอง	ให้ทำาหนังสือมอบอำานาจให้สมาชิกในครัวเรือนดำาเนินการแทนได	้(ห้ามมีรอยขูดลบ 
ขีดฆ่าหรือแก้ไข	ในสาระสำาคัญ)	แนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู ้ยื ่นคำาร้อง	และผู ้มอบอำานาจ 
พร้อมรับรองสำาเนา	และเอกสารอื่น	(ถ้ามี)
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   - กรณีที ่หัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต	เจ็บป่วยร้ายแรงหรือติดเตียง	ถูกคุมขังในเรือนจำา 
ไปตา่งประเทศ	ให้สมาชกิในครวัเรอืนเกษตร	เปน็ผูด้ำาเนนิการ	และใหส้มาชกิในครวัเรือนมากกวา่ก่ึงหน่ึงของสมาชกิ
ทั้งหมดลงชื่อในแบบคำาร้องด้วย	 หากมีจำานวนเกินกว่าช่องลงชื่อในแบบคำาร้อง	 สามารถทำาเป็นหนังสือยินยอม 
จากสมาชิกในครัวเรือนเกษตรแนบได้	(หากในครัวเรือนมีสมาชิกเพียงคนเดียว	ไม่ต้องมีหนังสือยินยอม)
	 	 5.2	 กรอกแบบยกเลิกทะเบียนเกษตรกร	 ตามภาคผนวก	 3	 (7)	 กรอกเหตุผลในการขอยกเลิก
ทะเบียนเกษตรกรพร้อมลงชื่อรับรองความถูกต้อง	ครบถ้วนของข้อมูล	แล้วให้พยานลงชื่อในแบบคำาร้อง
	 	 5.3	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง	ครบถ้วน	ของแบบคำาร้องและลงชื่อ
	 	 5.4	สถานที่ยื่นแบบคำาร้อง
   - แจ้งยกเลิกทะเบียนเกษตรได้ที่สำานักงานเกษตรอำาเภอที่แจ้งขึ้นทะเบียน
	 	 5.5	 กรณีที่หัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต	แต่ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร	ให้บุตร/ญาติ/พี่น้อง 
ผู้นำาชุมชน	หรือ	อกม.	เป็นผู้กรอกแบบคำาร้อง	ภาคผนวก	3	(7)	แบบคำาร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร	กรณีที่ 
หัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต	และไม่มีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร	และเมื่อเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลแบบคำาร้องลงในระบบ 
ทะเบียนเกษตรกรแล้ว	 ระบบจะทำาการตรวจสอบข้อมูลการเสียชีวิตจากทะเบียนราษฎร	 และจะยกเลิกทะเบียน
เกษตรกร
	 	 5.6	 กรณีที่ไม่มีการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตร	ติดต่อกันเกิน	3	ปี	 จะถือว่าสิ้นสุดสถานภาพ 
การเป็นเกษตรกรและจะยกเลิกทะเบียนเกษตรกร	

• แนวทางปฏิบัติกรณีเกษตรกรแจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความเป็นจริง
							กรณีที่มีข้อร้องเรียน	การคัดค้าน	หรือตรวจสอบแล้วพบว่า	เกษตรกรแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
ให้ดำาเนินการ	ดังนี้
	 1.	 แต่งตั้งคณะทำางานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ระดับหมู่บ้าน	หรือ	คณะกรรมการตรวจสอบ 
พื้นที่ระดับแขวง	สำาหรับสำานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	 2.	 ให้คณะทำางานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	 ระดับหมู่บ้าน	 ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ	เกษตรกรสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการระดับอำาเภอ	ระดับจังหวัด	ตาม
ลำาดับ	 และขอให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัดถือเป็นที่สิ้นสุด	 โดยคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ในแต่ละระดับ	ให้อำาเภอ	และจังหวัด	เป็นผู้ดำาเนินการแต่งตั้งตามความเหมาะสม	
	 	 สำาหรับสำานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ระดับแขวงดำาเนิน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง	หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเป็นเท็จเกษตรกรสามารถอุทธรณ์สิทธิ์แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพื้นที่ระดับเขต	และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหานคร	ตามลำาดับ	
โดยผลการพิจารณาของอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหานครถือเป็นที่สิ้นสุด	
	 3.	 เมื่อผลการพิจารณาสิ้นสุดแล้ว	 ให้ดำาเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการนั้น	 หากต้องดำาเนิน
การแจ้งความร้องทุกข์ให้เกษตรอำาเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำาเนินการแจ้งความร้องทุกข์	 โดยสามารถ
แจ้งความผิดฐานแจง้ขอ้ความอนัเปน็เทจ็แก่เจ้าพนักงานตามมาตรา	137	แหง่ประมวลกฎหมายอาญา	และความผดิ 
ฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ	ตามมาตรา	267	แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วย
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• การกรอกข้อมูลในแบบคำาร้อง •

บทที่ 4
• การกรอกข้อมูลในแบบคำาร้องทะเบียนเกษตรกร 
	 กำาหนดให้เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน	 ชี้แจงเกษตรกรผู้มาขอขึ้นทะเบียนด้วยว่าการมาขึ้นทะเบียนครั้งนี้ 
ภาครัฐจัดทำาทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน	 และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติให้สอบถามข้อมูลจาก
หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกของครัวเรือนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหรือได้รับผลประโยชน์จากการประกอบการเกษตร
ของครัวเรือน	เนื่องจากความถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งสำาคัญ		จึงจำาเป็นต้องเน้นย้ำาให้	เจ้าหน้าที่ทุกคนต้อง 
ทำาความเข้าใจรายละเอียดในแบบคำาร้อง	และต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบคำาร้อง	 ให้มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนทุกข้อถาม	 หากมีการขีดฆ่าข้อความเพื่อแก้ไขให้ลงชื่อของผู้ขอปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรกำากับไว้ด้วย
	 ในแบบคำาร้องนี้จะมีข้อความ	3	หน้า	ประกอบด้วย	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร	และ
ข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร	สำาหรับการกรอกข้อมูลมีรายละเอียด	ดังนี้
	 1.	 ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน
	 	 1.1	 แบบคำาร้อง	การยื่นแบบ	ทบก.	ให้เลือกกา	3 ใน m	ขอปรับปรุงข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 
หรือ		m	ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร	อย่างใดอย่างหนึ่ง
	 	 1.2	 สถานที่ขึ้นทะเบียน	ระบุสำานักงานเกษตรอำาเภอ	และจังหวัดในพื้นที่ที่สำานักงานเกษตรอำาเภอ
ที่ขอรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	ตั้งอยู่
	 	 1.3	 วันที	่ให้กรอกวันที่แจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
	 	 1.4	 ชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียน	 ให้กาเครื่องหมาย	3ลงใน	m	 หน้าคำานำาหน้านาม	 นาย	 นาง	 หรือ
นางสาวพร้อมเขียนชื่อ	นามสกุล	และระบุเลขประจำาตัวประชาชน	วันเดือนปีเกิด	และเลขรหัสประจำาบ้าน 
ตามทะเบียนบ้าน
	 	 1.5	 สถานภาพ	ให้กาเครื่องหมาย	3ลงใน	m	หน้าสถานภาพของผู้ขึ้นทะเบียน	ได้แก	่โสด	สมรส 
อยู่ร่วมกัน	และ	หย่า	รวมถึงแยกกันอยู	่					
	 	 1.6	 ที่อยู่ที ่ติดต่อได้	ให้กรอกที่อยู่ที ่สามารถติดต่อได้	พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ	เพื่อให้ 
เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อเกษตรกร	เมื่อต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	
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  1.7	 นิติบุคคล	ให้กรอกข้อมูลของผู้แทนที่ได้รับมอบอำานาจจากผู้มีอำานาจของนิติบุคคลให้เป็นผู้ขอ
ขึ้นทะเบียนในนามนิติบุคคล	แต่ในส่วนของรหัสประจำาบ้านให้ใช้รหัสประจำาบ้านที่เป็นที่ตั้งของนิติบุคคล	ประเภท
ของนิติบุคคล	ชื่อนิติบุคคล	ที่ตั้งสำานักงาน	และเลขที่ทะเบียนนิติบุคคล
  1.8	 ลักษณะการประกอบอาชีพ	ให้กาเครื่องหมาย	3	ลงใน		m	เพียงคำาตอบเดียว
	 	 	 อาชีพหลัก	หมายถึง	อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบกิจกรรมนั้นๆ	มีตัวเลือก	คือ	 
1.	ประกอบอาชีพเกษตร	2.	รับเงินเดือนประจำา	3.	รับจ้างทางการเกษตร	4.ประกอบธุรกิจการค้า	5.	รับจ้างทั่วไป 
6.	อื่น	ๆ
	 	 	 อาชีพรอง	หมายถึง	อาชีพที่ใช้เวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก	มีตัวเลือก	คือ	 
1.	ประกอบอาชีพเกษตร	2.	รับเงินเดือนประจำา		3.	รับจ้างทางการเกษตร	4.	ประกอบธุรกิจการค้า	5.	รับจ้างทั่วไป 
6.	อื่น	ๆ	7.	ไม่มีอาชีพรอง

	 2.	 ระบบการเกษตรอัจฉริยะ	ให้กาเครื่องหมาย	3	ลงใน		m		มีตัวเลือก	ดังนี้	1.	ระบบโรงเรือน
อัจฉริยะ		2.	ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ	3.	ระบบ	IOT		หากไม่มีสามารถข้ามไปทำาข้อต่อไปได้
	 3.	 ระบบเกษตรพันธสัญญา	ให้กาเครื่องหมาย	3	ลงใน		m		มีตัวเลือก	ดังนี้	m	1.	ไม่เป็นการทำา 
เกษตร	พนัธสญัญา	m	2.เปน็การทำาเกษตรพนัธสญัญา		หากเป็นการทำาเกษตรพนัธสญัญา	เจา้หนา้ทีจ่ะต้องประสาน
เกษตรกรเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์	 หรือเกษตรกรสามารถปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเองผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ที่จัดเตรียมไว	้
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	 4.	 ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร	มีรายละเอียดดังนี้
	 	 4.1	 ชื่อ	–	นามสกุล	และเลขประจำาตัวประชาชนของสมาชิกในครัวเรือน	หากเป็นเกษตรกรที่เคย
ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว	เมื่อพิมพ์แบบคำาร้องจากระบบโปรแกรมจะแสดงรายชื่อสมาชิกในครัวเรือนตามที่แจ้งไว้	 
หากบคุคลน้ันไมอ่ยูใ่นครวัเรอืนแลว้ให้ขดีฆา่และลงลายมอืชือ่กำากบั	สำาหรับบคุคลอืน่ทีอ่าศยัอยูใ่นครวัเรอืน	แตไ่ม่ได้ 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้
	 	 4.2	 ช่วยทำาการเกษตร	ให้เลือกว่าบุคคลที่อยู่ในครัวเรือนนั้น	ช่วย	หรือ	ไม่ช่วยทำาการเกษตร	
	 	 4.3	 การเป็นสมาชิกองค์กร	 ให้ใส่รหัสตัวเลขลงในช่องที่กำาหนดของแต่ละบุคคล	 โดยรหัสตัวเลข
ประกอบด้วย	1.	สหกรณ์ภาคการเกษตร	2.	สหกรณ์นอกภาคการเกษตร	3.	กลุ่มเกษตรกร	4.	กลุ่มส่งเสริม
อาชีพการเกษตร	5.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	6.	กลุ่มยุวเกษตรกร	7.	วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
8.	สมาคม/สหพันธ์	9.	อาสาสมัครเกษตร	10.	กลุ่มผู้ใช้น้ำาชลประทาน	11.	ธ.ก.ส.12.	เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ 
13.	อื่น	ๆ
	 	 4.4	 ระดับการศึกษา	ให้ใส่รหัสตัวเลขลงในช่องท่ีกำาหนดของแต่ละบุคคล	โดยรหัสตัวเลขประกอบด้วย	
1.	จบการศึกษาสูงกว่า	ปริญญาตรี	2.	จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	3.	จบการศึกษาในระดับ	
ปวส./อนุปริญญา	4.	จบการศึกษาในระดับ	ปวช.	5.	จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	6.	จบการศึกษา 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	7.	จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา	8.ไม่ได้ศึกษา
	 	 4.5	 รายได้ในภาคการเกษตร	(บาท/ปี)	ให้ระบุรายได้ในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือนเป็น
รายบุคคล	 หากประกอบกิจกรรมการเกษตรร่วมกัน	 ไม่สามารถแยกรายได้ในภาคการเกษตรได้	 ให้ระบุรายได้ใน
ภาคการเกษตรในช่องของหัวหน้าครัวเรือนเพียงช่องเดียว	และให้กรอก	“-“	ในช่องรายได	้ในภาคการเกษตรของ
สมาชิกในครัวเรือนรายอื่น
	 	 4.6	 รายได้นอกภาคการเกษตร	(บาท/ปี)	ให้ระบุรายได้นอกภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน 
เป็นรายบุคคล	หากไม่มีรายได้นอกภาคการเกษตรให้กรอก	“–“	
	 	 4.7	 หนี้สินในภาคการเกษตร	(บาท/ปี)	ให้ระบุหนี้สินในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือนเป็น
รายบุคคล	 หากประกอบกิจกรรมการเกษตรร่วมกัน	 ไม่สามารถแยกหนี้สินในภาคการเกษตรได้	 ให้ระบุหนี้สินใน
ภาคการเกษตรในช่องของหัวหน้าครัวเรือนเพียงช่องเดียว	และให้กรอก	“–“	ในช่องหนี้สินในภาคการเกษตรของ
สมาชิกในครัวเรือนรายอื่น
	 	 4.8	 หนี้สินนอกภาคการเกษตร	(บาท/ปี)	ให้ระบุหนี้สินนอกภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน
เป็นรายบุคคล	หากไม่มีหนี้สินนอกภาคการเกษตรให้กรอก	“	–	“	
	 	 ทั้งนี้	วิธีการคำานวณรายได	้หนี้สิน	รายละเอียดตามนิยามศัพท์



37คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

	 5.	 เคร่ืองจกัรกลการเกษตร	กำาหนดให้ใส	่จำานวน	ทีส่ามารถใชง้านไดแ้ละนำาไปรบัจ้าง/ไมร่บัจ้าง	แยกตาม 
ประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร	ลงในช่องว่าง	โดยสอบถามเครื่องจักรกลการเกษตร	8	ประเภท	คือ	
	 	 1)	เครื่องต้นกำาลัง	
	 	 2)	เครื่องมือเตรียมดิน
	 	 3)	เครื่องปลูก/เครื่องมือหยอด
	 	 4)	เครื่องมือดูแลรักษา
	 	 5)	เครื่องมือเก็บเกี่ยว
	 	 6)	เครื่องสูบน้ำา
	 	 7)	รถบรรทุกการเกษตร		
	 	 8)	เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว
	 	 ทั้งนี้	คำานิยามเครื่องจักรกลการเกษตร	รายละเอียดตามนิยามศัพท์
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	 6.	 การประกอบกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือน	มีรายละเอียดดังนี้
	 	 6.1	 ที่ตั้งแปลง	ให้ระบุที่ตั้งแปลงที่ดินว่าอยู่ในหมู	่ตำาบล	อำาเภอ	และจังหวัดใด	

		 	 6.2	 การถือครอง	ให้ระบุว่าเป็นของครัวเรือน	เช่ามีสัญญา	เช่าไม่มีสัญญา	หรือ	อื่น	ๆ	(ทำาฟรี	/	
ที่สาธารณประโยชน์)
	 	 6.3	 ข้อมูลเอกสารสิทธิ์
	 -		 กรณีมีเอกสารสิทธิ์ให้กรอกแบบคำาร้องข้อ	 3.1	ประกอบด้วย	ประเภท	 เลขที่เอกสารสิทธิ์	 เนื้อที่
ตามเอกสารสิทธิ	์(ไร่-งาน-ตร.วา)	และข้อมูลเจ้าของเอกสารสิทธิ์	(เลขบัตร/ชื่อ-สกุล)
	 -	 กรณีเช่ามีเอกสารสิทธิ์แต่ไม่สามารถหาข้อมูลเจ้าของเอกสารสิทธิ์ได้ให้กรอกแบบคำาร้องข้อ	 3.1	
ประกอบด้วย	 ประเภท	 เลขที่เอกสารสิทธิ์	 เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์	 และกรอกข้อ	 3.2	 ผู้รับรองการทำากิจกรรม
การเกษตร	(เลขบัตร/ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง)	โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเจ้าของเอกสารสิทธิ์
	 -		 กรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์	ให้กรอกแบบคำาร้องข้อ	3.2	ผู้รับรองการทำากิจกรรมการเกษตร	(เลขบัตร/
ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง)	โดยไม่ต้องกรอกข้อ	3.1

	 	 6.4		เขตชลประทาน	เลือกอยู่ในเขตหรือนอกเขตชลประทานเพียงคำาตอบเดียว
	 	 6.5		ค่าพิกัดภูมิศาสตร์	ให้ใส่โซนตัวเลข	47	หรือ	48	เพียงตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง	และให้กรอก						
ค่าพิกัด	X	Y	หรือ	ละติจูด	ลองจิจูด	เป็นตัวเลขตามที่จัดเก็บข้อมูลไว้แล้ว		
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	 	 6.6		แหล่งน้ำาเพื่อการเกษตร	ให้เกษตรกรระบุแหล่งน้ำาที่นำามาใช้ในการเกษตร	โดยมีตัวเลือก	คือ	
1.	ไม่มีแหล่งน้ำา	2.	แหล่งน้ำาสาธารณะ	3.	แหล่งน้ำาของตนเอง	(บ่อน้ำาตื้น/บ่อบาดาล/สระน้ำา)	
	 	 6.7		วิธีการให้น้ำา	ให้เกษตรกรระบุวิธีการให้น้ำาในแปลงนั้น	โดยมีตัวเลือก	คือ	1.	ไม่มีระบบให้น้ำา							
2.	ระบบให้น้ำาทางท่อ	(สปริงเกอร์/มินิสปริงเกอร์/น้ำาหยด)	3.	ระบบน้ำาแบบอื่นๆ	

	 	 6.8	 ชนิดพืช/สัตว์/กิจกรรมการเกษตรอ่ืน	ๆ	ให้ระบุชนิดพืช	หรือสัตว์	หรือกิจกรรมการเกษตร	อ่ืน	ๆ
	 	 6.9	 พันธุ์พืช/สัตว์/กิจกรรมการเกษตรอื่นๆ	ให้ระบุพันธุ์พืช	หรือสัตว์	หรือกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ
ตามที่เกษตรกรสามารถระบุได	้ทั้งนี้	ควรระบุพันธุ์พืชตามที่ระบุในกรอบการจัดเก็บพืชที่มีการระบุพันธุ์ไว้แล้ว
	 	 6.10	วันที่ปลูก/เลี้ยง/เริ่มทำากิจกรรมการเกษตร	ต้องระบุเป็นตัวเลข	วัน	เดือน	ปี	ของวันที่ปลูก/
เลี้ยงตามชนิดพืช/สัตว์นั้น	ๆ 	สำาหรับนาเกลือสมุทรให้วันที่เริ่มทำากิจกรรมการเกษตร/เริ่มทำาการผลิต	คือ	วันที่ 
ปล่อยน้ำาเข้านาเกลือ
	 	 6.11	วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว	ต้องระบุเป็นตัวเลข	วัน	เดือน	ปี	ของวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 
สำาหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว	ให้ใส่วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยววันสุดท้ายของปีการผลิต	สำาหรับนาเกลือสมุทร 
ให้ใส่วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเกลือเม็ดรอบสุดท้ายของปีการผลิต	
	 	 6.12	รูปแบบการปลูก	ให้เกษตรกรระบุรูปแบบการปลูกในแปลงนั้น	โดยมีตัวเลือก	คือ	กลางแจ้ง	
หรือ	โรงเรือน	หากเลือกเป็นโรงเรือน	ให้ใส่ขนาดของโรงเรือนโดยมีหน่วยเป็นตารางเมตร
	 	 6.13	เนื้อที่ปลูก/เลี้ยง	ต้องระบุเป็นตัวเลข	ไร่	งาน	ตารางวา	สำาหรับนาเกลือสมุทรให้ใส่เนื้อที่ทำานา
เกลือทั้งผืน	โดยต้องหักลบเนื้อที่ที่ไม่ได้ปลูก/เลี้ยง	ออก	เช่น	การปลูกข้าวให้หักเนื้อที่ที่อยู่อาศัย	โรงเรือน	สระน้ำา 
ปศุสัตว์	นาหญ้า	หรือพืชชนิดอื่นออก
	 	 6.14	เนื้อที่เก็บเกี่ยว/ให้ผล	ต้องระบุเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในกรณีของพืชอายุสั้น	(ข้าว	พืชไร่	พืชผัก 
ไม้ดอกไม้ประดับ)	 โดยระบุตัวเลขเป็นไร	่ งาน	ตารางวา	สำาหรับกลุ่มพืชอายุยาวให้หมายถึงเนื้อที่ให้ผลผลิตแล้ว	
โดยระบุตัวเลขเป็นไร่	งาน	ตารางวา	แต่ถ้ากลุ่มพืชอายุยาวยังไม่ให้ผลผลิตไม่ต้องระบุตัวเลขเนื้อที่ให้ผล	สำาหรับ
นาเกลือสมุทรให้ใส่พื้นที่ทำานาเกลือทั้งผืน
	 	 6.15	จำานวนที่ปลูก/เลี้ยง	กรณีทำาไร่นาสวนผสม	ที่มีการปลูกพืช	(ไม้ผล	ไม้ยืนต้น)	/เลี้ยงสัตว์	/	
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา	หรือ	กรณีเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ	ให้ระบุจำานวนที่ปลูก/เลี้ยง	
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	 	 6.16	รหัสการปลูก/เลี้ยง/การผลิต	ต้องระบุตัวเลขตามกิจกรรมการเกษตรที่ทำาจริง
			 	 	 -	 รหัสการปลูก:	1	=	สวนเดี่ยว	2=สวนแซม	3=สวนผสม		
     - รหัสการเล้ียง	(เพาะเล้ียงสัตว์น้ำา)	:	1=กระชัง	2=ในบ่อ	3=ในนา	4=ในร่องสวน	5=อ่ืน	ๆ				
     - รหัสการเลี้ยง	(ปศุสัตว์)	:		1=	โรงเรือนแบบเปิด	2=โรงเรือนแบบปิด	3=อื่นๆ
     - รหัสการผลิต	(นาเกลือสมุทร)	:	1=ผลิตเกลือเม็ดอย่างเดียว	2=ผลิตเกลือเม็ดและเลี้ยง
สัตว์น้ำาร่วมด้วย
	 	 6.17	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ/ปริมาณผลผลิต	น้ำาหนักผลผลิตตามลักษณะผลผลิตพืชที่จัดเก็บ 
(รายละเอียดภาคผนวก)	ผลผลิตพืชรวมที่เก็บเกี่ยวได้	 ให้ใส่หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว	สำาหรับสัตว์
หน่วยเป็นตัว	สำาหรับนาเกลือสมุทรให้ใส่เกลือเม็ดที่ผลิตได้ตลอดฤดูการผลิต	(รวมทุกรอบการผลิตประมาณ	5-7	
รอบต่อฤดูกาล)
	 	 6.18	ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน	ให้เกษตรกรเลือกประเภทเกษตรกรรมท่ีตัวเองปฏิบัติอยู่ว่าเป็นรูปแบบใด	
รายละเอียดตามนิยามศัพท	์ให้เลือกเพียงคำาตอบเดียว	โดยมีตัวเลือก	คือ	
	 	 	 (1)	ไม่เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน	
	 	 	 (2)	เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนใน	5	รูปแบบ	คือ	
	 	 	 	 -	 เกษตรผสมผสาน	
    - เกษตรอินทรีย์	ให้เลือกการรับรองมาตรฐานด้วย	ได้แก่	PGS/IFOAM/Organic	
Thailand/อื่น	ๆ	
    - เกษตรธรรมชาติ	
    - เกษตรทฤษฎีใหม่	
    - วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม	
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	 7.	 การลงชื่อในส่วนท้ายของแบบคำาร้อง	ให้เกษตรกรลงชื่อรับรองข้อมูลที่แจ้งขึ ้นทะเบียนและ 
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	พยาน	(รายละเอียดตามคำานิยาม)	ลงชื่อเป็นพยานในการแจ้งข้อมูล	เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้น
ทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำาบลลงชื่อ	 และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบขึ้นทะเบียนหมายถึง
เกษตรอำาเภอหรือผู้ได้รับมอบหมาย	ลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ	(เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนต้องไม่ใช่ 
คนคนเดียวกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบรับขึ้นทะเบียน)
• รหัสที่ใช้แบบคำ�ร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
	 เป็นรหัสที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องจดจำาค้นหาแต่จะมีปรากฏอยู่ท้ายข้อถามในแบบคำาร้อง	 สามารถนำาไปใช้
ในแต่ละข้อได้ทันท	ีได้แก่
รหัสการเป็นสมาชิกองค์กร
	 1.	 สหกรณ์ภาคการเกษตร	 	 7.	วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
	 2.		สหกรณ์นอกภาคการเกษตร		 8.	สมาคม/สหพันธ์
	 3.		กลุ่มเกษตรกร	 	 	 	 9.	อาสาสมัครเกษตร
	 4.		กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร	 10.	กลุ่มผู้ใช้น้ำาชลประทาน
	 5.		กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	 	 11.	ธ.ก.ส.
	 6.		กลุ่มยุวเกษตรกร	 	 	 12.	เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่
         13. อื่นๆ
รหัสวุฒิการศึกษา
	 1.	จบการศึกษาสูงกว่า	ปริญญาตรี	 	 	 	
	 2.	จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	
	 3.	จบการศึกษาในระดับ	ปวส./อนุปริญญา	
	 4.	จบการศึกษาในระดับ	ปวช.	
	 5.	จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 6.	จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
	 7.	จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
	 8.	ไม่ได้ศึกษา
รหัสการปลูก
	 1.	สวนเดี่ยว	
	 2.	สวนแซม	
	 3.	สวนผสม	
รหัสการเลี้ยง	(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา)
	 1.	ในกระชัง		 2.	ในบ่อ	 							3.	ในนา
	 4.	ในร่องสวน	 5.	อื่นๆ	เช่น	ในทะเล	ในกรง	เป็นต้น
รหัสการเลี้ยง	(ปศุสัตว์)
	 1.	โรงเรือนแบบเปิด	2.	โรงเรือนแบบปิด	3.	อื่นๆ
รหัสการผลิต	(นาเกลือสมุทร)	
	 1.	ผลิตเกลือเม็ดอย่างเดียว			2.	ผลิตเกลือเม็ดและเลี้ยงสัตว์น้ำาร่วมด้วย
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• สมุดทะเบียนเกษตรกรและรายงานจาก
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร •

บทที่ 5

• สมุดทะเบียนเกษตรกร 
	 สมุดทะเบียนเกษตรกร	คือ	เอกสารที่ใช้แสดงสถานภาพการเป็นเกษตรกร	ออกให้ภายหลังจากที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว	 ใช้ในการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน	 ข้อมูลกิจกรรมการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร
เจ้าของสมุด	 เกษตรกรสามารถนำาไปใช้ในการยืนยันความเป็นเกษตรกร	ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนประกอบ
กิจกรรมการเกษตร	และใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสำานักงานเกษตรอำาเภอหรือใช้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตาม 
นโยบายของภาครัฐ	 ในการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรแจกให้กับครัวเรือนเกษตรกร	 สำานักงานเกษตรอำาเภอ
ควรดำาเนินการ	ดังนี้
	 1.	 จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ	ให้พร้อม	ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำาหนด
	 2.	 ตรวจสอบสมดุทะเบยีนเกษตรกรทีจ่ะใชจั้ดพมิพใ์ห้เรียบร้อย	สภาพดี	เยบ็สนัเลม่ตรง	ไม่ชำารดุ	หากพบ 
สมุดทะเบียนเกษตรกรเย็บไม่เรียบร้อย	ชำารุด	ให้ทำาหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเปลี่ยนเล่มภายในเวลา 
ที่กำาหนด	(โดยปกติจะต้องเปลี่ยนภายใน	30	วัน	นับจากได้รับสมุดทะเบียนเกษตรกร)
	 3.	 ระมัดระวังในการเปิดหน้าสมุดให้ตรงกับข้อมูลท่ีจะพิมพ์	 ท้ังน้ีเพราะสมุดทะเบียนเกษตรกรมีราคาแพง	
และมีสำารองในจำานวนจำากัด
	 4.	 การพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรให้เกษตรกรรายใหม่	จะต้องทำาการติดภาพถ่ายขนาด	1	น้ิว	ท่ีมุมล่างขวา 
เหนือช่องลงชื่อ	เมื่อเกษตรกรลงชื่อแล้ว	ให้ประทับตราสมุดทะเบียนเกษตรกรด้วย
	 5.	 การพมิพข์อ้มลูการประกอบกิจกรรมการเกษตรลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร	สำาหรบัพชืทีก่ำาหนดให้มี 
การตรวจสอบ	 เมื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่และบันทึกผลลงในระบบว่า	 “ผ่าน”	 แล้ว	 จึงจะสามารถจัดพิมพ์
ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรได้	
	 6.	 เกษตรกรบางรายอาจมีข้อมูลจำานวนมาก	เนื้อที่ในสมุดจะไม่เพียงพอต่อการพิมพ์ข้อมูลดังกล่าว	
ให้พิมพ์ข้อมูลที่เกินลงในกระดาษ	A4	แล้วแนบให้กับเกษตรกรพร้อมสมุดทะเบียนเกษตรกร	และหมายเหตุในหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย	 แต่ไม่ต้องเย็บติดกับสมุดทะเบียนเกษตรกรเนื่องจากจะทำาให้ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลหน้าอื่นๆ	
ลงในสมุดได้เพราะติดรอยเย็บกระดาษ
	 7.	 การเปลี่ยนเล่ม/ยกเลิกสมุดทะเบียนเกษตรกร	เกิดจากสาเหต	ุดังนี้
	 	 7.1	กรณียกเลิกครัวเรือนเกษตรกร	ให้เจาะสมุดที่มุมล่างขวา	พร้อมหมายเหตุในหน้าข้อมูลเพิ่มเติม 
ว่ามีการยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร
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	 	 7.2	 กรณีเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร	ให้พิจารณาใช้การขีดฆ่า	เขียนชื่อหัวหน้าครัวเรือนใหม่ 
แล้วลงชื่อกำากับ	หรือ	ให้เจาะสมุดเล่มเดิมที่มุมล่างขวา	แล้วพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มใหม่	โดยจะต้อง
หมายเหตุในหน้าข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเล่มเดิมและเล่มใหม่ด้วยว่า	 มีการเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนจากใครเป็นใครเพื่อ
ให้ตรวจสอบย้อนกลับได้	
	 	 7.3	กรณีสมุดเล่มเดิมเต็ม	ให้พิจารณาพิมพ์ต่อในกระดาษ	A4	หรือ	พิมพ์สมุดเล่มใหม่ให้เกษตรกร	
โดยเจาะสมดุเลม่เดิมทีม่มุลา่งขวา	พรอ้มหมายเหตใุนหน้าขอ้มลูเพิม่เตมิทัง้เลม่เดมิและเลม่ใหมด่ว้ยวา่	สมดุเลม่เดมิ 
เต็มจึงมีการออกเล่มใหม่	และในสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มใหม่ให้เลือกพิมพ์เฉพาะข้อมูลปีล่าสุด
	 	 7.4	 กรณีเกษตรกรทำาสมุดเล่มเดิมหาย	ให้พิมพ์สมุดเล่มใหม่ให้เกษตรกร
	 8.	 การออกสมุดทะเบียนเกษตรกรครั้งแรก	ให้ออกที่สำานักงานเกษตรอำาเภอที่ขึ้นทะเบียน	
ส่วนการปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน	(ไม่ได้ออกเล่มใหม่)	ดำาเนินการที่สำานักงานเกษตรอำาเภอใด
ก็ได้
	 9.	 ในกรณีที่สมุดทะเบียนเกษตรกรไม่เพียงพอ	สามารถออกใบรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
ให้เกษตรกรแทนได้	โดยสามารถดำาเนินการท่ีสำานักงานเกษตรอำาเภอใดก็ได้	ไม่จำาเป็นต้องเป็นสำานักงานเกษตรอำาเภอ 
ที่ขึ้นทะเบียน
	 10.	การลงนามในสมุดทะเบียนเกษตรกร	หรือ	ใบรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ให้เกษตรอำาเภอ 
หรือผู ้ที ่ได้รับมอบหมายเป็นผู ้ลงนาม	 เพื ่อเป็นหลักฐานว่า	 เกษตรกรได้แจ้งข้อมูลขึ ้นทะเบียนเกษตรกร 
ตามที่จัดพิมพ์ในสมุดทะเบียนเกษตรกร	หรือ	ใบรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร	 
ไม่ได้เป็นการรับรองการทำากิจกรรมการเกษตร	รับรองผลผลิต	หรือ	รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน

• รายงานจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
	 เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูรายงานได้จากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	โดยเลือกเมนู	รายงาน 
แล้วคลิกเรื่องรายงานที่ต้องการ	ตัวอย่างรายงานที่ใช้บ่อย	เช่น
	 1.	 ผลการดำาเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ	
รายงานจะปรับเปลี่ยนให้เองโดยตัดยอดเป็นรายวัน	โดยจะแสดงภาพรวมของการปรับปรุงข้อมูลในปีปัจจุบัน	
(ตามปีงบประมาณ)	และ	ข้อมูลรายพืช	(ตามปีการเพาะปลูก)
	 2.	 รายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเกษตร
	 	 2.1	รายงาน	ทบก	04-1	จำานวนครัวเรือนเกษตรกรจำาแนกตามกิจกรรมการเกษตร	จะแสดงข้อมูล
จำานวนครัวเรือน	เน้ือท่ีปลูก	เน้ือท่ีเก็บเก่ียว	โดยระบบจะบังคับให้เลือกจังหวัด	อำาเภอ	แต่ไม่บังคับให้เลือกเง่ือนไขอ่ืน	
รายงานจะแสดงตามเงื่อนไขที่เลือก
	 	 	 ในการเลือกเงื่อนไข	ควรระมัดระวังโดยเฉพาะการเลือกเงื่อนไข	ปี	กับ	การเลือกเงื่อนไข	 
วันที่เพาะปลูก	วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว	เนื่องจากเงื่อนไข	ปี	จะค้นหาจากปีที่มีการปรับปรุงข้อมูล	(ดูได้จากปี 
ในหน้ากิจกรรมการเกษตร)	ดังนั้น	หากเลือกเงื่อนไขเป็น	ปี	2565	ไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่มีการแจ้งปลูกไว้นานแล้ว 
แต่ไม่มีการมาปรับปรุงข้อมูลในป	ี2565	จะไม่แสดงในรายงานนี้ด้วย
	 	 	 -	 หากต้องการทราบข้อมูลตามปีการผลิต	ควรเลือกเงื่อนไขวันที่เพาะปลูก	หรือ	วันที่คาดว่า 
จะเก็บเกี่ยวตามปีการผลิตของพืชแต่ละชนิด	และไม่ต้องเลือกเงื่อนไข	ปี
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		 	 	 -	 หากต้องการทราบข้อมูลการปรับปรุงพืชแต่ละชนิดในระบบ	ในแต่ละป	ีให้เลือกเงื่อนไขปี	
แต่ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขวันที่เพาะปลูก	หรือ	วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
	 	 	 -	 สำาหรับไม้ผล/ไม้ยืนต้น	 หากต้องการข้อมูลปัจจุบัน	 ให้เลือก	 ป	ี เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่
เกษตรกรแจ้งในแต่ละปี	แต่หากต้องการดูข้อมูลทั้งหมด	ให้เลือกวันที่เพาะปลูกย้อนปีไปตามระยะยืนต้นของพืช
แต่ละชนิด
	 	 2.2	 รายงาน	ทบก	04-2	รายชื่อเกษตรกรจำาแนกตามกิจกรรมการเกษตร	(ต้องระบุพืช	แต่ไม่ต้อง
ระบุหมู่)	โดยจะมีให้เลือกว่าต้องการให้แสดงข้อมูลตามที่ตั้งแปลงหรือตามทะเบียนบ้านของเกษตรกร	รายงานจะ
แสดงข้อมูล	รหัสครัวเรือน	ชื่อ	–	สกุล	เลขที่บัตรประจำาตัวประชาชน	ที่ตั้งแปลง	ลักษณะการถือครอง	ประเภท
เอกสารสิทธิ	์เลขที่เอกสารสิทธิ์	พื้นที่เต็มในเอกสารสิทธิ์	เนื้อที่ปลูก	วันที่ปลูก	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	วันที่คาดจะว่าเก็บเกี่ยว 
ผลผลิต(ตัน)	ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)	และพิกัดแปลง
	 	 2.3	 รายงาน	ทบก	04-3	รายชื่อเกษตรกร	(ไม่ต้องระบุพืช	แต่ต้องระบุหมู่)	โดยจะมีให้เลือกว่า
ต้องการให้แสดงข้อมูลตามที่ตั้งแปลงหรือตามทะเบียนบ้านของเกษตรกร	 รายงานจะแสดงข้อมูล	 รหัสครัวเรือน	
ชื่อ	–	สกุล	เลขที่บัตรประจำาตัวประชาชน	ที่ตั้งแปลง	ลักษณะการถือครอง	ประเภทเอกสารสิทธิ์	เลขที่เอกสารสิทธิ์ 
พื้นที่เต็มในเอกสารสิทธิ	์เนื้อที่ปลูก	วันที่ปลูก	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว	ผลผลิต(ตัน)	
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)	และพิกัดแปลง
	 	 	 รายงานนี้คล้ายกับรายงาน	ทบก	04-2	เพียงแต่ล็อกการเลือกเงื่อนไขต่างกัน	รายงาน	04-2	
ต้องระบุพืช	แต่ไม่ต้องระบุหมู	่ใช้ในกรณีที่ต้องการทราบรายชื่อเกษตรกรที่ปลูกพืชที่ระบุทั้งหมดในตำาบล	อำาเภอ	
จังหวัดนั้น	ๆ	ส่วนรายงาน	ทบก	04-3	ไม่ต้องระบุพืช	แต่ต้องระบุหมู่	ใช้ในกรณีที่ต้องการทราบรายชื่อเกษตรกร
ในหมู่นั้น	ๆ	ว่าปลูกพืชอะไรบ้าง
	 	 	 การเลือกเงื่อนไข	ทบก	04-2	และ	ทบก	04-3	ให้ใช้วิธีการเดียวกับ	ทบก	04-1



46 คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

ภาคผนวก		1	 กระบวนงานการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	ปี	2565
ภาคผนวก	 2	 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	พ.ศ.	2560
ภาคผนวก		3	 แบบคำาร้อง
	 	 (1)	แบบคำาร้องทะเบียนเกษตรกร	(ทบก.01)	สำาหรับครัวเรือนเกษตร
	 	 (2)	แบบคำาร้องทะเบียนเกษตรกร	(ทบก.01)	สำาหรับนิติบุคคล
	 	 (3)	แบบคำาร้องขอแก้ไขข้อมูลที่แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
	 	 (4)	แบบคำาร้องขอปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตร
	 	 (5)	แบบคำาร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตร
	 	 (6)	แบบคำาร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน
	 	 (7)	แบบคำาร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร
ภาคผนวก	 4	ประเภทเอกสารที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ภาคผนวก	 5	ตัวอย่างหนังสือยินยอมหรือรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
	 	 (1)	หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการเกษตร
	 	 (2)	หนังสือรับรองการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร	ยกเว้น	ไม้ผลไม้ยืนต้น
(ใช้เฉพาะพื้นที่ที่ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์แล้ว	เท่านั้น)
	 	 (3)	หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร	โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์
ภาคผนวก		6		กลุ่มและพันธุ์ข้าวที่มีการจัดเก็บในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ภาคผนวก		7		กลุ่ม	ชนิด	และพันธุ์พืชที่มีการจัดเก็บในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ภาคผนวก		8		จำานวนเนื้อที่ขั้นต่ำาที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ภาคผนวก		9		อัตราแปลงไม้ผลไม้ยืนต้นต่อเนื้อที่เพาะปลูก	
ภาคผนวก		10	ลักษณะผลผลิตและหน่วยผลผลิต	(รวมทั้งพืชและแมลง)
ภาคผนวก		11	ตราสัญลักษณ์และตัวอย่างเมื่อประทับตราสัญลักษณ์ในสมุดทะเบียนเกษตรกร
ภาคผนวก		12	คุณลักษณะเฉพาะ	เครื่องพิมพ์	Passbook	สมุดทะเบียนเกษตรกร

ภาคผนวก



47คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

ภาคผนวก 1 กระบวนงานการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565



48 คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

ภาคผนวก 2  ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
   ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 (หน้า 1)



49คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วย
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 (หน้า 2)



50 คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วย
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 (หน้า 3)



51คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

ภาคผนวก 3 (1) แบบคำาร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สำาหรับครัวเรือนเกษตรกร (หน้า 1)



52 คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

ภาคผนวก 3 (2) แบบคำาร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สำาหรับนิติบุคคล (หน้า 1)



53คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

แบบคำาร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สำาหรับครัวเรือนเกษตรกร/นิติบุคคล (หน้า 2)



54 คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

แบบคำาร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สำาหรับครัวเรือนเกษตรกร/นิติบุคคล (หน้า 3)



55คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

ภาคผนวก 3 (3) แบบคำาร้องขอแก้ไขข้อมูลที่แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
(กรณีเกษตรกรแจ้งขอแก้ไขข้อมูล)



56 คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

ภาคผนวก 3 (4) แบบคำาร้องขอปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตร



57คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

ภาคผนวก 3 (5) แบบคำาร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตร
    (กรณีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้ดำาเนินการ) 



58 คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

ภาคผนวก 3 (5)  แบบคำาร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร
    (กรณีสมาชิกในครัวเรือนเป็นผู้ดำาเนินการ)



59คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

ภาคผนวก 3 (6) แบบคำาร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน



60 คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

ภาคผนวก 3 (7)  แบบคำาร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร
    (กรณีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้ดำาเนินการ)



61คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

ภาคผนวก 3 (7)  แบบคำาร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร
    (กรณีสมาชิกในครัวเรือนเป็นผู้ดำาเนินการ)



62 คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

ภาคผนวก 3 (7)  แบบคำาร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร 
    (กรณีที่หัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต และไม่มีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร)



63คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

ภาคผนวก 4 ประเภทเอกสารที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

• พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์

1. เอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน จำ�นวน 9 กลุ่ม 22 แบบ

กลุ่มที่ 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.

กลุ่มที่ 2 (กรมที่ดิน) (7) โฉนดแผนที่

 (8) โฉนดตร�จอง

	 (9)	ตราจองที่ตราว่าได้ทำาประโยชน์แล้ว

กลุ่มที	่3	หนังสือรับรองการทำาประโยชน ์ (10) น.ส. 3

(กรมที่ดิน) (11) น.ส. 3 ก.

 (12) น.ส. 3 ข.

 (13) แบบหม�ยเลข 3

กลุ่มที่ 4 ใบจอง (กรมที่ดิน) (14) น.ส. 2

 (15) น.ส. 2 ก.

กลุ่มที่ 5 (กรมที่ดิน) (16) ใบไต่สวน (น.ส. 5)

 (17) ใบนำ�

กลุ่มที่ 6 (กรมที่ดิน) (18) ใบเหยียบย่ำ�

 (19) ตร�จอง

กลุ่มท่ี	7	แบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน	(กรมท่ีดิน)	 (20)	ส.ค.	1

กลุ่มที	่8	บัญชีรับแจ้งการครอบครองที่ดิน	 (21)	ส.ค.	2  

(กรมที่ดิน) 

กลุ่มท่ี	9	ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธ์ิในท่ีดิน	 (22)	ส.ค.	3

(กรมที่ดิน)  

 ประเภท/กลุ่ม แบบ



64 คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

 ประเภท/กลุ่ม แบบ

2. ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ จำ�นวน 12 กลุ่ม 24 แบบ

กลุ่มที	่1	(กรมที่ดิน)	 (1)	หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว

	 ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน	

 (ต�มม�ตร� 9 แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดิน)

กลุ่มที	่2	(กรมธนารักษ์)	 (2)	หนังสือสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อประกอบ

	 การเกษตร	(ส.2/27)

กลุ่มที	่3	กลุ่มหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน ์ (3)	หนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิ

ในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาต	ิ(กรมป่าไม้)	 ทำากินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาต	ิ(ครั้งที่	1)	(สทก.	1)

 (4) หนังสืออนุญ�ตให้ทำ�ก�รปลูกป่�หรือไม้ยืนต้นภ�ยในเขต

 ปรับปรุงป�่สงวนแห่งช�ติ (สทก. 1 ข)

 (5) สทก. 1 ก

 (6) สทก. 2 ก

กลุ่มที	่4	กลุ่มหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน ์ (7)	หนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์

ในเขตป�่สงวนแห่งช�ติ (กรมป่�ไม้) ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ (ป.ส. 23)

 (8) หนังสืออนุญ�ตให้ทำ�ก�รปลูกสร้�งสวนป่�หรือ

 ปลูกไม้ยืนต้นในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ (ป.ส. 31)

กลุ่มที	่5	กลุ่มใบอนุญาตให้แผ้วถางป่า	 (9)	ใบอนุญาตให้แก่ผู้ประสงค์ขอแผ้วถางป่า	

(กรมป่�ไม้)  เพื่อดำาเนินกิจการตามที่ขออนุญาต

กลุ่มที	่6	กลุ่มหนังสือที่ออกให้กับสมาชิกนิคม	 (10)	หนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน	(น.ค.	1)

สร้างตนเอง	ตาม	พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

พ.ศ.	2511	(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)	 พ.ศ.	2511

	 (11)	หนังสือแสดงการทำาประโยชน์	(น.ค.	3)	

	 ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดที่ดิน

	 เพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	2511

	 (12)	สัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม

	 ในเขตนิคมสร้างตนเอง

กลุ่มที	่7	หนังสือที่ออกให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์		 (13) หนังสือรับรองก�รอนุญ�ตให้สม�ชิก

ตาม	พ.ร.บ.	จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	2511	 นิคมสหกรณ์เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน 

(กรมส่งเสริมสหกรณ์)	 ของนิคมสหกรณ์	(กสน.	3)

	 (14)	หนังสือแสดงการทำาประโยชน์	(กสน.	5)
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 ประเภท/กลุ่ม แบบ

กลุ่มที่	8	หนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน ์ (15) ส.ป.ก. 4-01

ในเขตปฏิรูปที่ดิน  (16) ส.ป.ก. 4-01 ก

(สำานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) (17) ส.ป.ก. 4-01 ข

	 (18)	ส.ป.ก.	4-01	ค

 (19) ส.ป.ก. 4-01 ช

กลุ่มที	่9	สัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		 (20) ส.ป.ก. 4-14 ก

(สำานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 

กลุ่มที	่10	สัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 (21) ส.ป.ก. 4-18 ข 

(สำานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

กลุ่มที่ 11 หนังสือรับมอบที่ดิน  (22) ส.ป.ก. 4-28 ก

(สำานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) (23) ส.ป.ก. 4-28 ข

กลุ่มที	่12	สมุดประจำาตัวผู้ได้รับการคัดเลือก (24)	คทช.

ให้ทำากินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะ

แปลงรวม	โครงการจัดที่ดินทำากินให้ชุมชน	

หรือบัญชีรายชื่อที่	คทช.	จังหวัดให้การรับรอง	

ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำากินให้ชุมชนตาม

นโยบายรัฐบาล	(คทช.)	(สำานักจัดการที่ดินของรัฐ)

3. ที่ดินที่มีหนังสือรับรองผู้ทำาประโยชน์ในเขตที่ดินของรัฐ จำ�นวน 3 กลุ่ม 3 แบบ

กลุ่มที	่1	กลุ่มหนังสือรับรองผู้ได้รับการคัดเลือก	 (1) ส.ป.ก. 5-01

ให้เข้าทำาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	

(กรณีผ่านการคัดเลือกให้เข้าทำาประโยชน์

ในเขตปฏิรูปที่ดินแต่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ

(สำานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

กลุ่มที	่2	กลุ่มหนังสือรับรองผู้ทำาประโยชน ์ (2) ส.ป.ก. 5-02

ในเขตปฏิรูปที่ดิน

(สำานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

กลุ่มที	่3	กลุ่มหนังสือรับรองผู้มีสิทธิได้รับ	 (3) ส.ป.ก. 5-03

การโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทำาประโยชน์

ในเขตปฏิรูปที่ดิน	(กรณีเกษตรกรขอโอนสิทธิ

หรือรับมรดกสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ

(สำานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
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 • พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ อนุโลมให้เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได้	เพื่อให้ทราบสถานการณ์การ
เพาะปลูกของเกษตรกร	และประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่าง	ๆ	ได้อย่างถูกต้อง	แต่จะต้องมี
ผู้นำาชุมชนเป็นผู้รับรองการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่	โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต้องไม่อ้างกรรมสิทธิ์หรือถือครอง 
พื้นที่นั้น	ทั้งนี้	ให้รวมถึงพื้นที่ในเขตป่าไม้	ป่าอุทยานแห่งชาติ	ป่าสงวนแห่งชาติ	และให้หมายรวมถึงเอกสาร 
ดังต่อไปนี้ด้วย
 (1) แบบหม�ยเลข 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) หนังสือรับรองของหน่วยง�นร�ชก�รทห�ร
 (10) แบบ ทบ.9
	 (11)	หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินของรัฐแก้ไขความยากจน
	 (12)	บันทึกข้อตกลงการให้ใช้ที่ดินของส่วนราชการ
	 (13)	ใบรับเงินบำารุงท้องที	่ภ.บ.ท.	5	/	ภ.บ.ท.	6	และ	ภ.บ.ท.	11
	 (14)	พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์แต่ไม่สามารถนำาเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน	หรือหนังสืออนุญาต
จากเจ้าของท่ีดิน	 หรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ	 ให้เข้าทำาประโยชน์ในพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรได้เข้าครอบครอง
ทำากิจกรรมการเกษตรอยู	่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได	้
	 หากมีการประมวลผลจัดส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการ	มาตรการต่าง	ๆ	พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และ
เอกสารที่อยู่ในกลุ่มนี	้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์	ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ	มาตรการ	หรือไม่ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ	มาตรการนั้นๆ
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ภาคผนวก 5 ตัวอย่างหนังสือยินยอมหรือรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
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กรณีไม่ทราบชื่อ	สกุลผู้ให้เช่า	อนุโลมให้ใช้ข้อมูลของผู้ดูแลพื้นที่แทนได้
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ภาคผนวก 6 กลุ่มและพันธุ์ข้าวที่มีการจัดเก็บในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

 ข้าวไวแสง ข้าวไม่ไวแสง
กลุ่มสินค้าข้าว

พันธุ์ข้าว

1. ข้�วหอมมะลิ ข�วดอกมะลิ 105
  กข15 
2. ข้�วหอมไทย กข51 กข33 (หอมอุบล 80)
	 	 ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก	1	 ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง	1      
   ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี    
	 	 	 ข้าวปทุมธานี1	(ข้าวหอมปทุม)
3. ข้�วข�ว  
			3.1	ข้าวขาวพื้นนิ่ม	 กข45 กข21
      ข้�วเจ้�ที่มีอมิโลส กข59 กข39
      ไม่เกินร้อยละ 20 กข65 กข53 
  น�งมล เอส -4
	 	 พิษณุโลก	60-1
	 	 พิษณุโลก	80	
	 3.2	ข้าวขาวพื้นแข็ง	 กข13
      ข้�วเจ้�ที่มีอมิโลส กข17
      เกินร้อยละ 20 กข19
  กข27
  กข35 (รังสิต 80)
  กข67
  กข73
  กข75
  กันตัง
  กู้เมืองหลวง
  เก้�รวง 88
	 	 แก่นจันทร์
  ขะสอ 62
  ข�วกอเดียว 35
	 	 ขาวเจ๊กชัยนาท
  ข้�วเจ้�แดง
	 	 ข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง
  ข�วต�แห้ง 17
	 	 ข้าวน้ำาย้อย
  ข�วบ้�นน�
  ข�วป�กหม้อ 148
  ข�วม�นะ
  ข�วม�เล
	 	 ข้าวสินเหล็ก
  ข�วหลวง
  ข้�วหลวงสันป�่ตอง
  ข้�วหอมใบเตย 62
	 	 เข็มทองพัทลุง
	 	 เจ๊กเชย
	 	 เจ็กเชย	1
  เจ้�ข�วเชียงใหม่

กข1
กข11
กข23
กข25
กข29 (ชัยน�ท 80)
กข3
กข31	(ปทุมธานี	80	,	ซีอีโอ)
กข37
กข41
กข47
กข49
กข5
กข55
กข57
กข61
กข63
กข7
กข71
กข77
กข79
กข81
กข83
กข9
กวก.1 (ข้�วญี่ปุ่น)
กวก.2 (ข้�วญี่ปุ่น)
กอเตี้ย
ก้อนแก้ว
กูนิง
ข�วกระป๋อง
ข�วกอเดียว
ข�วเกยไชย
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 ข้าวไวแสง ข้าวไม่ไวแสง
กลุ่มสินค้าข้าว

พันธุ์ข้าว

  เจ้�ลีซอสันป่�ตอง
  เจ้�ฮ่อ
	 	 เฉี้ยงพัทลุง
  ช่อขิง
  ช่อลุง
  ช่อลุง 97
	 	 ชุมแพ	60
	 	 ดอกพะยอม
  ดี 4
  ตะเภ�แก้ว 161
  ทองม�เอง
	 	 นางพญา	132
	 	 น้ำารู
	 	 น้ำาสะกุย	19
  บือแขะ
	 	 บือพะโดะ
  บือว�
	 	 ปทุมธานี	60
  ปร�จีนบุรี 1
  ปร�จีนบุรี 2
	 	 ปลดหนี้
  ป�ดีตูกะ
	 	 ปิ่นแก้ว	56
  แปดห้�
	 	 เผือกน้ำา	43
	 	 พลายงามปราจีนบุรี
	 	 พวงทอง
	 	 พวงไร	่2
	 	 พัทลุง	60
	 	 พิษณุโลก	3
  มะจ�นู
	 	 เม็ดฝ้าย	62
  ย�ไทร
	 	 ลาโย๊ะบาโร๊ะ
  ลือบูบ�เซ�ะ
  ลูกแดงปัตต�นี
  ลูกปล�
	 	 เล็บนก
	 	 เล็บนกปัตตานี
	 	 เล็บมือนาง
	 	 เล็บมือนาง	111
	 	 สังข์หยดพัทลุง
	 	 หอมจันทร์
  หอมไชย�
  หอมดง
  หอมใบเตย
  หันตร� 60

ขาวเกษตร
ขาวคลองหลวง
ข�วชะลอ
ข�วญวน
ข�้วแดง
ข้าวเบอร	์16
ข้าวเบอร	์17
ข�วปทุม
ข�วประจวบ
ขาวพวง
ขาวเม็ดเล็ก
ข�วลอย
ข�วสมุทร
ขาวสุราษฎร์
ข�วหม�กแขก
ข�้วหลวง
ข�้วเหลือง
ขาวอากาศ
ไข่มดริ้น
ฆอรอ
จันเต๊ะ
เจ้�ก่ำ�หอมแม่โจ้ 1A
เจ้�เหลือง 11
ช่อก�บดำ�
ช่อเบ�
ชัยน�ท 1
ชัยน�ท 2
ซิตโต้เจ้�แปด
ซี-75
ซีบูกันตัง
ซีพี111
ซุปเปอร์ไรซ์
ดัก 2
ดากว่าโพ
ดาหะแล๊ะ
เตี้ยมาเล
ทองม�แซง
น�งมล
บัวมะ
บั่วมั๊ง
บ�งแตน
บือจ่อควา
บือน่อโพ
บือบอ
บือปอม่อ
เบตง
ปิ่นเกษตร	1
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 ข้าวไวแสง ข้าวไม่ไวแสง
กลุ่มสินค้าข้าว

พันธุ์ข้าว• การกรอ

  หัวนา
  เหลืองประทิว 123
  เหลืองใหญ่ 148
  อยุธยา
  อยุธยา 1
  อัลฮัมดุลิลละฮฺ
  อาเนาะอีแก 

ปิ่นเกษตร 4
พรสวรรค์
พวงแก้ว
พวงเงิน
พวงเงินพวงทอง
พวงหนัก
พวงหางกลาง
พวงหางหมู
พัทลุง
พันธุ์เหลืองทอง
พิษณุโลก 2
พิษณุโลก 60-2
โพธิ์ทอง
มันปู
มาเลเซีย
มาเลแดง
มูเซอ
แม่แป๊ด
ยายอ
รวงรี
ราชินี
ลีมะ
เลือดปลาไหล
สามพราน 1
สุพรรณ 35
สุพรรณบุรี 1
สุพรรณบุรี 2
สุพรรณบุรี 3
สุพรรณบุรี 4
สุพรรณบุรี 60
สุพรรณบุรี 90
สุรินทร์ 1
แสงหมึก
หลวงประทาน
หอมชลสิทธิ์
หอมทุ่ง
หอมธรรมศาสตร์
หอมพวง
หอมสุรินทร์
หอมอุบล
เหลืองเกษตร
เหลืองจำาปา
เหลืองอ่อน
อ่อนขาว
อ่อนสุราษฎร์
อ่อนเหลือง
อาเนาะกูนิง
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 ข้าวไวแสง ข้าวไม่ไวแสง
กลุ่มสินค้าข้าว

พันธุ์ข้าว

อาเนาะแมเราะ
อีโต
อีเล็ป
เอ็มจีซี 1
โอซี 6

4. ข้าวเหนียว กข12 (หนองคาย 80)
  กข16
  กข18
  กข20
  กข6
  กข8
  ก่ำาดอยสะเก็ด
  กำาผาย 15
  ขาวโป่งไคร้
  ซิวแม่จัน
  ดอกประดู่
  นางฉลอง
  นางนวล
  หางยี 71
  เหนียวสันป่าตอง
  เหนียวอุบล 1
  เหนียวอุบล 2
  เหมยนอง 62 เอ็ม
  เหลืองบุญมา
  อีเตี้ย 

5. ข้าวสี  
   5.1 ข้าวเจ้าสี ดอกข่า กข69 (ทับทิมชุมแพ)
  มะลิแดง ข้าวไรซ์เบอรี่
  มะลินิลสุรินทร์ สังข์หยด
  หอมแดง หอมกระดังงา
   หอมกุหลาบแดง
   หอมนิล
 5.2 ข้าวเหนียวสี ดำาหมอ 37 ข้าวลืมผัว
  เหนียวดำาช่อไม้ไผ่ 49 
6. กข 43  กข 43

กข10
กข14
กข2
กข22
กข4
กข-แม่โจ้ 2
ขาวก้อน
ข้าวก่ำา
ข้าวเขียว
ข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง
เขี้ยวงู8974
ซิวเกลี้ยง
ซีพี 888
ท่าดอกคำา
ธัญสิริน
แพร่ 1
เล้าแตก
สกลนคร
(หรือ หอมสกล และ หอมภูพาน)
สันป่าตอง 1
หอมเสงี่ยม
เหนียวอุบล
อาร์258 (ดอสามเดือน)
อีแดงเล้าแตก
อีลาว

หมายเหตุ : หากเจ้าหน้าที่ต้องการเพิ่มพันธุ์ข้าว สามารถแจ้งที่กลุ่มทะเบียนเกษตรกร 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูล
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ภาคผนวก 7 กลุ่ม ชนิด และพันธ์ุพืชท่ีมีการจัดเก็บในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
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ปี 2565
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ปี 2565
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ปี 2565



81คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565
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83คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565
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หมายเหตุ : หากเจ้าหน้าที่ต้องการเพิ่ม กลุ่ม ชนิด และพันธุ์พืช สามารถแจ้งที่กลุ่มทะเบียนเกษตรกร 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูล
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ภาคผนวก 8 จำานวนเนื้อที่ขั้นต่ำาที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

 1. ข้าว  เนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป

 2. พืชไร่  เนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป

 3. ผัก   เนื้อที่ตั้งแต่ 1 งาน ขึ้นไป

 4. ไม้ดอก เนื้อที่ตั้งแต่ 1 งาน ขึ้นไป

 5. ไม้ประดับ  เนื้อที่ตั้งแต่ 1 งาน ขึ้นไป

 6. สมุนไพร เนื้อที่ตั้งแต่ 1 งาน ขึ้นไป

 7. ปลูกสวนป่า หรือ ปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ รวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป 

    และมีจำานวนต้น ตั้งแต่ 100 ต้นขึ้นไป

    หากปลูกหลายชนิดรวมกันต้องแจ้งขึ้นทะเบียนในคราวเดียวกัน  

 8. ปลูกไม้ผล หรือ ไม้ยืนต้น  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป หากปลูกหลายชนิดรวมกัน

 แบบสวนเดี่ยว หรือ สวนแซม ต้องแจ้ง ขึ้นทะเบียนในคราวเดียวกัน โดยให้อ้างอิงจำานวนต้นต่อไร่ ตามภาคผนวก 9

    หากไม่มีให้ใช้วิธีเทียบเคียงกับพืชที่มี และให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

 9. ปลูกพืชแบบสวนผสม เกษตรผสมผสาน หรือ บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป

 ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งอาจมีการเลี้ยงสัตว์หรือ หากปลูกหรือเลี้ยงหลายชนิดรวมกันต้องแจ้งขึ้นทะเบียนในคราวเดียวกัน

 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาร่วมด้วย โดยหากเป็นการปลูกพืชให้อ้างอิงจำานวนต้นต่อไร่ ตามภาคผนวก 9 

    หากไม่มีให้ใช้วิธีเทียบเคียงกับพืชที่มี และให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

 10. เพาะเห็ด ทำาผักงอก อย่างใด อย่างหนึ่ง บนเนื้อที่ตั้งแต่ 30 ตารางเมตร ขึ้นไป

    หากปลูกหลายชนิดรวมกันต้องแจ้งขึ้นทะเบียนในคราวเดียวกัน  

 11. เพาะปลูกพืชในระบบโรงเรือนถาวร ขนาดตั้งแต่ 6x12 เมตร (ขั้นต่ำา 72 ตารางเมตร) ขึ้นไป

 12. ทำานาเกลือสมุทร เนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป

 13. เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 

       13.1 ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง อย่างใด อย่างหนึ่ง จำานวนตั้งแต่ 10 รัง ขึ้นไป

       13.2 ชันโรง จำานวนตั้งแต่ 20 รัง ขึ้นไป

       13.3 ครั่ง จำานวนตั้งแต่ 5 ต้น (ไม้ยืนต้น) ขึ้นไป

       13.4 จิ้งหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือน อย่างใด อย่างหนึ่ง จำานวนตั้งแต่ 30 ตารางเมตร ขึ้นไป

       13.5 แมลงเศรษฐกิจอื่นๆ  ให้ใช้วิธีเทียบเคียงกับแมลงเศรษฐกิจข้างต้น และให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

 14. พืชที่มีเงื่อนไขพิเศษ 

     14.1 กัญชง (1) ปลูกกลางแจ้ง เป็นสมุนไพร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 30 ตารางเมตร (7.5 ตารางวา) 

    ขึ้นไป และต้องมีจำานวนต้นไม่น้อยกว่า 6 ต้น หรือ

    (2) ปลูกกลางแจ้ง เป็นพืชไร่ (เส้นใย) บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป หรือ

    (3) ปลูกในโรงเรือนถาวร เป็นสมุนไพร ขนาดตั้งแต่ 30 ตารางเมตรขึ้นไป

     14.2 กัญชา (1) ปลูกกลางแจ้ง เป็นสมุนไพร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 30 ตารางเมตร (7.5 ตารางวา) 

    ขึ้นไป และต้องมีจำานวนต้นไม่น้อยกว่า 6 ต้น หรือ

    (2) ปลูกในโรงเรือนถาวร เป็นสมุนไพร ขนาดตั้งแต่ 30 ตารางเมตรขึ้นไป

     14.3 กระท่อม ปลูกกลางแจ้ง เป็นสมุนไพร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป และต้องมีจำานวนต้น 

    ไม่น้อยกว่า 20 ต้น

 กิจกรรมการเกษตร รายละเอียด

ทั้งนี้ การคำานวณเนื้อที่ขั้นต่ำาของกิจกรรมการเกษตรสามารถนับรวมจากหลายแปลง หลายเอกสารสิทธิ์ได้ 
โดยข้อ 1 - 8 ไม่จำาเป็นต้องเป็นแปลงที่อยู่ติดกัน ส่วนข้อ 9 -14 ต้องเป็นแปลงที่อยู่ติดกันเท่านั้น
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ภาคผนวก 9 อัตราแปลงไม้ผลไม้ยืนต้นต่อเนื้อที่เพาะปลูก 1 ไร่ 
  (โดยประมาณหรือเป็นไปตามหลักวิชาการ)

1. กล้วยหอม             200 ต้น 

2. กล้วยไข่      200 ต้น  

3. กล้วยน้ำาว้า 200 ต้น  

4. กระท้อนเปรี้ยว 25  ต้น 

 พันธุ์ทับทิม 25  ต้น 

 พันธุ์ปุยฝ้าย 25  ต้น 

5. กาแฟ 170 ต้น 

 พันธุ์โรบัสต้า 170 ต้น 

 พันธุ์อราบิก้า 400 ต้น 

6. กานพล ู 20 ต้น 

7. กระวาน 100 ต้น 

8. โกโก้ 150-170 ต้น 

9. ขนุน 25 ต้น 

10. เงาะ 20 ต้น 

11. จำาปาดะ 25 ต้น 

12. จันทร์เทศ 25 ต้น 

13. ชมพู่ 45 ต้น 

14. ทุเรียน 20 ต้น 

15. ท้อ 45 ต้น 

16. น้อยหน่า 170 ต้น 

17. นุ่น 25 ต้น 

18. บ๊วย 45 ต้น 

19. ปาล์มน้ำามัน 22 ต้น 

20. ฝรั่ง 45 ต้น 

21. พุทรา 80 ต้น 

22. เสาวรส 400 ต้น 

23. พริกไทย 400 ต้น 

24. พลู 100 ต้น 

25. มะม่วง 20 ต้น 

26. มะพร้าวแก ่ 20 ต้น 

27. มะพร้าวอ่อน 20 ต้น 

28. มะม่วงหิมพานต ์ 45 ต้น 

29. มะละกอ

 (ยกร่อง) 100 ต้น 

 (ไม่ยกร่อง) 175 ต้น  

30. มะนาว     50 ต้น 

31. มะปราง 25 ต้น 

32. มะขามเปรี้ยว 25 ต้น

33. มะขามหวาน 25 ต้น 

34. มังคุด 16 ต้น 

35. ยางพารา 80 ต้น 

36. ลิ้นจี่ 20 ต้น

37. ลำาไย 20 ต้น 

38. ละมุด 45 ต้น 

39. ลางสาด 45 ต้น 

40. ลองกอง 45 ต้น 

41. ส้มโอ 45 ต้น

42. ส้มเกลี้ยง 45 ต้น 

43. ส้มตรา 45 ต้น 

44. ส้มเขียวหวาน  45 ต้น 

45. ส้มจุก 45 ต้น 

46. สาลี่ 45 ต้น 

47. สะตอ 25 ต้น

48. หน่อไม้ไผ่ตง  25 ต้น 

49. หมาก  100-170 ต้น 

50. หม่อน  35 ต้น

51. องุ่น    35 ต้น

52. แก้วมังกร         35 ต้น

53. แอปเปิล         35 ต้น

54. อะโวคาโด         35 ต้น

55. อินทผลัม            35 ต้น

56. ยูคาลิปตัส           35 ต้น



88 คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2565

 ชื่อพืช ลักษณะผลผลิต หน่วยผลผลิต

ภาคผนวก 10 ลักษณะผลผลิตและหน่วยผลผลิต 
 กำาหนดรายงานน้ำาหนักผลผลิตของพืชแต่ละชนิดตามหลักเกณฑ์ของลักษณะผลผลิตที่จัดเก็บ และหน่วย

ผลผลิตที่กำาหนด ดังนี้

 - น้ำาหนักของลำาต้น ใบ ดอก ฝัก ผล หรือเมล็ด         - น้ำาหนัก สด หรือ แห้ง
 - น้ำาหนัก ฝักทั้งเปลือก หรือปอกเปลือก หรือสีฝัดแล้ว เป็นต้น

 1. ข้าวนาปี  ข้าวนาปรัง เมล็ดข้าวเปลือกที่นวดออกจากรวงข้าวแล้ว

              ความชื้นไม่เกิน 14-15 % กิโลกรัม

 2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สีออกจากฝักแล้ว

              ความชื้นไม่เกิน 14% กิโลกรัม

 3. ข้าวฟ่าง เมล็ดข้าวฟ่างที่สีออกจากช่อแล้ว

              ความชื้นไม่เกิน 14% กิโลกรัม

 4. ถั่วเขียว เมล็ดถั่วเขียวที่กะเทาะเปลือกออกจากฝักแล้ว

              ความชื้นไม่เกิน 14% กิโลกรัม

 5. ถั่วเหลือง เมล็ดถั่วเหลืองที่กะเทาะเปลือกออกจากฝักแล้ว

              ความชื้นไม่เกิน 14% กิโลกรัม

 6. ถั่วลิสง เมล็ดถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง กิโลกรัม

 7. อ้อยโรงงาน ลำาต้นอ้อยที่ตัดใบและยอดออกแล้ว กิโลกรัม

 8. มันสำาปะหลัง หัวมันสดที่ผ่านการทำาความสะอาดเบื้องต้นแล้ว กิโลกรัม

 9. ทานตะวัน เมล็ดทานตะวันที่สีออกจากจานดอกแล้ว

              ความชื้นไม่เกิน 14% กิโลกรัม

 10. หอมแดง หอมแดงแห้งทั้งต้นรวมใบ ณ 7 วัน (หอมแดงเหย้า) กิโลกรัม

 11. กระเทียม กระเทียมแห้งทั้งต้นรวมใบ  ณ  90 วัน กิโลกรัม

 12. หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ตัดจุกแล้ว ณ 7 วัน กิโลกรัม

 13. มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสด กิโลกรัม

 14. พริกไทย เมล็ดพริกไทยดำา กิโลกรัม

 15. สับปะรด ผลสดที่ตัดจุกและต้นออกแล้ว กิโลกรัม

 16. กาแฟ สารกาแฟ ความชื้นไม่เกิน 14 % กิโลกรัม

 17. ปาล์มน้ำามัน ผลปาล์มน้ำามันทั้งทะลาย กิโลกรัม

 18. ยางพารา ยางแผ่นดิบ กิโลกรัม

 19. มะพร้าว มะพร้าวผลแก่ทั้งเปลือก กิโลกรัม

 20. พืชผักอื่น ๆ ผลผลิตสด หลังทำาความสะอาดเบื้องต้นแล้ว กิโลกรัมa
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 1. ผึ้งพันธุ์ น้ำาผึ้ง ที่ผ่านขบวนการย่อยภายในตัวผึ้งพันธุ์ ทำาการบ่มจนของเหลวนั้น กิโลกรัม รัง

   มีความเข้มข้นสูง หรือมีความชื้นน้อยกว่า 20 %  

 2. ผึ้งโพรง น้ำาผึ้ง ที่ผ่านขบวนการย่อยภายในตัวผึ้งโพรง ทำาการบ่มจนของเหลวนั้น กิโลกรัม รัง

   มีความเข้มข้นสูง จนน้ำาผึ้งบ่มสุก   

 3. ชันโรง น้ำาผึ้ง ที่ผ่านขบวนการย่อยภายในตัวชันโรง ทำาการบ่มจนของเหลวนั้น กิโลกรัม รัง

   มีความเข้มข้นสูง จนน้ำาผึ้งบ่มสุก  

   พรอพอลิส พรอพอริสเป็นสารที่ชันโรงงานรวบรวมมาจากยางไม้ โดยเฉพาะ กิโลกรัม กิโลกรัม

   ยางที่เคลือบอยู่บริเวณตาใบ  มีลักษณะเป็นยางเหนียว สีน้ำาตาลส้มถึงแดง 

   แล้วแต่ชนิดของต้นไม้                 

   พันธุ์ชันโรง เป็นแมลงในวงศ์เดียวกับผึ้งมีพฤติกรรมเก็บน้ำาหวานจากดอกไม้และ รัง รัง

   ละอองเกสรแต่ไม่มีเหล็กใน มี 2 สกุล คือ Trigona และ Hypotrigona 

   สายพันธุ์ที่ส่งเสริม เช่น ชันโรงลาวีเซบ ชันโรงเพ็สดินาย ชันโรงขี้ย้าแดง 

   ชันโรงขี้ย้าดำา    

 4. ครั่ง ครั่งดิบ (Stick Lac) เป็นครั่งที่ผู้เลี้ยงกะเทาะ หรือแกะออกจากกิ่งต้นไม้ กิโลกรัม ต้น

   ที่ใช้เลี้ยงครั่ง เหลือแต่เนื้อครั่ง จะมีวัตถุเจือปนอยู่หลายอย่าง เช่น ชัน สีครั่ง 

   ขี้ผึ้ง ซากของแม่ครั่งที่ตาย กิ่งหรือเปลือกไม้ เป็นต้น    

   พันธุ์ครั่งดิบ เป็นครั่งตัวเมียที่สมบูรณ์แก่เต็มที่ แต่ยังไม่ถึงระยะที่ครั่งออกตัว  กิโลกรัม กิโลกรัม

   ภายนอกของรังครั่งจะต้องหนาเกาะหุ้มรอบกิ่ง หรือเกือบรอบกิ่ง และเกาะยาว

   ไปตามกิ่งไม่ขาดเป็นตอนๆ เมื่อบี้ดูภายในช่องรังจะมีตัวครั่งรูปร่างกลมซึ่งมีสีแดง

   อยู่แสดงว่าครั่งยังมีชีวิตและสมบูรณ์ สามารถคัดไปทำาพันธุ์ได้    

 5. จิ้งหรีด ตัวจิ้งหรีด เป็นตัวจิ้งหรีดที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 35 -60 วัน เพศผู้จะมีปีกคู ่ กิโลกรัม บ่อ

   หน้าย่นสามารถทำาให้เกิดเสียงโดยการใช้ปีกคู่หน้าถูกัน เพศเมียจะมีอวัยวะ

   วางไข่ยาวแหลมคล้ายเข็มยื่นออกมาจากส่วนท้อง    

   ขันไข่จิ้งหรีด เป็นภาชนะสำาหรับวางไข่จิ้งหรีด ใช้ดินร่วนปนทรายและแกลบเผา ขัน ขัน

   หรือวัสดุอื่นๆ ใส่ขันสำาหรับอาบน้ำา ใช้เฉพาะในช่วงที่มีจิ้งหรีดตัวเต็มวัยที่จะวางไข่     

 6. ด้วงสาคู ตัวหนอนด้วงสาคู เป็นตัวหนอนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 35 -40 วัน กิโลกรัม กาละมัง 

   มีสีเหลืองปนน้ำาตาล    

   พ่อแม่พันธุ์ด้วงสาคู เป็นตัวด้วงสาคูที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ คู่ คู่ 

   90 -184 วัน มีสีน้ำาตาลอมส้มหรือน้ำาตาลปนดำาปากยาวแบบบางมีงวงโค้ง 

   มีจุดแต้มสีน้ำาตาลเข้มกระจายบริเวณด้านบนของอกปล้องแรก 

   ตัวเมียมีงวงเรียวเล็กไม่มีแผงขนที่ปลายงวง ตัวผู้มีงวงสั้นอ้วนมีแผงขนที่ปลายงวง    

ลักษณะผลผลิตและหน่วยผลผลิตของแมลงแต่ละชนิด

 ที่ ชื่อแมลง ลักษณะผลผลิต หน่วย หน่วยวัด
    ผลผลิต
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ภาคผนวก 11 ตราสัญลักษณ์และตัวอย่างเมื่อประทับตราสัญลักษณ์ในสมุดทะเบียนเกษตรกร

ตัวอย่างเมื่อประทับตราสัญลักษณ์ในหน้าข้อมูลพื้นฐานของสมุดทะเบียนเกษตรกร
(ตราสัญลักษณ์ ขนาด 1 นิ้ว)
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ภาคผนวก 12 คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องพิมพ์ Passbook สมุดทะเบียนเกษตรกร

 1. เป็นเครื่องพิมพ์สำาหรับพิมพ์สมุดบัญชีโดยเฉพาะ (Passbook Printer) ระบบ DOT MATRIX 
ขนาดไม่น้อยกว่า 24 หัวเข็ม
 2. มีไฟและจอแสดงผลแบบ LCD บอกสถานะเครื่องพิมพ์และสามารถปรับตั้งค่า Configuration  
ได้จากเครื่องโดยแสดงค่าที่กำาหนดจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ได้ หรือโดยการใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องได้
เป็นอย่างน้อย
 3. เป็นระบบการพิมพ์แบบแนวราบ (FLATBED) เพื่อป้องกันการติดขัดของเอกสารระหว่างพิมพ์ 
สามารถพิมพ์เอกสารทั้งในรูปแบบสมุด (PASSBOOK) และกระดาษธรรมดา ได้เป็นอย่างน้อย
 4. สามารถทำางานร่วมกับระบบต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ โดยรูปแบบตัวอักษรที่พิมพ์ 
ออกมานั้น ต้องเหมือนหรือคล้ายกับรูปแบบตัวอักษรที่กรมส่งเสริมการเกษตรใช้อยู่ และผ่านการทดสอบกับ
ระบบงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสามารถพิมพ์งานได้อย่างถูกต้องตามกำาหนด
 5. สามารถปรับระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์และเอกสารโดยอัตโนมัติได้
 6. สามารถวางสมุด หรือกระดาษธรรมดาที่ช่องป้อนกระดาษตรงตำาแหน่งใดก็ได้ และสามารถ 
สั่งพิมพ์ก่อน หรือหลังใส่สมุด หรือกระดาษธรรมดาได้
 7.  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 240 x 360 dpi
 8.  มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 370 CPS ใน Draft Mode (ที่ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว)
 9.  มีความกว้างของพื้นที่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 240 mm หรือ 94 ตัวอักษร ที่ 10 CPI ได้เป็นอย่างน้อย
 10. สามารถตั้งการเว้นระยะระหว่างบรรทัดได้ที่ 1/6 นิ้ว ได้เป็นอย่างน้อย
 11. สามารถพิมพ์ขนาดตัวอักษรต่อนิ้วได้ที่ 10 และ 12 CPI ได้เป็นอย่างน้อย
 12. สามารถป้อนกระดาษความหนา 2 mm ได้เป็นอย่างน้อย 
 13. สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ตมาตรฐาน USB 2.0 ได้เป็นอย่างน้อย
 14. มีหน่วยความจำา (Buffer) ไม่น้อยกว่า 256 KB
 15. สามารถพิมพ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลขได้เป็นอย่างน้อย
 16. สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows 7,8,10 ได้เป็นอย่างน้อย และมี Software Driver 
ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการได้
 17. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย สายไฟฟ้า และสายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ชุด
 18. มีหมึกพิมพ์จำานวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด
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• การกรอ

ที่ปรึกษา
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
	 นางอัญชลี	สุวจิตตานนท์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
	 นางพรรณาภา	ปรัชญาศิริ	 ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ผู้จัดทำา 
	 นายสัมฤทธิ์	เทวะภูมิ		 ผู้อำานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร
	 	 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 นางสาวมนัชญา	อุทัยฉาย		 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ
	 	 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 นายรังสี	มุลิ	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
	 	 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 นายกีรเดช	โรจน์กิจอนันต์	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
	 	 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 นางสาวจารุพรรธน์	เพ็งจันทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
	 	 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 นางสาวลักขณา	แก้วปัญญา	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
	 	 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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