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นิยามศัพท์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
อ้ า งอิ ง จากระเบี ย บคณะกรรมการนโยบายและแผนพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ให้นายทะเบียนกำ�หนดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นรายสินค้า หรือ
รายครัวเรือนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นไป
ตามที่หน่วยงานรับขึ้นทะเบียนกำ�หนด รายละเอียดในภาคผนวก 2 กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงาน
รับขึน้ ทะเบียน จึงขอกำ�หนดนิยามศัพท์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ดังนี้

นิยามศัพท์ทั่วไป

1. เกษตรกร หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ประกอบการเกษตร หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบการเกษตร และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร
2. ครัวเรือน หมายถึง บุคคลคนเดียว หรือหลายคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานที่อยู่เดียวกันและจัดหา
หรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำ�เป็นแก่การครองชีพร่วมกัน
ทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร   เมื่อถูกนำ�ไปใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือตามมาตรการ
ภาครัฐต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นมา กำ�หนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน เท่ากับ 1 ครัวเรือน
3. ครัวเรือนเกษตร หมายถึง บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่ประกอบการเกษตร
4. ประกอบการเกษตร หมายถึง การปลูกพืช การทำ�นาเกลือสมุทร และการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคหรือจำ�หน่ายหรือใช้งานในฟาร์ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน
ทั้งนี้ การประกอบการเกษตรที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนและการคำ�นวณเนื้อที่ขั้นต่ำ� รายละเอียด
ในบทที่ 2 และภาคผนวกที่ 8
5. นิติบุคคล หมายถึง นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตร
6. ผูข้ อขึน้ ทะเบียน หมายถึง (1) บุคคลธรรมดา ซึง่ ประกอบการเกษตรและเป็นผูข้ อขึน้ ทะเบียนเกษตรกร
ในนามครัวเรือน (2) บุคคลที่ได้รับมอบอำ�นาจจากผู้มีอำ�นาจของนิติบุคคลให้เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในนาม
นิติบุคคล
7. หน่วยงานรับขึ้นทะเบียน หมายถึง ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนให้ดำ�เนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
8. ผู้รับขึ้นทะเบียน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้ทำ�หน้าที่รับขึ้นทะเบียน
เกษตรกร
9. แบบคำ�ร้อง หมายถึง เอกสารที่นายทะเบียนกำ�หนดขึ้นสำ�หรับใช้บันทึกข้อมูลเกษตรกรเพื่อเป็น
หลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
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นิยามศัพท์ในแบบ ทบก.
1. หัวหน้าครัวเรือน หมายถึง เกษตรกรที่ได้รับมอบหมายจากครัวเรือนเกษตรให้เป็นผู้แจ้งข้อมูล
ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยไม่จำ�เป็นต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน
2. อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการประกอบกิจกรรมนั้นๆ กรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ที่มีเงินเดือนประจำ� ให้ถือว่าอาชีพหลักคือรับเงินเดือนประจำ�
3. อาชี พ รอง หมายถึ ง อาชี พ ที ่ ใ ช้ เ วลาประกอบกิ จ กรรมรองจากอาชี พ หลั ก อย่ า งไรก็ ต าม
มีความเป็นไปได้ว่าบุคคลอาจมีอาชีพหลัก ไม่มีอาชีพรอง
4. รับเงินเดือนประจำ� หมายถึง อาชีพของบุคคลที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการการเมืองเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานบริษัท ลูกจ้างที่รับเงินเป็นรายเดือน
5. รับจ้างทางการเกษตร หมายถึง การรับจ้างดำ�เนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่กับกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร เช่น ไถ พรวน ปลูก ดายหญ้า สูบน้ำ� ใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยว โดยได้รับค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินสดหรือ
ไม่เป็นเงินสด
6. ประกอบธุรกิจการค้า หมายถึง การดำ�เนินกิจกรรมค้าขายภายใต้การบริหารจัดการและมีรายรับ
รายจ่ายของตนเอง
7. รับจ้างทั่วไป หมายถึง การรับจ้างดำ�เนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
เช่น รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างขนส่ง เป็นต้น
8. ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) หมายถึง การทำ�เกษตรสมัยใหม่
ในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ฯลฯ ที่มีความแม่นยำ�สูง
เข้ามาช่วยในการทำ�งาน โดยให้ความสำ�คัญกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด
8.1 ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ หมายถึง การนำ�เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเข้ามาประยุกต์ใช้ภายใน
โรงเรือนเป็นระบบปิด เพือ่ ให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนได้งา่ ยขึน้ อาทิ เช่น อุณหภูมิ ความชืน้
ปริมาณแสงแดดที่พืชจะได้รับ เป็นต้น ซึ่งจะถูกควบคุมโดยระบบโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ เหมาะสำ�หรับการปลูก
พืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง
8.2 ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ  
     
ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ หมายถึง ระบบใดๆ หรือกลไกที่สามารถเริ่มทำ�งานได้ด้วยตัวเอง
โดยทำ�งานตามโปรแกรมที่วางไว้ เช่น ระบบรดน้ำ�อัตโนมัติ ระบบตรวจวัดความชื้นในดินโดยระบบอัตโนมัติ
เป็นการใช้กลไกคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ควบคุม จะทำ�งานถูกต้องต่อเมื่อมีการวางแผนเป็นระบบ
      
ระบบเซ็นเซอร์กึ่ง อัตโนมัต ิ หมายถึ ง ระบบที ่ ทำ � งานคล้ า ยกั บ ระบบเซ็ น เซอร์ อ ั ตโนมั ติ
แต่ไม่สามารถที่จะทำ�งานได้ด้วยตนเองตลอดครบวงจรของระบบ ต้องมีคนหรือระบบการทำ�งานอื่นๆ ที่สั่งการ
เข้ามาช่วยในการดำ�เนินงาน
8.3 ระบบ IOT (Internet Of things) หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยง
ทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำ�ให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์ภายในโรงเรือนเพื่อการเกษตร การสั่งการระยะไกลเพื่อควบคุม
การทำ�งานของระบบให้น้ำ�เพื่อการเกษตร เป็นต้น
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9. สมาชิกในครัวเรือน หมายถึง สมาชิกผู้อยู่อาศัย กินและใช้เครื่องอุปโภคบริโภคร่วมกัน อาจเป็น
สมาชิกในครัวเรือนตามทะเบียนบ้านหรืออยู่ต่างทะเบียนบ้านก็ได้
10. รายได้/หนี้สิน ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ในปีที่ผ่านมา (พฤษภาคม 2563 ถึง
เมษายน 2564)
10.1 รายได้ หมายถึง รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรและรายได้จากแหล่งอื่นๆ 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) หนีส้ นิ ในภาคเกษตร หมายถึง การกูย้ มื มาเพือ่ การลงทุนในการประกอบกิจกรรมการเกษตร
       
2) หนี้สินนอกภาคเกษตร หมายถึง การกู้ยืมมาเพื่อเป็นประโยชน์นอกเหนือจากการลงทุน
ในการประกอบกิจกรรมการเกษตร เช่น การประกอบอาชีพอื่นๆ การบริโภค การศึกษา
11. เครื่องจักรกลการเกษตร หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ในงานเกษตร ซึ่งอาจมีการใช้เพื่อการอื่นด้วยก็ได้
แบ่งเป็น 8 หมวด อธิบายเฉพาะบางรายการ ดังนี้
11.1 เครื่องต้นกำ�ลัง หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้เป็นต้นกำ�ลังขับเคลื่อน หรือฉุดลากเครื่องมือต่างๆ
เช่น รถแทรกเตอร์ เครื่องยนต์เกษตรสูบเดียว รถไถเดินตาม เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น
1) เครื่องปั่นไฟ (Generator) หมายถึง อุปกรณ์กำ�เนิดไฟฟ้า ต้นกำ�ลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซล
หรือเครื่องยนต์เบนซิน
2) เครือ่ งยนต์เกษตรดีเซล (สูบเดียว) 9-14 แรงม้า หมายถึง เครือ่ งยนต์ตน้ กำ�ลังขนาด 1 สูบ
ที่ใช้น้ำ�มันดีเซล ใช้เป็นต้นกำ�ลังในอุปกรณ์ในการทำ�การเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ รถไถเดินตาม เครื่องสูบน้ำ�
3) เครื่องยนต์เกษตรเบนซิน หมายถึง เครื่องยนต์ต้นกำ�ลังขนาด 1 สูบ ที่ใช้น้ำ�มันเบนซิน
ใช้เป็นต้นกำ�ลังในอุปกรณ์ในการทำ�การเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ� เครื่องปั่นไฟ
4) เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ เซลล์สุริยะ (Solar cell) หรือ เซลล์โฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic
cell) หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำ�หน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า
		
11.2 เครื่องมือเตรียมดิน หมายถึง อุปกรณ์เตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์
หรือมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัว
1) ผาลไถ 3-4 จาน หรือ ไถบุกเบิก หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ใช้ไถ
เตรียมดินขั้นแรก ผาลไถมีจำ�นวน 3 หรือ 4 จาน
2) ผาลพรวน 5-7 จาน หรือ ผาลพวง หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ใช้ไถ
ย่อยดิน ผาลไถมีจำ�นวน 5 จาน 6 จาน หรือ 7 จาน
3) ไถระเบิดดินดาน (ริปเปอร์) หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ใช้ไถทำ�ลาย
ชั้นดินดาน ขาไถระเบิดดินดานมีจำ�นวน 1 – 5 ขา
4) ไถหัวหมู หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ใช้ไถเตรียมดินขั้นแรก ผาลไถ
มีจำ�นวน 1 จานขึ้นไป
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5) พรวน 2 แถว หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ใช้ไถย่อยดิน จานพรวน
มีจำ�นวน 20 จานขึ้นไป
6) รถตีดิน (แบบตีนตะขาบ) หมายถึง เครื่องต้นกำ�ลังที่ใช้ขับเครื่องมือเตรียมดินแบบโรตารี่
เคลื่อนที่โดยล้อแบบตีนตะขาบ
7) จอบหมุน (โรตารี่) ติดท้ายรถแทรกเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
ใช้ไถย่อยดิน ทำ�งานในลักษณะการหมุนตีดิน โดยต่อพ่วงจากเพลาอำ�นวยกำ�ลังของรถแทรกเตอร์
8) เครื่องมือปรับหน้าดิน (Land Leveling) หมายถึง การจัดการผิวหน้าดินเดียวกันที่ยังมี
ความต่างระดับกันด้วยเครื่องจักร ให้มีความราบเรียบและมีระดับที่สม่ำ�เสมอกันมากขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การจัดการเพาะปลูกดีขึ้น ต้นพืชมีการเจริญเติบโตที่สม่ำ�เสมอกันทั้งแปลง
11.3 เครื่องปลูก/เครื่องมือหยอด หมายถึ ง เครื ่ อ งปลู ก หรื อ เครื ่ อ งหยอด ชนิ ด ติ ด ท้ า ย
รถแทรกเตอร์หรือมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัว
1) เครื่องเพาะกล้า หมายถึง เครื่องมือที่ทำ�การผลิตกล้าข้าวใช้กับเครื่องดำ�นา
2) รถดำ�นาแบบเดินตาม หมายถึง อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการปลูกกล้าข้าว ใช้คนเดินตามเครือ่ งปลูก
เครื่องต้นกำ�ลังเป็นเครื่องยนต์สูบเดียว
3) รถดำ�นาแบบนัง่ ขับ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการปลูกกล้าข้าว เครือ่ งต้นกำ�ลังเป็นเครือ่ งยนต์สบู เดียว
ใช้คนนั่งขับเครื่องปลูก เครื่องยนต์ต้นกำ�ลังมีจำ�นวน 2-3 สูบ
4) เครื่องหยอดข้าว หมายถึง อุปกรณ์ใช้ในการปลูกข้าว แบบติดท้ายรถไถเดินตาม หรือ
ติดท้ายรถแทรกเตอร์
5) เครื่องพ่น/หว่านข้าว หมายถึง อุปกรณ์ใช้ในการปลูกข้าวแบบเครื่องยนต์สะพายหลัง
ทำ�งานโดยอาศัยแรงลมจากเครื่องยนต์ในการหว่านข้าว หรือแบบที่ใช้ต่อพ่วงท้ายแทรกเตอร์
6) เครื่องปลูกมันสำ�ปะหลัง หมายถึง อุปกรณ์ใช้ในการปลูกท่อนพันธุ์มันสำ�ปะหลังต่อพ่วง
ท้ายรถแทรกเตอร์
7) เครื่องปลูกอ้อย หมายถึง อุปกรณ์ใช้ในการปลูกท่อนพันธุ์อ้อยต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
8) เครื่องปลูกข้าวโพด หมายถึง อุปกรณ์ใช้ในการปลูกข้าวโพดต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
11.4 เครือ่ งมือดูแลรักษา หมายถึง เครือ่ งมือดูแลรักษาพืช ประเภทเครือ่ งพ่นยา เครือ่ งใส่ปยุ๋ ฯลฯ
ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ หรือ มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัว
        1) โดรน (DRONE) หมายถึง เครื่องมือที่จัดอยู่ในประเภทอากาศยานไร้คนขับ พัฒนา
นำ � มาใช้ ใ นหลายรูปแบบ เช่น การนำ�โดรนมาติ ด กล้ อ งเพื ่ อ สามารถถ่ า ยภาพมุ ม สู ง เก็ บ ข้ อ มู ล ภู ม ิ ศ าสตร์
โดรนปฏิบัติการพ่นสารเคมี ปุ๋ย ฮอร์โมนพืช เป็นต้น
2) เครื่องตัดหญ้า หมายถึง เครื่องช่วยตัดและลดความสูงของหญ้า
        3) เครื่องสางใบอ้อย หมายถึง เครื่องที่ใช้สางใบอ้อย จะทำ�ก่อนการเก็บเกี่ยวอ้อยประมาณ
2 เดือน เพื่อให้แรงงานเข้าตัดอ้อยได้สะดวก โดยไม่ต้องเผา
11.5 เครื่องมือเก็บเกี่ยว
       
1) เครื่องตัดอ้อยเป็นลำ�  หมายถึง เครื่องตัดอ้อยที่ไม่มีระบบตัดเป็นท่อนสั้นๆ ต่อพ่วงกับ
รถแทรกเตอร์
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2) รถตัดอ้อยเป็นท่อน หมายถึง รถตัดอ้อยที่มีระบบตัดเป็นท่อน
11.6 เครื่องสูบน้ำ�
1) เครื่องสูบน้ำ�ใช้เครื่องยนต์ หมายถึง เครื่องสูบน้ำ�ที่ใช้ต้นกำ�ลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน หรือ
เครื่องยนต์ดีเซล
   
2) เครื่องสูบน้ำ�ใช้ไฟฟ้า หมายถึง เครื่องสูบน้ำ�ที่ใช้ต้นกำ�ลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
       3) เครื่องสูบน้ำ� หมายถึง บ่อบาดาล/บ่อตอก เครื่องสูบน้ำ�ที่สูบน้ำ�จากน้ำ�ใต้ดิน
11.7 รถบรรทุกการเกษตร ไม่รวมถึงรถกระบะ (รถปิ๊กอัพ)
11.8 เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว
เครื่องสับย่อย หมายถึง เครื่องลดขนาดเศษกิ่งไม้ใบไม้ให้เล็กลงเพื่อเหมาะแก่การนำ�ไป
ใช้ประโยชน์ เช่น ทำ�ปุ๋ย ถ่านอัดแท่ง อาหารสัตว์ เป็นต้น
12. แปลง หมายถึง ผืนที่ดินที่ประกอบการเกษตรขนาดย่อยสุดที่สามารถจำ�แนกได้  ในกรณีเอกสารสิทธิ์
ฉบับเดียวแต่มีการแบ่งแยกที่ดินประกอบการเกษตรกันอย่างชัดเจน ให้จำ�แนกเอกสารสิทธิ์ฉบับนั้น ออกเป็น
คนละแปลง
13. การถือครองที่ดิน หมายถึง สิทธิในการครอบครองหรือใช้ที่ดินเพื่อทำ�การเกษตร ในลักษณะต่างๆ
ของผู้ถือครอง อาจเป็นเนื้อที่ของตนเอง หรือเป็นเนื้อที่ไม่ใช่ของตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
ของครัวเรือน เช่า และอื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
13.1 ของครัวเรือน หมายถึง ทีด่ นิ ทีม่ เี อกสารสิทธิต์ ามกฎหมายหรือเอกสารแสดงว่าได้เข้าถือครอง
เช่น โฉนด น.ส.4  น.ส.3  ส.ป.ก.4-01  ส.ค.1  กสน.5 และ สทก.1 เป็นต้น ที่ครอบครองโดยคนในครัวเรือน
13.2 เช่า หมายถึง ที่ดินที่เช่าจากผู้อื่นโดยจ่ายค่าเช่าเป็นเงินสดหรือผลผลิต ตามแต่จะตกลง
หรือทำ�สัญญากับเจ้าของที่ดิน
13.3 อื่นๆ หมายถึง ที่ดินที่ผู้ถือครองเข้าไปทำ�การเกษตร โดยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือไม่ได้จ่ายค่าเช่า
เช่น ที่ดินที่บุคคลอื่นอนุญาตให้ทำ�ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
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 โดยความหมาย
ของเอกสารสิทธิ์บางชนิด ดังนี้
14.1 น.ส.3 หนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ หรือ มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
ได้ให้ความหมายว่าเป็น หนังสือคำ�รับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ได้ทำ�ประโยชน์ในที่ดินแล้ว จะต้องเป็น
ทีด่ นิ ทีผ่ มู้ สี ทิ ธิใ์ นทีด่ นิ ได้ครอบครองและทำ�ประโยชน์แล้ว และเป็นทีด่ นิ ทีส่ ามารถออกหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์
ได้ตามกฎหมาย คือ จะต้องไม่ใช่ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ� ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง
ที่เขา ที่ภูเขา ที่เกาะ ในการดำ�เนินการออกหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกให้แก่
ผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ทำ�ประโยชน์ในที่ดินครบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้กำ�หนดไว้ การออกหนังสือรับรองการ
ทำ�ประโยชน์มีความสำ�คัญแก่ราษฎรเป็นอย่างมากเพราะสามารถจะใช้เป็นหลักฐานในการแสดงการครอบครอง
ของเจ้าของที่ดิน แต่การออกหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์จะต้องมีการรังวัดตรวจสอบจำ�นวนเนื้อที่ให้แน่นอน
และมีการปักหลักกำ�หนดเขตที่ดิน โดยหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์มี 3 แบบ ดังนี้
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(1) แบบ น.ส.3 ก. ใช้ในการออกหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่าย
ทางอากาศ
(2) แบบ น.ส.3 ข. ใช้ในการออกหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่าย
ทางอากาศ
(3) แบบ น.ส.3 ใช้ในการออกหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ในท้องที่อื่นนอกจากที่ระบุไว้
ข้างต้น
14.2 ส.ป.ก.4 คือ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในที่ของรัฐไม่ใช่เอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จะไม่สามารถโอนสิทธิ์การทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ให้แก่บุคคลอื่นได้ 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. เป็นหนังสือแสดงการทำ�ประโยชน์ ซึ่งออกให้นิคมสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ. จัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 การได้สิทธิ์ในที่ดินของสมาชิกนิคมสหกรณ์ การจัดการที่ดินลักษณะนี้ กฎหมาย
มุ่งที่จะให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินที่ได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดินหรือตราจอง ที่ตราว่า
ได้ทำ�ประโยชน์แล้ว) หรือสิทธิ์ครอบครอง (น.ส.3) เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์นั้นๆ ปฏิบัติตามกฎหมายไว้ คือ
(1) เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์ได้ทำ�ประโยชน์ที่ดินแล้ว
(2) เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
(3) ชำ�ระเงินค่าช่วยทุนรัฐบาลเรียบร้อย
(4) ชำ�ระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว
สมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติครบตามหลักเกณฑ์ ทั้ง 4 ข้อ ดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จะออกหนังสือ
แสดงการทำ�ประโยชน์ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์นั้น ๆ เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วสมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้นั้นก็สามารถนำ�หลักฐานดังกล่าวไปออกโฉนดที่ดิน
หรือ น.ส. 3 ผู้ได้มาซึ่งที่ดินจะโอนที่ดินไปให้ผู้อื่นไม่ได้ นอกจากตกทอดทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณ์ที่เป็น
สมาชิกอยู่ และภายในกำ�หนดเวลาดังกล่าว ที่ดินนั้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีด้วย
14.4 น.ค. มี 2 แบบ คือ น.ค.1 และ น.ค. 3  
(1) น.ค. 1 คือ ที่ดินเขตนิคม การเข้าครอบครองทำ�ประโยชน์ กรรมสิทธิ์เป็นของรัฐ
(2) น.ค. 3 เป็นเอกสารที่ออกสืบเนื่องจาก น.ค.1 ซึ่งเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์
ในเขตนิคมสร้างตนเอง โดยกรมประชาสงเคราะห์ (ปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) จะเป็นผู้ออกให้
กับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกนิคมตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ
พ.ศ. 2511 ต่อมาเมื่อสมาชิกของนิคมได้เข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตเกินกว่า 5 ปี ได้ชำ�ระเงินช่วยทุนที่
รัฐบาลได้ลงไปแล้ว และชำ�ระหนีส้ นิ เกีย่ วกับกิจการนิคมให้ทางราชการแล้ว ก็จะได้รบั หนังสือแสดงการทำ�ประโยชน์
(น.ค.3)  เป็นหลักฐาน สมาชิกนิคมสร้างตนเองทีไ่ ด้รบั หนังสือแสดงการทำ�ประโยชน์ (น.ค.3) แล้ว มาตรา 11 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 บัญญัติให้สามารถนำ�หลักฐานดังกล่าวขอโฉนดที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ถ้าเป็นการขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
จะต้องยื่นคำ�ขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำ�นักงานที่ดินจังหวัด สำ�นักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำ�นักงานที่ดิน
ส่ ว นแยกที่ ท่ี ดิ น นั้ น ตั้ ง อยู่ ใ นเขตอำ � นาจถ้ า เป็ น การออกโฉนดที่ ดิ น โดยการเดิ น สำ � รวจออกโฉนดที่ ดิ น
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ตามมาตรา 58 ทวิ วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดำ�เนินการเดินสำ�รวจ
รังวัดออกโฉนดทีด่ นิ ในเขตนิคมสร้างตนเอง และได้เข้าไปทำ�การสำ�รวจรังวัดถึงทีด่ นิ ของผูใ้ ดหากผูน้ น้ั มีหลักฐาน น.ค.3
ก็สามารถนำ�  น.ค.3เป็นหลักฐานในการเดินสำ�รวจออกโฉนดที่ดินได้ โฉนดที่ดินที่ได้ออกจากหลักฐาน น.ค.3 จะ
ถูกกำ�หนดห้ามโอน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดิน เว้นแต่ตกทอดทางมรดก และในกำ�หนดเวลาห้ามโอนนี้ที่ดิน
ไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
14.5 ส.ท.ก. คือ หนังสืออนุญาตให้ทำ�ประโยชน์ได้ถูกต้องตามกฎหมายในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
เป็นการชั่วคราว ได้คราวละ 5 ปี ออกโดยกรมป่าไม้ สามารถตกทอดได้ทางมรดก แบ่งเป็น
(1) ส.ท.ก. 1 ก อนุญาตให้ทำ�ประโยชน์ ได้ไม่เกิน 20 ไร่ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในคราวแรก
(2) ส.ท.ก. 2 ก คือ ที่ ส.ท.ก. 1 ก แต่เสียค่าธรรมเนียม ในคราวต่อมา
ดังนัน้ หาก ส.ท.ก. 1 ก ฉบับใดทีม่ อี ายุเกิน 5 ปี ในวันทีข่ น้ึ ทะเบียนให้สนั นิษฐานว่าอาจเปลีย่ นแปลงเป็น ส.ท.ก.2 ก
ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบให้ละเอียด สำ�หรับ ส.ท.ก.1 ขอนุญาตเพือ่ การปลูกป่าหรือไม้ยนื ต้นทำ�ประโยชน์ ไม่เกิน 35 ไร่
และไม่ควรมีไม้ยืนต้นน้อยกว่า 20 ต้นต่อไร่
		
14.6 ส.ค.1 คือ ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน เป็นหลักฐานว่าตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่
(ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค. 1 อีกแล้ว) ส.ค. 1 ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการ
ออกให้เพียงแต่เป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินเท่านั้น ดังนั้น ส.ค. 1 จึงทำ�การโอนกันได้เพียงแต่แสดงเจตนา
สละการครอบครองเท่านั้น และไม่ยึดถือ พร้อมส่งมอบให้ผู้รับโอนก็ถือว่าเป็นการโอนกันโดยชอบแล้ว ผู้มี ส.ค.1
มีสิทธิ์นำ�มาขอออกโฉนด หรือ น.ส.3 น.ส.3 ก และ น.ส.3 ข ได้ตามเงื่อนไขของทางราชการ
15. พืน้ ทีไ่ ม่มเี อกสารสิทธิ์ หมายถึง พืน้ ทีท่ เ่ี กษตรกรมีการทำ�กิจกรรมการเกษตรในพืน้ ทีไ่ ม่มเี อกสารสิทธิ์
แต่อนุโลมให้เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได้ เพื่อให้ทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร และประมาณ
การผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยจะต้องมีผู้นำ�ชุมชนเป็นผู้รับรองการเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต้องไม่อ้างกรรมสิทธิ์ หรือถือครองพื้นที่นั้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงพื้นที่
ในเขตป่าไม้ ป่าอุทยานแห่งชาติ 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) ใบรับเงินบำ�รุงท้องที่ ภ.บ.ท. 5 / ภ.บ.ท. 6 และ ภ.บ.ท. 11
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(14) พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์แต่ไม่สามารถนำ�เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าของที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ ให้เข้าทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ที่เกษตรกรได้เข้า
ครอบครองทำ�กิจกรรมการเกษตรอยู่ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้
หากมีการประมวลผลจัดส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการ มาตรการต่างๆ พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
และประเภทเอกสารที่อยู่ในกลุ่มนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ มาตรการ
หรือไม่ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ มาตรการนั้นๆ
16. เขตชลประทาน หมายถึง เขตพื้นที่ของการพัฒนาทรัพยากรน้ำ� โดยการจัดสรรน้ำ�เพื่อใช้ประโยชน์
ในด้านเกษตรกรรม ดังนัน้ พืน้ ทีก่ ารเกษตรจึงถูกตีความให้อยูใ่ นหรือนอกเขตชลประทาน อย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้
           16.1 นอกเขตชลประทาน หมายถึง พื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่อยู่นอกเขตชลประทาน
           16.2 ในเขตชลประทาน หมายถึง พื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่อยู่ในเขตที่มีชลประทาน
17. แหล่งน้ำ�เพื่อการเกษตร หมายถึง แหล่งน้ำ�ที่เกษตรกรสามารถนำ�ไปใช้เพื่อการเพาะปลูกในแต่ละ
แปลงปลูก ในปีการผลิตที่ผ่านมาว่าเป็นของตนเองหรือเป็นของสาธารณะ ซึ่งแต่ละแปลงปลูกสามารถมีแหล่งน้ำ�
มากกว่า 1 แหล่ง
17.1 บ่อน้ำ�ตื้น หมายถึง แหล่งน้ำ�ผิวดินที่สามารถขุดนำ�น้ำ�มาใช้รวมถึงลักษณะบ่อน้ำ�ที่ใส่ปลอก
ซีเมนต์ ไม้ คอนกรีต หรือบ่อดินถาวรที่ใช้เป็นประจำ�
17.2 บ่อบาดาล หมายถึง รูหรือปล่องที่เจาะถึงชั้นน้ำ�ใต้ดิน ที่สามารถนำ�น้ำ�ขึ้นมาใช้มีความลึก
จากผิวดิน ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
17.3 สระน้ำ� หมายถึง แหล่งน้ำ�ผิวดินที่ถูกกักเก็บในพื้นที่ลุ่ม สระที่ขุดเป็นที่เก็บกักน้ำ�
17.4 ไม่มีแหล่งน้ำ�สำ�หรับเพาะปลูก หมายถึง พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำ�ในการเพาะปลูกทั้งที่เป็นของ
ตนเองและแหล่งน้ำ�สาธารณะ
18. วิธีการให้น้ำ� 
18.1 สปริงเกลอร์ หมายถึง ระบบให้น�ำ้ แบบฝนโปรย จ่ายน้�ำ เป็นวงกว้าง ประมาณ 9 – 24 เมตร
18.2 มินสิ ปริงเกลอร์ หมายถึง ระบบให้น�ำ้ แบบฝนโปรย จ่ายน้�ำ เป็นวงกว้าง ประมาณ 4 – 8 เมตร
18.3 น้ำ�หยด หมายถึง ระบบการให้น้ำ�แบบเฉพาะจุด เป็นระบบที่ใช้แรงดัน 5 - 10 เมตร
อัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำ� 2 - 8 ลิตรต่อชั่วโมง
19. ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ตั้งแปลง/ฟาร์ม ในระบบทะเบียนเกษตรกร คือ ค่าตัวเลข X Y และ Zone
(ในระบบพิกัดแบบ UTM) หรือ ค่าตัวเลข ละติจูด (Latitude) ลองจิจูด (Longitude) (ในระบบพิกัดแบบ GCS) ที่เป็น
ค่าบอกตำ�แหน่งบนพื้นผิวโลกของแปลงกิจกรรมที่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยได้ค่าพิกัดจากเครื่อง GPS /GPS
Application ในโทรศัพท์ Smartphone / โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์อื่นๆ เช่น QGIS, Google Earth เป็นต้น
พิกัดระบบ UTM พื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่ใน Zone 47 โดยมีค่าตัวเลขโดยประมาณ
ของค่า X ตั้งแต่ 320,000 จนถึง 820,000 และค่า Y ตั้งแต่ 618,000 จนถึง 2,227,000 ส่วนพื้นที่ที่
อยู่ใน Zone 48 จะเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้บางส่วน จะมีค่าตัวเลข
โดยประมาณของค่า X ตั้งแต่ 180,000 จนถึง 569,000 และค่า Y ตั้งแต่ 666,000 จนถึง 2,040,000 ตัวอย่างค่าพิกัด
กลางแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่จังหวัดนครสวรรค์ มีค่า X : 620306 Y : 1735351 Zone = 47 และ
ค่าพิกัดกลางแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่จังหวัมหาสารคาม มีค่า X : 318309 Y : 1789832 Zone = 48
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พิกัดระบบ GCS (ละติจูด ลองจิจูด) จะไม่มีการกรอกค่า Zone จะกรอกเพียงค่า ละติจูด (Latitude)
และ ลองจิจูด (Longitude) ที่เป็นหน่วยทศนิยม 4 ตำ�แหน่งขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งค่าละติจูดนั้น มีค่าระหว่าง
5.5000 – 20.5000 ส่วนค่าลองจิจูดนั้น มีค่าระหว่าง 96.5000 – 106.0000 ตัวอย่างค่าพิกัดกลางแปลง
เพาะปลูกของเกษตรกรที่จังหวัดนครราชสีมา มีค่าละติจูด = 15.0612 และค่าลองจิจูด = 102.0845

ตารางแสดงค่าพิกัดที่ครอบคลุมพื้นที่และโซนที่ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย
Zone 47
ค่าพิกัด X
ค่าพิกัด Y

ระหว่าง 320,000 - 820,000
ระหว่าง 618,000 - 2,227,000

			
จังหวัดภายใน ZONE จังหวัดภายใน สสก.1 ทั้งหมด

Zone 48
ระหว่าง 180,000 - 569,000
ระหว่าง 666,000 - 2,040,000
จังหวัดภายใน สสก.4 ยกเว้น
จ.เลย(บางส่วน) จ.หนองบัวลำ�ภู
(บางส่วน) จ.ขอนแก่น (บางส่วน)
จ.ชัยภูมิ (บางส่วน) จ.นครราชสีมา
(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
ระบบพิกัด GCS (Latitude,Longitude)
ละติจูด

ระหว่าง 5.5000 – 20.5000

ลองจิจูด

ระหว่าง 96.5000 – 106.0000

20. สวนเดี่ยว หมายถึง การเพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นรวมถึงพืชกลุ่มอื่นๆ ที่มีการเพาะปลูกชนิดเดียว
ในแปลง/พื้นที่นั้นๆ มีอาณาเขตของสวนเด่นชัด สามารถบอกจำ�นวนต้นและเนื้อที่ของไม้ผล ไม้ยืนต้นได้
21. สวนแซม หมายถึง การปลูกพืชตัง้ แต่ 2 ชนิดขึน้ ไปบนพืน้ ทีเ่ ดียวกันในเวลาเดียวกัน โดยปลูกพืชแซม
ลงในระหว่างแถวของพืชหลัก
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การพิจารณาสวนแซม (ไม้ผลไม้ยืนต้นเป็นพืชหลัก ปลูกแซมด้วยพืชอายุสั้น-พืชล้มลุก)
1) พืชแซมที่ต้องการแสงมาก เช่น ข้าว มันสำ�ปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าเลี้ยงสัตว์ สับปะรด
ปลูกแซมได้ไม่เกิน 4 ปีแรกของการปลูกพืชหลัก กรณีพืชแซมที่เป็นพืชเกื้อกูลกันจะไม่กำ�หนดระยะเวลาการแซม
2) การคิดพื้นที่ปลูกของพืชแซม
- กรณีพืชหลัก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำ�มัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น แซมด้วยพืชอายุสั้น (เฉพาะ
พืชแซมที่ต้องการแสงมาก เช่น ข้าว มันสำ�ปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าเลี้ยงสัตว์ สับปะรด) หรือพืชอายุ
มากกว่า 1 ปี หรือไว้หน่อไว้ตอ สามารถคงพื้นที่ 1 - 4 ปี โดยคิดที่ร้อยละ 80 ของพื้นที่ปลูกของพืชหลัก
- กรณีพืชหลักเป็นไม้ผล ไม้ยืนต้น ต่างๆ เช่น มังคุด มะพร้าว แซมด้วยพืชที่เกื้อกูลกัน สามารถ
ปลูกได้เต็มพื้นที่
2.2 สวนผสม หมายถึง การเพาะปลูกพืชหลายชนิดปะปนกัน ในพื้นที่เดียวกัน มีอาณาเขตของสวน
ที่แน่นอนแต่ระยะปลูกของพืชแต่ละชนิดไม่แน่นอน และอาจมีการเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ร่วมด้วย
การคิดพื้นที่ปลูกของสวนผสมหากเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นให้นับเป็นจำ�นวนต้น
23. การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ หมายถึง แมลงที่สามารถนำ�มาเลี้ยงเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรและ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั ้งระดับชุมชนและระดับประเทศ    และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือนดิน และชีวภัณฑ์
24. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน หมายถึง ระบบเกษตรกรรม 5 รูปแบบ คือ
24.1 เกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่าสองกิจกรรมขึ้นไป
ในเวลาเดียวกัน และกิจกรรมเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่ดินที่มีจำ�กัด ในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- มีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ต้องทำ�ในเวลาและสถานที่เดียวกัน
- เกิดการเกื้อกูลกันอย่างต่อเนื่อง ระหว่างกิจกรรม เช่น พืชกับพืช ปลากับปลา สัตว์กับปลา
พืชกับสัตว์ ฯลฯ
- ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านรายได้ มีรายได้สม่ำ�เสมอ
24.2 เกษตรอินทรีย์ (Organic farming) เน้นหนักการผลิตที่ไม่ใช้สารอนินทรีย์เคมี หรือ
เคมีสังเคราะห์ แต่สามารถใช้อินทรีย์เคมีได้ เช่น สารสกัดจากสะเดา ตะไคร้หอมหรือสารสกัดชีวภาพ เพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์แก่ทรัพยากรดิน
- ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต
- เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และจุลินทรีย์
- ควบคุมการกำ�จัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ กายภาพ และอินทรีย์เคมี
- ไม่เป็นพืชตัดแต่งพันธุกรรม (GMO)
           24.3 เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) เน้นหนักการทำ�เกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติ หรือ
รบกวนให้น้อยที่สุดที่จะทำ�ได้ โดยการไม่ไถพรวน ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และไม่กำ�จัดวัชพืช แต่สามารถ
มีการคลุมดินและใช้ปุ๋ยพืชสดได้
- ระบบเกษตรกรรมที่เกื้อกูลกับระบบธรรมชาติ
- ไม่ไถพรวนดิน
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- การไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือทำ�ปุ๋ยหมัก
- ไม่กำ�จัดวัชพืช
- ไม่ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช
- เป็นพื้นที่ทำ�การเกษตรไม่ใช่พื้นที่รกร้าง
		
24.4 เกษตรทฤษฎีใหม่ (New theory agriculture) เน้นหนักการจัดการทรัพยากรน้ำ�ในไร่นา
ให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหาร โดยเฉพาะข้าวเอาไว้บริโภคในครัวเรือน รวมทั้งมีการผลิตอื่น ๆ เพื่อบริโภค
และจำ�หน่ายส่วนที่เหลือแก่ตลาด เพื่อสร้างรายได้อย่างพอเพียง
- เกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินทำ�กินน้อย
- มีแหล่งน้ำ�ในไร่นา และมีน้ำ�ใช้เพียงพอสำ�หรับกิจกรรมการเกษตร
- มีกิจกรรมการผลิตหลายชนิดโดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน 1) ขุดสระเก็บกักน้ำ� 2) ปลูกข้าว
เพื่อให้มีข้าวในการบริโภค 3) ไม้ผล ไม้ยืนต้น 4) สิ่งปลูกสร้าง เช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรือน ฉาง
- ผลผลิตใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก
  
24.5 วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม (Agroforestry) เน้นหนักการมีต้นไม้ใหญ่ และพืชเศรษฐกิจ
หลายระดับที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อการใช้ประโยชน์ป่าไม้ของพืชหรือสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่เกื้อกูลกัน
ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีจำ�กัดได้อีกทางหนึ่ง
- ระบบการเกษตรที่ทำ�ในพื้นที่ป่า (ป่าธรรมชาติ/เลียนแบบป่าธรรมชาติ)
- กิจกรรมการเกษตรต่างๆ ระหว่างต้นไม้ในพื้นที่ป่า หรือไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้น
- มีต้นไม้ใหญ่และพืชหลายระดับ
- มีความหลากหลายทางชีวภาพ
25. การรับรองมาตรฐานและหน่วยงานรับรอง
25.1 การรับรองมาตรฐาน
        
1) มาตรฐาน GAP
การปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ป้ อ งกั น หรื อ ลดความเสี ่ ย งของอั น ตรายที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ระหว่ า ง
การเพาะปลูกการเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพปลอดภัย และเหมาะสม
ต่อการบริโภค
         
2) มาตรฐาน PGS
เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตภัณฑ์อินทรีย์โดยชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
วิถีชีวิตวัฒนธรรมและการเกษตรของท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายการผลิตเพื่อจำ�หน่ายในชุมชนหรือจำ�หน่าย โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักพัฒนา นักวิชาการ และผู้บริโภค
ซึ่งอยู่นอกระบบการรับรองโดยบุคคลที่ 3 หรือหน่วยตรวจรับรอง PGS เป็นกระบวนการที่ไม่มีสูตรสำ�เร็จ
ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี เป็นการพัฒนากระบวนการรับประกันความอินทรีย์ในระดับชุมชน โดยอาศัยกระบวนการ
ทางสังคมการมีสว่ นร่วมพบปะและเปลีย่ นความซือ่ สัตย์ไว้วางใจโปร่งใส ความเชือ่ มัน่ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดเวลาจากเวที ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยโดยให้ มี เ อกสารหรื อ ให้ เ กษตรกร
กรอกแบบฟอร์มน้อยที่สุด
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25.2 หน่วยงานรับรอง เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำ�หน้าที่รับผิดชอบ 2 ภารกิจ ได้แก่
การตรวจ (inspection) และการตัดสินใจให้การรับรอง (certification) ซึง่ ภารกิจด้านการตรวจสามารถถ่ายโอนหรือ
จ้างหน่วยงานภายนอก (outsource) ซึ่งเป็นบุคคลที่ 3  (ผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการขอการรับรอง) ที่ให้บริการ
หรือรับผิดชอบด้านการตรวจที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง โดยเมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วหน่วยรับรอง  
จะนำ�ผลการตรวจมาตัดสินการออกใบรับรอง
		
สำ�หรับหน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่
1) มาตรฐาน มกท. (ACT Organic Standards)
   
เป็นมาตรฐานที่จัดทำ�ขึ้นโดยคณะอนุกรรมการมาตรฐาน ของ มกท. ตามแนวทางมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ โดยการรับรองของสมัชชาสมาชิก มกท. มาตั้งแต่
พ.ศ. 2542 และต่อมามีการแก้ไข ปรับปรุงอีกหลายครั้ง ปัจจุบัน มกท. มีมาตรฐานครอบคลุมในเรื่องการผลิต
พืชอินทรีย์ การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติ
การผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า การเพาะเลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งทำ�ให้ มกท. สามารถให้บริการตรวจสอบ
และรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตในระดับฟาร์ม การนำ�ผลิตผลจากฟาร์มมาแปรรูป
ในโรงงาน และจำ�หน่ายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป มาตรฐาน มกท. ใช้มาตรฐาน IFOAM มาอ้างอิง
2) มาตรฐาน มกอช. (คือ Organic Thailand ของกระทรวงเกษตรฯ)
    
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร หมายถึ ง ระเบี ย บหรื อ แนวทางปฏิ บ ั ต ิ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
กับคุณลักษณะต่างๆ ของตัวสินค้าเกษตร วิธีและขั้นตอนการผลิต รวมถึงการดำ�เนินการเกี่ยวกับสุขลักษณะ
ความปลอดภัย มาตรฐานจะต้องเกิดจากการร่วมกันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และต้องได้รับการยอมรับจากทั้ง 2 ฝ่าย
เพื่อให้มาตรฐานถูกนำ�มาใช้เป็นบรรทัดฐานในการดำ�เนินการทางการผลิตสินค้าเกษตรนั้นๆ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมและส่งเสริมสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครอง
ผู้บริโภค ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่เกษตรกร หรือกิจการการค้าสินค้าเกษตร หรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยสำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานที่กำ�หนดมาตรฐานต่างๆ ขึ้นและประกาศใช้มาตรฐาน แต่ไม่ได้มีหน้าที่เป็น
หน่วยตรวจรับรองมาตรฐานนั้น
3) มาตรฐาน IFOAM
    
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of
Organic Agriculture Movements - IFOAM) ซึ่งได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์
IFOAM (IFOAM Accreditation Programme) ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพื่อให้บริการรับรองระบบงานแก่
หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ทั่วโลก ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 สหพันธ์ฯ ได้จัดตั้ง IOAS (International
Organic Accreditation Service) ขึ้น เพื่อทำ�หน้าที่ในการให้บริการรับรองระบบงานนี้ ภายใต้กรอบของ
โครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM โดย IOAS จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงกำ�ไร มีสำ�นักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา สำ�หรับในประเทศไทย สำ�นักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ได้รับการ
รับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM นี้จาก IOAS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตร
อินทรีย์แห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบงานนี้ ในระบบนี้สำ�นักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
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สามารถให้บริการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในขอบข่ายเกี่ยวกับ การเพาะปลูกพืช การเก็บผลผลิตจากป่า และ
พื้นที่ธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� การแปรรูปและจัดการผลผลิต และปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า
		
4) มาตรฐาน IOAS
    
ทำ�งานในบทบาทขององค์กรกลางที่ให้บริการตรวจสอบและรับรองให้กับหน่วยงานตรวจ
รับรองหรือควบคุม ทีเ่ รียกว่า Certification Body หรือ Control Body โดยตรวจสอบการใช้มาตรฐานทีถ่ กู ต้อง
และข้อกำ�หนดสำ�หรับการรับรอง วัตถุประสงค์ ความเป็นกลางและโปร่งใส เป็นอิสระจากความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มกท.จะได้รบั การตรวจสอบระบบงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมีทงั้ การตรวจระบบเอกสาร         การทำ�งาน
และการสังเกตการณ์ทำ�งานขณะให้บริการตรวจสถานที่ผลิต
		
5) มาตรฐาน ICERES  
		
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป ปัจจุบันสหภาพยุโรปใช้ระเบียบ Council Regulation
(EEC) No.2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and
indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs โดยประเทศสมาชิกทุกคน
ต้องปฏิบัติตามระเบียบกลางของสหภาพยุโรป คือ EC Regulation 2092/91
การนำ�เข้าสินค้าอินทรีย์จากประเทศที่สามหรือประเทศนอกสหภาพยุโรปมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีที่ 1 นำ�เข้าจากประเทศที่สหภาพยุโรปขึ้นบัญชีเป็น EU’s third countries list ซึ่งขณะนี้
มี 7 ประเทศ ประกอบด้วย อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย อิสราเอล สวิสเซอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ คอสตาริกา และ
อินเดีย โดยประเทศที่จะอยู่ในบัญชีได้จะเป็นประเทศที่สหภาพยุโรปยอมรับระบบการผลิตและตรวจสอบเทียบเท่า
กับสหภาพยุโรป สินค้าที่นำ�เข้าไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานควบคุมภายในประเทศผู้นำ�เข้า โดยสินค้าจะต้อง
ได้รับการตรวจรับรองจากหน่วยตรวจรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้เท่านั้น
กรณีที่ 2 การนำ�เข้าสินค้าอินทรีย์จากประเทศที่สามที่ไม่ได้อยู่ใน EU’s third countries list
มายังสหภาพยุโรป ซึ่งผู้นำ�เข้าของสหภาพยุโรปจะต้องดำ�เนินการดังนี้
1. ขออนุญาตนำ�เข้า เป็นรายกรณีจากหน่วยงานควบคุมภายในประเทศผู้นำ�เข้าก่อนทุกครั้ง
โดยหน่วยงานในประเทศสมาชิกจะเป็นผู้รับรองหน่วยตรวจสอบและสินค้าที่อนุญาตให้นำ�เข้า ระยะเวลาอนุญาต
ไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ สินค้าที่นำ�เข้ามาในประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายโดยเสรีไปยังประเทศสมาชิกอื่นได้
2. หน่วยรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อกำ�หนด
ด้านมาตรฐานการรับรองตาม EN 45011 หรือ ISO Guide 65 ในกรณีของประเทศไทยมีหน่วยตรวจรับรอง
เพียงหน่วยเดียวที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อกำ�หนด ISO Guide 65 คือ สำ�นักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
ซึ่งหน่วยงานนี้ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจาก IFOAM ด้วย ดังนั้นผู้ส่งออกไทยที่ต้องการส่งออกไปยัง
สหภาพยุโรป จะต้องได้รับการรับรองจาก มกท. หรือหน่วยตรวจรับรองของต่างประเทศที่มาดำ�เนินการในไทย
เช่น บริษัท ไบโออะกริเสิร์ช จำ�กัด เป็นต้น
			กฎระเบียบของสหภาพยุโรป
ห้ามใช้ GMO ในการผลิต ให้ใช้ตรา EU Organic Logo แบบบังคับบนบรรจุภัณฑ์และ
มีระบบควบคุมที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต
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			 สถานะของประเทศไทย
			 ปัจจุบนั สินค้าเกษตรอินทรียข์ องไทยสามารถวางจำ�หน่วยในตลาดสหภาพยุโรปได้ โดยผูน้ �ำ เข้า
ในสหภาพยุโรปขออนุญาตนำ�เข้าเป็นรายสินค้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยื่นคำ�ร้องต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อพิจารณารับรอง
ความเท่าเทียมของระบบการผลิตและการตรวจสอบควบคุมของประเทศไทย เพื่อให้ไทยอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศ
ที่สาม  โดยคำ�ร้องของไทยอยู่ในลำ�ดับที่ 20 โดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเพื่อพิจารณาต่อไป
			 หน่วยตรวจรับรองที่อยู่ในประเทศไทย
			 • สำ�นักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
			 • ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำ�กัด
			 • CERES – Certification of Environmental Standards
			 • CUC – Control Union Certifications
			 หน่วยตรวจรับรองจากต่างประเทศที่สามารถดำ�เนินการในประเทศไทย
			 • CCPB – SRL – Controlloe Certificazione Prodotti Biologici
			 • ECO – ECO Cert S.A.
			 • BCS – Kiwa BCS Oko Garantie GmbH
			 • QC&I GmbH
			 • IMO – Institutee for Marketecology
			 • IMO – IMO (India)
26. เกลือสมุทร หมายถึง เกลือทะเลที่ผลิตขึ้นโดยการนำ�น้ำ�ทะเลขึ้นมาตากแดดให้น้ำ�ระเหยไป      
เหลือแต่ผลึกเกลือตกอยู่ โดยจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี
มีช่วงเวลาการทำ�ในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 พฤษภาคมของปีถัดไป ส่วนจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม ของปีนั้นๆ และการขึ้นทะเบียนผู้ทำ�นาเกลือสมุทร กำ�หนดให้
26.1 วันที่เพาะปลูก คือ วันที่เริ่มทำ�การผลิต (วันที่ปล่อยน้ำ�เข้าแปลง)
26.2 วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว คือ วันที่คาดว่าผลผลิตเกลือครั้งสุดท้ายจะเก็บเกี่ยวได้
26.3 เนื้อที่ปลูก คือ พื้นที่ทำ�นาเกลือทั้งผืน
26.4 เนื้อที่เก็บเกี่ยว คือ พื้นที่ทำ�นาเกลือทั้งผืน
26.5 รหัสการผลิต คือ 1 ผลิตเกลือเม็ดอย่างเดียว 2 ผลิตเกลือเม็ดร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ�
26.6 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ คือ เกลือเม็ดที่ผลิตได้ตลอดฤดูกาลผลิต (รวมทุกรอบการผลิต
ตลอดฤดูกาล ประมาณ 5 - 7 รอบ)
26.7 เกลือสมุทร 1 เกวียน เท่ากับ 1,600 กิโลกรัม (น้ำ�หนักเกลือ ณ แปลงผลิต)
27. พยาน หมายถึง ผู้นำ�ชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่เป็นพยานในการแจ้งข้อมูล
การประกอบการเกษตรของเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียน
28. ผู้นำ�ชุมชน หมายถึง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บล สมาชิก
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำ�บล คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำ�
ตำ�บล ประธานชุมชน ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องอยู่ในวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
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29. อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) หมายถึง เกษตรกร หรือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก หรือสมัครใจ
เข้าเป็นอาสาสมัครเกษตรตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีป่ ลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�ำ หนด มี 16 สาขา
เพื่อเป็นเครือข่ายในการให้การช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งงานของชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตรหรือสหกรณ์
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หมายถึง อาสาสมัครเกษตรทุกประเภทที่มีในแต่ละหมู่บ้าน
มาประชุมคัดเลือกระหว่างกันเองให้ได้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หมู่บ้านละ 1 คน เพื่อทำ�หน้าที่ประสาน
เชื่อมโยงการทำ�งานของอาสาสมัครเกษตรสาขาต่าง ๆ เกษตรกร องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน
อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี
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บทที่ 1
•
•

บทนำ�

•

หลักการและเหตุผล

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืช
ทำ�ไร่นาสวนผสม ทำ�นาเกลือและเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ จากเกษตรกรที่ทำ�การเกษตรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
และไม่มเี อกสารสิทธิ์ เพือ่ ต้องการทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกรประมาณการผลผลิตทีจ่ ะออกสูต่ ลาด
ในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนที่สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ
ตามที่ตั้งแปลงปลูกเมื่อทำ�การเพาะปลูกใหม่แล้ว 15 วัน
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำ�เครื่องมือ และเทคโนโลยีมาปรับปรุงวิธีการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
•
ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง
•
ตรวจสอบรูปขอบแปลงที่ดินกับฐานข้อมูลการถือครองที่ดินของกรมที่ดินและสำ�นักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
•
นำ�เครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร์ GPS มาใช้ในการจัดเก็บพิกัดที่ตั้งแปลง วัดขนาดพื้นที่
•
จัดทำ�ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล      โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมค้นหาพิกัดและวาดผังแปลง
ด้วยโปรแกรม GISagro
•
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป Qgis และใช้แผนที่ Google Map ในการค้นหาพิกัดและจัดทำ�
ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล
•
พัฒนา Mobile Application ชื่อ FARMBOOK ซึ่งเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลที่ใช้แทน
สมุดทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกรทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ และไอโอเอส
(IOS) ช่วยอำ�นวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผ่านสมาร์ทโฟน
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet) โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ และสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเป็นปัจจุบนั ของข้อมูลการขึน้ ทะเบียนเกษตรกร ตามที่ให้ข้อมูลไว้กบั กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อสิทธิประโยชน์และการเข้าร่วมโครงการต่างๆ และใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนความเป็น
เกษตรกรในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งยังเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากภาครัฐ และ
การตรวจสอบสิทธิเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติหรือตามมาตรการแก้ปัญหาอื่นๆ
ของภาครัฐ
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เมื่ อ เกษตรกรแจ้ ง ขึ้ น ทะเบี ย นและปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกรแล้ ว จะนำ � ข้ อ มู ล ที่ ผ่ า น
การตรวจสอบและประมวลผลมาจั ด พิ ม พ์ ล งในสมุ ด ทะเบี ย นเกษตรกรเพื่ อ ยื น ยั น ตั ว ตนเกษตรกร
และใช้ประกอบในการเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ดังนั้น การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรเป็นประจำ�ทุกปี ข้อมูลจะมีความครบถ้วน เป็นปัจจุบันทำ�ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทำ�ให้ภาครัฐ สามารถวางแผนการผลิต การตลาด ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและจัดทำ�โครงการมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกด้วย
ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ
โครงการและมาตรการเพื่อให้การสนับสนุน และช่วยเหลือเกษตรกรเป็นจำ�นวนมาก เช่น
•
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
•
โครงการประกันภัยพืชผล
•
โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
•
โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว
•
โครงการประกันรายได้ พืชเศรษฐกิจ (ข้าว ปาล์มน้ำ�มัน มันสำ�ปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
•
โครงการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง
ดังนั้น ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินงานขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูล
การเกษตรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อนำ�ไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูล
และจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามภายนอก พร้อมทั้งจัดทำ�สารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวม
ของประเทศที่ถูกต้อง     สามารถนำ�ไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจะทำ�ให้
เกษตรกรได้รบั ประโยชน์อย่างสูงสุด และสนับสนุนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ โดยเชือ่ มโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการและมาตรการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
•

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
3. เพื่อนำ�ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุง ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์
ประมวลผลในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำ�ไปเผยแพร่ บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและ
เอกชน
•

เป้าหมาย

1. มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2. มีการจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรทีม่ าขึน้ ทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
3. มีการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์และจัดพิมพ์เป็นเอกสาร  

•

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล ทะเบี ย นเกษตรกรจากฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นเกษตรกรที่ ค รบถ้ ว น
เป็นปัจจุบัน สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการผลิต การตลาด ส่งเสริมการเกษตร บูรณาการ
ข้อมูลร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะทำ�ให้เกษตรกรได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และได้รับประโยชน์สูงสุด
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บทที่ 2

• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร •
อ้างอิงจากระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์วา่ ด้วยการขึน้ ทะเบียน
เกษตรกร พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ให้นายทะเบียนกำ�หนดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นรายสินค้า หรือรายครัวเรือน
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นไปตามที่หน่วยงาน
รับขึ้นทะเบียนกำ�หนด
กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับขึ้นทะเบียน จึงขอกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการขึ้นทะเบียน ดังนี้
•

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. ครัวเรือนเกษตรที่ขึ้นทะเบียนจะต้องประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้
2. ครัวเรือนเกษตร 1 ครัวเรือน จะมีผู้แทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ซึ่งจะถือว่าเป็นหัวหน้า
ครัวเรือนเกษตร โดยไม่จำ�เป็นต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน และหากเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้ว
จะไม่สามารถเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรอื่นได้อีก
3. กำ�หนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้เพียง 1 ครัวเรือนเกษตรเท่านั้น
(ตั้งแต่ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา)
4. กำ�หนดให้สามี ภรรยา สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้เพียง 1 ครัวเรือนเกษตรเท่านั้น
    
4.1 กรณีที่สามีภรรยา อยู่กินทางพฤตินัย ทั้งที่จดทะเบียนสมรสและมิได้จดทะเบียนสมรส
แต่สังคมรับรู้โดยเปิดเผยว่าอยู่ร่วมชายคาบ้านเดียวกันฉันท์สามีภรรยา แม้จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนละหลัง
ให้ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน
    
4.2 กรณีที่สามีภรรยา หย่าขาดจากกัน แต่สังคมรับรู้โดยเปิดเผยว่ายังมีพฤติกรรมกินอยู่ร่วม
ชายคาบ้านเดียวกัน ฉันท์สามีภรรยา แม้จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนละหลังให้ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน
5. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับขึ้นทะเบียนทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
5.1 บุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบการเกษตร หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในผลผลิต โดยมีผู้แทนมาขอ
ขึ้นทะเบียนในนามครัวเรือนได้เพียง 1 คน
5.2 นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตร โดยมอบหมายบุคคลที่ได้รับมอบอำ�นาจ
จากผู้มีอำ�นาจของนิติบุคคลให้เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนในนามนิติบุคคล ทั้งนี้ บุคคลนี้อาจมีครัวเรือนเกษตรที่เป็น
บุคคลธรรมดาของตนเองด้วยก็ได้
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ทั้งนี้ วัด มัสยิด โรงเรียน ไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล แต่อนุโลมให้ใช้พื้นที่ของวัด มัสยิด
โรงเรียน มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรในนามบุคคลธรรมดาได้

6. ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และมีสัญชาติไทย
7. ผู้พิการ ทุพพลภาพ แต่ยังมีความสามารถในการประกอบการเกษตรด้วยตนเอง หรือเป็นผู้มี
กรรมสิทธิ์ในผลผลิต สามารถรับขึ้นทะเบียนได้
8. พระ เณร นักบวชในศาสนาอื่นๆ ที่มีข้อห้าม และหรือไม่เหมาะสมในการประกอบอาชีพการเกษตร
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้
9. บุคคลที่ถูกคุมขังในเรือนจำ� ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้
10. สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ท้งั ในพื้นที่ท่มี ีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์
ดังนี้
10.1 พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์
10.1.1 เอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน
                10.1.2 ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
         
10.1.3 ที่ดินที่มีหนังสือรับรองผู้ทำ�ประโยชน์ในเขตที่ดินของรัฐ
10.2 พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ อนุโลมให้เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได้ เพื่อให้ทราบสถานการณ์
การเพาะปลูกของเกษตรกร และประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แต่จะ
ต้องมีผู้นำ�ชุมชนเป็นผู้รับรองการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต้องไม่อ้างกรรมสิทธิ์ หรือ   
ถือครองพื้นที่นั้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงพื้นที่ในเขตป่าไม้ ป่าอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ และให้หมายรวมถึงเอกสาร
บางประเภทตามภาคผนวก 4 โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่รับจดแจ้งข้อมูลจากเกษตรกรเท่านั้น
มิได้รับรองการครอบครองพื้นที่การเกษตรใดๆ ทั้งสิ้น
*** หากมีการประมวลผลจัดส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการ มาตรการต่างๆ พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และประเภท
เอกสารที่อยู่ในกลุ่มนี้ จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ มาตรการ หรือไม่
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ มาตรการนั้นๆ

รายละเอียดประเภทเอกสารที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามภาคผนวก 4
11. สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ทุกลักษณะการถือครองที่ดิน ดังนี้
11.1 การถือครองเป็น “ครัวเรือน”
- ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าของเอกสารสิทธิ์ หรือมีชื่อให้เข้าทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
- ผู้ขึ้นทะเบียนไม่ใช่เจ้าของเอกสารสิทธิ์ แต่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเกษตรเดียวกันกับ
เจ้าของเอกสารสิทธิ์ หรือมีชื่อเข้าทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
      
11.2 การถือครองเป็น “เช่า”
- มีสัญญาเช่า ให้ตรวจสอบสัญญาเช่า ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ให้เช่า
ประเภทเอกสารสิทธิ์ เลขที่เอกสารสิทธิ์ สถานที่ตั้งแปลง เนื้อที่ที่เช่า วันที่สิ้นสุดสัญญาเช่า เป็นต้น กรณีไม้ผล
ไม้ยืนต้นที่มีอายุมากกว่า 3 ปี ต้องมีการทำ�สัญญาเช่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องจดทะเบียนการเช่าที่ดิน
ต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งอื่นที่มีอำ�นาจหน้าที่ในการให้เช่าที่ดิน
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- ไม่มสี ญ
ั ญาเช่า ให้ตรวจสอบจากผูเ้ ช่า ถึงประเภทเอกสารสิทธิ์ เลขทีเ่ อกสารสิทธิ์ ทีต่ งั้ แปลง
เนื้อที่ที่เช่า เกษตรกรผู้เช่าต้องระบุชื่อ-สกุล และเลขประจำ�ตัวประชาชนของผู้ให้เช่า ถ้าไม่สามารถหา
ชื่อ-สกุล และเลขประจำ�ตัวประชาชนของผู้ให้เช่าได้ ให้มีผู้นำ�ชุมชนเป็นผู้รับรองการทำ�กิจกรรมการเกษตร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความมีอยู่จริงและสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวได้ รวมถึงตรวจสอบความซ้ำ�ซ้อน
ว่าเจ้าของที่ดินได้มีการนำ�เอกสารสิทธิ์ของตนมาแจ้งขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่
- ผู้ขึ้นทะเบียนที่เข้าทำ�การเกษตรในพื้นที่ ส.ป.ก. โดยเช่าที่ของผู้อื่น อนุโลมให้เกษตรกร
สามารถขึ้นทะเบียนได้ เพื่อให้ทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร ประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด
ในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
11.3 การถือครองเป็น “อื่นๆ”
- ผู้ขึ้นทะเบียนไม่ใช่เจ้าของเอกสารสิทธิ์ และเจ้าของเอกสารสิทธิ์ไม่ได้อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนเกษตรเดียวกันกับผู้ขึ้นทะเบียน
- ผู้ขึ้นทะเบียนที่เข้าทำ�การเกษตรในพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ของตนเอง และมิใช่
การเช่า
- ผูข้ น้ึ ทะเบียนทีเ่ ข้าทำ�การเกษตรในพืน้ ที่ ส.ป.ก. แต่การโอนกรรมสิทธิหรือตกทอดทางมรดก
ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากผู้ขึ้นทะเบียนได้รับการโอนสิทธิให้เข้าทำ�ประโยชน์อย่างถูกต้องแล้ว ให้เปลี่ยน
การถือครองเป็น “ครัวเรือน”
- ผู้ขึ้นทะเบียนที่เข้าทำ�การเกษตรในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ต้องได้รับความยินยอม
จากผู้มีอำ�นาจหรือมีหน้าที่ดูแลที่ดินแห่งนั้น
12. การประกอบกิจกรรมการเกษตร ที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย
12.1 ปลูกข้าว หรือ พืชไร่
12.2 ปลูกผัก หรือ ไม้ดอก หรือ ไม้ประดับ หรือ สมุนไพร
12.3 ปลูกสวนป่า หรือ ปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะ
12.4 ปลูกไม้ผล หรือ ไม้ยืนต้น แบบสวนเดี่ยว หรือ สวนแซม
12.5 ปลูกพืชแบบสวนผสม เกษตรผสมผสาน หรือระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน ซึง่ อาจมีการเลีย้ งสัตว์
หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ร่วมด้วย
12.6 เพาะเห็ด ทำ�ผักงอก เพาะปลูกพืชในระบบโรงเรือนถาวร
12.7 ทำ�นาเกลือสมุทร
12.8 เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  ทำ�สารชีวภัณฑ์
รายละเอียดกลุ่ม ชนิด และพันธุ์ ตามภาคผนวก 6 และ 7 โดยมีการกำ�หนดจำ�นวนเนื้อที่ขั้นต่ำ�ที่รับขึ้นทะเบียน
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามภาคผนวก 8  ทั้งนี้ การคำ�นวณเนื้อที่ขั้นต่ำ�ของกิจกรรมการเกษตรสามารถ
นับรวมจากหลายแปลง หลายเอกสารสิทธิ์ได้ โดยข้อ 12.1 – 12.4 ไม่จำ�เป็นต้องเป็นแปลงที่อยู่ติดกัน ส่วนข้อ
12.5 – 12.8 ต้องเป็นแปลงที่อยู่ติดกันเท่านั้น
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13. การมอบอำ�นาจให้บุคคลอื่นมาดำ�เนินการแทน
13.1 บุคคลธรรมดา สามารถมอบอำ�นาจให้สมาชิกในครัวเรือนเกษตรที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกร
เดียวกัน เป็นผู้ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนได้ แต่หากเป็นเกษตรกรที่ต้องการขึ้นทะเบียนใหม่ ต้องแจ้ง
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองเท่านั้น
13.2 นิติบุคคล สามารถมอบอำ�นาจให้ผู้แทนขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้  
14. เกษตรกรต้องแจ้งข้อมูลและกรอกข้อมูลในแบบคำ�ร้องให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองข้อมูล ในแบบคำ�ร้องด้วย รวมทั้งต้องมีพยาน (รายละเอียดตามคำ�นิยาม) ลงลายมือชื่อ
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบคำ�ร้อง สำ�หรับสำ�นักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร “กรณีที่เจ้าของโฉนดที่ดิน
แจ้งขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ไม่ต้องลงนามพยานในแบบคำ�ร้อง”
15. เกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยการ
ติดประกาศหรือตรวจสอบพื้นที่จริงตามขั้นตอนการดำ�เนินงานในบทที่ 3 ก่อน จึงจะถือว่าเป็นเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรโดยสมบูรณ์และสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้เข้าร่วมโครงการหรือมาตรการต่างๆ ได้ ส่วนสมุดทะเบียน
เกษตรกรเป็นเอกสารที่แสดงการดำ�เนินกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรเท่านั้น
16. เมื่อมีการนำ�ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือในโครงการหรือ
มาตรการต่างๆ ผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการหรือมาตรการที่จะกำ�หนดขึ้น
• สถานที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
1. เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่
- สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอทุกแห่ง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่
การเกษตรอยู่
- อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
- กรณีใช้โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่าน
Farmbook Application ได้ด้วยตนเอง
2. เกษตรกรรายใหม่ หรือ เกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่
ให้ยื่นเอกสารที่สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอที่ตั้งแปลงที่ทำ�กิจกรรมการเกษตรอยู่ หากมีแปลงที่ทำ�
กิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่ หลายอำ�เภอ ให้ยื่นที่สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอที่ตั้งแปลงหลัก (อำ�เภอที่มีจำ�นวน
แปลงมากที่สุด)
กรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เจ้าหน้าที่สามารถรับขึ้นทะเบียน
เกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่ พร้อมวาดผังแปลงไปพร้อมๆ กันในคราวเดียวได้ (เฉพาะพื้นที่ที่มี Internet)
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เกษตรกรรายเดิม เกษตรกรรายเดิม
เกษตรกรรายใหม่
แปลงเดิม
แต่เพิ่มแปลงใหม่

สถานที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

•

สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ

ได้

ได้

ได้

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet)

ได้

ได้

ได้

โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Farmbook Application

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

อกม. ออกสำ�รวจ

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

1. เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้บัตรประจำ�ตัวประชาชนตัวจริง
2. เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิ ม แต่ เ พิ ่ ม แปลงใหม่ ใช้ บ ั ต รประจำ � ตั วประชาชนตั วจริ ง
พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสำ�เนาที่มีการรับรองจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครอง
ทั้งนี้ สามารถเรียกหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

เกษตรกรรายเดิม เกษตรกรรายเดิม
เกษตรกรรายใหม่
แปลงเดิม
แต่เพิ่มแปลงใหม่

บัตรประจำ�ตัวประชาชนตัวจริง

ใช้

ใช้

ใช้

หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง/สำ�เนาที่มี
การรับรองจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครอง/หนังสือสัญญา
เช่าที่ดิน/หนังสือรับรองการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรยกเว้นไม้ผล
ไม้ยืนต้น/หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรโดยไม่มี
เอกสารสิทธิ์/หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

-

ใช้

ใช้
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•

กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ชนิดพืช

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ข้าว
1. การปลูก
   
1.1 ทุกจังหวัดยกเว้นพื้นที่ ในข้อ 1.2 และ 1.3
					
   
1.2 กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ชัยนาท (อำ�เภอหันคา มโนรมย์ สรรพยา และ
อำ�เภอสรรคบุรี) ตราด นครนายก นครปฐม (อำ�เภอ
บางเลน ดอนตูม พุทธมณฑล และอำ�เภอนครชัยศรี)
นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา (อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ
นครหลวง บางไทร บางบาล บางปะหัน ผักไห่
ลาดบัวหลวง เสนา บางซ้าย มหาราช และอำ�เภอ
บ้านแพรก) พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี
(อำ�เภอเมืองลพบุรี ท่าวุ้ง บ้านหมี่ และอำ�เภอโคกสำ�โรง)
สมุทรปราการ (อำ�เภอบางบ่อ)  สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย
สุพรรณบุรี (อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า
สองพี่น้อง และอำ�เภออู่ทอง) อ่างทอง  อุตรดิตถ์
(อำ�เภอพิชัย)และ อุทัยธานี (อำ�เภอเมืองอุทัยธานี)
1.3 จังหวัดภาคใต้ 9 จังหวัด (ชุมพร นครศรีธรรมราช
		
นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา และ
สงขลา) และจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด (กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม)
2. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล
3. การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่
4. การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1. การปลูก
					
					
2. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล
3. การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่
4. การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
มันสำ�ปะหลังโรงงาน/
1. การปลูก
สับปะรดโรงงาน/
2. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล
อ้อยโรงงาน
3. การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่
4. การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
ปาล์มน้ำ�มัน/
1. การปลูก
ยางพารา/
2. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล
กาแฟ				
3. การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่
4. การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
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กรณีเป็นการหว่านข้าวแห้ง ให้นับวันงอกเป็นวันปลูก
นาปี     1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2564
นาปรัง   1 พฤศจิกายน 2564 – 30 เมษายน 2565
นาปี
1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2564
นาปรัง 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

นาปี    16 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
นาปรัง   1 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2565
หลังปลูก 15 - 60 วัน   
หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว
ตลอดปี
ฤดูต้นฝน 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน  2564
ฤดูปลายฝน 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564
ฤดูแล้ง 1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
หลังปลูก 15 - 60 วัน
หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว
ตลอดปี
ตลอดปี
หลังปลูก 15 วัน ถึง ก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน
หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว
ตลอดปี
ตลอดปี
หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน ถ้ายืนต้นอยู่
ให้ปรับปรุงทุกปี
หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึง 60 วัน
ตลอดปี

ชนิดพืช

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ไม้ผล/ไม้ยืนต้น

1. การปลูก
2. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล
					
3. การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่
4. การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
แมลงเศรษฐกิจ
1. การเลี้ยง
2. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล
3. การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่
4. การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
นาเกลือสมุทร
1. การทำ�นาเกลือสมุทร
   
1.1 ปัตตานี
   
1.2 เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา
		
ชลบุรี และจันทบุรี
2. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล
3. การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่
พืชอื่นๆ

4.
1.
2.
3.
4.

การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
การปลูก
การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่
การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร

ตลอดปี
หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน ถ้ายืนต้นอยู่
ให้ปรับปรุงทุกปี
หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึง 60 วัน
ตลอดปี
ตลอดปี
หลังเลี้ยงไม่น้อยกว่า 15 วัน – ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต
หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึง 60 วัน
ตลอดปี
1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2564
1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565
หลังจากวันที่ปล่อยน้ำ�เข้าแปลงแล้ว 15 วัน –
ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งสุดท้าย
หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต
ครั้งสุดท้าย
ตลอดปี
ตลอดปี
หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า  15 วัน – ก่อนเก็บเกี่ยว
หลังแจ้งขึ้นทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว
ตลอดปี

หมายเหตุ กิจกรรมการตรวจสอบข้อมูล/พื้นที่ สามารถขยายกรอบระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม
    
โดยระบุเหตุผลแจ้งเป็นหนังสือราชการมายังกรมส่งเสริมการเกษตร
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บทที่ 3

•

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

•

1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบ
1.1 ความสำ�คัญของการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เช่น หากไม่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกร เกษตรกรรายนั้นๆ จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของภาครัฐด้านการเกษตรได้ และหาก
ไม่ปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเกษตรก็อาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเมื่อพื้นที่ทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติ เป็นต้น
1.2 เกษตรกรต้องแจ้ง ข้อมูล และกรอกข้ อ มู ลในแบบคำ � ร้ อ งให้ ส มบู รณ์ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
ตามความเป็นจริง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบคำ�ร้องด้วย รวมทั้งต้องมีพยาน (รายละเอียดตาม
คำ�นิยาม) ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบคำ�ร้อง
1.3 การระบุเนื้อที่ที่เพาะปลูก/เลี้ยง ต้องหักลบเนื้อที่ที่ไม่ได้ปลูก/เลี้ยง ออก เช่น การปลูกข้าว
ให้หักเนื้อที่ที่อยู่อาศัย โรงเรือน สระน้ำ� ปศุสัตว์ นาหญ้า หรือพืชชนิดอื่นออก
1.4 เกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยการ
ติดประกาศหรือตรวจสอบพื้นที่จริง    พร้อมทั้งยืนยันผลการตรวจสอบในระบบทะเบียนเกษตรกรแล้วจึงจะถือว่า
เป็นเกษตรกรทีข่ นึ้ ทะเบียนเกษตรกรโดยสมบูรณ์และสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้เข้าร่วมโครงการหรือมาตรการต่างๆ ได้
ส่วนสมุดทะเบียนเกษตรกรเป็นเอกสารที่แสดงรายงานการดำ�เนินกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรเท่านั้น
1.5 เมื่อมีการนำ�ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือในโครงการหรือ
มาตรการต่างๆ ผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการหรือมาตรการที่จะกำ�หนดขึ้น
ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลจะมีในหลายรูปแบบ ผ่านที่ประชุมกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
เป็นต้น
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2. เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนใหม่ หรือปรับปรุงข้อมูลทำ�การเกษตร ตามกรอบ
ระยะเวลาในบทที่ 2
2.1 เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม
- เกษตรกรนำ�เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ยื่นที่สถานที่
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รายละเอียดในบทที่ 2 โดยแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทราบ และดำ�เนินการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์แบบคำ�ร้อง (ทบก.01) ขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ให้เกษตรกรกรอกข้อมูลกิจกรรมการเกษตร เพื่อความชัดเจนในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
- การปรับปรุงข้อมูลผ่านตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร ผู้รับผิดชอบตำ�บลพิมพ์แบบคำ�ร้อง (ทบก.01) ขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้ตัวแทน
อกม. ทำ�หน้าที่จัดเก็บข้อมูลตามรายชื่อและแบบพิมพ์ที่ได้รับ โดยย้ำ�ให้เกษตรกรกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
- การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยใช้โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) เกษตรกร
สามารถแจ้งปรับปรุงผ่าน Farmbook Application ได้ด้วยตนเอง
2.2 เกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ เกษตรกรนำ�เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไปที่สถานที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รายละเอียดในบทที่ 2
โดยให้เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบคำ�ร้อง (ทบก.01) ซึ่งแสดงข้อมูลเดิมของเกษตรกร เพื่อให้แจ้งข้อมูลของแปลงใหม่
เพิ่มเติม และสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเกษตรแปลงเดิมให้เป็นปัจจุบันด้วย
2.3 เกษตรกรรายใหม่ เกษตรกรนำ�เอกสารประกอบการขึน้ ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ไปที่สถานที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รายละเอียดในบทที่ 2 โดยให้เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบคำ�ร้อง
(ทบก.01) ให้เกษตรกรกรอกแบบคำ�ร้องให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
ทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีส่ ามารถเรียกเอกสาร หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ เติมได้ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
3. การตรวจสอบ
		
3.1 วิธีการตรวจสอบ
3.1.1 การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียน
และปรับปรุงทะเบียน เช่น หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองทีด่ นิ ตรวจสอบให้สมั พันธ์กบั จำ�นวนพืน้ ทีท่ ที่ �ำ การเกษตร
ที่แจ้งขึ้นทะเบียนไว้
3.1.2 ระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้อง
- ตรวจสอบไม่ให้แจ้งเกินข้อมูลเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ ตรวจสอบความซ้ำ�ซ้อนของ
เอกสารสิทธิ์ที่มาขอขึ้นทะเบียน และตรวจสอบกับข้อมูลในแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมตามทะเบียนเกษตรกร
- กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับกรมที่ดิน ดำ�เนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ระบบพื้นที่และขอบเขตของเอกสารสิทธิ์ น.ส. 4 ที่กรมที่ดินได้ดำ�เนินการจัดเก็บไว้ในรูป Digital File จะช่วยให้
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
- ตรวจสอบข้อมูลบุคคล กับสำ�นักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้
ข้อมูลชื่อ สกุล ที่เป็นปัจจุบัน
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3.1.3 การตรวจสอบทางสังคม เมื่อระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้จัดพิมพ์
ข้อมูลไปติดประกาศในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเวลา 3 วัน กำ�หนดให้มีการติดประกาศทุกชนิดพืช ทั้งแปลงเดิมและ
แปลงใหม่ เพื่อให้เกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นตรวจสอบ โดยเกษตรกรต้องลงนามยืนยันความถูกต้องข้อมูล
ของตนเอง มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ผ่านการตรวจสอบ หรือสามารถคัดค้าน หากข้อมูลของตนเองหรือเกษตรกรรายอื่น
ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่เขียนชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่หรือสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ
ที่ท้ายแบบติดประกาศให้ชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรติดต่อหากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือมีความประสงค์จะคัดค้าน
3.1.4 การตรวจสอบพื้นที่ ให้ดำ�เนินการทั้งแปลงเดิมและแปลงใหม่ เพื่อป้องกันการแจ้ง
ขึ้นทะเบียนซ้ำ�ซ้อน โดยผู้ดำ�เนินการตรวจสอบใช้เครื่อง GPS ออกเดินสำ�รวจรอบแปลงพื้นที่จริง เพื่อวัดและ
จับพิกดั แปลง หรือวาดแปลงด้วยระบบ เช่น Geoplot, GISagro, FAARMis Application, QGIS หรือตรวจสอบโดย
ภาพถ่ายแปลงปลูกร่วมกับผู้นำ�ชุมชน/ อกม. สำ�หรับทุกจังหวัด (ยกเว้น สำ�นักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร)
กำ�หนดผู้ดำ�เนินการตรวจสอบ ตามข้อ 3.2.1 ข้อย่อย 1) หรือ 2) หรือ 3) และสำ�หรับสำ�นักงานเกษตรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ข้อ 3.2.2 ข้อย่อย 1) หรือ 2) และกรณีมีการคัดค้านในการตรวจสอบทางสังคม ให้คณะทำ�งาน
ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน/คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ ระดับแขวง และเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำ�บล/แขวง ของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำ�เนินการตรวจสอบข้อคัดค้าน
		
3.2 ผู้ดำ�เนินการตรวจสอบ
     
3.2.1 ทุกจังหวัด ยกเว้นสำ�นักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้พิจารณาเลือก ดังนี้
       
1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำ�บลของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ
       
2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตามภารกิจที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
มอบหมาย หรือ
       
3) เจ้าหน้าทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำ�บล หรือเทศบาล ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากนายอำ�เภอ หรือ
       
4) คณะทำ�งานตรวจสอบการขึน้ ทะเบียนเกษตรกร ระดับหมูบ่ า้ น    จะพิจารณาแต่งตัง้
คณะทำ�งานฯ ก็ต่อเมื่อมีข้อร้องเรียนหรือคัดค้านข้อมูลที่นำ�ไปติดประกาศ โดยให้นายอำ�เภอเป็นผู้แต่งตั้ง
อย่างน้อยประกอบด้วย
ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน
ประธานคณะทำ�งาน
ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน/ชุมชน
คณะทำ�งาน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
คณะทำ�งานและเลขานุการ
ในการแต่งตั้งคณะทำ�งานฯ หากผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชนและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
เป็นบุคคลเดียวกัน ให้พิจารณาอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) สาขาอื่นๆ เช่น หมอดินอาสา อาสาปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม เศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาปศุสัตว์ ประมงอาสา อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เป็นต้น
แต่หากไม่มี ให้พิจารณาเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะทำ�งานต่อไป
คณะทำ�งานฯ มีหน้าที่รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำ�บลให้ช่วยดำ�เนินการ
ตรวจสอบข้ อ ร้ อ งเรี ย นและข้ อ คั ด ค้ า นต่ า งๆ หรื อ ตรวจสอบพื ้ น ที ่ จ ริ ง พร้ อ มวั ด พิ ก ั ด พื ้ น ที ่ และสรุ ป ผล
การพิจารณา แจ้งให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำ�บล เกษตรอำ�เภอ นายอำ�เภอทราบ ซึ่งผู้ถูกคัดค้าน
สามารถอุ ทธรณ์ส ิท ธิ์แก่คณะกรรมการระดั บ อำ � เภอ ระดั บ จั งหวั ด ตามลำ � ดั บ และผลการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการระดับจังหวัดถือเป็นที่สิ้นสุด โดยคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละระดับ ให้อำ�เภอ และจังหวัด
เป็นผู้ดำ�เนินการแต่งตั้งตามความเหมาะสม
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3.2.2 สำ�นักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้พิจารณาเลือก ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบแขวงของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ
2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตามภารกิจที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

      
      
มอบหมาย หรือ
            
3) คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ระดับแขวง
โดยกำ�หนดให้คณะกรรมการในแต่ละระดับของกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ระดับแขวง
1. ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ�แขวง ประธานกรรมการ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำ�นักงานเขต กรรมการ
3. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านผู้รับผิดชอบระดับแขวง
กรรมการ
4. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำ�นักงานเกษตรพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
5. หัวหน้าหน่วยอำ�เภอธนาคารเพื่อการเกษตรและ
กรรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
		 สหกรณ์การเกษตรสาขาที่รับผิดชอบพื้นที่การเกษตรหรือผู้แทน
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1) กำ�กับ ดูแล และปฏิบัติงานตามคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
2) แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระดับแขวง
3) ดำ�เนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน ข้อคัดค้าน และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่
ระดับแขวงและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหานคร มอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ระดับเขต
1. ผู้อำ�นวยการเขต
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการเขตสั่งราชการฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
กรรมการ
		
สวัสดิการสังคม
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
กรรมการ
4. ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
		
ประจำ�แขวง
5. หัวหน้าสำ�นักงานเกษตรพื้นที่
กรรมการและเลขานุการ
6.  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
   
สาขาที่รับผิดชอบพื้นที่การเกษตร
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1) กำ�กับ ดูแล และปฏิบัติงานตามคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
2) แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระดับเขต
3) ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหานคร มอบหมาย
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ทั ้ ง นี ้ ผู ้ ถ ู ก คั ดค้านสามารถอุท ธรณ์ส ิท ธิ์แก่ค ณะกรรมการตรวจสอบพื ้ น ที ่ ระดั บ เขต และคณะอนุ ก รรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหานคร ตามลำ�ดับ โดยผลการพิจารณาของอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหานครถือเป็นที่สิ้นสุด ส่วนคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ
กรุงเทพมหานคร ให้ใช้คำ�สั่งคณะกรรมการ นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหานคร
โดยกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 50 เขต แบ่งเขตความรับผิดชอบของแต่ละสำ�นักงานเกษตรพื้นที่
1 - 4 ดังนี้
สำ�นักงานเกษตรพื้นที่ 1

เขตพื้นที่ชั้นนอก

สำ�นักงานเกษตรพื้นที่ 2

เขตพื้นที่ชั้นใน
เขตพื้นที่ชั้นนอก
เขตพื้นที่ชั้นใน

สำ�นักงานเกษตรพื้นที่ 3

เขตพื้นที่ชั้นนอก
เขตพื้นที่ชั้นใน

สำ�นักงานเกษตรพื้นที่ 4

เขตพื้นที่ชั้นนอก
เขตพื้นที่ชั้นใน

มีนบุรี หนองจอก บางเขน สายไหม ดอนเมือง
หลักสี่  คลองสามวา
ห้วยขวาง ดินแดง จตุจักร
ลาดกระบัง สวนหลวง บางกะปิ ลาดพร้าว บึงกุ่ม
สะพานสูง ประเวศ คันนายาว วังทองหลาง
พระโขนง วัฒนา ยานนาวา บางคอแหลม คลองเตย
บางนา
ตลิ่งชัน บางขุนเทียน บางบอน จอมทอง ราษฎร์บูรณะ
ทุ่งครุ
สาทร สัมพันธ์วงศ์ บางกอกน้อย ราชเทวี ดุสิต บางรัก
พญาไท บางซื่อ ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม
คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่ พระนคร บางพลัด

4. การจัดทำ�ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล
การจัดทำ�ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ดำ�เนินการโดยใช้เครื่อง GPS ออกเดินสำ�รวจรอบแปลง
พื้นที่จริง เพื่อวัดและจับพิกัดแปลง หรือวาดแปลงด้วยระบบ เช่น Geoplot, GISagro, FAARMis Application
และ QGIS
5. การพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร
เมื่อติด ประกาศหรือตรวจสอบพื ้ น ที ่ และบั น ทึ ก ผลลงในระบบว่ า “ผ่ า น” แล้ ว จึ งจะถื อ ว่ า
การขึ้นทะเบียนในแปลงนั้นสมบูรณ์ และสามารถจัดพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรได้ โดยเกษตรกรต้องนำ�
สมุดทะเบียนเกษตรกรที่มีอยู่มาติดต่อขอปรับปรุงทะเบียนที่สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ รายละเอียดในบทที่ 5
6. การแก้ไขและยกเลิกทะเบียนเกษตรกร
		 6.1 การแก้ไ ขข้อ มูล การขึ้นทะเบี ยนและปรั บ ปรุ ง ทะเบี ยนเกษตรกร (กรณี เ กษตรกร
แจ้งขอแก้ไขข้อมูล)
เมื่อตรวจสอบพบข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมีความคลาดเคลื่อน และต้องการแก้ไข
ให้ดำ�เนินการ ดังนี้
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1. เกษตรกรผู้ยื่นคำ�ร้อง ต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตร กรณีที่หัวหน้าครัวเรือนเกษตร
ไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้ทำ�หนังสือมอบอำ�นาจให้สมาชิกในครัวเรือนเกษตรดำ�เนินการแทนได้ (ห้ามมีรอย
ขูดลบ ขีดฆ่าหรือแก้ไข ในสาระสำ�คัญ) แนบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ยื่นคำ�ร้องและผู้มอบอำ�นาจ
พร้อมรับรองสำ�เนา และเอกสารอื่น (ถ้ามี)
2. กรอกแบบคำ � ร้ อ งขอแก้ ไ ขข้ อ มู ล ที่ แ จ้ ง ขึ้ น ทะเบี ย นและปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกร
กรณีเกษตรกรแจ้งขอแก้ไขข้อมูล ตามภาคผนวก 3 (3) พร้อมลงชื่อรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
           2.1 กรณีแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตามแบบ ทบก. 01 หน้า 1 และ 2) ไม่ต้อง
ให้พยานลงนามในแบบคำ�ร้อง
   
           2.2 กรณีแก้ไขการประกอบกิจกรรมการเกษตร (ข้อมูลตามแบบ ทบก. 01 หน้า 3)
ให้พยานลงนามในแบบคำ�ร้องด้วย
           
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของแบบคำ�ร้องและลงชื่อ
           
4. กรณีแก้ไขกิจกรรมการเกษตรทีผ่ า่ นการยืนยันในระบบทะเบียนเกษตรกรแล้ว ให้ส�ำ นักงาน
เกษตรอำ�เภอ แจ้งสำ�นักงานเกษตรจังหวัดทราบ และพิจารณาตีกลับข้อมูล เพื่อให้สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอแก้ไข
ข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรได้ โดยอาจแจ้งในรูปแบบหนังสือราชการหรือส่งในระบบทะเบียนเกษตรกร
ตามแนวทางการดำ�เนินงานแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ หากมีการนำ�ข้อมูลไปประกอบโครงการ มาตรการต่างๆ แล้ว
อาจต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม หรือ ระงับสิทธิ์เกษตรกรต่อไป
      
5. สถานที่ยื่นแบบคำ�ร้อง
                - แจ้งขอแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน ได้ที่สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอที่แจ้งขึ้นทะเบียนเท่านั้น
         
- แจ้งขอแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมการเกษตรได้ที่สำ�นักงานเกษตร
อำ�เภอที่ตั้งแปลง ทั้งนี้ การแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎร ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประชาชนกลาง
(Linkage Center) กระทรวงมหาดไทย สามารถแก้ไขได้ทุกสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ
		
6.2 การปรับปรุงสมาชิกในครัวเรือนเกษตร ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงสถานะการช่วยทำ�การเกษตร
การยกเลิกการเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตร และการเพิ่มสมาชิกในครัวเรือนเกษตรให้ดำ�เนินการ ดังนี้
1. เกษตรกรผู้ยื่นคำ�ร้อง
- หัวหน้าครัวเรือนเกษตร สามารถปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนได้
กรณีที่หัวหน้าครัวเรือนไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้ทำ�หนังสือมอบอำ�นาจให้สมาชิกในครัวเรือนดำ�เนินการแทนได้
(ห้ามมีรอยขูดลบ ขีดฆ่าหรือแก้ไข ในสาระสำ�คัญ) แนบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ยื่นคำ�ร้อง และ
ผู้มอบอำ�นาจ พร้อมรับรองสำ�เนา และเอกสารอื่น (ถ้ามี)
- สมาชิกครัวเรือนเกษตร สามารถปรับปรุงข้อมูลการเป็นสมาชิกในครัวเรือนของ
ตนเองได้เท่านั้น
			 2. กรอกแบบขอปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตร ตามภาคผนวก 3 (4) พร้อมลงชื่อ
รับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
			 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของแบบคำ�ร้องและลงชื่อ
			 4. สถานที่ยื่นแบบคำ�ร้อง
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- แจ้งขอปรับปรุงสมาชิกในครัวเรือนได้ที่สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอที่แจ้งขึ้นทะเบียน
ทั้งนี้ หัวหน้าครัวเรือนเกษตร สามารถลบข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนด้วยตนเองโดยใช้โทรศัพท์มือถือ(Smartphone)
ผ่าน Farmbook Application หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสมาชิกสามารถแจ้งที่สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอที่
แจ้งขึ้นทะเบียนเท่านั้น
		
6.3 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตร ให้ดำ�เนินการ ดังนี้
1. เกษตรกรผู้ยื่นคำ�ร้อง
- กรณีหัวหน้าครัวเรือนเกษตร เป็นผู้ดำ�เนินการเอง จะต้องให้สมาชิกในครัวเรือน
ที่จะเป็นหัวหน้าครัวเรือนแทนลงชื่อในแบบคำ�ร้องด้วย
- กรณีสมาชิกในครัวเรือน เป็นผู้ดำ�เนินการ ให้สมาชิกที่จะเป็นหัวหน้าครัวเรือนแทน
เป็นผูย้ นื่ แบบคำ�ร้อง โดยต้องให้หวั หน้าครัวเรือนเดิมลงชือ่ ในแบบคำ�ร้อง หรือมีหนังสือยินยอมจากหัวหน้าครัวเรือน
แนบมาด้ วย ยกเว้นกรณีหัว หน้าครัว เรือนเสี ย ชี วิ ต เจ็ บ ป่ วยร้ า ยแรงหรื อ ติ ด เตี ย ง ถู ก คุ ม ขั งในเรื อ นจำ �
ไปต่างประเทศ และให้สมาชิกในครัวเรือนมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดลงชื่อในแบบคำ�ร้องด้วย หากมีจำ�นวน
เกินกว่าช่องลงชื่อในแบบคำ�ร้อง สามารถทำ�เป็นหนังสือยินยอมจากสมาชิกในครัวเรือนแนบได้ หากในครัวเรือน
มีสมาชิกเพียงคนเดียว ไม่ต้องมีหนังสือยินยอม
2. กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตร ตามภาคผนวก 3 (5) กรอกเหตุผล
ในการขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้า พร้อมลงชื่อรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล แล้วให้ผู้นำ�ชุมชนลงชื่อ
เป็นพยานในแบบคำ�ร้อง
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของแบบคำ�ร้องและลงชื่อ
4. สถานที่ยื่นแบบคำ�ร้อง
- แจ้งขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรได้ที่สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอที่แจ้ง
ขึ้นทะเบียนเท่านั้น
		
6.4 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้ดำ�เนินการ ดังนี้
1. เกษตรกรผู้ยื่นคำ�ร้อ ง ต้ อ งเป็ น หั วหน้ า ครั วเรื อ นเกษตร กรณี ที ่ ห ั วหน้ า ครั วเรื อ น
ไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้ทำ�หนังสือมอบอำ�นาจให้สมาชิกในครัวเรือนดำ�เนินการแทนได้ (ห้ามมีรอยขูดลบ ขีดฆ่า
หรือแก้ไขในสาระสำ�คัญ)     แนบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผูย้ นื่ คำ�ร้องและผูม้ อบอำ�นาจ    พร้อมรับรองสำ�เนา
และเอกสารอื่น (ถ้ามี)
2. กรอกแบบขอขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน ตามภาคผนวก 3 (6) พร้อมลงชื่อ
รับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของแบบคำ�ร้องและลงชื่อ
4. สถานที่ยื่นแบบคำ�ร้อง
- แจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบีย นได้ที่สำ� นักงานเกษตรอำ� เภอปลายทาง
ที่จะย้ายไป
		 6.5 การยกเลิกทะเบียนเกษตรกร เมื่อเกษตรกรเลิกทำ�การเกษตร หรือไม่ประสงค์ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรแล้ว ให้ดำ�เนินการยกเลิกทะเบียนเกษตรกร ดังนี้
1. เกษตรกรผู้ยื่นคำ�ร้อง ต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตร
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			 - กรณีที่หัวหน้าครัวเรือนยังมีชีวิตอยู่ ไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้ทำ�หนังสือมอบอำ�นาจ
ให้สมาชิกในครัวเรือนดำ�เนินการแทนได้ (ห้ามมีรอยขูดลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไข ในสาระสำ�คัญ) แนบสำ�เนา
บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ยื่นคำ�ร้องและผู้มอบอำ�นาจ พร้อมรับรองสำ�เนา และเอกสารอื่น (ถ้ามี)
			 - กรณีที่หัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต เจ็บป่วยร้ายแรงหรือติดเตียง ถูกคุมขังในเรือนจำ�
ไปต่างประเทศให้สมาชิกในครัวเรือนเป็นผู้ดำ�เนินการและให้สมาชิกในครัวเรือนมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
ทั้งหมดลงชื่อในแบบคำ�ร้องด้วยหากมีจำ�นวนเกินกว่าช่องลงชื่อในแบบคำ�ร้องสามารถทำ�เป็นหนังสือยินยอม
จากสมาชิกในครัวเรือนแนบได้ (หากในครัวเรือนมีสมาชิกเพียงคนเดียว ไม่ต้องมีหนังสือยินยอม)
			 2. กรอกแบบคำ�ร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร ตามภาคผนวก 3 (7) พร้อมลงชื่อรับรอง
ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
			 3. เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรผู้ รั บ ผิ ด ชอบตำ � บล/แขวงของกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
ต้องเน้นย้ำ�เกษตรกรว่าเมื่อยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะไม่สามารถนำ�ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ยกเลิกแล้ว
คืนได้ หากทำ�การเกษตรใหม่ จะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนใหม่เท่านั้น จากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
แบบคำ�ร้องและลงชื่อในช่องเจ้าหน้าที่ผู้รับคำ�ร้อง
			 4. สถานที่ยื่นแบบคำ�ร้อง
			 - แจ้งขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอที่แจ้งขึ้นทะเบียน
*** กรณีที่ไม่มีการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตร ติดต่อกันเกิน 3 ปี จะถือว่าสิ้นสุดสถานภาพการเป็นเกษตรกร
และจะยกเลิกทะเบียนเกษตรกร
7. แนวทางปฏิบัติกรณีเกษตรกรแจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความเป็นจริง
		 กรณีที่มีข้อร้องเรียน การคัดค้าน หรือตรวจสอบแล้วพบว่า เกษตรกรแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับ
ความเป็นจริงให้ดำ�เนินการ ดังนี้
		 1. แต่งตัง้ คณะทำ�งานตรวจสอบการขึน้ ทะเบียนเกษตรกร ระดับหมูบ่ า้ น หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
พื้นที่ระดับแขวง สำ�หรับสำ�นักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
		 2. ให้คณะทำ�งานตรวจสอบการขึน้ ทะเบียนเกษตรกร ระดับหมูบ่ า้ น ดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ เกษตรกรสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการระดับอำ�เภอ ระดับจังหวัด
ตามลำ�ดับ และขอให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัดถือเป็นทีส่ นิ้ สุด โดยคำ�สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ในแต่ละระดับ ให้อำ�เภอ และจังหวัด เป็นผู้ดำ�เนินการแต่งตั้งตามความเหมาะสม
			 สำ�หรับสำ�นักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ระดับแขวง
ดำ � เนิ น การตรวจสอบข้อเท็จจริง หากตรวจสอบแล้ วพบว่ า ข้ อ มู ล เป็ น เท็ จ เกษตรกรสามารถอุ ทธรณ์ ส ิ ท ธิ ์
แก่คณะกรรมการตรวจสอบพืน้ ทีร่ ะดับเขต และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหานคร
ตามลำ�ดับ โดยผลการพิจารณาของอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหานครถือเป็นทีส่ น้ิ สุด
		 3. เมื่อผลการพิจารณาสิ้นสุดแล้ว ให้ดำ�เนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการนั้น หากต้อง
ดำ � เนิ น การแจ้ ง ความร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ เ กษตรอำ � เภอหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ผู้ ดำ � เนิ น การแจ้ ง ความร้ อ งทุ ก ข์
โดยสามารถแจ้งความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
และความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ ตามมาตรา 267 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วย
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บทที่ 4

•
•

การกรอกข้อมูลในแบบคำ�ร้อง

•

การกรอกข้อมูลในแบบคำ�ร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

กำ�หนดให้เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน ชี้แจงเกษตรกรผู้มาขอขึ้นทะเบียนด้วยว่าการมาขึ้นทะเบียนครั้งนี้
ภาครัฐจัดทำ�ทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติให้สอบถามข้อมูลจาก
หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นหรื อ สมาชิ ก ของครั ว เรื อ นซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการประกอบ
การเกษตรของครัวเรือน เนื่องจากความถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งสำ�คัญ จึงจำ�เป็นต้องเน้นย้ำ�ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคน
ต้ องทำ � ความเข้าใจรายละเอียดในแบบคำ�ร้อ ง และต้ อ งตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ลในแบบคำ � ร้ อ ง
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนทุกข้อถาม
ในแบบคำ�ร้องนี้จะมีข้อความ 3 หน้า ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร และ
ข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร ซึ่งผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตาม
ความเป็นจริง ส่วนผู้ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะต้องตรวจสอบข้อมูลจากแบบคำ�ร้องที่พิมพ์ข้อมูลเดิม
ที่เคยแจ้งขึ้นทะเบียนไว้ หากพบข้อผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ขีดฆ่าข้อความนั้นและเขียนใหม่
โดยลงลายมือชื่อของผู้ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำ�หรับการกรอกข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน
		 1.1 แบบคำ�ร้อง การยืน่ แบบ ทบก. ให้เลือกกา 4 ใน m ขอปรับปรุงข้อมูลทีข่ น้ึ ทะเบียนไว้แล้ว
หรือ m ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร อย่างใดอย่างหนึ่ง
		 1.2 สถานที่ขึ้นทะเบียน ระบุสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ และจังหวัดในพื้นที่ที่สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ
ที่ขอรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตั้งอยู่
		 1.3 วันที่ ให้กรอกวันที่แจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
		 1.4 ชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียน ให้กาเครื่องหมาย 4 ลงใน m หน้าคำ�นำ�หน้านาม นาย นาง หรือ
นางสาวพร้อมเขียนชื่อ นามสกุล และระบุเลขประจำ�ตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเลขรหัสประจำ�บ้าน
ตามทะเบียนบ้าน
		 1.5 สถานภาพ ให้กาเครื่องหมาย 4ลงใน m หน้าสถานภาพของผู้ขึ้นทะเบียน ได้แก่ โสด
สมรส อยู่ร่วมกัน และ หย่า รวมถึงแยกกันอยู่
		 1.6 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ให้กรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อเกษตรกร เมื่อต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
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		 1.7 นิติบุคคล ให้กรอกข้อมูลของผู้แทนที่ได้รับมอบอำ�นาจจากผู้มีอำ�นาจของนิติบุคคลให้เป็น
ผู้ขอขึ้นทะเบียนในนามนิติบุคคล แต่ในส่วนของรหัสประจำ�บ้านให้ใช้รหัสประจำ�บ้านที่เป็นที่ตั้งของนิติบุคคล
ประเภทของนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำ�นักงาน และเลขที่ทะเบียนนิติบุคคล
		 1.8 ลักษณะการประกอบอาชีพ และระบบการเกษตรอัจฉริยะ
			 ลักษณะการประกอบอาชีพ ให้กาเครื่องหมาย 4 ลงใน m เพียงคำ�ตอบเดียว อาชีพหลัก
หมายถึง อาชีพทีใ่ ช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบกิจกรรมนัน้ ๆ มีตวั เลือก คอื 1. ประกอบอาชีพเกษตร 2. รับเงินเดือน
ประจำ� 3. รับจ้างทางการเกษตร 4. ประกอบธุรกิจการค้า 5. รับจ้างทั่วไป 6. อื่นๆ
			 อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก มีตัวเลือก คือ
1. ประกอบอาชีพเกษตร 2. รับเงินเดือนประจำ� 3. รับจ้างทางการเกษตร 4. ประกอบธุรกิจการค้า 5. รับจ้างทั่วไป
6. อื่นๆ 7. ไม่มีอาชีพรอง

2. ระบบการเกษตรอัจฉริยะ ให้กาเครื่องหมาย 4 ลงใน m มีตัวเลือก ดังนี้ 1. ระบบโรงเรือน
อัจฉริยะ 2. ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ 3. ระบบ IOT หากไม่มีสามารถข้ามไปทำ�ข้อต่อไปได้
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3. ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร มีรายละเอียดดังนี้
		 3.1 ชื่อ – นามสกุล และเลขประจำ�ตัวประชาชนของสมาชิกในครัวเรือน หากเป็นเกษตรกรที่เคย
ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว เมื่อพิมพ์แบบคำ�ร้องจากระบบโปรแกรมจะแสดงรายชื่อสมาชิกในครัวเรือนตามที่แจ้งไว้
หากบุคคลนัน้ ไม่อยูใ่ นครัวเรือนแล้วให้ขดี ฆ่าและลงลายมือชือ่ กำ�กับ สำ�หรับบุคคลอืน่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นครัวเรือน แต่ไม่ได้
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้
		 3.2 ช่วยทำ�การเกษตร ให้เลือกว่าบุคคลที่อยู่ในครัวเรือนนั้น ช่วย หรือ ไม่ช่วยทำ�การเกษตร
		 3.3 การเป็นสมาชิกองค์กร ให้ใส่รหัสตัวเลขลงในช่องที่กำ�หนดของแต่ละบุคคล โดยรหัสตัวเลข
ประกอบด้วย 1. สหกรณ์ภาคการเกษตร 2. สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 3. กลุ่มเกษตรกร 4. กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 6. กลุ่มยุวเกษตรกร 7. วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
8. สมาคม/สหพันธ์ 9. อาสาสมัครเกษตร 10. กลุ่มผู้ใช้น้ำ�ชลประทาน 11. ธ.ก.ส. 12. เครือข่ายเกษตรกร
รุ่นใหม่ 13. อื่นๆ
		 3.4 ระดับการศึกษา ให้ใส่รหัสตัวเลขลงในช่องทีก่ �ำ หนดของแต่ละบุคคล โดยรหัสตัวเลขประกอบด้วย
1. จบการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3. จบการศึกษา
ในระดับ ปวส./อนุปริญญา 4. จบการศึกษาในระดับ ปวช. 5. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7. จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 8. ไม่ได้ศึกษา
		 3.5 รายได้ในภาคการเกษตร (บาท/ปี) ให้ระบุรายได้ในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน
เป็นรายบุคคล หากประกอบกิจกรรมการเกษตรร่วมกัน ไม่สามารถแยกรายได้ในภาคการเกษตรได้ ให้ระบุรายได้
ในภาคการเกษตรในช่องของหัวหน้าครัวเรือนเพียงช่องเดียว และให้กรอก “-” ในช่องรายได้ในภาคการเกษตร
ของสมาชิกในครัวเรือนรายอื่น
		 3.6 รายได้นอกภาคการเกษตร (บาท/ปี) ให้ระบุรายได้นอกภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน
เป็นรายบุคคล หากไม่มีรายได้นอกภาคการเกษตรให้กรอก “-”
		 3.7 หนี้สินในภาคการเกษตร (บาท/ปี) ให้ระบุหนี้สินในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน
เป็นรายบุคคล หากประกอบกิจกรรมการเกษตรร่วมกัน ไม่สามารถแยกหนี้สินในภาคการเกษตรได้ ให้ระบุหนี้สิน
ในภาคการเกษตรในช่องของหัวหน้าครัวเรือนเพียงช่องเดียว และให้กรอก “-” ในช่องหนี้สินในภาคการเกษตร
ของสมาชิกในครัวเรือนรายอื่น
		 3.8 หนี้สินนอกภาคการเกษตร (บาท/ปี) ให้ระบุหนี้สินนอกภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน
เป็นรายบุคคล หากไม่มีหนี้สินนอกภาคการเกษตรให้กรอก “-”
		 ทั้งนี้ วิธีการคำ�นวณรายได้ หนี้สิน รายละเอียดตามนิยามศัพท์
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4. เครื่องจักรกลการเกษตร กำ�หนดให้ใส่ จำ�นวน ที่สามารถใช้งานได้และนำ�ไปรับจ้าง/ไม่รับจ้าง
แยกตาม ประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร ลงในช่องว่าง โดยสอบถามเครื่องจักรกลการเกษตร 8 ประเภท คือ
		 1) เครื่องต้นกำ�ลัง
		 2) เครื่องมือเตรียมดิน
		 3) เครื่องปลูก/เครื่องมือหยอด
		 4) เครื่องมือดูแลรักษา
		 5) เครื่องมือเก็บเกี่ยว
		 6) เครื่องสูบน้ำ�
		 7) รถบรรทุกการเกษตร
		 8) เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว
		 ทั้งนี้ คำ�นิยามเครื่องจักรกลการเกษตร รายละเอียดตามนิยามศัพท์
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5. การประกอบกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือน มีรายละเอียดดังนี้
		 5.1 ที่ตั้งแปลง ให้ระบุที่ตั้งแปลงที่ดินว่าอยู่ในหมู่ ตำ�บล อำ�เภอ และจังหวัดใด

		 5.2 การถือครอง ให้ระบุว่าเป็นของครัวเรือน เช่ามีสัญญา เช่าไม่มีสัญญา หรือ อื่นๆ (ทำ�ฟรี /
ที่สาธารณประโยชน์)
		 5.3 ข้อมูลเอกสารสิทธิ์
			 - กรณีมีเอกสารสิทธิ์ให้กรอกแบบคำ�ร้องข้อ 3.1 ประกอบด้วย ประเภท เลขที่เอกสารสิทธิ์
เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ (ไร่-งาน-ตร.วา) และข้อมูลเจ้าของเอกสารสิทธิ์ (เลขบัตร/ชื่อ-สกุล)
			 - กรณีเช่ามีเอกสารสิทธิ์แต่ไม่สามารถหาข้อมูลเจ้าของเอกสารสิทธิ์ได้ให้กรอกแบบคำ�ร้อง
ข้อ 3.1 ประกอบด้วย ประเภท เลขที่เอกสารสิทธิ์ เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ และกรอกข้อ 3.2 ผู้รับรองการทำ�
กิจกรรมการเกษตร (เลขบัตร/ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง) โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเจ้าของเอกสารสิทธิ์
			 - กรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้กรอกแบบคำ�ร้องข้อ 3.2 ผู้รับรองการทำ�กิจกรรมการเกษตร
(เลขบัตร/ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง) โดยไม่ต้องกรอกข้อ 3.1

		 5.4 เขตชลประทาน เลือกอยู่ในเขตหรือนอกเขตชลประทานเพียงคำ�ตอบเดียว
		 5.5 ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ให้ใส่โซนตัวเลข 47 หรือ 48 เพียงตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง และให้กรอก
ค่าพิกัด X Y หรือ ละติจูด ลองจิจูด เป็นตัวเลขตามที่จัดเก็บข้อมูลไว้แล้ว
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		 5.6 แหล่งน้ำ�เพื่อการเกษตร ให้เกษตรกรระบุแหล่งน้ำ�ที่นำ�มาใช้ในการเกษตร โดยมีตัวเลือก คือ
1. ไม่มีแหล่งน้ำ� 2. แหล่งน้ำ�สาธารณะ 3. แหล่งน้ำ�ของตนเอง (บ่อน้ำ�ตื้น/บ่อบาดาล/สระน้ำ�)
		 5.7 วิธีการให้น้ำ� ให้เกษตรกรระบุวิธีการให้น้ำ�ในแปลงนั้น โดยมีตัวเลือก คือ 1. ไม่มีระบบให้น้ำ�
2. ระบบให้น้ำ�ทางท่อ (สปริงเกอร์/มินิสปริงเกอร์/น้ำ�หยด) 3. ระบบน้ำ�แบบอื่นๆ

		 5.8 ชนิดพืช/สัตว์/กิจกรรมการเกษตรอืน่ ๆ ให้ระบุชนิดพืช หรือสัตว์ หรือกิจกรรมการเกษตรอืน่ ๆ
		 5.9 พันธุพ์ ชื /สัตว์/กิจกรรมการเกษตรอืน่ ๆ ให้ระบุพนั ธุพ์ ชื หรือสัตว์ หรือกิจกรรมการเกษตรอืน่ ๆ
ตามที่เกษตรกรสามารถระบุได้ ทั้งนี้ ควรระบุพันธุ์พืชตามที่ระบุในกรอบการจัดเก็บพืชที่มีการระบุพันธุ์ไว้แล้ว
		 5.10 วันทีป่ ลูก/เลีย้ ง/เริม่ ทำ�กิจกรรมการเกษตร ต้องระบุเป็นตัวเลข วัน เดือน ปี ของวันทีป่ ลูก/เลี้ยง
ตามชนิดพืช/สัตว์นั้นๆ สำ�หรับนาเกลือสมุทรให้วันที่เริ่มทำ�กิจกรรมการเกษตร/เริ่มทำ�การผลิต คือ วันที่
ปล่อยน้ำ�เข้านาเกลือ
		 5.11 วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ต้องระบุเป็นตัวเลข วัน เดือน ปี ของวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ สำ�หรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว ให้ใส่วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยววันสุดท้ายของปีการผลิต สำ�หรับ
นาเกลือสมุทรให้ใส่วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเกลือเม็ดรอบสุดท้ายของปีการผลิต
		 5.12 เนื้อที่ปลูก/เลี้ยง ต้องระบุเป็นตัวเลข ไร่ งาน ตารางวา สำ�หรับนาเกลือสมุทรให้ใส่เนื้อที่
ทำ�นาเกลือทั้งผืน โดยต้องหักลบเนื้อที่ที่ไม่ได้ปลูก/เลี้ยง ออก เช่น การปลูกข้าวให้หักเนื้อที่ที่อยู่อาศัย โรงเรือน
สระน้ำ� ปศุสัตว์ นาหญ้า หรือพืชชนิดอื่นออก
		 5.13 เนื้อที่เก็บเกี่ยว/เนื้อที่ให้ผล ต้องระบุเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในกรณีของพืชอายุสั้น
(ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) โดยระบุตัวเลขเป็นไร่ งาน ตารางวา สำ�หรับกลุ่มพืชอายุยาวให้หมาย
ถึงเนื้อที่ให้ผลผลิตแล้ว โดยระบุตัวเลขเป็นไร่ งาน ตารางวา แต่ถ้ากลุ่มพืชอายุยาวยังไม่ให้ผลผลิตไม่ต้องระบุ
ตัวเลขเนื้อที่ให้ผล สำ�หรับนาเกลือสมุทรให้ใส่พื้นที่ทำ�นาเกลือทั้งผืน
		 5.14 รหัสการปลูก/เลี้ยง/การผลิต ต้องระบุตัวเลขตามกิจกรรมการเกษตรที่ทำ�จริง
			 - รหัสการปลูก : 1 = สวนเดี่ยว 2 = สวนแซม 3=สวนผสม
			 - รหัสการเลี้ยง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�) : 1 = กระชัง 2 = ในบ่อ 3 = ในนา 4 = ในร่องสวน
5 = อื่นๆ
			 - รหัสการเลี้ยง (ปศุสัตว์) : 1 = โรงเรือนแบบเปิด 2 = โรงเรือนแบบปิด 3 = อื่นๆ
			 - รหัสการผลิต (นาเกลือสมุทร) : 1 = ผลิตเกลือเม็ดอย่างเดียว 2 = ผลิตเกลือเม็ดและ
เลี้ยงสัตว์น้ำ�ร่วมด้วย
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		 5.15 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ น้ำ�หนักผลผลิตตามลักษณะผลผลิตพืชที่จัดเก็บ (รายละเอียด
ภาคผนวก 10) ผลผลิตพืชรวมทีเ่ ก็บเกีย่ วได้ ให้ใส่หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อพืน้ ทีเ่ ก็บเกีย่ ว สำ�หรับสัตว์หน่วยเป็นตัว สำ�หรับ
นาเกลือสมุทรให้ใส่เกลือเม็ดที่ผลิตได้ตลอดฤดูการผลิต (รวมทุกรอบการผลิตประมาณ 5-7 รอบต่อฤดูกาล)
		 5.16 ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ให้เกษตรกรเลือกประเภทเกษตรกรรมที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ว่าเป็น
รูปแบบใด ให้เลือกเพียงคำ�ตอบเดียว โดยมีตัวเลือก คือ
			 (1) ไม่เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน
			 (2) เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนใน 5 รูปแบบ คือ
				 - เกษตรผสมผสาน
				 - เกษตรอินทรีย์
				 - เกษตรธรรมชาติ
				 - เกษตรทฤษฎีใหม่
				 - วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม
ส่วนหน่วยงานที่รับรองสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คำ�ตอบ รายละเอียดตามนิยามศัพท์

6. การลงลายมื อ ชื ่ อ ในส่ ว นท้ า ยของแบบคำ � ร้ อ ง ให้ เ กษตรกรลงลายมื อ ชื ่ อ รั บ รองข้ อ มู ล
ที่แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พยาน (รายละเอียดตามคำ�นิยาม) ลงลายมือเป็นพยาน
ในการแจ้งข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำ�บล ลงลายมือชื่อ
และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบขึ้นทะเบียนหมายถึงเกษตรอำ�เภอหรือผู้ได้รับมอบหมาย ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐาน
ในการตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนต้องไม่ใช่คนคนเดียวกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบรับขึ้นทะเบียน)
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•

รหัสที่ใช้แบบคำ�ร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

เป็นรหัสที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องจดจำ�ค้นหาแต่จะมีปรากฏอยู่ท้ายข้อถามในแบบคำ�ร้อง สามารถนำ�ไปใช้
ในแต่ละข้อได้ทันที ได้แก่
รหัสการเป็นสมาชิกองค์กร
1. สหกรณ์ภาคการเกษตร		
7. วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. สหกรณ์นอกภาคการเกษตร		
8. สมาคม/สหพันธ์
3. กลุ่มเกษตรกร			
9. อาสาสมัครเกษตร
4. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
10. กลุ่มผู้ใช้น้ำ�ชลประทาน
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 (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�)
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. ผลิตเกลือเม็ดและเลี้ยงสัตว์น้ำ�ร่วมด้วย
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•
•

บทที่ 5

สมุดทะเบียนเกษตรกรและรายงานจากระบบฐาน
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร •

สมุดทะเบียนเกษตรกร

สมุดทะเบียนเกษตรกร คือ เอกสารที่ใช้แสดงสถานภาพการเป็นเกษตรกร ออกให้ภายหลังจากที่ได้
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ใช้ในการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลกิจกรรมการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร
เจ้าของสมุด เกษตรกรสามารถนำ�ไปใช้ในการยืนยันความเป็นเกษตรกร ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนประกอบ
กิจกรรมการเกษตร และใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอหรือใช้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตาม
นโยบายของภาครัฐ ในการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรแจกให้กับครัวเรือนเกษตรกร สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ
ควรดำ�เนินการ ดังนี้
1. จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำ�หนด
2. ตรวจสอบสมุดทะเบียนเกษตรกรที่จะใช้จัดพิมพ์ให้เรียบร้อย สภาพดี เย็บสันเล่มตรง ไม่ชำ�รุด
หากพบสมุดทะเบียนเกษตรกรเย็บไม่เรียบร้อย ชำ�รุด ให้ทำ�หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเปลี่ยนเล่ม
ภายในเวลาที่กำ�หนด (โดยปกติจะต้องเปลี่ยนภายใน 30 วัน นับจากได้รับสมุดทะเบียนเกษตรกร)
3. ระมัดระวังในการเปิดหน้าสมุดให้ตรงกับข้อมูลที่จะพิมพ์ ทั้งนี้เพราะสมุดทะเบียนเกษตรกรมีราคา
แพง และมีสำ�รองในจำ�นวนจำ�กัด
4. การพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรให้เกษตรกรรายใหม่ จะต้องทำ�การติดภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว
ที่มุมล่างขวาเหนือช่องลงชื่อ เมื่อเกษตรกรลงชื่อแล้ว ให้ประทับตราสมุดทะเบียนเกษตรกรด้วย
5. การพิมพ์ข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร สำ�หรับพืชที่กำ�หนด
ให้มีการตรวจสอบ เมื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่และบันทึกผลลงในระบบว่า “ผ่าน” แล้ว จึงจะสามารถจัดพิมพ์
ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรได้
6. เกษตรกรบางรายอาจมีข้อมูลจำ�นวนมาก เนื้อที่ในสมุดจะไม่เพียงพอต่อการพิมพ์ข้อมูลดังกล่าว
ให้พิมพ์ข้อมูลที่เกินลงในกระดาษ A4 แล้วแนบให้กับเกษตรกรพร้อมสมุดทะเบียนเกษตรกร และหมายเหตุ
ในหน้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วย แต่ไม่ต้องเย็บติดกับสมุดทะเบียนเกษตรกรเนื่องจากจะทำ�ให้ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูล
หน้าอื่นๆ ลงในสมุดได้เพราะติดรอยเย็บกระดาษ
7. การเปลี่ยนเล่ม/ยกเลิกสมุดทะเบียนเกษตรกร เกิดจากสาเหตุ ดังนี้
		 7.1 กรณียกเลิกครัวเรือนเกษตรกร ให้เจาะสมุดที่มุมล่างขวา พร้อมหมายเหตุในหน้าข้อมูล
เพิ่มเติมว่ามีการยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร
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7.2 กรณีเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร ให้พิจารณาใช้การขีดฆ่า เขียนชื่อหัวหน้าครัวเรือนใหม่
แล้วลงชื่อกำ�กับ หรือ ให้เจาะสมุดเล่มเดิมที่มุมล่างขวา แล้วพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มใหม่ โดยจะต้อง
หมายเหตุในหน้าข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเล่มเดิมและเล่มใหม่ด้วยว่า มีการเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนจากใครเป็นใครเพื่อให้
ตรวจสอบย้อนกลับได้
7.3 กรณีสมุดเล่มเดิมเต็ม ให้พิจารณาพิมพ์ต่อในกระดาษ A4 หรือ พิมพ์สมุดเล่มใหม่ให้เกษตรกร
โดยเจาะสมุดเล่มเดิมทีม่ มุ ล่างขวา พร้อมหมายเหตุในหน้าข้อมูลเพิม่ เติมทัง้ เล่มเดิมและเล่มใหม่ดว้ ยว่า สมุดเล่มเดิม
เต็มจึงมีการออกเล่มใหม่ และในสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มใหม่ให้เลือกพิมพ์เฉพาะข้อมูลปีล่าสุด
7.4 กรณีเกษตรกรทำ�สมุดเล่มเดิมหาย ให้พิมพ์สมุดเล่มใหม่ให้เกษตรกร
•

รายงานจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูรายงานได้จากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยเลือกเมนู รายงาน
แล้วคลิกเรื่องรายงานที่ต้องการ ตัวอย่างรายงานที่ใช้บ่อย เช่น
1. ผลการดำ�เนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ
รายงานจะปรับเปลี่ยนให้เองโดยตัดยอดเป็นรายวัน โดยจะแสดงภาพรวมของการปรับปรุงข้อมูลในปีปัจจุบัน
(ตามปีงบประมาณ) และ ข้อมูลรายพืช (ตามปีการเพาะปลูก)
2. รายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเกษตร
2.1 รายงาน ทบก 04-1 จำ�นวนครัวเรือนเกษตรกรจำ�แนกตามกิจกรรมการเกษตร จะแสดงข้อมูล
จำ�นวนครัวเรือน เนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว โดยระบบจะบังคับให้เลือกจังหวัด อำ�เภอ แต่ไม่บังคับให้เลือก
เงื่อนไขอื่น รายงานจะแสดงตามเงื่อนไขที่เลือก ในการเลือกเงื่อนไข ควรระมัดระวังโดยเฉพาะการเลือกเงื่อนไขปี
กับการเลือกเงื่อนไขวันที่เพาะปลูกวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเนื่องจากเงื่อนไขปีจะค้นหาจากปีที่มีการปรับปรุงข้อมูล
(ดูได้จากปีในหน้ากิจกรรมการเกษตร) ดังนั้น หากเลือกเงื่อนไขเป็น ปี 2564 ไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่มีการแจ้งปลูกไว้
นานแล้ว แต่ไม่มีการมาปรับปรุงข้อมูลในปี 2564 จะไม่แสดงในรายงานนี้ด้วย
- หากต้องการทราบข้อมูลตามปีการผลิต ควรเลือกเงื่อนไขวันที่เพาะปลูก หรือ วันที่
คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตามปีการผลิตของพืชแต่ละชนิด และไม่ต้องเลือกเงื่อนไข ปี
- หากต้องการทราบข้อมูลการปรับปรุงพืชแต่ละชนิดในระบบ ในแต่ละปี ให้เลือกเงื่อนไขปี
แต่ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขวันที่เพาะปลูก หรือ วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
- สำ�หรับไม้ผล/ไม้ยืนต้น หากต้องการข้อมูลปัจจุบัน ให้เลือก ปี เพื่อจะได้ทราบข้อมูล
ที่เกษตรกรแจ้งในแต่ละปี แต่หากต้องการดูข้อมูลทั้งหมด ให้เลือกวันที่เพาะปลูกย้อนปีไปตามระยะยืนต้นของ
พืชแต่ละชนิด
2.2 รายงาน ทบก 04-2 รายชื่อเกษตรกรจำ�แนกตามกิจกรรมการเกษตร (ต้องระบุพืช แต่ไม่ต้อง
ระบุหมู่) โดยจะมีให้เลือกว่าต้องการให้แสดงข้อมูลตามที่ตั้งแปลงหรือตามทะเบียนบ้านของเกษตรกร รายงานจะ
แสดงข้อมูล รหัสครัวเรือน ชื่อ – สกุล เลขที่บัตรประจำ�ตัวประชาชน ที่ตั้งแปลง ลักษณะการถือครอง ประเภท
เอกสารสิทธิ์ เลขที่เอกสารสิทธิ์ พื้นที่เต็มในเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่ปลูก วันที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว วันที่คาดว่าจะ
เก็บเกี่ยว ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) และพิกัดแปลง
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2.3 รายงาน ทบก 04-3 รายชื่อเกษตรกร (ไม่ต้องระบุพืช แต่ต้องระบุหมู่) โดยจะมีให้เลือกว่า
ต้องการให้แสดงข้อมูลตามที่ตั้งแปลงหรือตามทะเบียนบ้านของเกษตรกร รายงานจะแสดงข้อมูล รหัสครัวเรือน
ชื่อ – สกุล เลขที่บัตรประจำ�ตัวประชาชน ที่ตั้งแปลง ลักษณะการถือครอง ประเภทเอกสารสิทธิ์ เลขที่เอกสารสิทธิ์
พื้นที่เต็มในเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่ปลูก วันที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) และพิกัดแปลง
รายงานนี้คล้ายกับรายงาน ทบก 04-2 เพียงแต่ล็อกการเลือกเงื่อนไขต่างกัน รายงาน 04-2
ต้องระบุพืช แต่ไม่ต้องระบุหมู่ ใช้ในกรณีที่ต้องการทราบรายชื่อเกษตรกรที่ปลูกพืชที่ระบุทั้งหมดในตำ�บล อำ�เภอ
จังหวัดนั้นๆ ส่วนรายงาน ทบก 04-3 ไม่ต้องระบุพืช แต่ต้องระบุหมู่ ใช้ในกรณีที่ต้องการทราบรายชื่อเกษตรกร
ในหมู่นั้นๆ ว่าปลูกพืชอะไรบ้าง
การเลือกเงื่อนไข ทบก 04-2 และ ทบก 04-3 ให้ใช้วิธีการเดียวกับ ทบก 04-1
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 กระบวนงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564
ภาคผนวก 2 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
		 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560
ภาคผนวก 3 แบบคำ�ร้อง
		 (1) แบบคำ�ร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สำ�หรับครัวเรือนเกษตร
		
(2) แบบคำ�ร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สำ�หรับนิติบุคคล
		
(3) แบบคำ�ร้องขอแก้ไขข้อมูลที่แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
		
(กรณีเกษตรกรแจ้งขอแก้ไขข้อมูล)
		
(4) แบบคำ�ร้องขอปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตร
		
(5) แบบคำ�ร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตร
		
(6) แบบคำ�ร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน
		
(7) แบบคำ�ร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร
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 จำ�นวนเนื้อที่ขั้นต่ำ�ที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ภาคผนวก 9 อัตราแปลงไม้ผลไม้ยืนต้นต่อเนื้อที่เพาะปลูก
ภาคผนวก 10 ลักษณะผลผลิตและหน่วยผลผลิต
ภาคผนวก 11 ตราสัญลักษณ์และตัวอย่างเมื่อประทับตราสัญลักษณ์ในสมุดทะเบียนเกษตรกร
ภาคผนวก 12 คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องพิมพ์ Passbook สมุดทะเบียนเกษตรกร

44
3

ภาคผนวก 1 กระบวนงานการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564
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ภาคผนวก 2 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
		 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 (หน้า 1)

46

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
พ.ศ. 2560 (หน้า 2)

47

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
พ.ศ. 2560 (หน้า 3)

48

ภาคผนวก 3 (1) แบบคำ�ร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สำ�หรับครัวเรือนเกษตรกร (หน้า 1)

49

ภาคผนวก 3 (2) แบบคำ�ร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สำ�หรับนิติบุคคล (หน้า 1)
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แบบคำ�ร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สำ�หรับครัวเรือนเกษตรกร/นิติบุคคล (หน้า 2)
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แบบคำ�ร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สำ�หรับครัวเรือนเกษตรกร/นิติบุคคล (หน้า 3)

52

ภาคผนวก 3 (3) แบบคำ�ร้องขอแก้ไขข้อมูลที่แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
(กรณีเกษตรกรแจ้งขอแก้ไขข้อมูล)

53

ภาคผนวก 3 (4) แบบคำ�ร้องขอปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตร
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ภาคผนวก 3 (5) แบบคำ�ร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตร
(กรณีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้ดำ�เนินการ)

55

ภาคผนวก 3 (5) แบบคำ�ร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตร
(กรณีสมาชิกในครัวเรือนเป็นผู้ดำ�เนินการ)

56

ภาคผนวก 3 (6) แบบคำ�ร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน
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ภาคผนวก 3 (7) แบบคำ�ร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร
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ภาคผนวก 4 ประเภทเอกสารที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
•

พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์
ประเภท/กลุ่ม

แบบ

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) โฉนดตราจอง
(9) ตราจองที่ตราว่าได้ทำ�ประโยชน์แล้ว

กลุ่มที่ 3 หนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ (กรมที่ดิน)

(10) น.ส. 3

		(11) น.ส. 3 ก.
		

(12) น.ส. 3 ข.

		

(13) แบบหมายเลข 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) ตราจอง

กลุ่มที่ 7 แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (กรมที่ดิน)

(20) ส.ค. 1

กลุ่มที่ 8 บัญชีรับแจ้งการครอบครองที่ดิน (กรมที่ดิน)

(21) ส.ค. 2

กลุ่มที่ 9 ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิ์ในที่ดิน (กรมที่ดิน)

(22) ส.ค. 3
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ประเภท/กลุ่ม

แบบ

2. ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ จำ�นวน 12 กลุ่ม 24 แบบ
กลุ่มที่ 1 (กรมที่ดิน)
(1) หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเป็นการ
ชั่วคราวตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน
		
(ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)
กลุ่มที่ 2 (กรมธนารักษ์)
(2) หนังสือสัญญาเช่าทีร่ าชพัสดุเพืป่ ระกอบการเกษตร
		
(ส.2/27)
กลุ่มที่ 3 กลุ่มหนังสืออนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตปรับปรุง
(3) หนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิท ำ�กิน
ป่าสงวนแห่งชาติ (กรมป่าไม้)
ชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ครั้งที่ 1) (สทก1)
		
(4) หนังสืออนุญาตให้ทำ�การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น
		
ภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (สทก. 1 ข)
		
(5) สทก. 1 ก
		(6) สทก. 2 ก
กลุ่มที่ 4 กลุ่มหนังสืออนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
(7) หนังสืออนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ (กรมป่าไม้)
แห่งชาติ (ป.ส. 23)
		
(8) หนังสืออนุญาตให้ทำ�การปลูกสร้างสวนป่าหรือ
		
ปลูกไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส. 31)
กลุ่มที่ 5 กลุ่มใบอนุญาตให้แผ้วถางป่า (กรมป่าไม้)
(9) ใบอนุญาตให้แก่ผู้ประสงค์ขอแผ้วถางป่า 
เพื่อดำ�เนินกิจการตามที่ขออนุญาต
กลุ่มที่ 6 กลุ่มหนังสือที่ออกให้กับสมาชิกนิคมสร้างตนเอง
(10) หนังสืออนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในทีด่ นิ (น.ค. 1)
ตาม พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
(กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ)
ครองชีพ พ.ศ. 2511
		
(11) หนังสือแสดงการทำ� ประโยชน์ (น.ค. 3) ออกตามความ
		
ในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
		
(12) สัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรรมในเขต
นิคมสร้างตนเอง
กลุ่มที่ 7 หนังสือที่ออกให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์
(13) หนังสือรับรองการอนุญาตให้สมาชิกน ิคมสหกรณ์
ตาม พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
เข้าทำ�ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน. 3)
(กรมส่งเสริมสหกรณ์)
(14) หนังสือแสดงการทำ�ประโยชน์ (กสน. 5)
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ประเภท/กลุ่ม

แบบ

กลุ่มที่ 8 หนังสืออนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
(สำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
		

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

ส.ป.ก.
ส.ป.ก.
ส.ป.ก.
ส.ป.ก.
ส.ป.ก.
ส.ป.ก.

4-01
4-01
4-01
4-01
4-01
4-14


ก
ข
ค
ช
ก

		
กลุ่มที่ 9 สัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(สำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
กลุ่มที่ 10 สัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(21) ส.ป.ก. 4-18 ข
(สำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
กลุม่ ที่ 11 หนังสือรับมอบทีด่ นิ
(22) ส.ป.ก. 4-28 ก
(สำ�นักงานปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม)	(23) ส.ป.ก. 4-28 ข
กลุ่มที่ 12 สมุดประจำ�ตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำ�กินในชุมชนตาม (24) คทช.
นโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม โครงการจัดทีด่ นิ ทำ�กินให้ชมุ ชน
หรือบัญชีรายชื่อที่ คทช. จังหวัดให้การรับรอง ภายใต้โครงการ
จัดที่ดินทำ�กินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
(สำ�นักจัดการที่ดินของรัฐ)
3. ที่ดินที่มีหนังสือรับรองผู้ทำ�ประโยชน์ในเขตที่ดินของรัฐ จำ�นวน 3 กลุ่ม 3 แบบ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มหนังสือรับรองผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำ�ประโยชน์ (1) ส.ป.ก. 5-01
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีผ่านการคัดเลือกให้เข้าทำ�ประโยชน์ใน
เขตปฏิรูปที่ดินแต่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ
(สำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มหนังสือรับรองผู้ทำ�ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
(2) ส.ป.ก. 5-02
(สำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
กลุ่มที่ 3 กลุ่มหนังสือรับรองผู้มีสิทธิได้รับการโอนสิทธิหรือรับมรดก (3) ส.ป.ก. 5-03
สิทธิการเข้าทำ�ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีเกษตรกรขอ
โอนสิทธิห รือรับมรดกสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ
(สำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
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พืน้ ทีไ่ ม่มเี อกสารสิทธิ์ อนุโลมให้เกษตรกรสามารถขึน้ ทะเบียนได้ เพือ่ ให้ทราบสถานการณ์การเพาะปลูก
ของเกษตรกร และประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แต่จะต้องมีผู้นำ�ชุมชน
เป็นผู้รับรองการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต้องไม่อ้างกรรมสิทธิ์ หรือถือครองพื้นที่นั้น
ทั้งนี้ ให้รวมถึงพื้นที่ในเขตป่าไม้ ป่าอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ และให้หมายรวมถึงเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย
		 (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) ใบรับเงินบำ�รุงท้องที่ ภ.บ.ท. 5 / ภ.บ.ท. 6 และ ภ.บ.ท. 11
		
(14) พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์แต่ไม่สามารถนำ�เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าของที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ ให้เข้าทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ที่เกษตรกรได้เข้า
ครอบครองทำ�กิจกรรมการเกษตรอยู่ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้
หากมีการประมวลผลจัดส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วโครงการ มาตรการต่างๆ พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และเอกสาร
ที่อยู่ในกลุ่มนี้ 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
สัญลักษณ์ Y คือ ข้าวไวแสง
หากไม่ระบุ คือ ข้าวไม่ไวแสง
กลุ่มสินค้าข้าว
1. ข้าวหอมมะลิ
หอมมะลิ เรียกใน จังหวัด
ภาคอีสานทั้งหมด และเชียงใหม่
เชียงราย พะเยานอกนั้นเรียก
หอมจังหวัด
2. ข้าวหอมไทย
3. ข้าวขาว
    3.1 ข้าวขาวพื้นนิ่ม
       ข้าวเจ้าที่มีอมิโลส 
   
ไม่เกินร้อยละ 20
    3.2 ข้าวขาวพื้นแข็ง
       ข้าวเจ้าที่มีอมิโลส
เกินร้อยละ 20

				
				

พันธุ์ข้าว
ขาวดอกมะลิ 105Y
กข15Y

ขาวดอกมะลิ 105 (หอมจังหวัด)Y
กข15 (หอมจังหวัด)Y

กข33 (หอมอุบล 80)
ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1Y

กข51Y
ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี

ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1
ข้าวปทุมธานี1 (ข้าวหอมปทุม)

กข21
กข53
นางมล เอส -4Y
กข1
กข17Y
กข25
กข3
กข37
กข49
กข57
กข67Y
กข73Y
กข79
กข9
กอเตี้ย
กูนิง
แก่นจันทร์Y
ขาวกอเดียว
ขาวเกษตร
ข้าวเจ้าแดงY
ขาวญวน
ข้าวน้ำ�ย้อยY
ข้าวเบอร์ 17
ขาวปากหม้อ 148Y
ขาวมาเลY
ขาวสมุทร
ขาวหมากแขก
ข้าวหลวงสันป่าตองY
ขาวอากาศ
ฆอรอ
เจ๊กเชย 1Y
เจ้าลีซอสันป่าตองY

กข39
กข59Y
พิษณุโลก 60-1Y
กข11
กข19Y
กข27Y
กข31 (ปทุมธานี 80 , ซีอีโอ)
กข41
กข5
กข61
กข7
กข75Y
กข81
กวก.1 (ข้าวญี่ปุ่น)
ก้อนแก้ว
กู้เมืองหลวงY
ขะสอ 62Y
ขาวกอเดียว 35Y
ขาวคลองหลวง
ข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองY
ข้าวแดง
ขาวบ้านนาY
ขาวปทุม
ขาวพวง
ขาวเม็ดเล็ก
ข้าวสินเหล็กY
ขาวหลวงY
ข้าวหอมใบเตย 62Y
เข็มทองพัทลุงY
จันเต๊ะ
เจ้าก่ำ�หอมแม่โจ้ 1A
เจ้าเหลือง 11

กข45Y
กข65Y
พิษณุโลก 80Y
กข13Y
กข23
กข29 (ชัยนาท 80)
กข35 (รังสิต 80)Y
กข47
กข55
กข63
กข71
กข77
กข83
กวก.2 (ข้าวญี่ปุ่น)
กันตังY
เก้ารวง 88Y
ขาวกระป๋อง
ขาวเกยไชย
ขาวเจ๊กชัยนาทY
ขาวชะลอ
ขาวตาแห้ง 17Y
ข้าวเบอร์ 16
ขาวประจวบ
ขาวมานะY
ขาวลอย
ขาวสุราษฎร์
ข้าวหลวง
ข้าวเหลือง
ไข่มดริ้น
เจ๊กเชยY
เจ้าขาวเชียงใหม่Y
เจ้าฮ่อY
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กลุ่มสินค้าข้าว
		3.2 ข้าวขาวพื้นแข็ง (ต่อ)

				

				

				

				

พันธุ์ข้าว
เฉี้ยงพัทลุงY
ช่อเบา
ชัยนาท 1
ซิตโต้เจ้าแปด
ซีพี111
ดัก 2
ดี 4Y
ทองมาแซง
นางมล
บัวมะ
บือแขะY
บือบอ
บือวาY
ปราจีนบุรี 1Y
ปาดีตูกะY
ปิ่นแก้ว 56Y
พรสวรรค์
พวงเงิน
พวงไร่ 2Y
พวงหางหมู
พันธุ์เหลืองทอง
พิษณุโลก 60-2
มันปู
มูเซอ
ยาไทรY
ราชินี
ลือบูบาเซาะY
เล็บนกY
เล็บมือนาง 111Y
สามพราน 1
สุพรรณบุรี 2
สุพรรณบุรี 60
แสงหมึก
หอมชลสิทธิ์
หอมทุ่ง
หอมพวง
หันตรา 60Y
เหลืองจำ�ปา
เหลืองอ่อน
อ่อนขาว
อัลฮัมดุลิลละฮฺY
อาเนาะอีแกY
เอ็มจีซี 1

ช่อกาบดำ�
ช่อลุงY
ชัยนาท 2
ซี-75
ซุปเปอร์ไรซ์
ดากว่าโพ
ตะเภาแก้ว 161Y
ทองมาเองY
น้ำ�รูY
บั่วมั๊ง
บือจ่อควา
บือปอม่อ
เบตง
ปราจีนบุรี 2Y
ปิ่นเกษตร 1
แปดห้าY
พลายงามปราจีนบุรY
ี
พวงเงินพวงทอง
พวงหนัก
พัทลุง
พิษณุโลก 2
โพธิ์ทอง
มาเลเซีย
เม็ดฝ้าย 62Y
ยายอ
ลาโย๊ะบาโร๊ะY
ลูกแดงปัตตานีY
เล็บนกปัตตานีY
เลือดปลาไหล
สุพรรณ 35
สุพรรณบุรี 3
สุพรรณบุรี 90
หลวงประทาน
หอมไชยาY
หอมธรรมศาสตร์
หอมสุรินทร์
หัวนาY
เหลืองประทิว 123Y
อยุธยาY
อ่อนสุราษฎร์
อาเนาะกูนิง
อีโต
โอซี 6
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ช่อขิงY
ช่อลุง 97Y
ชุมแพ 60Y
ซีบูกันตัง
ดอกพะยอมY
ดาหะแล๊ะ
เตี้ยมาเล
นางพญา 132Y
น้ำ�สะกุย 19Y
บางแตน
บือน่อโพ
บือพะโดะY
ปทุมธานี 60Y
ปลดหนีY
้
ปิ่นเกษตร 4
เผือกน้ำ� 43Y
พวงแก้ว
พวงทองY
พวงหางกลาง
พัทลุง 60Y
พิษณุโลก 3Y
มะจานูY
มาเลแดง
แม่แป๊ด
รวงรี
ลีมะ
ลูกปลาY
เล็บมือนางY
สังข์หยดพัทลุงY
สุพรรณบุรี 1
สุพรรณบุรี 4
สุรินทร์ 1
หอมจันทร์Y
หอมดงY
หอมใบเตยY
หอมอุบล
เหลืองเกษตร
เหลืองใหญ่ 148Y
อยุธยา 1Y
อ่อนเหลือง
อาเนาะแมเราะ
อีเล็ป

กลุ่มสินค้าข้าว
4. ข้าวเหนียว
				
				
				

				

				
5. ข้าวสี
    5.1 ข้าวเจ้าสี
				

พันธุ์ข้าว
กข10
กข16Y
กข20Y
กข6Y
ก่ำ�ดอยสะเก็ดY
ข้าวก่ำ�
ข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง
ซิวแม่จันY
ท่าดอกคำ�
นางนวลY
สกลนคร(หรือ หอมสกล และ หอมภูพาน)
หางยี 71Y
เหนียวอุบล 1Y
เหลืองบุญมาY
อีเตี้ยY

กข12 (หนองคาย 80)Y
กข18Y
กข22
กข8Y
กำ�ผาย 15Y
ข้าวเขียว
เขี้ยวงู8974
ซีพี 888
ธัญสิริน
แพร่ 1
สันป่าตอง 1
เหนียวสันป่าตองY
เหนียวอุบล 2Y
อาร์258 (ดอสามเดือน)
อีลาว

กข69 (ทับทิมชุมแพ)
ข้าวไรซ์เบอรี่
มะลิแดงY
มะลินิลสุรินทร์Y
หอมกระดังงา
หอมกุหลาบแดง
				
หอมนิล		
    5.2 ข้าวเหนียวสี
ข้าวลืมผัว
ดำ�หมอ 37Y
6. กข 43                    กข 43

กข14
กข2
กข4
กข-แม่โจ้ 2
ขาวก้อน
ขาวโป่งไคร้Y
ซิวเกลี้ยง
ดอกประดู่Y
นางฉลองY
เล้าแตก
หอมเสงี่ยม
เหนียวอุบล
เหมยนอง 62 เอ็มY
อีแดงเล้าแตก

ดอกข่าY
สังข์หยด
หอมแดงY
เหนียวดำ�ช่อไม้ไผ่ 49Y

หมายเหตุ : หากเจ้าหน้าที่ต้องการเพิ่มพันธุ์ข้าว สามารถแจ้งที่กลุ่มทะเบียนเกษตรกร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูล
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ภาคผนวก 7 กลุ่ม ชนิด และพันธุ์พืชที่มีการจัดเก็บในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
กลุ่มพืช
พืขไร่

		
		
		

ชนิดพืช

พันธุ์พืช

กก			
กระจับ
ข้าวบาร์เลย์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ต้นสด)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(เมล็ดพันธุ์)
ข้าวฟ่างไม้กวาด
ข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์
ข้าวไรย์
ข้าวสาลี
ข้าวโอ๊ต
แขม			
งาขาว
งาขี้ม่อน			
งาดำ�			
งาแดง			
ถั่วเขียวผิวดำ�			
ถั่วเขียวผิวมัน
ถั่วดาวอินคา
ถั่วดำ�			
ถั่วแดงหลวง
ถั่วนิ้วนางแดง
ถั่วปันหยี(ถั่วหรั่ง)
ถั่วแปะยี
ถั่วพร้า
ถั่วพุ่ม
ถั่วลิสง
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองฝักสด
ถั่วอะซูกิ
ถั่วอื่นๆ
ทานตะวัน
ปอกระเจา
ปอแก้ว
ปอคิวบา
ปอเทือง
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กลุ่มพืช

		

		

		

ชนิดพืช

พันธุ์พืช

ปอสา
ป่านศรนารายณ์
เผือก
ฝ้าย
พืชไร่อื่นๆ
มะเยาหิน			
มันแกว
มันขี้หนู
มันเทศ
มันฝรั่ง
มันฝรั่งพันธุ์บริโภคสด
ผลิตหัวพันธุ์ :     พันธุ์สปุนต้า
(มีพันธสัญญา/ไม่มีพันธสัญญา)
ผลิตหัวสด :
พันธุ์สปุนต้า
มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน
ผลิตหัวพันธุ์ :     พันธุ์เคนนีเบค
(มีพันธสัญญา/ไม่มีพันธสัญญา)
พันธุ์เอฟเอล 1867
พันธุ์เอฟเอล 2215
ผลิตหัวสด :
พันธุ์เคนนีเบค
พันธุ์เอฟเอล 1867
พันธุ์เอฟเอล 2215
มันสำ�ปะหลังบริโภค
ระยอง 2
ห้านาที
มันสำ�ปะหลังโรงงาน
KU50
ระยอง 1
ระยอง 3
ระยอง 5
ระยอง 7
ระยอง 72
ระยอง 90
ห้วยบง
ห้วยบง 80
แขกดำ�
เกษตรศาสตร์ 72 เกษตรศาสตร์ 80
มันหวานญี่ปุ่น
ยาสูบ
เตอร์กิส
เบอร์เลย์
เวอร์จิเนียร์
ละหุ่ง			
ลูกเดือย
สับปะรด
บริโภคสด
โรงงาน
หญ้าแฝก
หญ้าเลี้ยงสัตว์
แห้ว
อ้อยเคี้ยว
อ้อยโรงงาน			
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พันธุ์อื่นๆ
พันธุ์อื่นๆ
พันธุ์อื่นๆ
พันธุ์เอฟเอล 2027  
พันธุ์แอตแลนติก
พันธุ์อื่นๆ
พันธุ์เอฟเอล 2027  
พันธุ์แอตแลนติก
ระยอง 11
ระยอง 60
ระยอง 9
ห้วยบง 60
พันธุ์ 89

พื้นเมือง

กลุ่มพืช
พืชผัก

		
		

		

		

		
		
		
		

ชนิดพืช

พันธุ์พืช

กระเจี๊ยบเขียว
กระเฉด
กระชาย
กระเทียมใบ			
กระเทียมหัว
กะเพรา			
กะหล่ำ�ดอก			
กะหล่ำ�ปม			
กะหล่ำ�ปลี			
กุยช่าย
ขมิ้น
ขมิ้นขาว
ขมิ้นเหลือง
ข่า			
ข้าวโพดฝักอ่อน
ข้าวโพดรับประทานฝักสด
ข้าวโพดหวาน
ขิง			
คะน้า
คะน้าเม็กซิโก
แค
แคนตาลูป
แครอท
ชะอม
ซาโยเต้ (ฟักแม้ว)
ดอกขจร
ดอกไม้จีน
ตะไคร้
ตั้งโอ๋
ตำ�ลึง			
แตงกวา
แตงกวาญี่ปุ่น (แตงกวาสำ�หรับดอง)			
แตงไทย			
แตงโมเนื้อ			
แตงโมเมล็ด
แตงโมอ่อน			
แตงร้าน			
ถั่วแขก
ถั่วฝักยาว
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กลุ่มพืช
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		

		
		
		
		

		
		
		
		
		
		

		

ชนิดพืช

พันธุ์พืช

ถั่วพู			
ถั่วลันเตา			
น้ำ�เต้า			
บล็อคโคลี่
บวบ			
บวบงู			
บัวเก็บฝัก			
บัวเก็บหลด (ลากบัวหลวง)			
บัวสาย			
บีทรูท
เบบี้แครอท
ปวยเหลง			
ผักกวางตุ้ง			
ผักกาดขาวปลี
ผักกาดเขียวปลี
ผักกาดหอม			
ผักกาดหัว			
ผักกาดอื่นๆ			
ผักกูด			
ผักขมจีน
ผักขะแยง
ผักโขม
ผักคึ่นฉ่าย
ผักชี
ผักชีฝรั่ง
ผักบุ้งจีน
ผักบุ้งน้ำ�			
ผักบุ้งเมล็ด			
ผักบุ้งอื่นๆ			
ผักพายน้อย			
ผักเสี้ยน
ผักหวาน			
ผักอื่นๆ			
พริกขี้หนูเม็ดเล็ก (ขี้หนูสวน)
พริกขี้หนูเม็ดใหญ่
พริกยักษ์
พริกหยวก
พริกใหญ่
ฟัก / แฟง
ฟักข้าว			
ฟักทอง
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กลุ่มพืช

		
		
		

		
		
		
ไม้ผล

		
		
		

		

ชนิดพืช

พันธุ์พืช

มะเขือเทศบริโภคสด
มะเขือเทศโรงงาน
มะเขือเปราะ
พันธุ์เจ้าพระยา
มะเขือพวง			
มะเขือม่วง
มะเขือยาว			
มะเขืออื่นๆ			
มะระ
มะระจีน
มะระหวาน
มะอึก
เมล่อนญี่ปุ่น
แมงลัก
สะระแหน่
โสน
หน่อกะลา
หน่อไม้น้ำ�			
หน่อไม้ฝรั่ง
หอมญี่ปุ่น
หอมแดง
หอมแบ่ง (ต้นหอม)
หอมหัวใหญ่
เห็ดแชมปิยอง
เห็ดนางฟ้า
เห็ดนางฟ้า
เห็ดนางฟ้าภูฎาน
เห็ดนางรมฮังการี
เห็ดเป๋าฮื้อ
เห็ดฟาง			
เห็ดหลินจือ
เห็ดหูหนู			
เห็ดอื่นๆ			
โหระพา
กระท้อน
กระท้อนเปรี้ยว
กระท้อนห่อ
กล้วยไข่
กล้วยตานี
กล้วยน้ำ�ว้า			
กล้วยเล็บมือนาง			
กล้วยหอม
กล้วยหอมเขียว
กล้วยหอมทอง
กล้วยหักมุก			
กล้วยหิน
เกรปฟรุต
แก้วมังกร
ขนุนหนัง			
เคพกูสเบอรี่
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กลุ่มพืช

ชนิดพืช

พันธุ์พืช

เงาะ
		

		

		

		

		

		
		
		
		
		

		

โรงเรียน
สีชมพู
ทองเมืองตราด
จำ�ปาดะ			
ชมพู่
แขกดำ�
ทับทิมจันทร์
เพชร
เพชรสุวรรณ
ชำ�มะเลียง			
เชอรี่
ตะขบ			
ตะลิงปริง
ท้อ
ทับทิม
ทุเรียน
กระดุม
ก้านยาว
พวงมณี
สาลิกา
ทุเรียนแขก
น้อยหน่า
น้อยหน่าฝ้าย
น้อยหน่าหนัง
น้อยโหน่ง
บลูเบอรี่
ฝรั่ง
กิมจู
ฝรั่งคั้นน้ำ�
พลับ			
พีช
พุทรา
เจดีย์
บอมเบย์
เหรียญทอง
เพกา			
เพาะชำ�กล้าไม้			
แพร์
มะกรูด
มะกอกน้ำ�			
มะกอกฝรั่ง
มะขวิด
มะขาม
ขันตี
น้ำ�ผึ้ง
มะขามเปรี้ยว
พระโรจน์
สีทอง
หมื่นจง
มะขามเทศ
พันธุ์ฝักโต
มะขามป้อม			
มะงั่ว			
มะดัน			
มะเดื่อ			
มะตูม			
มะนาว
มะนาวแป้น
มะปรางหวาน
มะปรางหวานไข่ไก่ มะปรางหวานพื้นเมือง
มะเฟือง			
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3

สีทอง

ทูลเกล้า
สาแหรก

ชะนี
หมอนทอง

ฝรั่งผลโต

บอมแอปเปิ้ล

ประกายทอง
ศรีชมภู
อินทผาลัม

กลุ่มพืช

ชนิดพืช

พันธุ์พืช

มะไฟ
มะม่วง

		

		

		

		

มะม่วงแก้ว
ขาวนิยม
ไข่มุกแดง
จินหวง
ทองดำ�
น้ำ�ดอกไม้เบอร์สี่
เพชรบ้านลาด
มันขุนศรี
แรด
หนองแซง
อาร์ทูอีทู

แก้วขมิ้น
เขียวมรกต
งาช้างแดง
โชคอนันต์
นวลจันทร์
น้ำ�ดอกไม้สีทอง
ฟ้าลั่น
มันศรีวิชัย
สามฤดู
หนังกลางวัน

มะม่วงหาวมะนาวโห่
มะยงชิด
มะยม			
มะละกอ
โกโก้
แขกดำ�
สายน้ำ�ผึ้ง
ฮอลล์แลนด์
มังคุด
ไม้ผลอื่นๆ
ระกำ�			
ลองกอง
ละมุด
ละมุดกระสวย
ไข่ห่าน
ละไม
ลางสาด			
ลำ�ไย
ลำ�ไยกะโหลก
เบี้ยวเขียว
สีชมพู
ลำ�ไยแห้ว
ลิ้นจี่
กิมเจ็ง
ลิ้นจี่ค่อม
ลิ้นจี่จีน
ลิ้นจี่ไทย
สำ�เภาแก้ว
โอเฮี้ยะ
ลูกไหน
โลควอท
สตรอเบอรี่
ส้มเกลี้ยง
ส้มเขียวหวาน
โชกุน (สายน้ำ�ผึ้ง) บางมด
สีทอง
ส้มจุก			
ส้มซ่า
ส้มตรา (ส้มเช้ง)
ส้มโอ
ขาวแตงกวา
ขาวน้ำ�ผึ้ง
ขาวพวง
ขาวหอม
ทองดี
ทับทิมสยาม
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แก้วลืมรัง
เขียวเสวย
งามเมืองย่า
แดงจักรพรรดิ์
น้ำ�ดอกไม้
พิมเสนเปรี้ยว
มหาชนก
ยายกล่ำ�
หงษ์ไคเทอร์
อกร่อง

แขกนวล

มะกอก

เพชรสาคร
อีดอ
จักรพรรดิ์
นพ.1
ฮงฮวย

ฟรีมองต์

ขาวแป้น
ขาวใหญ่
ท่าข่อย

กลุ่มพืช

ชนิดพืช

พันธุ์พืช
หอมควนลัง
เนินวง

ไม้ยืนต้น

		
		

		

		
		

สละ
สาลี่
เสาวรส (กระทกรก)
หมากเม่า
องุ่น
คาร์ดินัล
องุ่นทำ�ไวน์
อโวกาโด
แอปเปิ้ล
กระถินณรงค์
กระถินเทพา
กันเกรา
กาน้า (สมอจีน)
กาแฟ
โรบัสต้า
อาราบิก้า
เกาลัดจีน
โกโก้
ขี้เหล็ก
จาก			
ชา
ชาจีน
อัสสัม
ชาน้ำ�มัน			
ต้นคราม
ต้นสนประดิพัทธ์
ต้นสีเสียด
ตะกู			
ตะเคียน
ตาลโตนด
นุ่น
ปาล์มน้ำ�มัน			
ผักหวานป่า
ผักเหลียง (ผักเหมียง)
ไผ่
ไผ่ซางหม่น
ตงเขียว
บงหวาน
ไผ่รวก
สีสุก
หมาจู
พยอม			
เพาะชำ�กล้าไม้			
มะกอกน้ำ�			
มะค่า
มะคาเดเมีย
มะพร้าว
มะพร้าวแก่
น้ำ�ตาล-พันธุ์สีหม้อ
มะพร้าวตัดยอด
มะม่วงหิมพานต์
ศก.60
ศก.601

76

มะละกา

ตงดำ�
ไผ่เลี้ยง
หลินจู

มะพร้าวอ่อน
ศิริชัย

กลุ่มพืช

		

		
		
		

ไม้ดอก

		

		

		

ชนิดพืช

พันธุ์พืช

มะรุม
มะฮอกกานี
ไม้ประดู่
ไม้พยุง
ไม้ยืนต้นอื่นๆ
ไม้สัก
ยางนา			
ยางพารา
พันธุ์พื้นเมือง
พันธุ์ส่งเสริม
ยูคาลิปตัส
ลูกเนียง
ลูกเหลียง
สะเดา
สะเดาช้าง (สะเดาเทียม)    ทวาย
สะเดาอินเดีย
สะตอ			
สาเก			
หม่อน (มัลเบอรี่)
หมาก			
หยี
หวาย
หวายกินหน่อ
หวายใช้ลำ�
อินทผลัม
กล้วยไม้ (ไม้ดอกกระถาง)
แวนดา /แอสโคเซนดา
กล้วยไม้ (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน)
มอคคารา / อแรนดา
แวนดา / แอสโคเซนดา
เรแนนเธอรา / อแรคนิส
กุหลาบกระถาง
กุหลาบตัดดอก			
กุหลาบร้อยมาลัย
แกลดิโอลัส
ขิงแดง
คาร์เนชั่น
จำ�ปี-จำ�ปา			
จิบโซฟิลา
ไชนิสฟอร์เกตมีนอท
ซ่อนกลิ่น
ดอกกระดาษ
ดอกพุด			
ดอกรัก
ดาวกระจาย
ดาวเรือง
ดาหลา			
เดหลี
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สะเดาไทย

หวาย
ฟาแลนอซิส
ออนซิเดียม
พันธุ์พื้นเมือง

กลุ่มพืช
		

ไม้ประดับ

		

		
		

ชนิดพืช

พันธุ์พืช

ธรรมรักษา
บัวหลวง			
บานชื่น (ไม้ดอกกระถาง)
บานชื่น (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน)
บานไม่รู้โรย
เบญจมาศ
ปทุมมา
ปักษาสวรรค์
พีค็อก
เพาะชำ�กล้าไม้			
มะลิ (ไม้ดอกกระถาง)
มะลิ (ไม้เด็ดดอก)
ไม้ดอกเมืองร้อนอื่น ๆ
ไม้ดอกเมืองหนาวอื่น ๆ
ไม้เด็ดดอกอื่น ๆ
เยอบีร่า
รักเร่
ลิลลี่
สแตติส
สร้อยทอง
หงอนไก่
หน้าวัว (ไม้ดอกกระถาง)
หน้าวัว (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน)
อัลสโตรมีเรีย
แอสเตอร์
ฮอลลีฮอค
กล้วยประดับ
กวักมรกต
กุหลาบหิน
โกสน
เข็ม 			
คริสต์มาส
คล้า
แคคตัส
จั๋ง 			
ชวนชม 			
ชาฮกเกี้ยน
ซองออฟอินเดีย
ซิลเวอร์โอ๊ค
ดราซีน่า

78

กลุ่มพืช
		
		

		

		

		
		

ชนิดพืช

พันธุ์พืช

ดิฟเฟนบาเกีย
เดป			
เตย			
ไทร
บอนสี
บอนสีกระถาง
บัวประดับ
บัววิกตอเรีย (บัวกระด้ง)
ปทุมมา
ปรง
ปริก
ปาล์ม/หมากต่าง ๆ
ปาล์มต่าง ๆ
โป๊ยเซียน
โปร่งฟ้า
ไผ่กวนอิม
ไผ่ประดับ
ไผ่ฟิลิปินส์
พุด			
พุด (ไม้ตัดใบ)
เพาะชำ�กล้าไม้			
ฟิโลเดนดรอน (พลูจีบ หูช้างซานนาดู ฯลฯ)
ฟิโลเดนดรอน
เฟิร์น (ไม้ตัดใบ)
นาคราช
ใบมะขาม
ใบหนัง
เฟิร์น (ไม้ประดับกระถาง)
เฟิร์นข้าหลวง
นาคราช
ใบมะขาม
ใบหนัง
เฟื่องฟ้า			
มอนสเตอร่า
ไม้ขุดล้อมอื่น ๆ
ไม้ชำ�ถุงอื่น ๆ 			
ไม้ตัดใบอื่น ๆ
ไม้น้ำ�			
ไม้ประดับกระถางอื่น ๆ
ไม้หัวอื่น ๆ
ลิ้นมังกร
ลีลาวดี (ไม้ขุดล้อม)
ลีลาวดี (ไม้ประดับกระถาง)
ว่านต่าง ๆ (ยกเว้นหางจระเข้)
ว่านสี่ทิศ
วาสนา			
สน			
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กลุ่มพืช

		
		

สมุนไพร/เครื่องเทศ
(อายุสั้น)

		
		

ชนิดพืช

พันธุ์พืช

สับปะรดประดับ
หญ้าปูสนาม
หน้าวัวกระถาง
หม้อข้าวหม้อแกงลิง
หมาก/ปาล์ม
หมากแดง
หมากผู้หมากเมีย (ไม้ตัดใบ)
หมากผู้หมากเมีย (ไม้ประดับกระถาง)
หมากเหลือง			
หยก			
อโกลนีมา/แก้วกาญจนา
ฮอลลีฮอค
โฮย่า
กระเจี๊ยบแดง
กระชายดำ�			
กระวาน
กวาวเครือขาว
เก๊กฮวย
แก่นตะวัน
ขมิ้นชัน
ขมิ้นอ้อย
คราม
คำ�ฝอย			
เจตมูลเพลิงขาว
เจตมูลเพลิงแดง
เจียวกู่หลาน (ปัญจขันธ์)
ชะเอมเทศ
ชุมเห็ดเทศ
ตะไคร้หอม
เถาเอ็นอ่อน
เทียนกิ่ง
บัวบก			
บุก			
เปราะหอม
พญายอ
พลูคาว
เพชรสังฆาต
ไพล
ฟ้าทะลายโจร
มะขามแขก
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กลุ่มพืช

		

สมุนไพร/เครื่องเทศ
(อายุยาว)

		
		

		

		

ชนิดพืช

พันธุ์พืช

มะระขี้นก
เร่ว
ว่านชักมดลูก
ว่านน้ำ�			
ว่านหางจระเข้
สบู่เลือด
สมุนไพรอื่นๆ
หญ้าหวาน
หนอนตายหยาก			
หมามุ่ยอินเดีย
หางไหล
ออริกาโน
อัญชัน
กฤษณา
กานพลู			
โคคลาน
จันทร์เทศ
ดีปลี
เถาวัลย์เปรียง
บอระเพ็ด
ฝาง			
พริกไทย
พลู			
มะแขว่น
มะคำ�ดีควาย			
มะแว้งเครือ
ยอบ้าน			
ย่านาง
รางจืด
รางแดง
โรสแมรี
วานิลลา
ส้มแขก
ส้มควาย
สมุนไพรอื่นๆ
สำ�รอง			
อบเชย			

หมายเหตุ : หากเจ้าหน้าที่ต้องการเพิ่ม กลุ่ม ชนิด และพันธุ์พืช สามารถแจ้งที่กลุ่มทะเบียนเกษตรกร 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูล
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ภาคผนวก 8 จำ�นวนเนื้อที่ขั้นต่ำ�ที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรมการเกษตร

รายละเอียด

1. ปลูกข้าว หรือ พืชไร่

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ รวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป

2. ปลูกผัก หรือ ไม้ดอก หรือ ไม้ประดับ ห รือ

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ รวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 งาน ขึ้นไป

		สมุนไพร
3. ปลูกสวนป่า หรือ ปลูกป่าเศรษฐกิจ
		แบบสวนเฉพาะ
4. ปลูกไม้ผล หรือ ไม้ยืนต้น แ บบสวนเดี่ยว

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ รวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป
และมีจำ�นวนต้น ตั้งแต่ 100 ต้นขึ้นไป
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป

		หรือสวนแซม

โดยให้อ้างอิงจำ�นวน ต้นต่อไร่ ตามภาคผนวก 9 หากไม่มีให้ใช้วิธีเทียบเคียงกับ

				

พืชที่มี และให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

5. ปลูกพืชแบบสวนผสม เกษตรผสมผสาน
		 หรือระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งอาจมี

บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป 
โดยหากเป็นการปลูกพืชให้อ้างอิงจำ�นวนต้นต่อไร่ ตามภาคผนวก 9

		 การเลี้ยงสัตว์หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ร่วมด้วย	หากไม่มีให้ใช้วิธีเทียบเคียงกับพืชที่มี และให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
6. เพาะเห็ด ทำ�ผักงอก

อย่างใด อย่างหนึ่ง บนเนื้อที่ตั้งแต่ 30 ตารางเมตร ขึ้นไป

7. เพาะปลูกพืชในระบบโรงเรือนถาวร

ขนาดตั้งแต่ 6x12 เมตร (ขั้นต่ำ� 72 ตารางเมตร) ขึ้นไป

8. ทำ�นาเกลือสมุทร

บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป

9. เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
9.1 ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง

อย่างใด อย่างหนึ่ง จำ�นวนตั้งแต่ 10 รัง ขึ้นไป

9.2 ชันโรง

จำ�นวนตั้งแต่ 20 รัง ขึ้นไป

9.3 ครั่ง

จำ�นวนตั้งแต่ 5 ต้น (ไม้ยืนต้น) ขึ้นไป

9.4 จิ้งหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือน

อย่างใด อย่างหนึ่ง จำ�นวนตั้งแต่ 30 ตารางเมตร ขึ้นไป

9.5 แมลงเศรษฐกิจอื่นๆ

ให้ใช้วิธีเทียบเคียงกับแมลงเศรษฐกิจข้างต้น และให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

10. ทำ�สารชีวภัณฑ์

มีโรงเรือนขั้นต่ำ� ขนาดตั้งแต่ 30 ตารางเมตร ขึ้นไป
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ภาคผนวก 9 อัตราแปลงไม้ผลไม้ยืนต้นต่อเนื้อที่เพาะปลูก 1 ไร่ (โดยประมาณหรือเป็นไปตามหลักวิชาการ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

กล้วยหอม
กล้วยไข่
กล้วยน้ำ�ว้า
กระท้อนเปรี้ยว
พันธุ์ทับทิม
พันธุ์ปุยฝ้าย
กาแฟ
พันธุ์โรบัสต้า
พันธุ์อราบิก้า
กานพลู
กระวาน
โกโก้
ขนุน
เงาะ
จำ�ปาดะ
จันทร์เทศ
ชมพู่
ทุเรียน
ท้อ
น้อยหน่า
นุ่น
บ๊วย
ปาล์มน้ำ�มัน
ฝรั่ง
พุทรา
เสาวรส
พริกไทย
พลู
มะม่วง
มะพร้าวแก่
มะพร้าวอ่อน
มะม่วงหิมพานต์
มะละกอ
(ยกร่อง)
(ไม่ยกร่อง)

200
200
200
25
25
25
170
170
400
20
100
150-170
25
20
25
25
45
20
45
170
25
45
22
45
80
400
400
100
20
20
20
45

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

100 ต้น
175 ต้น		
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มะนาว
มะปราง
มะขามเปรี้ยว
มะขามหวาน
มังคุด
ยางพารา
ลิ้นจี่
ลำ�ไย
ละมุด
ลางสาด
ลองกอง
ส้มโอ
ส้มเกลี้ยง
ส้มตรา
ส้มเขียวหวาน
ส้มจุก
สาลี่
สะตอ
หน่อไม้ไผ่ตง
หมาก
หม่อน
องุ่น
แก้วมังกร
แอปเปิล
อะโวคาโด
อินทผลัม
ยูคาลิปตัส

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

ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

ภาคผนวก 10 ลักษณะผลผลิตและหน่วยผลผลิต
กำ�หนดรายงานน้ำ�หนักผลผลิตของพืชแต่ละชนิดตามหลักเกณฑ์ของลักษณะผลผลิตที่จัดเก็บ และหน่วย
ผลผลิตที่กำ�หนด ดังนี้
- น้ำ�หนักของลำ�ต้น ใบ ดอก ฝัก ผล หรือเมล็ด
- น้ำ�หนัก สด หรือ แห้ง
- น้ำ�หนัก ฝักทั้งเปลือก หรือปอกเปลือก หรือสีฝัดแล้ว เป็นต้น
ชื่อพืช

ลักษณะผลผลิต

1. ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง เมล็ดข้าวเปลือกที่นวดออกจากรวงข้าวแล้ว	
			 ความชื้นไม่เกิน 14-15 %
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สีออกจากฝักแล้ว
		
ความชื้นไม่เกิน 14%
3. ข้าวฟ่าง
เมล็ดข้าวฟ่างที่สีออกจากช่อแล้ว	
		
ความชื้นไม่เกิน 14%
4. ถั่วเขียว
เมล็ดถั่วเขียวที่กะเทาะเปลือกออกจากฝักแล้ว
		
ความชื้นไม่เกิน 14% ความชื้นไม่เกิน 14%
5. ถั่วเหลือง
เมล็ดถั่วเหลืองที่กะเทาะเปลือกออกจากฝักแล้ว	
		
ความชื้นไม่เกิน 14% ความชื้นไม่เกิน 14%
6. ถั่วลิสง
เมล็ดถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง
7. อ้อยโรงงาน
ลำ�ต้นอ้อยที่ตัดใบและยอดออกแล้ว
8. มันสำ�ปะหลัง
หัวมันสดที่ผ่านการทำ�ความสะอาดเบื้องต้นแล้ว
9. ทานตะวัน
เมล็ดทานตะวันที่สีออกจากจานดอกแล้ว
		
ความชื้นไม่เกิน 14% ความชื้นไม่เกิน 14%
10. หอมแดง
หอมแดงแห้งทั้งต้นรวมใบ ณ 7 วัน (หอมแดงเหย้า)
11. กระเทียม
กระเทียมแห้งทั้งต้นรวมใบ ณ 90 วัน
12. หอมหัวใหญ่
หอมหัวใหญ่ตัดจุกแล้ว ณ 7 วัน
13. มันฝรั่ง
หัวมันฝรั่งสด
14. พริกไทย
เมล็ดพริกไทยดำ�
15. สับปะรด
ผลสดที่ตัดจุกและต้นออกแล้ว
16. กาแฟ
สารกาแฟ ความชื้นไม่เกิน 14 %
17. ปาล์มน้ำ�มัน
ผลปาล์มน้ำ�มันทั้งทะลาย
18. ยางพารา
ยางแผ่นดิบ
19. มะพร้าว
มะพร้าวผลแก่ทั้งเปลือก
20. พืชผักอื่น ๆ
ผลผลิตสด หลังทำ�ความสะอาดเบื้องต้นแล้ว
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หน่วยผลผลิต

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

ลักษณะผลผลิตและหน่วยผลผลิตของแมลงแต่ละชนิด
ที่ ชื่อแมลง
ลักษณะผลผลิต
				
1. ผึ้งพันธุ์
			
2. ผึ้งโพรง
			
3. ชันโรง
			
			
			
			
			
			
			
			
4. ครั่ง
			
			
			
			
			
			
5. จิ้งหรีด
			
			
			
			
6. ด้วงสาคู
			
			
			
			
			

น้ำ�ผึ้ง ที่ผ่านขบวนการย่อยภายในตัวผึ้งพันธุ์ ทำ�การบ่มจนของเหลวนั้น
มีความเข้มข้นสูง หรือมีความชื้นน้อยกว่า 20 %
น้ำ�ผึ้ง ที่ผ่านขบวนการย่อยภายในตัวผึ้งโพรง ทำ�การบ่มจนของเหลวนั้น
มีความเข้มข้นสูง จนน้ำ�ผึ้งบ่มสุก
น้ำ�ผึ้ง ที่ผ่านขบวนการย่อยภายในตัวชันโรง ทำ�การบ่มจนของเหลวนั้น
มีความเข้มข้นสูง จนน้ำ�ผึ้งบ่มสุก
พรอพอลิส พรอพอริสเป็นสารที่ชันโรงงานรวบรวมมาจากยางไม้ โดยเฉพาะยาง
ที่เคลือบอยู่บริเวณตาใบ มีลักษณะเป็นยางเหนียว สีน้ำ�ตาลส้มถึงแดง แล้วแต่ชนิด
ของต้นไม้
พันธุ์ชันโรง เป็นแมลงในวงศ์เดียวกับผึ้งมีพฤติกรรมเก็บน้ำ�หวานจากดอกไม้และ
ละอองเกสรแต่ไม่มีเหล็กใน มี 2 สกุล คือ Trigona และ Hypotrigona
สายพันธุ์ที่ส่งเสริม เช่น ชันโรงลาวีเซบ ชันโรงเพ็สดินาย ชันโรงขี้ย้าแดง
ชันโรงขี้ย้าดำ�
ครั่งดิบ (Stick Lac) เป็นครั่งที่ผู้เลี้ยงกะเทาะ หรือแกะออกจากกิ่งต้นไม้
ที่ใช้เลี้ยงครั่ง เหลือแต่เนื้อครั่ง จะมีวัตถุเจือปนอยู่หลายอย่าง เช่น ชัน สีครั่ง
ขี้ผึ้ง ซากของแม่ครั่งที่ตาย กิ่งหรือเปลือกไม้ เป็นต้น
พันธุ์ครั่งดิบ เป็นครั่งตัวเมียที่สมบูรณ์แก่เต็มที่ แต่ยังไม่ถึงระยะที่ครั่งออกตัว
ภายนอกของรังครั่งจะต้องหนาเกาะหุ้มรอบกิ่ง หรือเกือบรอบกิ่ง และเกาะยาว
ไปตามกิ่งไม่ขาดเป็นตอนๆ เมื่อบี้ดูภายในช่องรังจะมีตัวครั่งรูปร่างกลมซึ่งมีสีแดง
อยู่แสดงว่าครั่งยังมีชีวิตและสมบูรณ์ สามารถคัดไปทำ�พันธุ์ได้
ตัวจิ้งหรีด เป็นตัวจิ้งหรีดที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 35 -60 วัน เพศผู้จะมีปีกคู่หน้าย่น
สามารถทำ�ให้เกิดเสียงโดยการใช้ปีกคู่หน้าถูกัน เพศเมียจะมีอวัยวะวางไข่ยาว
แหลมคล้ายเข็มยื่นออกมาจากส่วนท้อง
ขันไข่จิ้งหรีด เป็นภาชนะสำ�หรับวางไข่จิ้งหรีด ใช้ดินร่วนปนทรายและแกลบเผา
หรือวัสดุอื่นๆ ใส่ขันสำ�หรับอาบน้ำ� ใช้เฉพาะในช่วงที่มีจิ้งหรีดตัวเต็มวัยที่จะวางไข่
ตัวหนอนด้วงสาคู เป็นตัวหนอนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 35 -40 วัน 	
มีสีเหลืองปนน้ำ�ตาล
พ่อแม่พันธุ์ด้วงสาคู เป็นตัวด้วงสาคูที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 90 -184 วัน
มีสีน้ำ�ตาลอมส้มหรือน้ำ�ตาลปนดำ�ปากยาวแบบบางมีงวงโค้ง ม ีจุดแต้มสีน้ำ�ตาลเข้ม
กระจายบริเวณด้านบนของอกปล้องแรก ตัวเมียมีงวงเรียวเล็กไม่มีแผงขน
ที่ปลายงวง ตัวผู้มีงวงสั้นอ้วนมีแผงขนที่ปลายงวง

85

หน่วย
ผลผลิต

หน่วยวัด

กิโลกรัม

รัง

กิโลกรัม

รัง

กิโลกรัม

รัง

กิโลกรัม

กิโลกรัม

รัง

รัง

กิโลกรัม

ต้น

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

บ่อ

		
ขัน
ขัน
กิโลกรัม

กาละมัง

คู่

คู่

ภาคผนวก 11 ตราสัญลักษณ์และตัวอย่างเมื่อประทับตราสัญลักษณ์ในสมุดทะเบียนเกษตรกร

ตัวอย่างเมื่อประทับตราสัญลักษณ์ในหน้าข้อมูลพื้นฐานของสมุดทะเบียนเกษตรกร
(ตราสัญลักษณ์ ขนาด 1 นิ้ว)
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ภาคผนวก 12 คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องพิมพ์ Passbook สมุดทะเบียนเกษตรกร
1. เป็นเครื่องพิมพ์สำ�หรับพิมพ์สมุดบัญชีโดยเฉพาะ (Passbook Printer) ระบบ DOT MATRIX
ขนาดไม่น้อยกว่า 24 หัวเข็ม
2. มีจอแสดงผลแบบ LCD และไฟบอกสถานะเครื่องพิมพ์
3. เครื่องพิม พ์ส ามารถปรับตั้ง ค่ า Configuration ได้ จ ากตั วเครื ่ อ งหรื อ สามารถปรั บ ตั ้ ง ค่ า
Configuration ได้จากการใส่กระดาษเข้าไปในเครือ่ งได้เป็นอย่างน้อย โดยแสดงค่า Configuration ผ่านจอแสดงผล
ของเครื่องพิมพ์หรือพิมพ์ค่า Configuration ได้จากตัวเครื่องพิมพ์
4. เป็นระบบการพิมพ์แบบแนวราบ (FLATBED) เพื่อป้องกันการติดขัดของเอกสารระหว่างพิมพ์
สามารถพิมพ์เอกสารทั้งในรูปแบบสมุด (PASSBOOK) และกระดาษธรรมดา ได้เป็นอย่างน้อย
5. สามารถทำ�งานร่วมกับระบบต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ โดยรูปแบบตัวอักษรที่พิมพ์
ออกมานั ้น ต้องเหมือนหรือคล้ายกับรูปแบบตัวอักษรที ่กรมส่งเสริมการเกษตรใช้อยู ่ และผ่านการทดสอบ
กับระบบงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสามารถพิมพ์งานได้อย่างถูกต้องตามกำ�หนด
6. สามารถปรับระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์และเอกสารโดยอัตโนมัติได้
7. สามารถวางสมุด หรือกระดาษธรรมดาที่ช ่องป้อนกระดาษตรงตำ�แหน่งใดก็ได้และสามารถ
สั่งพิมพ์ก่อนหรือหลังใส่สมุด หรือกระดาษธรรมดาได้
8. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 240 x 360 dpi
9. มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 370 CPS ใน Draft Mode (ที่ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว)
10. มีความกว้างของพื้นที่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 240 mm หรือ 94 ตัวอักษร ที่ 10 CPI ได้เป็นอย่างน้อย
11. สามารถตั้งการเว้นระยะระหว่างบรรทัดได้ที่ 1/6 นิ้ว ได้เป็นอย่างน้อย
12. สามารถพิมพ์ขนาดตัวอักษรต่อนิ้วได้ที่ 10 และ 12 CPI ได้เป็นอย่างน้อย
13. สามารถป้อนกระดาษความหนา 2 mm ได้เป็นอย่างน้อย
14. สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ตมาตรฐาน USB 2.0 ได้เป็นอย่างน้อย
15. มีหน่วยความจำ� (Buffer) ไม่น้อยกว่า 256 KB
16. สามารถพิมพ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลขได้เป็นอย่างน้อย
17. สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows 10 ได้เป็นอย่างน้อย และมี Software Driver
ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการได้
18. มีคมู่ อื การใช้งานภาษาไทย สายไฟฟ้า และสายเชือ่ มต่อเครือ่ งพิมพ์กบั คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ชุด
19. มีหมึกพิมพ์จำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด
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ที่ปรึกษา
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำ�รง
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม
นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้จัดทำ�
นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
		
นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย
		
นายพรชัย ทุราช
		
นายอรุณชัย ศิริทรัพย์
		
นายรังสี มุลิ
		
นายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์
		
นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์
		

ผู้อำ�นวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการ
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการ
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการ
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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