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นิยามศัพท์การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
อ้างอิงจากระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการข้ึน

ทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ให้นายทะเบียนกําหนดการข้ึนทะเบียนเกษตรกรเป็นรายสินค้า หรือราย
ครัวเรือนได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ี หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการข้ึนทะเบียนเกษตรกรให้เป็นไปตามท่ี
หน่วยงานรับข้ึนทะเบียนกําหนด รายละเอียดในภาคผนวก 2 

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับข้ึนทะเบียน จึงขอกําหนดนิยามศัพท์ในการข้ึนทะเบียน
เกษตรกร ดังน้ี 
นิยามศัพท์ท่ัวไป  

1. เกษตรกร หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีประกอบการเกษตร หรือนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์ในการประกอบ 
การเกษตร และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร  

2. ครัวเรือน หมายถึง บุคคลคนเดียว หรือหลายคนท่ีอาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานท่ีอยู่เดียวกันและจัดหา 
หรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจําเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน 

ทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร เม่ือถูกนําไปใช้เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐต่างๆ 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นมา กําหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน เท่ากับ 1 ครัวเรือน 

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

วัตถุประสงค์เพ่ือการบริโภคหรือจําหน่ายหรือใช้งานในฟาร์ม อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกัน 
ทั้งน้ี การประกอบการเกษตรท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรรับข้ึนทะเบียนและการคํานวณเน้ือท่ีข้ันตํ่า 

รายละเอียดในบทที่ 2 และภาคผนวกที่ 8 
5. นิติบุคคล หมายถึง นิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตร 
6. ผู้ขอข้ึนทะเบียน หมายถึง (1) บุคคลธรรมดา ซ่ึงประกอบการเกษตรและเป็นผู้ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

ในนามครัวเรือน (2) บุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจของนิติบุคคลให้เป็นผู้ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
ในนามนิติบุคคล 

7. หน่วยงานรับข้ึนทะเบียน หมายถึง ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ท่ีได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนให้ดําเนินการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

8. ผู้รับข้ึนทะเบียน หมายถึง เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้ทําหน้าท่ีรับข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร 

9. แบบคําร้อง หมายถึง เอกสารท่ีนายทะเบียนกําหนดข้ึนสําหรับใช้บันทึกข้อมูลเกษตรกรเพื่อเป็น 
หลักฐานการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
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นิยามศัพท์ในแบบ ทบก. 
1. หัวหน้าครัวเรือน หมายถึง เกษตรกรท่ีได้รับมอบหมายจากครัวเรือนเกษตรให้เป็นผู้แจ้งข้อมูล 

ข้ึนทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยไม่จําเป็นต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน 
2. อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการประกอบกิจกรรมน้ันๆ กรณีท่ีผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็น 

ผู้ท่ีมีเงินเดือนประจํา ให้ถือว่าอาชีพหลักคือรับเงินเดือนประจํา 
3. อาชีพรอง หมายถึง อาชีพท่ีใช้เวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่า 

บุคคลอาจมีอาชีพหลัก ไม่มีอาชีพรอง 
4. รับเงินเดือนประจํา หมายถึง อาชีพของบุคคลท่ีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พนักงานบริษัท ลูกจ้างท่ีรับเงินเป็นรายเดือน 
5. รับจ้างทางการเกษตร หมายถึง การรับจ้างดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องอยู่กับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  

เช่น ไถ พรวน ปลูก ดายหญ้า สูบนํ้า ใส่ปุ๋ย เก็บเก่ียว โดยได้รับค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นเงินสดหรือไม่เป็นเงินสด 
6. ประกอบธุรกิจการค้า หมายถึง การดําเนินกิจกรรมค้าขายภายใต้การบริหารจัดการและมีรายรับ 

รายจ่ายของตนเอง 
7. รับจ้างท่ัวไป หมายถึง การรับจ้างดําเนินกิจกรรมท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  

เช่น รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างขนส่ง เป็นต้น 
8. ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) หมายถึง การทําเกษตรสมัยใหม่ 

ในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ฯลฯ ที่มีความแม่นยําสูง 
เข้ามาช่วยในการทํางาน โดยให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด 

8.1 ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ หมายถึง การนําเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเข้ามาประยุกต์ใช้ภายใน 
โรงเรือนเป็นระบบปิด เพ่ือให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนได้ง่ายช้ืน เช่น อุณหภูมิความช้ืน 
ปริมาณแสงแดดท่ีพืชจะได้รับ เป็นต้น ซ่ึงจะถูกควบคุมโดยระบบโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ เหมาะสําหรับการปลูก
พืชเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่าสูง 

8.2 ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ   
ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ หมายถึง ระบบใดๆ หรือกลไกที่สามารถเร่ิมทํางานได้ด้วยตัวเอง  

โดยทํางานตามโปรแกรมท่ีวางไว้ เช่น ระบบรดนํ้าอัตโนมัติ ระบบตรวจวัดความช้ืนในดินโดยระบบอัตโนมัติ 
เป็นการใช้กลไกคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม จะทํางานถูกต้องต่อเม่ือมีการวางแผนเป็นระบบ  

ระบบเซ็นเซอร์กึ่งอัตโนมัติ หมายถึง ระบบท่ีทํางานคล้ายกับระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ 
แต่ไม่สามารถท่ีจะทํางานได้ด้วยตนเองตลอดครบวงจรของระบบ ต้องมีคนหรือระบบการทํางานอ่ืนๆ ท่ีสั่งการ
เข้ามาช่วยในการดําเนินงาน 

8.3 ระบบ IOT (Internet Of things) หมายถึง การท่ีอุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเช่ือมโยงทุกสิ่งทุกอย่าง 
สู่โลกอินเตอร์เน็ต ทําให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์ภายในโรงเรือนเพ่ือการเกษตร การสั่งการระยะไกลเพ่ือควบคุมการทํางานของระบบ
ให้นํ้าเพ่ือการเกษตร เป็นต้น 

9. สมาชิกในครัวเรือน หมายถึง สมาชิกผู้อยู่อาศัย กินและใช้เคร่ืองอุปโภคบริโภคร่วมกัน อาจเป็นสมาชิก
ในครัวเรือนตามทะเบียนบ้านหรืออยู่ต่างทะเบียนบ้านก็ได้  
  



คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 
 

  หน้า 3 

10. รายได้/หน้ีสิน ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ในปีท่ีผ่านมา (พฤษภาคม 2564  
ถึง เมษายน 2565) 
           10.1 รายได้ หมายถึง รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรและรายได้จากแหล่งอ่ืนๆ ท่ีได้รับในปีที่ผ่านมา    
(ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) 

  1) รายได้ในภาคเกษตร หมายถึง รายได้จากการประกอบกิจกรรมการเกษตร 
  2) รายได้นอกภาคเกษตร หมายถึง รายได้ท่ีมาจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่กิจกรรมการเกษตร 

             10.2 หน้ีสิน หมายถึง หน้ีท่ีกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ทั้งท่ีเป็นสถาบันการเงิน บุคคล และสถาบันต่าง  ๆ 
ท่ีไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น นายทุน พ่อค้า ในปีที่ผ่านมา 

   1) หน้ีสินในภาคเกษตร หมายถึง การกู้ยืมมาเพ่ือการลงทุนในการประกอบกิจกรรมการเกษตร 
       2) หน้ีสินนอกภาคเกษตร หมายถึง การกู้ยืมมาเพ่ือเป็นประโยชน์นอกเหนือจากการลงทุน 

ในการประกอบกิจกรรมการเกษตร เช่น การประกอบอาชีพอ่ืนๆ การบริโภค การศึกษา 
11. เคร่ืองจักรกลการเกษตร หมายถึง เครื่องจักรท่ีใช้ในงานเกษตร ซ่ึงอาจมีการใช้เพ่ือการอ่ืนด้วยก็ได้  

แบ่งเป็น 8 หมวด อธิบายเฉพาะบางรายการ ดังน้ี 
11.1 เครื่องต้นกําลัง หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้เป็นต้นกําลังขับเคลื่อน หรือฉุดลากเครื่องมือต่างๆ เช่น  

รถแทรกเตอร์ เครื่องยนต์เกษตรสูบเดียว รถไถเดินตาม เครื่องป่ันไฟ เป็นต้น 
1) เคร่ืองป่ันไฟ (Generator) หมายถึง อุปกรณ์กําเนิดไฟฟ้า ต้นกําลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือ 

เครื่องยนต์เบนซิน 
2) เครื่องยนต์เกษตรดีเซล (สูบเดียว) 9-14 แรงม้า หมายถึง เครื่องยนต์ต้นกําลังขนาด 1 สูบ ท่ีใช้

นํ้ามันดีเซล ใช้เป็นต้นกําลังในอุปกรณ์ในการทําการเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ รถไถเดินตาม เครื่องสูบนํ้า  
3) เครื่องยนต์เกษตรเบนซิน หมายถึง เครื่องยนต์ต้นกําลังขนาด 1 สูบ ท่ีใช้นํ้ามันเบนซิน  

ใช้เป็นต้นกําลังในอุปกรณ์ในการทําการเกษตร เช่น เครื่องสูบนํ้า เครื่องป่ันไฟ 
4) เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ เซลล์สุริยะ (Solar cell) หรือ เซลล์โฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic cell) 

หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าซ่ึงทําหน้าท่ีแปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า  
11.2 เครื่องมือเตรียมดิน หมายถึง อุปกรณ์เตรียมดินเพ่ือการเพาะปลูก ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ 

หรือมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัว 
1) ผาลไถ 3-4 จาน หรือ ไถบุกเบิก หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ใช้ไถเตรียมดินข้ันแรก 

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

ผาลไถมีจํานวน 5 จาน 6 จาน หรือ 7 จาน 
3) ไถระเบิดดินดาน (ริปเปอร์) หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ใช้ไถทําลายช้ันดินดาน 

ขาไถระเบิดดินดานมีจํานวน 1 – 5 ขา  
4) ไถหัวหมู หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ใช้ไถเตรียมดินข้ันแรก ผาลไถมีจํานวน  

1 จานข้ึนไป 
5) พรวน 2 แถว หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ใช้ไถย่อยดิน จานพรวน มีจํานวน  

20 จานข้ึนไป 
6) รถตีดิน (แบบตีนตะขาบ) หมายถึง เครื่องต้นกําลังท่ีใช้ขับเครื่องมือเตรียมดินแบบโรตารี่

เคลื่อนท่ีโดยล้อแบบตีนตะขาบ 
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7) จอบหมุน (โรตารี่) ติดท้ายรถแทรกเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ใช้ไถย่อยดิน 
ทํางานในลักษณะการหมุนตีดิน โดยต่อพ่วงจากเพลาอํานวยกําลังของรถแทรกเตอร์ 

8) เครื่องมือปรับหน้าดิน (Land Leveling) หมายถึง เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการผิวหน้าดินเดียวกัน 
ท่ียังมีความต่างระดับ ให้มีความราบเรียบและมีระดับที่สมํ่าเสมอกันมากข้ึน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดการ
เพาะปลูกดีข้ึน ต้นพืชมีการเจริญเติบโตท่ีสมํ่าเสมอกันท้ังแปลง  

11.3  เครื่องปลูก/เครื่องมือหยอด หมายถึง เครื่องปลูก หรือเครื่องหยอด ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ 
หรือมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัว 

1) เคร่ืองเพาะกล้า หมายถึง เครื่องมือท่ีทําการผลิตกล้าข้าวใช้กับเครื่องดํานา 
2) รถดํานาแบบเดินตาม หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกกล้าข้าว ใช้คนเดินตามเครื่องปลูก  

เครื่องต้นกําลังเป็นเครื่องยนต์สูบเดียว 
3) รถดํานาแบบน่ังขับ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปลูกกล้าข้าว เครื่องต้นกําลังเป็นเครื่องยนต์สูบเดียว 

ใช้คนน่ังขับเครื่องปลูก เครื่องยนต์ต้นกําลังมีจํานวน 2-3 สูบ 
4) เครื่องหยอดข้าว หมายถึง อุปกรณ์ใช้ในการปลูกข้าว แบบติดท้ายรถไถเดินตาม หรือติดท้ายรถแทรกเตอร์ 
5) เคร่ืองพ่น/หว่านข้าว หมายถึง อุปกรณ์ใช้ในการปลูกข้าวแบบเคร่ืองยนต์สะพายหลัง ทํางาน 

โดยอาศัยแรงลมจากเครื่องยนต์ในการหว่านข้าว หรือแบบท่ีใช้ต่อพ่วงท้ายแทรกเตอร์ 
6) เครื่องปลูกมันสําปะหลัง หมายถึง อุปกรณ์ใช้ในการปลูกท่อนพันธ์ุมันสําปะหลังต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ 
7) เคร่ืองปลูกอ้อย หมายถึง อุปกรณ์ใช้ในการปลูกท่อนพันธ์ุอ้อยต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ 
8) เคร่ืองปลูกข้าวโพด หมายถึง อุปกรณ์ใช้ในการปลูกข้าวโพดต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ 

11.4  เครื่องมือดูแลรักษา หมายถึง เครื่องมือดูแลรักษาพืช ประเภทเครื่องพ่นยา เครื่องใส่ปุ๋ย ฯลฯ  
ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ หรือ มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัว 
        1) โดรน (DRONE) หมายถึง เครื่องมือท่ีจัดอยู่ในประเภทอากาศยานไร้คนขับ พัฒนานํามาใช้ใน
หลายรูปแบบ เช่น การนําโดรนมาติดกล้องเพื่อสามารถถ่ายภาพมุมสูง เก็บข้อมูลภูมิศาสตร์ โดรนปฏิบัติการ
พ่นสารเคมี ปุ๋ย ฮอร์โมนพืช เป็นต้น  
        2) เครื่องตัดหญ้า หมายถึง เครื่องช่วยตัดและลดความสูงของหญ้า 
        3) เครื่องสางใบอ้อย หมายถึง เครื่องท่ีใช้สางใบอ้อย จะทําก่อนการเก็บเก่ียวอ้อยประมาณ 2 เดือน 
เพ่ือให้แรงงานเข้าตัดอ้อยได้สะดวก โดยไม่ต้องเผา 

11.5  เครื่องมือเก็บเกี่ยว 
       1) เครื่องตัดอ้อยเป็นลํา หมายถึง เครื่องตัดอ้อยท่ีไม่มีระบบตัดเป็นท่อนสั้น  ๆต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ 
       2) รถตัดอ้อยเป็นท่อน หมายถึง รถตัดอ้อยท่ีมีระบบตัดเป็นท่อน 
11.6  เครื่องสูบนํ้า 

 1) เครื่องสูบนํ้าใช้เครื่องยนต์ หมายถึง เครื่องสูบนํ้าท่ีใช้ต้นกําลังเป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน หรือ 
เครื่องยนต์ดีเซล  

   2) เครื่องสูบนํ้าใช้ไฟฟ้า หมายถึง เครื่องสูบนํ้าท่ีใช้ต้นกําลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า  
        3) เคร่ืองสูบนํ้า หมายถึง บ่อบาดาล/บ่อตอก เครื่องสูบนํ้าท่ีสูบนํ้าจากนํ้าใต้ดิน 

11.7  รถบรรทุกการเกษตร ไม่รวมถึงรถกระบะ (รถป๊ิกอัพ) 
11.8  เครื่องมือหลังการเก็บเก่ียว  

 เครื่องสับย่อย หมายถึง เครื่องลดขนาดเศษก่ิงไม้ใบไม้ให้เล็กลงเพ่ือเหมาะแก่การนําไปใช้ประโยชน์ 
เช่น ทําปุ๋ย ถ่านอัดแท่ง อาหารสัตว์ เป็นต้น 
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12. แปลง หมายถึง ผืนท่ีดินท่ีประกอบการเกษตรขนาดย่อยสุดท่ีสามารถจําแนกได้  ในกรณีเอกสารสิทธ์ิ 
ฉบับเดียวแต่มีการแบ่งแยกท่ีดินประกอบการเกษตรกันอย่างชัดเจน ให้จําแนกเอกสารสิทธ์ิฉบับน้ัน 
ออกเป็นคนละแปลง 

13. การถือครองท่ีดิน หมายถึง สิทธิในการครอบครองหรือใช้ที่ดินเพ่ือทําการเกษตร ในลักษณะต่างๆ  
ของผู้ถือครอง อาจเป็นเน้ือท่ีของตนเอง หรือเป็นเน้ือท่ีไม่ใช่ของตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  
ของครัวเรือน เช่า และอื่นๆ ตามรายละเอียด ดังน้ี 

13.1  ของครัวเรือน หมายถึง ที่ดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิตามกฎหมายหรือเอกสารแสดงว่าได้เข้าถือครอง  
เช่น โฉนด น.ส.4  น.ส.3  ส.ป.ก.4-01  ส.ค.1  กสน.5 และ สทก.1 เป็นต้น ท่ีครอบครองโดยคนในครัวเรือน 

13.2  เช่า หมายถึง ท่ีดินท่ีเช่าจากผู้อ่ืนโดยจ่ายค่าเช่าเป็นเงินสดหรือผลผลิต ตามแต่จะตกลง 
หรือทําสัญญากับเจ้าของท่ีดิน  

13.3  อ่ืนๆ หมายถึง ท่ีดินท่ีผู้ถือครองเข้าไปทําการเกษตร โดยไม่มีกรรมสิทธ์ิหรือไม่ได้จ่ายค่าเช่า 
 เช่น ที่ดินท่ีบุคคลอ่ืนอนุญาตให้ทําประโยชน์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน 

14. นิยามศัพท์เอกสารสิทธ์ิในที่ดิน หมายถึง ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิตามกฎหมายหรือเอกสารท่ีแสดงว่า 
ได้เข้าถือครอง เช่น โฉนด น.ส.4 น.ส.3 ส.ป.ก.4-01 ส.ค.1 กสน.5 และ สทก.1 เป็นต้น โดยความหมาย 
ของเอกสารสิทธ์ิบางชนิด ดังน้ี 

14.1 น.ส.3 หนังสือรับรองการทําประโยชน์ หรือ มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497  
ได้ให้ความหมายว่าเป็น หนังสือคํารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่า ได้ทําประโยชน์ในท่ีดินแล้ว จะต้อง 
เป็นท่ีดินท่ีผู้มีสิทธ์ิในที่ดินได้ครอบครองและทําประโยชน์แล้ว และเป็นท่ีดินที่สามารถออกหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน์ ได้ตามกฎหมาย คือ จะต้องไม่ใช่ที่ดินท่ีราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางนํ้า ทางหลวง 
ทะเลสาบ ท่ีชายตลิ่ง ที่เขา ท่ีภูเขา ท่ีเกาะ ในการดําเนินการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีจะออกให้แก่ผู้ครอบครองท่ีดินท่ีได้ทําประโยชน์ในท่ีดินครบตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายได้กําหนดไว้   
การออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์มีความสําคัญแก่ราษฎรเป็นอย่างมากเพราะสามารถจะใช้เป็นหลักฐาน
ในการแสดงการครอบครองของเจ้าของท่ีดิน แต่การออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์จะต้องมีการรังวัด
ตรวจสอบจํานวนเน้ือท่ีให้แน่นอนและมีการปักหลักกําหนดเขตท่ีดิน โดยหนังสือรับรองการทําประโยชน์มี 3 แบบ ดังน้ี 

(1) แบบ น.ส.3 ก. ใช้ในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในท้องท่ีท่ีมีระวางรูปถ่ายทางอากาศ 
(2) แบบ น.ส.3 ข. ใช้ในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในท้องท่ีท่ีไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ 
(3) แบบ น.ส.3 ใช้ในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในท้องท่ีอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว้ข้างต้น 

14.2  ส.ป.ก.4 คือ หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดินในท่ีของรัฐไม่ใช่เอกสาร 
แสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน จะไม่สามารถโอนสิทธ์ิการทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีให้แก่บุคคลอ่ืนได้ ยกเว้น คู่สมรส บุตร เท่าน้ัน  
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 
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14.3  กสน. เป็นหนังสือแสดงการทําประโยชน์ ซ่ึงออกให้นิคมสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ. จัดท่ีดิน 

เพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 การได้สิทธ์ิในท่ีดินของสมาชิกนิคมสหกรณ์ การจัดการท่ีดินลักษณะน้ี  
กฎหมายมุ่งท่ีจะให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับการจัดสรรท่ีดินท่ีได้รับกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (โฉนดท่ีดินหรือตราจอง 
ท่ีตราว่าได้ทําประโยชน์แล้ว) หรือสิทธ์ิครอบครอง (น.ส.3) เม่ือสมาชิกนิคมสหกรณ์น้ันๆ ปฏิบัติตามกฎหมายไว้ คือ 
                     (1) เม่ือสมาชิกนิคมสหกรณ์ได้ทําประโยชน์ท่ีดินแล้ว 

(2) เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(3) ชําระเงินค่าช่วยทุนรัฐบาลเรียบร้อย 
(4) ชําระหน้ีเกี่ยวกับกิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว  

สมาชิกนิคมสหกรณ์ท่ีปฏิบัติครบตามหลักเกณฑ์ ท้ัง 4 ข้อ ดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จะออกหนังสือ 
แสดงการทําประโยชน์ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์น้ัน ๆ เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ เม่ือได้รับอนุญาตแล้วสมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้น้ันก็สามารถนําหลักฐานดังกล่าวไปออกโฉนดท่ีดิน 
หรือ น.ส. 3 ผู้ได้มาซ่ึงท่ีดินจะโอนท่ีดินไปให้ผู้อ่ืนไม่ได้ นอกจากตกทอดทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณ์ท่ีเป็น
สมาชิกอยู่ และภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ท่ีดินน้ันไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีด้วย  

14.4  น.ค. มี 2 แบบ คือ น.ค.1 และ น.ค. 3   
(1) น.ค. 1 คือ ท่ีดินเขตนิคม การเข้าครอบครองทําประโยชน์ กรรมสิทธ์ิเป็นของรัฐ 
(2) น.ค. 3 เป็นเอกสารท่ีออกสืบเน่ืองจาก น.ค.1 ซ่ึงเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ 

ในเขตนิคมสร้างตนเอง โดยกรมประชาสงเคราะห์ (ปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) จะเป็นผู้ออกให้ กับบุคคล
ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกนิคมตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดท่ีดิน เพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511
ต่อมาเม่ือสมาชิกของนิคมได้เข้าทําประโยชน์ในท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตเกินกว่า 5 ปี ได้ชําระเงินช่วยทุนท่ีรัฐบาลได้ลงไปแล้ว 
และชําระหน้ีสินเก่ียวกับกิจการนิคมให้ทางราชการแล้ว ก็จะได้รับหนังสือแสดงการทําประโยชน์ (น.ค.3)  
เป็นหลักฐาน สมาชิกนิคมสร้างตนเองที่ได้รับ หนังสือแสดงการทําประโยชน์ (น.ค.3) แล้ว มาตรา 11 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 บัญญัติให้สามารถนําหลักฐานดังกล่าวขอโฉนดท่ีดิน
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินได้ ถ้าเป็นการขอออกโฉนดท่ีดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
จะต้องย่ืนคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีที่สํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา หรือสํานักงานท่ีดิน
ส่วนแยกที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตอํานาจถ้าเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
ตามมาตรา 58 ทวิ วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้เข้าไปดําเนินการเดินสํารวจรังวัด
ออกโฉนดท่ีดินในเขตนิคมสร้างตนเอง และได้เข้าไปทําการสํารวจรังวัดถึงที่ดินของผู้ใด หากผู้น้ันมีหลักฐาน 
น.ค.3 ก็สามารถนํา น.ค.3 เป็นหลักฐานในการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินได้ โฉนดท่ีดินท่ีได้ออกจากหลักฐาน 
น.ค.3 จะถูกกําหนดห้ามโอน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับโฉนดท่ีดิน เว้นแต่ตกทอดทางมรดก และในกําหนดเวลา
ห้ามโอนน้ีที่ดินไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี ท้ังน้ี ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 
พ.ศ. 2511 

14.5  ส.ท.ก. คือ หนังสืออนุญาตให้ทําประโยชน์ได้ถูกต้องตามกฎหมายในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ 
เป็นการช่ัวคราว ได้คราวละ 5 ปี ออกโดยกรมป่าไม้ สามารถตกทอดได้ทางมรดก แบ่งเป็น  

(1) ส.ท.ก. 1 ก. อนุญาตให้ทําประโยชน์ ได้ไม่เกิน 20 ไร่ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในคราวแรก 
(2) ส.ท.ก. 2 ก. คือ ท่ี ส.ท.ก. 1 ก แต่เสียค่าธรรมเนียม ในคราวต่อมา  
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ดังน้ัน หาก ส.ท.ก. 1 ก ฉบับใดท่ีมีอายุเกิน 5 ปี ในวันท่ีข้ึนทะเบียนให้สันนิษฐานว่าอาจเปลี่ยนแปลงเป็น ส.ท.ก.2 ก  
ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบให้ละเอียด สําหรับ ส.ท.ก.1 ขออนุญาตเพ่ือการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นทําประโยชน์ ไม่เกิน 35 ไร่ 
และไม่ควรมีไม้ยืนต้นน้อยกว่า 20 ต้นต่อไร่ 

14.6 ส.ค.1 คือใบแจ้งการครอบครองที่ดิน เป็นหลักฐานว่าตนครอบครองท่ีดินแปลงใดอยู่  
(ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค. 1 อีกแล้ว) ส.ค. 1 ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธ์ิท่ีดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานท่ีทางราชการออกให้
เพียงแต่เป็นการแจ้งการครอบครองท่ีดินเท่าน้ัน ดังน้ัน ส.ค. 1 จึงทําการโอนกันได้เพียงแต่แสดงเจตนา 
สละการครอบครองเท่าน้ัน และไม่ยึดถือ พร้อมส่งมอบให้ผู้รับโอนก็ถือว่าเป็นการโอนกันโดยชอบแล้ว ผู้มี ส.ค.1  
มีสิทธ์ินํามาขอออกโฉนด หรือ น.ส.3 น.ส.3 ก และ น.ส.3 ข ได้ตามเงื่อนไขของทางราชการ 

15. พ้ืนท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรมีการทํากิจกรรมการเกษตรในพื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 
แต่อนุโลมให้เกษตรกรสามารถข้ึนทะเบียนได้ เพ่ือให้ทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร และ
ประมาณการผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยจะต้องมีผู้นําชุมชนเป็นผู้รับรองการ
เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี และเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนต้องไม่อ้างกรรมสิทธ์ิ หรือถือครองพ้ืนท่ีน้ัน ทั้งน้ี ให้รวมถึง
พ้ืนท่ีในเขตป่าไม้ ป่าอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน และให้หมายรวมถึงประเภทเอกสาร
ดังต่อไปน้ีด้วย  

(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) หนังสืออนุญาตให้ใช้ท่ีดินของรัฐแก้ไขความยากจน 
(12) บันทึกข้อตกลงการให้ใช้ท่ีดินของส่วนราชการ 
(13) ใบรับเงินบํารุงท้องท่ี ภ.บ.ท. 5 / ภ.บ.ท. 6 และ ภ.บ.ท. 11 
(14) พ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธิ์แต่ไม่สามารถนําเอกสารหลักฐานซ่ึงแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน หรือหนังสือ

อนุญาตจากเจ้าของท่ีดิน หรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ ให้เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรได้
เข้าครอบครองทํากิจกรรมการเกษตรอยู่ มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีได้  

หากมีการประมวลผลจัดส่งข้อมูลเพ่ือเข้าร่วมโครงการ มาตรการต่างๆ พ้ืนท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิและ
ประเภทเอกสารท่ีอยู่ในกลุ่มน้ี จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ซ่ึงจะได้รับสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการ มาตรการ 
หรือไม่ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ มาตรการน้ันๆ 
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16. เขตชลประทาน หมายถึง เขตพื้นท่ีของการพัฒนาทรัพยากรนํ้า โดยการจัดสรรนํ้าเพื่อใช้ประโยชน์ 

ในด้านเกษตรกรรม ดังน้ัน พ้ืนท่ีการเกษตรจึงถูกตีความให้อยู่ในหรือนอกเขตชลประทาน อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน 
16.1 นอกเขตชลประทาน หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการเพาะปลูกพืชท่ีอยู่นอกเขตชลประทาน 
16.2 ในเขตชลประทาน หมายถึง พ้ืนท่ีที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชท่ีอยู่ในเขตท่ีมีชลประทาน 

17. แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร หมายถึง แหล่งนํ้าท่ีเกษตรกรสามารถนําไปใช้เพ่ือการเพาะปลูกในแต่ละแปลงปลูก  
ในปีการผลิตท่ีผ่านมาว่าเป็นของตนเองหรือเป็นของสาธารณะ ซ่ึงแต่ละแปลงปลูกสามารถมีแหล่งนํ้ามากกว่า 1 แหล่ง 

17.1 บ่อนํ้าต้ืน หมายถึง แหล่งนํ้าผิวดินท่ีสามารถขุดนํานํ้ามาใช้รวมถึงลักษณะบ่อนํ้าท่ีใส่ปลอกซีเมนต์  
ไม้ คอนกรีต หรือบ่อดินถาวรท่ีใช้เป็นประจํา 

17.2 บ่อบาดาล หมายถึง รูหรือปล่องที่เจาะถึงช้ันนํ้าใต้ดิน ท่ีสามารถนํานํ้าข้ึนมาใช้มีความลึก 
จากผิวดิน ไม่น้อยกว่า 10 เมตร 

17.3 สระนํ้า หมายถึง แหล่งนํ้าผิวดินที่ถูกกักเก็บในพ้ืนท่ีลุ่ม สระท่ีขุดเป็นที่เก็บกักนํ้า 
17.4 ไม่มีแหล่งนํ้าสําหรับเพาะปลูก หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีไม่มีแหล่งนํ้าในการเพาะปลูกท้ังท่ีเป็นของตนเอง 

และแหล่งนํ้าสาธารณะ 
18. วิธีการให้นํ้า  

18.1 สปริงเกลอร์ หมายถึง ระบบให้นํ้าแบบฝนโปรย จ่ายนํ้าเป็นวงกว้าง ประมาณ 9 – 24 เมตร 
18.2 มินิสปริงเกลอร์ หมายถึง ระบบให้นํ้าแบบฝนโปรย จ่ายนํ้าเป็นวงกว้าง ประมาณ 4 – 8 เมตร 
18.3 นํ้าหยด หมายถึง ระบบการให้นํ้าแบบเฉพาะจุด เป็นระบบท่ีใช้แรงดัน 5 - 10 เมตร  

อัตราการไหลของหัวปล่อยนํ้า 2 - 8 ลิตรต่อช่ัวโมง 
19. ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ท่ีต้ังแปลง/ฟาร์ม ในระบบทะเบียนเกษตรกร คือ ค่าตัวเลข X Y และ Zone  

(ในระบบพิกัดแบบ UTM) หรือ ค่าตัวเลข ละติจูด (Latitude) ลองจิจูด (Longitude) (ในระบบพิกัดแบบ GCS) 
ท่ีเป็นค่าบอกตําแหน่งบนพ้ืนผิวโลกของแปลงกิจกรรมท่ีมาข้ึนทะเบียนเกษตรกร โดยได้ค่าพิกัดจากเครื่อง GPS 
/GPS Application ในโทรศัพท์ Smartphone / โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์อ่ืน  ๆเช่น QGIS, Google Earth เป็นต้น  
            พิกัดระบบ UTM พ้ืนที่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่ใน Zone 47 โดยมีค่าตัวเลขโดยประมาณของ
ค่า X ต้ังแต่ 320,000 จนถึง 820,000 และค่า Y ต้ังแต่ 618,000 จนถึง 2,227,000 ส่วนพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใน Zone 48 
จะเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้บางส่วน จะมีค่าตัวเลขโดยประมาณ
ของค่า X ตั้งแต่ 180,000 จนถึง 569,000 และค่า Y ตั้งแต่ 666,000 จนถึง 2,040,000 ตัวอย่างค่าพิกัด
กลางแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรท่ีจังหวัดนครสวรรค์ มีค่า X : 620306 Y : 1735351 Zone = 47 และค่าพิกัด
กลางแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรท่ีจังหวัมหาสารคาม มีค่า X : 318309 Y : 1789832 Zone = 48 
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   พิกัดระบบ GCS (ละติจูด ลองจิจูด) จะไม่มีการกรอกค่า Zone จะกรอกเพียงค่า ละติจูด (Latitude) 
และ ลองจิจูด (Longitude) ท่ีเป็นหน่วยทศนิยม 4 ตําแหน่งขึ้นไปเท่าน้ัน ซ่ึงค่าละติจูดน้ัน มีค่าระหว่าง 
5.5000 – 20.5000 ส่วนค่าลองจิจูดน้ัน มีค่าระหว่าง 96.5000 – 106.0000 ตัวอย่างค่าพิกัดกลางแปลง
เพาะปลูกของเกษตรกรท่ีจังหวัดนครราชสีมา มีค่าละติจูด = 15.0612 และค่าลองจิจูด = 102.0845 
 
ตารางแสดงค่าพิกัดท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีและโซนท่ีครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย 

 Zone 47 Zone 48 

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

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

จังหวัดภายใน ZONE จังหวัดภายใน สสก.1 ทั้งหมด 

จังหวัดภายใน สสก.4 ยกเว้น จ.เลย
(บางส่วน) จ.หนองบัวลําภู (บางส่วน)  
จ.ขอนแก่น (บางส่วน) จ.ชัยภูมิ (บางส่วน)  
จ.นครราชสีมา (บางส่วน) 

 จังหวัดภายใน สสก.2 ทั้งหมด 

  
 

จังหวัดภายใน สสก.3  
ยกเว้น จ.ตราด (ท้ังจังหวัด) 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. สวนเด่ียว หมายถึง การเพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นรวมถึงพืชกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีการเพาะปลูกชนิดเดียว  
ในแปลง/พ้ืนท่ีน้ันๆ มีอาณาเขตของสวนเด่นชัด สามารถบอกจํานวนต้นและเน้ือท่ีของไม้ผล ไม้ยืนต้นได้ 

21. สวนแซม หมายถึง การปลูกพืชต้ังแต่ 2 ชนิดข้ึนไปบนพื้นท่ีเดียวกันในเวลาเดียวกัน โดยปลูกพืชแซม 
ลงในระหว่างแถวของพืชหลัก 
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การพิจารณาสวนแซม (ไม้ผลไม้ยืนต้นเป็นพืชหลัก ปลูกแซมด้วยพืชอายุสั้น-พืชล้มลุก) 
1) พืชแซมท่ีต้องการแสงมาก เช่น ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าเลี้ยงสัตว์ สับปะรด  

ปลูกแซมได้ไม่เกิน 4 ปีแรกของการปลูกพืชหลัก กรณีพืชแซมท่ีเป็นพืชเกื้อกูลกันจะไม่กําหนดระยะเวลาการแซม 
2) การคิดพ้ืนท่ีปลูกของพืชแซม 

- กรณีพืชหลัก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น แซมด้วยพืชอายุสั ้น (เฉพาะ 
พืชแซมท่ีต้องการแสงมาก เช่น ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าเลี้ยงสัตว์ สับปะรด) หรือพืชอายุ
มากกว่า 1 ปี หรือไว้หน่อไว้ตอ สามารถคงพ้ืนท่ี 1 - 4 ปี โดยคิดท่ีร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ีปลูกของพืชหลัก 

- กรณีพืชหลักเป็นไม้ผล ไม้ยืนต้น ต่างๆ เช่น มังคุด มะพร้าว แซมด้วยพืชท่ีเกื้อกูลกัน สามารถ 
ปลูกได้เต็มพ้ืนท่ี 

22. สวนผสม หมายถึง การเพาะปลูกพืชหลายชนิดปะปนกัน ในพ้ืนท่ีเดียวกัน มีอาณาเขตของสวนท่ีแน่นอน 
แต่ระยะปลูกของพืชแต่ละชนิดไม่แน่นอน และอาจมีการเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าร่วมด้วย 

การคิดพ้ืนท่ีปลูกของสวนผสมหากเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นให้นับเป็นจํานวนต้น  
23. การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ หมายถึง แมลงท่ีสามารถนํามาเล้ียงเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรและสร้าง 

มูลค่าทางเศรษฐกิจท้ังระดับชุมชนหรือระดับประเทศ  
24. เกษตรกรรมย่ังยืน (Sustainable agriculture) หมายถึง การทําการเกษตรท่ีตอบสนองต่อความต้องการ 

ของผู้บริโภค เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม และความสมดุลของสภาพธรรมชาติ เป็นระบบการผลิตทางการเกษตร
หรือระบบฟาร์มในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับภูมินิเวศของแต่ละพ้ืนท่ี จัดเป็นระบบการผลิตท่ีเหมาะสม 
(Appropriate production system) ซ่ึงจําแนกตามลักษณะการผลิตว่าจะเน้นหนักด้านใด หรือมีจุดเด่นท่ีต่างกัน
ออกไปอย่างไร มีรูปแบบระบบเกษตรกรรม 5 รูปแบบ ได้แก่ 

24.1 เกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่าสองกิจกรรมข้ึนไป 
ในเวลาเดียวกัน และกิจกรรมเหล่าน้ีเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้มากข้ึนจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท่ีดินท่ีมีจํากัด ในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- มีกิจกรรมการเกษตรต้ังแต่ 2 ชนิดข้ึนไป ต้องทําในเวลาและสถานท่ีเดียวกัน  
- เกิดการเกื้อกูลกันอย่างต่อเน่ืองระหว่างกิจกรรม เช่น พืชกับพืช ปลากับปลา สัตว์กับปลา  

พืชกับสัตว์ ฯลฯ 
- ก่อให้เกิดความม่ันคงด้านรายได้ มีรายได้สมํ่าเสมอ 

24.2 เกษตรอินทรีย์ (Organic farming) เน้นหนักการใช้วิธีการจัดการภายในฟาร์ม โดยเฉพาะ 
การใช้ปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เสริมสร้างความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เน้นการปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ  

- ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต 
- เพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และจุลินทรีย์ 
- ควบคุมการกําจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ กายภาพ  
- ไม่เป็นพืชตัดแต่งพันธุกรรม (GMO) 

24.3 เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) เน้นหนักการทําเกษตรท่ีไม่รบกวนธรรมชาติ หรือรบกวน 
ให้น้อยท่ีสุดที่จะทําได้ โดยการไม่ไถพรวน ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และไม่กําจัดวัชพืช แต่สามารถ 
มีการคลุมดินและใช้ปุ๋ยพืชสดได้  

- ระบบเกษตรกรรมท่ีเกื้อกูลกับระบบธรรมชาติ 
- ไม่ไถพรวนดิน 
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- การไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือทําปุ๋ยหมัก 
- ไม่กําจัดวัชพืช 
- ไม่ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช 
- เป็นพ้ืนที่ทําการเกษตรไม่ใช่พ้ืนที่รกร้าง 

24.4  เกษตรทฤษฎีใหม่ (New theory agriculture) เน้นหนักการจัดการทรัพยากรนํ้าในไร่นา 
ให้เพียงพอเพ่ือผลิตพืชอาหาร โดยเฉพาะข้าวเอาไว้บริโภคในครัวเรือน รวมทั้งมีการผลิตอ่ืน ๆ เพ่ือบริโภค 
และจําหน่ายส่วนท่ีเหลือแก่ตลาด เพ่ือสร้างรายได้อย่างพอเพียง  

- เกษตรกรรายย่อยท่ีมีท่ีดินทํากินน้อย 
- มีแหล่งนํ้าในไร่นา และมีนํ้าใช้เพียงพอสําหรับกิจกรรมการเกษตร 
- มีกิจกรรมการผลิตหลายชนิดโดยแบ่งพ้ืนท่ีเป็น 4 ส่วน 1) ขุดสระเก็บกักนํ้า 2) ปลกูข้าวเพ่ือให้

มีข้าวในการบริโภค 3) ไม้ผล ไม้ยืนต้น 4) สิ่งปลูกสร้าง เช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรือน ฉาง 
- ผลผลิตใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 

24.5 วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม (Agroforestry) รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการผลิต 
ทางการเกษตรแบบผสมผสาน ระหว่างด้านป่าไม้ควบคู่กับการเพาะปลูกพืชเกษตร และครอบคลุมถึงการผลิต
ทางด้านปศุสัตว์และการประมง ภายในพื้นที่หน่ึงๆ โดยเน้นการจัดการนิเวศเกษตรเลียนแบบระบบนิเวศ
ธรรมชาติของป่าไม้ 

- เป็นการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน 
- กิจกรรมการผลิตด้านป่าไม้ควบคู่กับการเพาะปลูกพืชเกษตร  
- มีต้นไม้ใหญ่และพืชหลายระดับ 
- มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

25. การรับรองมาตรฐานและหน่วยงานรับรอง 
25.1 ระบบ PGS 

    ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม หรือ PGS (Participatory Guarantee System) เป็นระบบ
การรับรองคุณภาพโดยชุมชน การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง และต่อเน่ืองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน 
ภายใต้หลักการพ้ืนฐาน ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน การเป็นเครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตสามารถเลือกใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหน่วยรับรองใดก็ได้มาเป็นมาตรฐานอ้างอิง  
โดยมีองค์กรเครือข่าย PGS เป็นหน่วยงานให้การรับรอง 

25.2 มาตรฐาน Organic Thailand 
    สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ได้กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหน่าย
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 1 – 2552) เป็นมาตรฐานท่ัวไป ซ่ึงครอบคลุม 
ถึงผลิตผลท่ีได้จากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ต้ังแต่ระบบการผลิต การแปรรูป การบรรจุ การแสดง
ฉลากและการจําหน่าย ประกอบด้วยข้อกําหนด 9 ข้อ ได้แก่ 1) การเลือกพ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์ 2) การวางแผน
ผลิตพืชอินทรีย์ 3) การเลือกพันธ์ุ 4) การจัดการและปรับปรุงบํารุงดิน 5) การจัดการศัตรูพืช 6) การเก็บเก่ียว
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 7) การบรรจุหีบห่อ เก็บรักษา และขนส่ง 8) การแสดงฉลาก และการกล่าวอ้าง  
9) การบันทึกข้อมูลการผลิตและการทวนสอบ โดยมีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นหน่วยงานให้การรับรอง 
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25.3 มาตรฐาน IFOAM 
    สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture 

Movements – IFOAM) ได้จัดทํามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ซ่ึงปัจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกยอมรับ
เป็นเกณฑ์มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ข้ันตํ่าสําหรับสินค้าอินทรีย์เพ่ือการนําเข้า เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น โดยสหพันธ์ฯ ได้จัดต้ังหน่วยงานช่ือ International Organic Accreditation 
Service – IOAS เพ่ือทําหน้าท่ีให้บริการรับรองหน่วยงานผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ท่ัวโลกภายใต้กรอบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM สําหรับในประเทศไทย สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มกท. 
(Organic Agriculture Certification Thailand – ACT) ได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM 
ซึ ่งสามารถให้บริการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมในเรื ่องการผลิตพืชอินทรีย์ การปฏิบัติ 
หลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติ การผลิตปัจจัยการผลิต 
เพ่ือการค้า การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าอินทรีย์ และรายการอาหารอินทรีย์ 

25.4 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อ่ืน ๆ 
   มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อ่ืนๆ เช่น มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) 

มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (National Organic Program – NOP) มาตรฐานระบบเกษตร
อินทรีย์แคนาดา (Canada Organic Regime – COR) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญ่ีปุ่น (Japanese Agricultural  
Standard – Organic JAS mark) เป็นต้น 

26. เกลือสมุทร หมายถึง เกลือทะเลท่ีผลิตข้ึนโดยการนํานํ้าทะเลข้ึนมาตากแดดให้นํ้าระเหยไป 
เหลือแต่ผลึกเกลือตกอยู่ ประกอบด้วย นาวัง นาตาก นาเช้ือ และนาปลง โดยจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร มีช่วงเวลาการทําในช่วงฤดูแล้ง ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
- 31 พฤษภาคมของปีถัดไป ส่วนจังหวัดปัตตานี ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม ของปีน้ันๆ และ
การข้ึนทะเบียนผู้ทํานาเกลือสมุทร กําหนดให้ 

26.1  วันท่ีเพาะปลูก คือ วันท่ีเร่ิมทําการผลิต (วันท่ีปล่อยนํ้าเข้าแปลง) 
26.2  วันท่ีคาดว่าจะเก็บเกี่ยว คือ วันท่ีคาดว่าผลผลิตเกลือครั้งสุดท้ายจะเก็บเกี่ยวได้ 
26.3  เน้ือท่ีปลูก คือ พ้ืนที่ทํานาเกลือท้ังผืน 
26.4  เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว คือ พ้ืนท่ีทํานาเกลือท้ังผืน 
26.5  รหัสการผลิต คือ 1 ผลิตเกลือเม็ดอย่างเดียว 2 ผลิตเกลือเม็ดร่วมกับการเลี้ยงสัตว์นํ้า 
26.6  ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ คือ เกลือเม็ดท่ีผลิตได้ตลอดฤดูกาลผลิต (รวมทุกรอบการผลิต 

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

27. พยาน หมายถึง ผู้นําชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ท่ีเป็นพยานในการแจ้งข้อมูล 
การประกอบการเกษตรของเกษตรกรผู้ขอข้ึนทะเบียน  

28. ผู้นําชุมชน หมายถึง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิก 
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตําบล คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจําตําบล ประธานชุมชน ท้ังน้ี บุคคลดังกล่าวจะต้องอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่ง  
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29. อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) หมายถึง เกษตรกร หรือบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือก หรือสมัครใจเข้าเป็น 

อาสาสมัครเกษตรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด มี 16 สาขา 
เพ่ือเป็นเครือข่ายในการให้การช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังงานของชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเกษตรหรอืสหกรณ์  

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หมายถึง อาสาสมัครเกษตรทุกประเภทท่ีมีในแต่ละหมู่บ้าน มาประชุม
คัดเลือกระหว่างกันเองให้ได้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หมู่บ้านละ 1 คน เพ่ือทําหน้าท่ีประสาน
เช่ือมโยงการทํางานของอาสาสมัครเกษตรสาขาต่าง ๆ เกษตรกร องค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในหมู่บ้าน 
อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี 

30. ระบบเกษตรพันธสัญญา หมายถึง ระบบการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร ท่ีเกิดข้ึนจาก 
สัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรประเภทเดียวกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร 
ฝ่ายหน่ึงกับบุคคลธรรมดา ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้ังแต่สิบรายขึ้นไป หรือกับสหกรณ์การเกษตรหรือ
กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือกับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกฝ่ายหน่ึงที่มีเง่ือนไขในการผลิต จําหน่าย 
หรือจ้างผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างหน่ึงอย่างใด โดยเกษตรกรตกลงท่ีจะผลิต จําหน่าย หรือ
รับจ้างผลิตผลิตผลทางการเกษตรตามจํานวน คุณภาพ ราคา หรือระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ และผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรตกลงท่ีจะซ้ือผลิตผลดังกล่าว หรือจ่ายค่าตอบแทนตามท่ีกําหนดไว้ตามสัญญา โดยผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนในกระบวนการผลิต เช่น เป็นผู้กําหนดวิธีการผลิต จัดหาพันธ์ุ เมล็ดพันธ์ุ 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือปัจจัย การผลิต ให้แก่เกษตรกร (อ้างอิงตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560) ซ่ึงในส่วนการข้ึนทะเบียนเกษตรกรท่ีเป็นบุคคลธรรมดา  
ตามความหมายของพระราชบัญญัติฉบับน้ี เกษตรกรต้องทําสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรท่ีได้แจ้ง
การประกอบธุรกิจไว้ต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่าน้ัน  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
• หลักการและเหตุผล 

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืช  
ทําไร่นาสวนผสม ทํานาเกลือ การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และเกษตรอ่ืนๆ จากเกษตรกรท่ีทําการเกษตรในพื้นท่ี 
ท่ีมีเอกสารสิทธ์ิและไม่มีเอกสารสิทธ์ิเพ่ือต้องการทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกรประมาณการ
ผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆได้อย่างถูกต้อง โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้มาแจ้งข้ึนทะเบียนท่ี
สํานักงานเกษตรอําเภอตามท่ีต้ังแปลงปลูก เม่ือทําการเพาะปลูกแล้ว 15 วัน 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้นําเครื่องมือ และเทคโนโลยีมาปรับปรุงวิธีการรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รับแจ้งจากเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

- ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง 
- ตรวจสอบรูปขอบแปลงท่ีดินกับฐานข้อมูลการถือครองท่ีดินของกรมที่ดินและสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
- นําเครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร์ GPS มาใช้ในการจัดเก็บพิกัดท่ีต้ังแปลง วัดขนาดพ้ืนท่ี  
- วาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล โดยใช้แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียมค้นหาพิกัดและโปรแกรม GISagro  
- ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Qgis และใช้แผนท่ี Google Map ในการค้นหาพิกัดและวาดผังแปลง

เกษตรกรรมดิจิทัล 
- พัฒนา Mobile Application ช่ือ FARMBOOK ซ่ึงเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลท่ีใช้แทน 

สมุดทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกรทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ และไอโอเอส (iOS)  
ช่วยอํานวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผ่านสมาร์ทโฟน 
หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) โดยไม่ต้องเดินทางมาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ และสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ตามท่ีให้ข้อมูลไว้กับ 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทุกท่ีทุกเวลาเพ่ือสิทธิประโยชน์และการเข้าร่วมโครงการต่างๆ และใช้เป็นหลักฐาน
ยืนยันตัวตน ความเป็นเกษตรกรในรูปแบบดิจิทัล รวมท้ังยังเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 
จากภาครัฐ และการตรวจสอบสิทธิเกษตรกรท่ีได้รับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ หรือตามมาตรการ
แก้ปัญหาอ่ืนๆ ของภาครัฐ 

ในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะต้องมีการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ซ่ึงสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ ในการตรวจสอบความซํ้าซ้อนของแปลงเพาะปลูกท่ีเกษตรกรแจ้งปรับปรุงข้อมูล สามารถ 
นําผังแปลงมาซ้อนทับกับข้อมูลภาพดาวเทียมในพ้ืนท่ีประสบภัยธรรมชาติ เพ่ือวิเคราะห์แปลงท่ีได้รับผลกระทบ 
เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช และโครงการประกันภัยพืชผล  
รวมท้ัง สามารถนําไปซ้อนทับกับช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืนๆ เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของแปลงน้ันๆ 
เช่น ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เขตชลประทาน ช้ันคุณภาพนํ้าบาดาล พ้ืนท่ีต้นนํ้า รวมถึงการวิเคราะห์ 
สถานท่ีต้ังของแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการกําหนดนโยบายต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ 
ด้านการตลาด 
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เม่ือเกษตรกรแจ้งข้ึนทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และจัดทําผังแปลงดิจิทัลแล้ว จะนําข้อมูล 
ท่ีผ่านการตรวจสอบและประมวลผลมาจัดพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรเพ่ือยืนยันตัวตนเกษตรกร  
และใช้ประกอบในการเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ดังน้ัน การแจ้งข้ึนทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรเป็นประจําทุกปี ข้อมูลจะมีความครบถ้วน เป็นปัจจุบันทําให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างย่ิง  
เน่ืองจากทําให้ภาครัฐสามารถวางแผนการผลิต การตลาด ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และจัดทําโครงการมาตรการต่างๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการและมาตรการเพื่อให้การสนับสนุน 
และช่วยเหลือเกษตรกรเป็นจํานวนมากในปีที่ผ่านมา เช่น 

- การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช 
- โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
- โครงการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง 
- โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 
- โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 
- โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลําไย 
- โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
- โครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ (ข้าว ปาล์มนํ้ามัน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์) 
ในปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กําหนดแนวทางในการดําเนินงานข้ึนทะเบียนและปรับปรุง

ทะเบียนเกษตรกร เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแจ้งข้อมูลการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตร 
ตามข้อเท็จจริงด้วยตนเองผ่าน Mobile Application รวมทั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพและบํารุงรักษาฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร สําหรับการให้บริการบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือให้ทะเบียน
เกษตรกรมีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน นําไปสู่การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรจัดทํา
สารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศท่ีถูกต้อง สามารถนําไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ 
ได้ท่ัวไปท้ังภาครัฐและเอกชนเป็นข้อมูลประกอบโครงการและมาตรการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงจะทําให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
• วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
2. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
3. เพ่ือนําข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรท่ีได้รับการปรับปรุง ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์ ประมวลผล 

ในภาพรวมของประเทศท่ีถูกต้อง สามารถนําไปเผยแพร่ บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ท่ัวไปท้ังภาครัฐและเอกชน 
• เป้าหมาย 

1. มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
2. มีการจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรท่ีมาข้ึนทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงพ้ืนท่ีเพาะปลูก  
3. มีการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์และจัดพิมพ์เป็นเอกสาร   

• ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
มีการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ครบถ้วน  

เป็นปัจจุบัน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการผลิต การตลาด ส่งเสริมการเกษตร บูรณาการ
ข้อมูลร่วมกันท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงจะทําให้เกษตรกรได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และได้รับประโยชน์สูงสุด 
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บทท่ี 2  
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

 
อ้างอิงจากระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการข้ึนทะเบียน

เกษตรกร พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ให้นายทะเบียนกําหนดการข้ึนทะเบียนเกษตรกรเป็นรายสินค้า หรือรายครัวเรือน
ได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ี หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนเกษตรกรให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงาน
รับข้ึนทะเบียนกําหนด 

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับข้ึนทะเบียน จึงขอกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข 
ในการข้ึนทะเบียน ดังน้ี 
• หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. ครัวเรือนเกษตรที่ข้ึนทะเบียนจะต้องประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้ 
2. ครัวเรือนเกษตร 1 ครัวเรือน จะมีผู้แทนมาขอข้ึนทะเบียนได้เพียง 1 คน ซ่ึงจะถือว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตร  

โดยไม่จําเป็นต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน และหากเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้ว จะไม่
สามารถเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรอ่ืนได้อีก  

3. กําหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน สามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกร ได้เพียง  1 ครัวเรือนเกษตรเท่าน้ัน  
(ต้ังแต่ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา)  

4. กําหนดให้สามี ภรรยา สามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกร ได้เพียง  1 ครัวเรือนเกษตรเท่าน้ัน 
4.1 กรณีท่ีสามีภรรยา อยู่กินทางพฤตินัย ทั้งท่ีจดทะเบียนสมรสและมิได้จดทะเบียนสมรส แต่สังคม 

รับรู้โดยเปิดเผยว่าอยู่ร่วมชายคาบ้านเดียวกันฉันท์สามีภรรยา แม้จะมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านคนละหลังให้ถือว่า
เป็นครอบครัวเดียวกัน  

4.2 กรณีท่ีสามีภรรยา หย่าขาดจากกัน  แต่สังคมรับรู้โดยเปิดเผยว่ายังมีพฤติกรรมกินอยู่ร่วม 
ชายคาบ้านเดียวกัน ฉันท์สามีภรรยา แม้จะมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านคนละหลังให้ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน 

5. การข้ึนทะเบียนเกษตรกร รับข้ึนทะเบียนท้ังบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล  
5.1 บุคคลธรรมดา ซ่ึงประกอบการเกษตร หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิในผลผลิต โดยมีผู้แทนมาขอ 

ข้ึนทะเบียนในนามครัวเรือนได้เพียง 1 คน  
5.2 นิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตร โดยมอบหมายบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจ 

จากผู้มีอํานาจของนิติบุคคลให้เป็นผู้ขอข้ึนทะเบียนในนามนิติบุคคล ซ่ึงบุคคลน้ีอาจมีครัวเรือนเกษตร 
ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาของตนเองด้วยก็ได้ 
ทั้งนี้ วัด มัสยิด โรงเรียน ไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล แต่อนุโลมให้ใช้พื้นที่ของวัด มัสยิด โรงเรียน 
มาข้ึนทะเบียนเกษตรกรในนามบุคคลธรรมดาได้  

6. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรสําหรับพืชหรือแมลงเศรษฐกิจท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ มีรายละเอียดดังน้ี 
6.1 กัญชง ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่ีได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) จากสํานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ ณ วันที่มาข้ึนทะเบียนเกษตรกร  
กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายตัวแทนมาข้ึนทะเบียน 
  



คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 
 

  หน้า 17 

 
6.2 กัญชา 

6.2.1 ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซ่ึงจดทะเบียน 
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน หรือสหกรณ์
การเกษตร ซ่ึงจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ซ่ึงดําเนินการภายใต้ความร่วมมือและกํากับดูแลของ 
ผู้ขออนุญาต ดังน้ี 

1) หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์                    
เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าท่ีให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือ
วิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าท่ีให้บริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย  

2) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีหน้าท่ีศึกษาวิจัย       
และจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
(อ้างอิงตามมาตรา 26/5 (4) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ .ศ . 2522 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม                      
โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562) 

6.2.2 ได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) จากสํานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยท่ีใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ ณ วันท่ีมาข้ึนทะเบียนเกษตรกร กรณีเป็น
องค์กรหรือนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายตัวแทนมาข้ึนทะเบียน 

6.3 กระท่อม ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมาย 
ตัวแทนมาข้ึนทะเบียน 

6.4 ด้วงสาคู ต้องเป็นผู้ท่ีได้รับความเห็นชอบจากชุมชน ให้ดําเนินการเล้ียงด้วงสาคูได้ 
7. ผู้ขอข้ึนทะเบียนจะต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และมีสัญชาติไทย โดยเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ต้องไม่ข้ึนต้นด้วยเลข 0 6 7 และ 8 (หากเป็นเลข 8 เจ้าหน้าท่ีจะต้องตรวจสอบข้อมูลจากระบบทะเบียน
เกษตรกร ซ่ึงได้เช่ือมโยงข้อมูลจากทะเบียนราษฎร ถ้าเป็นสัญชาติไทยจึงสามารถรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรได้) 

8. ผู้พิการ ทุพพลภาพ แต่ยังมีความสามารถในการประกอบการเกษตรด้วยตนเอง หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิ 
ในผลผลิต สามารถรับข้ึนทะเบียนได้ 

9. พระ เณร นักบวชในศาสนาอ่ืนๆ ท่ีมีข้อห้าม หรือไม่เหมาะสมในการประกอบอาชีพการเกษตร  
ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรได้  

10. บุคคลท่ีถูกคุมขังในเรอืนจํา ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรได้  
11. สามารถข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ท้ังในพ้ืนท่ีที่มีเอกสารสิทธ์ิและไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ดังน้ี 

11.1 พ้ืนที่มีเอกสารสิทธ์ิ 
11.1.1 เอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน 
11.1.2 ท่ีดินท่ีมีหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ 
11.1.3 ท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองผู้ทําประโยชน์ในเขตท่ีดินของรัฐ 
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11.2 พ้ืนท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ อนุโลมให้เกษตรกรสามารถข้ึนทะเบียนได้ เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ 

การเพาะปลูกของเกษตรกร และประมาณการผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  
แต่จะต้องมีผู้นําชุมชนเป็นผู้รับรองการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี โดยเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนต้องไม่อ้างกรรมสิทธ์ิ 
หรือถือครองพื้นที่ น้ัน ท้ังน้ี ให้รวมถึงพื ้นที ่ในเขตป่าไม้ ป่าอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ และให้ 
หมายรวมถึงเอกสารบางประเภทตามภาคผนวก 4 โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่รับจดแจ้ง
ข้อมูลจากเกษตรกรเท่าน้ัน มิได้รับรองการครอบครองพื้นท่ีการเกษตรใดๆ ท้ังสิ้น 
หากมีการประมวลผลจัดส่งข้อมูลเพ่ือเข้าร่วมโครงการ มาตรการต่างๆ พ้ืนท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิและประเภท
เอกสารท่ีอยู่ในกลุ่มน้ี จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ซ่ึงจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ มาตรการ 
หรือไม่ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ มาตรการน้ันๆ 

รายละเอียดประเภทเอกสารท่ีรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามภาคผนวก 4 
12. สามารถข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ทุกลักษณะการถือครองท่ีดิน ดังน้ี 

12.1 การถือครองเป็น “ครัวเรือน” 
- ผู้ข้ึนทะเบียนเป็นเจ้าของเอกสารสิทธ์ิ หรือมีช่ือให้เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีที่ได้รับอนุญาต 
- ผู้ข้ึนทะเบียนไม่ใช่เจ้าของเอกสารสิทธ์ิ แต่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเกษตรกรเดียวกันกับเจ้าของ

เอกสารสิทธ์ิ หรือมีช่ือเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีที่ได้รับอนุญาต 
12.2 การถือครองเป็น “เช่า” 

- มีสัญญาเช่า ให้ตรวจสอบสัญญาเช่า ช่ือ-สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ให้เช่า  
ประเภทเอกสารสิทธ์ิ เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ สถานท่ีต้ังแปลง เน้ือท่ีท่ีเช่า วันท่ีสิ้นสุดสัญญาเช่า เป็นต้น  
กรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่มีอายุมากกว่า 3 ปี ต้องมีการทําสัญญาเช่าท่ีถูกต้องตามกฎหมาย และต้องจดทะเบียน
การเช่าท่ีดินต่อหน้าเจ้าพนักงานท่ีดิน หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแห่งอ่ืนท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการให้เช่าท่ีดิน 

- ไม่มีสัญญาเช่า ให้ตรวจสอบจากผู้เช่า ถึงประเภทเอกสารสิทธ์ิ เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ ท่ีต้ังแปลง 
เน้ือท่ีท่ีเช่า เกษตรกรผู้เช่าต้องระบุช่ือ-สกุล และเลขประจําตัวประชาชนของผู้ให้เช่า ถ้าไม่สามารถ 
หาช่ือ-สกุล และเลขประจําตัวประชาชนของผู้ให้เช่าได้ ให้มีผู้นําชุมชนเป็นผู้รับรองการทํากิจกรรมการเกษตร  
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบความมีอยู่จริงและสิทธิการเช่าท่ีดินดังกล่าวได้ รวมถึงตรวจสอบ 
ความซํ้าซ้อนว่าเจ้าของท่ีดินได้มีการนําเอกสารสิทธ์ิของตนมาแจ้งข้ึนทะเบียนไว้หรือไม่  

- ผู้ข้ึนทะเบียนท่ีเข้าทําการเกษตรในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. โดยเช่าท่ีของผู้อ่ืน อนุโลมให้เกษตรกร
สามารถข้ึนทะเบียนได้ เพ่ือให้ทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร ประมาณการผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลาด 
ในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  

12.3 การถือครองเป็น “อ่ืนๆ” 
- ผู้ข้ึนทะเบียนไม่ใช่เจ้าของเอกสารสิทธ์ิ และเจ้าของเอกสารสิทธ์ิไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือน

เกษตรเดียวกันกับผู้ข้ึนทะเบียน  
- ผู้ข้ึนทะเบียนท่ีเข้าทําการเกษตรในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ท่ีไม่ใช่เอกสารสิทธ์ิของตนเอง และมิใช่การเช่า 
- ผู้ ข้ึนทะเบียนท่ีเข้าทําการเกษตรในพ้ืนท่ี ส .ป.ก. แต่การโอนกรรมสิทธิหรือตกทอด 

ทางมรดกยังไม่แล้วเสร็จ (ท้ังน้ี หากผู้ข้ึนทะเบียนได้รับการโอนสิทธิให้เข้าทําประโยชน์อย่างถูกต้องแล้ว  
ให้เปลี่ยนการถือครองเป็น “ครัวเรือน”) 

- ผู้ข้ึนทะเบียนท่ีเข้าทําการเกษตรในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ ต้องได้รับความยินยอมจาก 
ผู้มีอํานาจหรือมีหน้าท่ีดูแลท่ีดินแห่งน้ัน 
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13. การประกอบกิจกรรมการเกษตร ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรรับข้ึนทะเบียน ประกอบด้วย 

13.1 ปลูกข้าว หรือ พืชไร่  
13.2 ปลูกผัก หรือ ไม้ดอก หรือ ไม้ประดับ หรือ สมุนไพร  
13.3 ปลูกสวนป่า หรือ ปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะ 
13.4 ปลูกไม้ผล หรือ ไม้ยืนต้น แบบสวนเด่ียว หรือ สวนแซม  
13.5 ปลูกพืชแบบสวนผสม เกษตรผสมผสาน หรือระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ซ่ึงอาจมีการเลี้ยงสัตว์  

หรือเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าร่วมด้วย  
13.6 เพาะเห็ด ทําผักงอก เพาะปลูกพืชในระบบโรงเรือนถาวร 
13.7 ทํานาเกลือสมุทร 
13.8 เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  
13.9 ปลูกพืชท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ ได้แก่ กัญชง กัญชา และกระท่อม 

รายละเอียดกลุ่ม ชนิด และพันธ์ุ ตามภาคผนวก 6 และ 7 โดยมีการกําหนดจํานวนเน้ือท่ีข้ันตํ่าท่ีรับข้ึนทะเบียน 
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามภาคผนวก 8  ท้ังน้ี การคํานวณเน้ือท่ีข้ันตํ่าของกิจกรรมการเกษตร
สามารถนับรวมจากหลายแปลง หลายเอกสารสิทธ์ิได้ โดยข้อ 13.1 – 13.4 ไม่จําเป็นต้องเป็นแปลงที่อยู่ติดกัน 
ส่วนข้อ 13.5 – 13.9 ต้องเป็นแปลงท่ีอยู่ติดกันเท่าน้ัน 

14. การมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนมาดําเนินการแทน 
14.1 บุคคลธรรมดา สามารถมอบอํานาจให้สมาชิกในครัวเรือนเกษตรท่ีอยู่ในทะเบียนเกษตรกรเดียวกัน  

เป็นผู้ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนได้ แต่หากเป็นเกษตรกรที่ต้องการข้ึนทะเบียนใหม่ ต้องแจ้งข้ึนทะเบียน
เกษตรกรด้วยตนเองเท่าน้ัน 

14.2  นิติบุคคล สามารถมอบอํานาจให้ผู้แทนข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้   
15. เกษตรกรต้องแจ้งข้อมูลและกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง กรณีที่ย่ืน 

แบบคําร้องในรูปแบบเอกสารต้องลงลายมือช่ือรับรองข้อมูล ในแบบคําร้องด้วย รวมทั้งต้องมีพยาน (รายละเอียด
ตามคํานิยาม) ลงลายมือช่ือให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบคําร้อง สําหรับสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
“กรณีท่ีเจา้ของโฉนดท่ีดินแจ้งข้ึนทะเบียนด้วยตนเอง ไม่ต้องให้พยานลงนามในแบบคําร้อง” 

16. เกษตรกรท่ีแจ้งข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยการติดประกาศ 
หรือตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงตามข้ันตอนการดําเนินงานในบทท่ี 3 ก่อน จึงจะถือว่าเป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน
เกษตรกรโดยสมบูรณ์และสามารถนําข้อมูลไปใช้เข้าร่วมโครงการหรือมาตรการต่างๆ ได้ ส่วนสมุดทะเบียน
เกษตรกรเป็นเอกสารท่ีแสดงรายงานการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรเท่าน้ัน 

17. เม่ือมีการนําข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือในโครงการหรือ 
มาตรการต่างๆ ผู้ท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการหรือมาตรการท่ีจะกําหนดข้ึน 
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18. สถานภาพของเกษตรกรสิ้นสุดลงเม่ือ   

18.1 บุคคลธรรมดา 
18.1.1 ตาย 
18.1.2 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
18.1.3 แจ้งเลิกประกอบการเกษตร 
18.1.4 นายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียนมีคําสั่งจําหน่ายทะเบียนเกษตรกรเน่ืองจาก 

พบว่า มีเจตนาแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
18.1.5 ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ตามที่นายทะเบียนประกาศ 

ให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
18.2 นิติบุคคล 

18.2.1 สิ้นสถานภาพความเป็นนิติบุคคล 
18.2.2 แจ้งเลิกประกอบการเกษตร 
18.2.3 นายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียนมีคําสั่งจําหน่ายทะเบียนเกษตรกรเน่ืองจาก 

พบว่า มีเจตนาแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
18.2.4 ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ตามที่นายทะเบียนประกาศ 

ให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
 
• ช่องทางการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

1. แจ้งข้อมูล ณ สถานท่ีรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดังน้ี 
1.1 สํานักงานเกษตรอําเภอ หรือ จุดนัดหมายท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอน้ันๆ กําหนด 

- เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม แจ้งข้อมูลได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแห่ง 
- เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิมแต่เพ่ิมแปลงใหม่ แจ้งข้อมูลได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอท่ีต้ังแปลง 

ท่ีทํากิจกรรมการเกษตรอยู่ หากมีแปลงท่ีทํากิจกรรมการเกษตรหลายพื้นท่ี หลายอําเภอ ให้ย่ืนท่ีสํานักงานเกษตร
อําเภอท่ีต้ังแปลงหลัก (อําเภอที่มีจํานวนแปลงมากท่ีสุด) 

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุน ท่ีเกษตรกรมีพ้ืนที่การเกษตรอยู ่ 
เฉพาะเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม เท่าน้ัน 

2. แจ้งข้อมูลผ่านผู้นําชุมชน หรือ ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เฉพาะ 
เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม เท่าน้ัน 

3. แจ้งข้อมูลผ่าน Farmbook Application ติดต้ังและกรอกข้อมูลผ่าน Farmbook Application 
4. แจ้งข้อมูลผ่าน e-Form ท่ีเว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกร (farmer.doae.go.th) 
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• เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

1. แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก. 01)  
2. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง 
3. เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิม แต่เพ่ิมแปลงใหม่ ต้องนําหลักฐานการใช้ท่ีดินมาแสดงด้วย ได้แก่  

 
การถือครอง หลักฐานการใช้ท่ีดิน 

ของตนเองหรือครัวเรือน  หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดินตัวจริง หรือสําเนาเอกสารท้ังด้านหน้าและ
ด้านหลังท่ีมีการรับรองจากเจ้าของท่ีดินหรือผู้ครอบครอง  

เช่ามีสัญญา 1. หนังสือสัญญาเช่าท่ีดิน (กรณีไม้ผลไม้ยืนต้นท่ีมีอายุมากกว่า 3 ปี  
ต้องมีการทําสัญญาเช่าท่ีถูกต้องตามกฎหมาย และต้องจดทะเบียนการเช่าท่ีดิน
ต่อหน้าเจ้าพนักงานท่ีดิน หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแห่งอื่นท่ีมีอํานาจหน้าท่ี 
ในการให้เช่าท่ีดิน) 
2. หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดินตัวจริง หรือ สําเนาเอกสารท้ังด้านหน้า
และด้านหลังท่ีมีการรับรองจากเจ้าของท่ีดินหรือผู้ครอบครอง (ถ้ามี) 

เช่าไม่มีสัญญา 1. หนังสือรับรองการเช่าท่ีดินเพื่อการเกษตร ยกเว้นไม้ผลไม้ยืนต้น   
ตามตัวอย่างในภาคผนวก 5  (ไม้ผลไม้ยืนต้นต้องมีสัญญาเช่าเท่าน้ัน) 
2. หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดินตัวจริง หรือ สําเนาเอกสารท้ังด้านหน้า
และด้านหลังท่ีมีการรับรองจากเจ้าของท่ีดินหรือผู้ครอบครอง (ถ้ามี) 

อื่นๆ (ท่ีดินมีเอกสารสิทธ์ิแต่ไม่ได้ เป็น 
ของตนเอง หรือของครัวเรือน และไม่ได้เช่า) 

หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน  
ตามตัวอย่างในภาคผนวก 5 

อื่น  ๆ(ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ) หนังสือรับรองการใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรโดยไม่มีเอกสารสิทธ์ิ  
ตามตัวอย่างในภาคผนวก 5 

 
4. กรณีแจ้งข้ึนทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา และกัญชง ต้องนําใบอนุญาตผลิต (ปลูก)  

กัญชงและกัญชา ท่ียังไม่หมดอายุ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือสําเนา มาแสดงด้วย  
5. สมุดทะเบียนเกษตรกร (ถ้ามี) เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล 
6. เจ้าหน้าท่ีสามารถเรียกหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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• กรอบระยะเวลาการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 
ชนิดพืช กิจกรรม ช่วงเวลา 

ข้าว  1. การปลูก กรณีเป็นการหว่านข้าวแห้ง ให้นับวันงอกเป็นวันปลูก 
   1.1 ทุกจังหวัดยกเว้นพ้ืนท่ี ในข้อ 1.2 และ 1.3 นาปี     1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2565 

นาปรัง  1 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2566 
   1.2 กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ชัยนาท (อําเภอมโนรมย์ สรรคบุรี  
สรรพยา และอําเภอหันคา) ตราด นครนายก  
นครปฐม (อําเภอดอนตูม นครชัยศรี บางเลน 
และอําเภอพุทธมณฑล) นครสวรรค์ นนทบุรี 
ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา  
(อําเภอท่าเรือ นครหลวง บางซ้าย บางไทร  
บางบาล บางปะหัน บ้านแพรก ผักไห่ 
พระนครศรีอยุธยา มหาราช ลาดบัวหลวง  
และอําเภอเสนา) พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
ลพบุรี (อําเภอเมืองลพบุรี โคกสําโรง  
ท่าวุ้ง และอําเภอบ้านหมี่)  สมุทรปราการ  
(อําเภอบางบ่อ และอําเภอบางเสาธง)  
สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี  
(อําเภอเมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า สองพี่น้อง 
และอําเภออู่ทอง) อ่างทอง อุตรดิตถ์ (อําเภอพิชัย)  
และอุทัยธานี (อําเภอเมืองอุทัยธานี) 

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

   1.3 จังหวัดภาคใต้ 9 จังหวัด  
(ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี  
พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา และสงขลา)  
และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ กาญจนบุรี  
(อําเภอเมืองกาญจนบุรี ด่านมะขามเต้ีย ท่าม่วง 
ท่ามะกา ไทรโยค พนมทวน เลาขวัญ ศรีสวัสด์ิ 
สังขละบุรี และอําเภอห้วยกระเจา) 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม 

นาปี    16 มิถุนายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 
นาปรัง   1 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2566 

2. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูก 15 - 60 วัน    
 

3. การตรวจสอบข้อมูล/พ้ืนท่ี หลังแจ้งข้ึนทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว 
 

4. การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี 
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ชนิดพืช กิจกรรม ช่วงเวลา 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1.การปลูก ฤดูต้นฝน     1 มีนาคม    – 30 มิถุนายน  2565 
ฤดูปลายฝน  1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565 
ฤดูแล้ง  1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์  2566 
 

2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูก 15 - 60 วัน 
3.การตรวจสอบข้อมูล/พ้ืนที่ หลังแจ้งข้ึนทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี 

 
มันสําปะหลัง
โรงงาน/ 
สับปะรดโรงงาน/ 
อ้อยโรงงาน 

1.การปลูก  ตลอดปี 
2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูก 15 วัน ถึง ก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน  
3.การตรวจสอบข้อมูล/พ้ืนที่ หลังแจ้งข้ึนทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี 

 
ปาล์มนํ้ามัน/ 
ยางพารา/ 
กาแฟ 

1.การปลูก ตลอดปี 
2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน ถ้ายืนต้นอยู่ให้ปรับปรุงทุกปี 

3.การตรวจสอบข้อมูล/พ้ืนที่ หลังแจ้งข้ึนทะเบียน จนถึง 60 วัน 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี 

 
ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 1.การปลูก ตลอดปี 

2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน ถ้ายืนต้นอยู่ให้ปรับปรุงทุกปี 

3.การตรวจสอบข้อมูล/พ้ืนที่ หลังแจ้งข้ึนทะเบียน จนถึง 60 วัน 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี 

 
กัญชง/กัญชา 1.การปลูก ตลอดปี 

2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูก 15 วัน  
3.การตรวจสอบข้อมูล/พ้ืนที่ หลังแจ้งข้ึนทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี 

 
 

กระท่อม 1.การปลูก ตลอดปี 
2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน ถ้ายืนต้นอยู่ให้ปรับปรุงทุกปี 

3.การตรวจสอบข้อมูล/พ้ืนที่ หลังแจ้งข้ึนทะเบียน จนถึง 60 วัน 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี 
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ชนิดพืช กิจกรรม ช่วงเวลา 

แมลงเศรษฐกิจ 
 

1.การเลี้ยง ตลอดปี 
2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังเลี้ยงไม่น้อยกว่า 15 วัน – ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต 
3.การตรวจสอบข้อมูล/พ้ืนที่ หลังแจ้งข้ึนทะเบียน จนถึง ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี 

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

1 ตุลาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 

2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังจากวันที่ปล่อยนํ้าเข้าแปลงแล้ว 15 วัน –  
ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิตครั้งสุดท้าย 

3.การตรวจสอบข้อมูล/พ้ืนที่ หลังแจ้งข้ึนทะเบียน จนถึงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ครั้งสุดท้าย 

4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี 
พืชอ่ืนๆ 1.การปลูก ตลอดปี 

2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า  15 วัน – ก่อนเก็บเก่ียว  
3.การตรวจสอบข้อมูล/พ้ืนที่ หลังแจ้งข้ึนทะเบียน – ก่อนเก็บเกี่ยว 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดปี 

 
หมายเหตุ  กิจกรรมการตรวจสอบข้อมูล/พ้ืนท่ี สามารถขยายกรอบระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม  

    โดยระบุเหตุผลแจ้งเป็นหนังสือราชการมายังกรมส่งเสริมการเกษตร 
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บทท่ี 3  
ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

 
• การรับแจ้งข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบ 
1.1 ความสําคัญของการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เช่น หากไม่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร  

เกษตรกรรายน้ันๆ จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของภาครัฐด้านการเกษตรได้ และหากไม่ปรับปรุง
ข้อมูลกิจกรรมการเกษตรก็อาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเม่ือพ้ืนท่ีทางการเกษตรได้รับความเสยีหาย
จากภัยทางธรรมชาติ เป็นต้น 

1.2 เกษตรกรต้องแจ้งข้อมูลและกรอกข้อมูลในแบบคําร้องให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง  
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองข้อมูล ในแบบคําร้องด้วย รวมท้ังต้องมีพยาน (รายละเอียดตามคํานิยาม) ลงลายมือ
ช่ือให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบคําร้อง 

1.3 การระบุเน้ือท่ีท่ีเพาะปลูก/เลี้ยง ต้องหักลบเน้ือท่ีที่ไม่ได้ปลูก/เลี้ยง ออก เช่น การปลูกข้าว 
ให้หักเน้ือท่ีท่ีอยู่อาศัย โรงเรือน สระนํ้า ปศุสัตว์ นาหญ้า หรือพืชชนิดอ่ืนออก 

1.4 เกษตรกรท่ีแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยการติดประกาศ 
หรือตรวจสอบพ้ืนที่จริงก่อน พร้อมท้ังยืนยันผลการตรวจสอบในระบบทะเบียนเกษตรกรแล้วจึงจะถือว่าเป็น
เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรโดยสมบูรณ์และสามารถนําข้อมูลไปใช้เข้าร่วมโครงการหรือมาตรการต่างๆ ได้ 
ส่วนสมุดทะเบียนเกษตรกรเป็นเอกสารท่ีแสดงรายงานการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรเท่าน้ัน 

1.5 เม่ือมีการนําข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือในโครงการหรือ 
มาตรการต่างๆ ผู้ท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของโครงการหรือมาตรการที่จะกําหนดข้ึน 
ท้ังน้ี การประชาสัมพันธ์ข้อมูลจะมีในหลายรูปแบบ ผ่านที่ประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อวิทยุ โทรทัศน์  
หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น 

2. เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอข้ึนทะเบียนใหม่ หรือปรับปรุงข้อมูลทําการเกษตร ตามช่องทาง 
การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และกรอบระยะเวลาในบทท่ี 2 ดังน้ี  

2.1 แจ้งข้อมูล ณ สถานท่ีรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยย่ืนเอกสารและ 
แจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีทราบและดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในส่วนของแบบคําร้องทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.01) หากเกษตรกรไม่ได้จัดเตรียมมาเจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์แบบ ทบก.01 ขอปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรให้เกษตรกรกรอกข้อมูลกิจกรรมการเกษตร เพ่ือความชัดเจนในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
เจ้าหน้าท่ีต้องเน้นยํ้าให้เกษตรกรกรอกแบบคําร้องให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง 

2.2 แจ้งข้อมูลผ่านผู้นําชุมชน หรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  
เพ่ือรวบรวมเอกสารมาส่งท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยยํ้าให้เกษตรกรกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามความเป็นจริง  

2.3 แจ้งข้อมูลผ่าน Farmbook Application 
2.4 แจ้งข้อมูลผ่าน e-Form ที่เว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกร (farmer.doae.go.th) 

ท้ังน้ี ในการแจ้งข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เจ้าหน้าท่ีสามารถเรียกเอกสาร หลักฐาน 
ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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3. การตรวจสอบ  
3.1 วิธีการตรวจสอบ 

3.1.1 การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบการขอข้ึนทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียน เช่น หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดิน ตรวจสอบให้สัมพันธ์กับจํานวนพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตรท่ีแจ้ง
ข้ึนทะเบียนไว้ 

3.1.2 ระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้อง 
- ตรวจสอบไม่ให้แจ้งเกินข้อมูลเน้ือท่ีตามเอกสารสิทธ์ิ ตรวจสอบความซํ้าซ้อน 

ของเอกสารสิทธ์ิท่ีมาขอข้ึนทะเบียน และตรวจสอบกับข้อมูลในแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียมตามทะเบียนเกษตรกร 
- ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนท่ีและขอบเขตเอกสารสิทธ์ิ น.ส. 4 จากกรมท่ีดิน  
- ตรวจสอบข้อมูลบุคคล จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
- ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ (เกษตรพันธสัญญา) จากสํานักงานปลัดกระทรวง 

 เกษตรและสหกรณ์ 
- ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตปลูกกัญชง กัญชา จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

3.1.3 การตรวจสอบทางสังคม เม่ือระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อมูล 
ไปติดประกาศในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเวลา 3 วัน กําหนดให้มีการติดประกาศทุกชนิดพืช ท้ังแปลงเดิมและ
แปลงใหม่ เพ่ือให้เกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชนน้ันตรวจสอบ โดยเกษตรกรต้องลงช่ือยืนยันความถูกต้องข้อมูล
ของตนเอง มิฉะน้ันจะถือว่าไม่ผ่านการตรวจสอบ หรือสามารถคัดค้าน หากข้อมูลของตนเองหรือเกษตรกรรายอื่น
ไม่ถูกต้อง จากน้ันให้คณะทํางานตรวจสอบการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน (ตามข้อ 3.2.1 ข้อย่อย 4)) หรือ 
คณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ีระดับแขวง (ตามข้อ 3.2.2 ข้อย่อย 3)) ลงช่ือ เพ่ือรับทราบผลการติดประกาศ 
ท้ังน้ี ขอให้เจ้าหน้าท่ีเขียนช่ือ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่หรือสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีท้ายแบบ 
ติดประกาศให้ชัดเจน เพ่ือให้เกษตรกรติดต่อหากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือมีความประสงค์จะคัดค้าน  

กรณีมีการคัดค้านในการตรวจสอบทางสังคม กําหนดผู้ดําเนินการตรวจสอบข้อคัดค้าน ดังน้ี 
- ทุกจังหวัด (ยกเว้น สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร)  กําหนดผู้ดําเนินการตรวจสอบ  

ตามข้อ 3.2.1 ข้อย่อย 4) ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตําบลของกรมส่งเสริมการเกษตร 
- สํานักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กําหนดผู้ดําเนินการตรวจสอบ ตามข้อ 3.2.2  

ข้อย่อย 3) ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบแขวงของกรมส่งเสริมการเกษตร 
3.1.4 การตรวจสอบพ้ืนท่ี ให้ดําเนินการท้ังแปลงเดิมและแปลงใหม่ เพื่อป้องกันการแจ้งข้ึน 

ทะเบียนซํ้าซ้อน โดยผู้ดําเนินการตรวจสอบใช้เคร่ือง GPS ออกเดินสํารวจรอบแปลงพ้ืนที่จริง เพ่ือวัดและ 
จับพิกัดแปลง หรือวาดแปลงด้วยระบบ เช่น Geoplot, GISagro, FAARMis Application , QGIS หรือ
ตรวจสอบโดยภาพถ่ายแปลงปลูกร่วมกับผู้นําชุมชน/ อกม. กําหนดผู้ดําเนินการตรวจสอบ ดังน้ี 

- ทุกจังหวัด (ยกเว้น สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) กําหนดผู้ดําเนินการตรวจสอบพื้นท่ี  
ตามข้อ 3.2.1 ข้อย่อย 1) หรือ 2) หรือ 3)  

- สํานักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ข้อ 3.2.2 ข้อย่อย 1) หรือ 2)  
3.2 ผู้ดําเนินการตรวจสอบ  
     3.2.1 ทุกจังหวัด ยกเว้นสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ให้พิจารณาเลือก ดังน้ี 

       1) เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตําบลของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ 
       2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตามภารกิจท่ีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย หรือ 
       3) เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล ท่ีได้รับแต่งต้ังจากนายอําเภอ หรือ 
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       4) คณะทํางานตรวจสอบการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน โดยให้นายอําเภอเป็น 
ผู้แต่งต้ัง อย่างน้อย ประกอบด้วย 

ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน    ประธานคณะทํางาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านหรือชุมชน/บุคคลอ่ืนตามความเหมาะสม คณะทํางาน 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)      คณะทํางานและเลขานุการ 

ในการแต่งต้ังคณะทํางานฯ หากผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชนและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  
เป็นบุคคลเดียวกัน ให้พิจารณาอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) สาขาอ่ืนๆ เช่น หมอดินอาสา อาสาปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมเศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาปศุสัตว์ ประมงอาสา อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เป็นต้น  
แต่หากไม่มี ให้พิจารณาเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะทํางานต่อไป 

คณะทํางานฯ มีหน้าท่ี ดังน้ี 
1) พิจารณา ตรวจสอบข้อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรในหมู่บ้าน และลงช่ือในแบบติด

ประกาศ เพ่ือรับทราบผลการติดประกาศในการตรวจสอบทางสังคม  
2) รับมอบหมายจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตําบลให้ช่วยดําเนินการตรวจสอบข้อ

ร้องเรียนและข้อคัดค้านต่างๆ หรือตรวจสอบพ้ืนที่จริงพร้อมวัดพิกัดพ้ืนท่ี และสรุปผลการพิจารณา แจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตําบล เกษตรอําเภอ นายอําเภอทราบ ซ่ึงผู้ถูกคัดค้านสามารถอุทธรณ์
สิทธ์ิแก่คณะกรรมการระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ตามลําดับ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับ
จังหวัดถือเป็นท่ีสิ้นสุด โดยคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในแต่ละระดับ ให้อําเภอ และจังหวัด เป็นผู้ดําเนินการแต่งต้ัง
ตามความเหมาะสม 

    3.2.2 สํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ให้พิจารณาเลือก ดังน้ี 
      1) เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบแขวงของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ 
      2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตามภารกิจท่ีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย หรือ 

            3) คณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ีระดับแขวง 
โดยกําหนดให้คณะกรรมการในแต่ละระดับของกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ีระดับแขวง 
1. ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําแขวง  ประธานกรรมการ 
2. กรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําแขวง กรรมการ 
3. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขต  กรรมการ 
4. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านผู้รับผิดชอบระดับแขวง    กรรมการ 
5. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสํานักงานเกษตรพ้ืนที่   กรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี ดังน้ี 

1) พิจารณา ตรวจสอบข้อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรในแขวง และลงช่ือในแบบติด
ประกาศ เพ่ือรับทราบผลการติดประกาศในการตรวจสอบทางสังคม 

2) กํากับ ดูแล และปฏิบัติงานตามคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
3) แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระดับแขวง 
4) ดําเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน ข้อคัดค้าน และอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ี 

ระดับเขตและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหานคร มอบหมาย 
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คณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ีระดับเขต 
1. ผู้อํานวยการเขต        ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
3. ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําแขวง  กรรมการ 
4. หัวหน้าสํานักงานเกษตรพื้นท่ี      กรรมการและเลขานุการ 
5. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสํานักงานเกษตรพ้ืนที่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี ดังน้ี 

1) กํากับ ดูแล และปฏิบัติงานตามคู่มือการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
2) แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระดับเขต 
3) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหานคร มอบหมาย 

ท้ังน้ี ผู้ถูกคัดค้านสามารถอุทธรณ์สิทธ์ิแก่คณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ีระดับเขต และคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ โดยผลการพิจารณาของอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหานครถือเป็นท่ีสิ้นสุด ส่วนคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ของกรุงเทพมหานคร ให้ใช้คําสั่งคณะกรรมการ นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหานคร  

โดยกรุงเทพมหานครมีท้ังหมด 50 เขต แบ่งเขตความรับผิดชอบของแต่ละสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี 1 - 4 ดังน้ี 

 
สํานักงานเกษตรพ้ืนที่ 1 

เขตพ้ืนท่ีช้ันนอก มีนบุรี หนองจอก บางเขน สายไหม ดอนเมือง หลักสี่  คลองสามวา 
เขตพ้ืนท่ีช้ันใน ห้วยขวาง ดินแดง จตุจักร 

 
สํานักงานเกษตรพ้ืนที่ 2 

เขตพ้ืนท่ีช้ันนอก ลาดกระบัง สวนหลวง บางกะปิ ลาดพร้าว บึงกุ่ม สะพานสูง 
ประเวศ คันนายาว วังทองหลาง 

เขตพ้ืนท่ีช้ันใน พระโขนง วัฒนา ยานนาวา บางคอแหลม คลองเตย บางนา 
 
สํานักงานเกษตรพ้ืนที่ 3 

เขตพ้ืนท่ีช้ันนอก ตลิ่งชัน บางขุนเทียน บางบอน จอมทอง ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ 
เขตพ้ืนท่ีช้ันใน สาทร สัมพันธ์วงศ์ บางกอกน้อย ราชเทวี ดุสิต บางรัก พญาไท 

บางซ่ือ ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 
สํานักงานเกษตรพ้ืนที่ 4 

เขตพ้ืนท่ีช้ันนอก ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม  
เขตพ้ืนท่ีช้ันใน คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่ พระนคร บางพลัด 

 
4. การจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล 

การจัดทําผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ดําเนินการโดยใช้เครื่อง GPS ออกเดินสํารวจรอบแปลงพ้ืนท่ีจริง 
เพ่ือวัดและจับพิกัดแปลง หรือวาดแปลงด้วยระบบ เช่น Geoplot, GISagro, FAARMis Application และ QGIS 

5. การพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือ การพิมพ์ใบรายงานผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
เม่ือติดประกาศหรือตรวจสอบพื้นท่ีและบันทึกผลลงในระบบว่า “ผ่าน” แล้ว จึงจะถือว่าการข้ึน

ทะเบียนในแปลงน้ันสมบูรณ์ และสามารถจัดพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือ พิมพ์ใบรายงานผล
การข้ึนทะเบียนเกษตรกรได้ รายละเอียดในบทท่ี 5  
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• การแก้ไขและยกเลิกทะเบียนเกษตรกร 
1. การแก้ไขข้อมูลการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรแจ้งขอแก้ไขข้อมูล 
     เม่ือตรวจสอบพบข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วมีความคลาดเคล่ือน และต้องการแก้ไขให้ดําเนินการ ดังน้ี 

1.1 เกษตรกรผู้ย่ืนคําร้อง ต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตร กรณีท่ีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรไม่สามารถ 
มาด้วยตนเอง ให้ทําหนังสือมอบอํานาจให้สมาชิกในครัวเรือนเกษตรดําเนินการแทนได้ (ห้ามมีรอยขูดลบ  
ขีดฆ่าหรือแก้ไข ในสาระสําคัญ) แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําร้องและผู้มอบอํานาจ  
พร้อมรับรองสําเนา และเอกสารอ่ืน (ถ้ามี) 

1.2 กรอกแบบคําร้องขอแก้ไขข้อมูลท่ีแจ้งข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกร 
แจ้งขอแก้ไขข้อมูล ตามภาคผนวก 3 (3) พร้อมลงช่ือรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล  

- กรณีแก้ไขข้อมูลพ้ืนฐาน (ข้อมูลตามแบบ ทบก. 01 หน้า 1 และ 2) ไม่ต้องให้พยานลงช่ือในแบบคําร้อง 
- กรณีแก้ไขการประกอบกิจกรรมการเกษตร (ข้อมูลตามแบบ ทบก. 01 หน้า 3) ให้พยานลงช่ือ 

ในแบบคําร้องด้วย 
1.3 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของแบบคําร้องและลงช่ือ 
1.4 กรณีแก้ไขกิจกรรมการเกษตรท่ีผ่านการยืนยันในระบบทะเบียนเกษตรกรแล้ว ให้สํานักงานเกษตร 

อําเภอ แจ้งสํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ และพิจารณาตีกลับข้อมูล เพื่อให้สํานักงานเกษตรอําเภอแก้ไข
ข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรได้ โดยอาจแจ้งในรูปแบบหนังสือราชการหรือส่งในระบบทะเบียน
เกษตรกรตามแนวทางการดําเนินงานแต่ละจังหวัด ท้ังน้ี หากมีการนําข้อมูลไปประกอบโครงการ มาตรการ
ต่างๆ แล้ว อาจต้องมีข้ันตอนเพ่ิมเติม หรือ ระงับสิทธ์ิเกษตรกรต่อไป 

1.5 สถานที่ย่ืนแบบคําร้อง 
- แจ้งขอแก้ไขข้อมูลพ้ืนฐาน ได้ท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอที่แจ้งขึ้นทะเบียนเท่าน้ัน  
- แจ้งขอแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมการเกษตรได้ท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีต้ังแปลง 

ท้ังน้ี การแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎร ผ่านระบบการเช่ือมโยงข้อมูลบัตรประชาชนกลาง (Linkage Center) 
กระทรวงมหาดไทย สามารถแก้ไขได้ทุกสํานักงานเกษตรอําเภอ 

2. การปรับปรุงสมาชิกในครัวเรือนเกษตร ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสถานะการช่วยทําการเกษตร 
การยกเลิกการเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตร และการเพ่ิมสมาชิกในครัวเรือนเกษตรให้ดําเนินการ ดังน้ี 

2.1 เกษตรกรผู้ย่ืนคําร้อง  
- หัวหน้าครัวเรือนเกษตร สามารถปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนได้ กรณีท่ีหัวหน้า 

ครัวเรือนไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้ทําหนังสือมอบอํานาจให้สมาชิกในครัวเรือนดําเนินการแทนได้  
(ห้ามมีรอยขูดลบ ขีดฆ่าหรือแก้ไข ในสาระสําคัญ) แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ ย่ืนคําร้อง  
และผู้มอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนา และเอกสารอ่ืน (ถ้ามี)  

- สมาชิกครัวเรือนเกษตร สามารถปรับปรุงข้อมูลการเป็นสมาชิกในครัวเรือนของตนเองได้เท่าน้ัน 
2.2 กรอกแบบขอปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร ตามภาคผนวก 3 (4) พร้อมลงช่ือ 

รับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล  
2.3 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของแบบคําร้องและลงช่ือ 
2.4 สถานที่ย่ืนแบบคําร้อง 

- แจ้งขอปรับปรุงสมาชิกในครัวเรือนได้ท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีแจ้งข้ึนทะเบียน 
ท้ังน้ี หัวหน้าครัวเรือนเกษตร สามารถลบข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนด้วยตนเอง ผ่าน Farmbook Application  
หากต้องการเพ่ิมหรือแก้ไขข้อมูลสมาชิกสามารถแจ้งที่สํานักงานเกษตรอําเภอท่ีแจ้งข้ึนทะเบียนเท่าน้ัน 



คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 
 

  หน้า 30 

3. การเปล่ียนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตร ให้ดําเนินการ ดังน้ี 
3.1 เกษตรกรผู้ย่ืนคําร้อง  

- กรณีหัวหน้าครัวเรือนเกษตร เป็นผู้ดําเนินการเอง จะต้องให้สมาชิกในครัวเรือนท่ีจะเป็น 
หัวหน้าครัวเรือนเกษตรแทนลงช่ือในแบบคําร้องด้วย 

- กรณีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร เป็นผู้ดําเนินการ ให้สมาชิกท่ีจะเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแทน  
เป็นผู้ย่ืนแบบคําร้อง โดยต้องให้หัวหน้าครัวเรือนเกษตรเดิมลงช่ือในแบบคําร้อง หรือมีหนังสือยินยอมจากหัวหน้า
ครัวเรือนเกษตรแนบมาด้วย (ยกเว้นกรณีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรเสียชีวิต เจ็บป่วยร้ายแรงหรือติดเตียง ถูกคุมขัง 
ในเรือนจํา ไปต่างประเทศ) และให้สมาชิกในครัวเรือนเกษตรมากกว่ากึ่งหน่ึงของสมาชิกท้ังหมดลงช่ือในแบบคําร้องด้วย  
หากมีจํานวนเกินกว่าช่องลงช่ือในแบบคําร้อง สามารถทําเป็นหนังสือยินยอมจากสมาชิกในครัวเรือนแนบได้  
(หากในครัวเรือนมีสมาชิกเพียงคนเดียว ไม่ต้องมีหนังสือยินยอม) 

3.2 กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตร ตามภาคผนวก 3 (5) กรอกเหตุผลในการขอ 
เปลี่ยนแปลงหัวหน้า พร้อมลงช่ือรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล แล้วให้พยานลงช่ือในแบบคําร้อง 

3.3 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของแบบคําร้องและลงช่ือ 
3.4 สถานที่ย่ืนแบบคําร้อง 
- แจ้งขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรได้ท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีแจ้งข้ึนทะเบียน 

ท้ังน้ี กรณีเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเน่ืองจากหัวหน้าครัวเรือนเกษตรเสียชีวิต หากทายาทของผู้เสียชีวิต 
รายน้ันยังทําการเกษตรอยู่  กําหนดให้ทายาทต้องมาแจ้งเปลี่ ยนหัวหน้าครัวเรือนภายใน 60 วัน  
กรณีท่ีไม่มาเปลี่ยนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือว่าสิ้นสภาพจากครัวเรือนเกษตรเดิม และต้องข้ึนทะเบียน
เกษตรกรเป็นรายใหม่เท่าน้ัน 

4. การเปล่ียนแปลงสถานท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร ให้ดําเนินการ ดังน้ี 
4.1 เกษตรกรผู้ย่ืนคําร้อง ต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตร กรณีท่ีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรไม่สามารถ 

มาด้วยตนเอง ให้ทําหนังสือมอบอํานาจให้สมาชิกในครัวเรือนเกษตรดําเนินการแทนได้ (ห้ามมีรอยขูดลบ ขีดฆ่า 
หรือแก้ไขในสาระสําคัญ)  แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําร้องและผู้มอบอํานาจ พร้อมรับรอง
สําเนา และเอกสารอ่ืน (ถ้ามี) 

4.2 กรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีข้ึนทะเบียน ตามภาคผนวก 3 (6) พร้อมลงช่ือรับรอง 
ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล 

4.3 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของแบบคําร้องและลงช่ือ 
4.4 สถานที่ย่ืนแบบคําร้อง 

- แจ้งขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีข้ึนทะเบียนได้ท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอปลายทางที่จะย้ายไป 
5. การยกเลิกทะเบียนเกษตรกร เม่ือเกษตรกรเลิกทําการเกษตร หรือไม่ประสงค์ข้ึนทะเบียนเกษตรกรแล้ว  

ให้ดําเนินการยกเลิกทะเบียนเกษตรกร ดังน้ี 
5.1 เกษตรกรผู้ย่ืนคําร้อง 

- หัวหน้าครัวเรือนเกษตร สามารถแจ้งยกเลิกทะเบียนเกษตรกรได้ กรณีท่ีหัวหน้าครัวเรือน 
เกษตรไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้ทําหนังสือมอบอํานาจให้สมาชิกในครัวเรือนดําเนินการแทนได้  
(ห้ามมีรอยขูดลบ ขีดฆ่าหรือแก้ไข ในสาระสําคัญ) แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ ย่ืนคําร้อง  
และผู้มอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนา และเอกสารอ่ืน (ถ้ามี) 
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- กรณีท่ีหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต เจ็บป่วยร้ายแรงหรือติดเตียง ถูกคุมขังในเรือนจํา  

ไปต่างประเทศ ให้สมาชิกในครัวเรือนเกษตร เป็นผู้ดําเนินการ และให้สมาชิกในครัวเรือนมากกว่ากึ่งหน่ึงของ
สมาชิกท้ังหมดลงช่ือในแบบคําร้องด้วย หากมีจํานวนเกินกว่าช่องลงช่ือในแบบคําร้อง สามารถทําเป็นหนังสือ
ยินยอมจากสมาชิกในครัวเรือนเกษตรแนบได้ (หากในครัวเรือนมีสมาชิกเพียงคนเดียว ไม่ต้องมีหนังสือยินยอม) 

5.2 กรอกแบบยกเลิกทะเบียนเกษตรกร ตามภาคผนวก 3 (7) กรอกเหตุผลในการขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร 
พร้อมลงช่ือรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล แล้วให้พยานลงช่ือในแบบคําร้อง 

5.3 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของแบบคําร้องและลงช่ือ 
5.4 สถานที่ย่ืนแบบคําร้อง 
- แจ้งยกเลิกทะเบียนเกษตรได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่แจ้งขึ้นทะเบียน 

5.5 กรณีท่ีหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต แต่ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร ให้บุตร/ญาติ/พ่ีน้อง ผู้นําชุมชน  
หรือ อกม. เป็นผู้กรอกแบบคําร้อง ภาคผนวก 3 (7) แบบคําร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร กรณีที่หัวหน้าครัวเรือน
เสียชีวิต และไม่มีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร และเม่ือเจ้าหน้าท่ีกรอกข้อมูลแบบคําร้องลงในระบบทะเบียน
เกษตรกรแล้ว ระบบจะทําการตรวจสอบข้อมูลการเสียชีวิตจากทะเบียนราษฎร และจะยกเลิกทะเบียน
เกษตรกร 

5.6 กรณีท่ีไม่มีการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตร ติดต่อกันเกิน 3 ปี จะถือว่าสิ้นสุดสถานภาพ 
การเป็นเกษตรกรและจะยกเลิกทะเบียนเกษตรกร  
 
• แนวทางปฏิบัติกรณีเกษตรกรแจ้งข้อมูลคลาดเคล่ือน ไม่ตรงกับความเป็นจริง 
       กรณีท่ีมีข้อร้องเรียน การคัดค้าน หรือตรวจสอบแล้วพบว่า เกษตรกรแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงให้
ดําเนินการ ดังน้ี 

1. แต่งต้ังคณะทํางานตรวจสอบการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
พ้ืนที่ระดับแขวง สําหรับสํานักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

2. ให้คณะทํางานตรวจสอบการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ เกษตรกรสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการระดับอําเภอ ระดับจังหวัด 
ตามลําดับ และขอให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัดถือเป็นท่ีสิ้นสุด โดยคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ในแต่ละระดับ ให้อําเภอ และจังหวัด เป็นผู้ดําเนินการแต่งต้ังตามความเหมาะสม  

สําหรับสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ีระดับแขวงดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเป็นเท็จเกษตรกรสามารถอุทธรณ์สิทธ์ิแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีระดับเขต และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ โดย
ผลการพิจารณาของอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกรุงเทพมหานครถือเป็นท่ีสิ้นสุด  

3. เม่ือผลการพิจารณาสิ้นสุดแล้ว ให้ดําเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการน้ัน หากต้องดําเนินการ 
แจ้งความร้องทุกข์ให้เกษตรอําเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์ โดยสามารถ 
แจ้งความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิด
ฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ ตามมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
พร้อมท้ังรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วย 
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บทท่ี 4 
การกรอกข้อมูลในแบบคําร้อง 

 
• การกรอกข้อมูลในแบบคําร้องทะเบียนเกษตรกร  

กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีรับข้ึนทะเบียน ช้ีแจงเกษตรกรผู้มาขอข้ึนทะเบียนด้วยว่าการมาข้ึนทะเบียนครั้งน้ี 
ภาครัฐจัดทําทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติให้สอบถามข้อมูล 
จากหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกของครัวเรือนซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหรือได้รับผลประโยชน์จากการประกอบ 
การเกษตรของครัวเรือน เน่ืองจากความถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญ  จึงจําเป็นต้องเน้นยํ้าให้ เจ้าหน้าท่ี 
ทุกคนต้องทําความเข้าใจรายละเอียดในแบบคําร้อง และต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบคําร้อง  
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนทุกข้อถาม หากมีการขีดฆ่าข้อความเพ่ือแก้ไขให้ลงช่ือของผู้ขอปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรกํากับไว้ด้วย 

ในแบบคําร้องน้ีจะมีข้อความ 3 หน้า ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลเคร่ืองจักรกลการเกษตร  
และข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร สําหรับการกรอกข้อมูลมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน 
1.1 แบบคําร้อง การย่ืนแบบ ทบก. ให้เลือกกา   ใน   ขอปรับปรุงข้อมูลท่ีข้ึนทะเบียนไว้แล้ว  

หรือ   ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร อย่างใดอย่างหน่ึง 
1.2 สถานท่ีข้ึนทะเบียน ระบุสํานักงานเกษตรอําเภอ และจังหวัดในพ้ืนที่ท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ 

ท่ีขอรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต้ังอยู่ 
1.3 วันท่ี ให้กรอกวันที่แจ้งข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
1.4 ช่ือผู้ขอข้ึนทะเบียน ให้กาเครื่องหมาย  ลงใน   หน้าคํานําหน้านาม นาย นาง หรือนางสาว 

พร้อมเขียนช่ือ นามสกุล และระบุเลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเลขรหัสประจําบ้านตามทะเบียนบ้าน 
1.5 สถานภาพ  ให้กาเครื่องหมาย  ลงใน   หน้าสถานภาพของผู้ข้ึนทะเบียน ได้แก่ โสด สมรส  

อยู่ร่วมกัน และ หย่า รวมถึงแยกกันอยู่       
1.6 ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ ให้กรอกท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี 

สามารถติดต่อเกษตรกร เม่ือต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม   
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1.7 นิติบุคคล ให้กรอกข้อมูลของผู้แทนท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจของนิติบุคคลให้เป็น 

ผู้ขอข้ึนทะเบียนในนามนิติบุคคล แต่ในส่วนของรหัสประจําบ้านให้ใช้รหัสประจําบ้านท่ีเป็นท่ีต้ังของนิติบุคคล 
ประเภทของนิติบุคคล ช่ือนิติบุคคล ท่ีต้ังสํานักงาน และเลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล 

1.8 ลักษณะการประกอบอาชีพ ให้กาเครื่องหมาย  ลงใน   เพียงคําตอบเดียว 
อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบกิจกรรมน้ันๆ มีตัวเลือก  

คือ 1.ประกอบอาชีพเกษตร 2.รับเงินเดือนประจํา 3.รับจ้างทางการเกษตร 4.ประกอบธุรกิจการค้า  
5.รับจ้างท่ัวไป 6.อ่ืนๆ 

อาชีพรอง หมายถึง อาชีพท่ีใช้เวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก มี ตัวเลือก  
คือ 1.ประกอบอาชีพเกษตร 2.รับเงินเดือนประจํา  3.รับจ้างทางการเกษตร 4.ประกอบธุรกิจการค้า 5.รับจ้างท่ัวไป 
6.อ่ืนๆ 7. ไม่มีอาชีพรอง 

 
 

2. ระบบการเกษตรอัจฉริยะ ให้กาเครื่องหมาย  ลงใน    มีตัวเลือก ดังน้ี 1. ระบบโรงเรือน 
อัจฉริยะ  2. ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ 3. ระบบ IOT  หากไม่มีสามารถข้ามไปทําข้อต่อไปได้ 

3. ระบบเกษตรพันธสัญญา ให้กาเครื่องหมาย  ลงใน    มีตัวเลือก ดังน้ี  1.ไม่เป็นการทําเกษตร 
พันธสัญญา  2.เป็นการทําเกษตรพันธสัญญา หากเป็นการทําเกษตรพันธสัญญา เจ้าหน้าท่ีจะต้องประสาน
เกษตรกรเพ่ือกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ หรือเกษตรกรสามารถปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเองผ่านช่องทาง
ออนไลน์ท่ีจัดเตรียมไว้  

 
 

4. ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร มีรายละเอียดดังน้ี 
4.1 ช่ือ – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชนของสมาชิกในครัวเรือน หากเป็นเกษตรกรท่ีเคย 

ข้ึนทะเบียนไว้แล้ว เม่ือพิมพ์แบบคําร้องจากระบบโปรแกรมจะแสดงรายช่ือสมาชิกในครัวเรือนตามท่ีแจ้งไว้  
หากบุคคลน้ันไม่อยู่ในครัวเรือนแล้วให้ขีดฆ่าและลงลายมือช่ือกํากับ สําหรับบุคคลอ่ืนท่ีอาศัยอยู่ในครัวเรือน 
แต่ไม่ได้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันให้กรอกข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 

4.2 ช่วยทําการเกษตร ให้เลือกว่าบุคคลท่ีอยู่ในครัวเรือนน้ัน ช่วย หรือ ไม่ช่วยทําการเกษตร  
4.3 การเป็นสมาชิกองค์กร ให้ใส่รหัสตัวเลขลงในช่องท่ีกําหนดของแต่ละบุคคล โดยรหัสตัวเลข 

ประกอบด้วย 1.สหกรณ์ภาคการเกษตร  2.สหกรณ์นอกภาคการเกษตร  3.กลุ่มเกษตรกร  4.กลุ่มส่งเสริม
อาชีพการเกษตร  5.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  6.กลุ่มยุวเกษตรกร  7.วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน   
8.สมาคม/สหพันธ์  9.อาสาสมัครเกษตร  10.กลุ่มผู้ใช้นํ้าชลประทาน  11.ธ.ก.ส. 12.เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ 13.อ่ืนๆ 
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4.4 ระดับการศึกษา ให้ใส่รหัสตัวเลขลงในช่องท่ีกําหนดของแต่ละบุคคล โดยรหัสตัวเลข 

ประกอบด้วย 1.จบการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี  2.จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3.จบ
การศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญา 4.จบการศึกษาในระดับ ปวช. 5.จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
6.จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7.จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 8.ไม่ได้ศึกษา 

4.5 รายได้ในภาคการเกษตร (บาท/ปี) ให้ระบุรายได้ในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน 
เป็นรายบุคคล หากประกอบกิจกรรมการเกษตรร่วมกัน ไม่สามารถแยกรายได้ในภาคการเกษตรได้ ให้ระบุ
รายได้ในภาคการเกษตรในช่องของหัวหน้าครัวเรือนเพียงช่องเดียว และให้กรอก “-“ ในช่องรายได้ 
ในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือนรายอ่ืน 

4.6 รายได้นอกภาคการเกษตร (บาท/ปี) ให้ระบุรายได้นอกภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน 
เป็นรายบุคคล หากไม่มีรายได้นอกภาคการเกษตรให้กรอก “–“  

4.7 หน้ีสินในภาคการเกษตร (บาท/ปี) ให้ระบุหน้ีสินในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน 
เป็นรายบุคคล หากประกอบกิจกรรมการเกษตรร่วมกัน ไม่สามารถแยกหน้ีสินในภาคการเกษตรได้ ให้ระบุ
หน้ีสินในภาคการเกษตรในช่องของหัวหน้าครัวเรือนเพียงช่องเดียว และให้กรอก “–“ ในช่องหน้ีสิน 
ในภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือนรายอ่ืน 

4.8 หน้ีสินนอกภาคการเกษตร (บาท/ปี) ให้ระบุหน้ีสินนอกภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือน 
เป็นรายบุคคล หากไม่มีหน้ีสินนอกภาคการเกษตรให้กรอก “ – “  

ท้ังน้ี วิธีการคํานวณรายได้ หน้ีสิน รายละเอียดตามนิยามศัพท์ 
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5. เครื่องจักรกลการเกษตร กําหนดให้ใส่ จํานวน ท่ีสามารถใช้งานได้และนําไปรับจ้าง/ไม่รับจ้าง แยกตาม  
ประเภทเคร่ืองจักรกลการเกษตร ลงในช่องว่าง โดยสอบถามเคร่ืองจักรกลการเกษตร 8 ประเภท คือ  

1) เคร่ืองต้นกําลัง  
2) เคร่ืองมือเตรียมดิน 
3) เคร่ืองปลูก/เครื่องมือหยอด 
4) เครื่องมือดูแลรักษา 
5) เคร่ืองมือเก็บเกี่ยว 
6) เคร่ืองสูบนํ้า 
7) รถบรรทุกการเกษตร   
8) เคร่ืองมือหลังการเก็บเกี่ยว 
ท้ังน้ี คํานิยามเครื่องจักรกลการเกษตร รายละเอียดตามนิยามศัพท์  

                
  



คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 
 

  หน้า 36 

 
6. การประกอบกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือน มีรายละเอียดดังน้ี 

6.1 ท่ีต้ังแปลง ให้ระบุท่ีต้ังแปลงท่ีดินว่าอยู่ในหมู่ ตําบล อําเภอ และจังหวัดใด  

 
6.2 การถือครอง ให้ระบุว่าเป็นของครัวเรือน เช่ามีสัญญา เช่าไม่มีสัญญา หรือ อ่ืนๆ  

(ทําฟรี / ท่ีสาธารณประโยชน์) 
6.3 ข้อมูลเอกสารสทิธ์ิ 

- กรณีมีเอกสารสิทธ์ิให้กรอกแบบคําร้องข้อ 3.1 ประกอบด้วย ประเภท เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ  
เน้ือท่ีตามเอกสารสิทธ์ิ (ไร่-งาน-ตร.วา) และข้อมูลเจ้าของเอกสารสิทธ์ิ (เลขบัตร/ช่ือ-สกุล) 

- กรณีเช่ามีเอกสารสิทธ์ิแต่ไม่สามารถหาข้อมูลเจ้าของเอกสารสิทธ์ิได้ให้กรอกแบบคําร้องข้อ 3.1 
ประกอบด้วย ประเภท เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ เน้ือท่ีตามเอกสารสิทธ์ิ และกรอกข้อ 3.2 ผู้รับรองการทํากิจกรรม
การเกษตร (เลขบัตร/ช่ือ-สกุล/ตําแหน่ง) โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเจ้าของเอกสารสิทธ์ิ 

- กรณีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ให้กรอกแบบคําร้องข้อ 3.2 ผู้รับรองการทํากิจกรรมการเกษตร  
(เลขบัตร/ช่ือ-สกุล/ตําแหน่ง) โดยไม่ต้องกรอกข้อ 3.1 

 
6.4 เขตชลประทาน เลือกอยู่ในเขตหรือนอกเขตชลประทานเพียงคําตอบเดียว 
6.5 ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ให้ใส่โซนตัวเลข 47 หรือ 48 เพียงตัวเลขใดตัวเลขหน่ึง และให้กรอก 

ค่าพิกัด X Y หรือ ละติจูด ลองจิจูด เป็นตัวเลขตามท่ีจัดเก็บข้อมูลไว้แล้ว   
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6.6 แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร ให้เกษตรกรระบุแหล่งนํ้าท่ีนํามาใช้ในการเกษตร โดยมีตัวเลือก คือ  

1. ไม่มีแหล่งนํ้า 2. แหล่งนํ้าสาธารณะ 3. แหล่งนํ้าของตนเอง (บ่อนํ้าต้ืน/บ่อบาดาล/สระนํ้า)  
6.7 วิธีการให้นํ้า ให้เกษตรกรระบุวิธีการให้นํ้าในแปลงน้ัน โดยมีตัวเลือก คือ 1.ไม่มีระบบให้นํ้า        

2.ระบบให้นํ้าทางท่อ (สปริงเกอร์/มินิสปริงเกอร์/นํ้าหยด) 3. ระบบนํ้าแบบอ่ืนๆ  
 

 
 
6.8 ชนิดพืช/สัตว์/กิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ  ให้ระบุชนิดพืช หรือสัตว์ หรือกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ 
6.9 พันธ์ุพืช/สัตว์/กิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ ให้ระบุพันธ์ุพืช หรือสัตว์ หรือกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ 

ตามท่ีเกษตรกรสามารถระบุได้ ท้ังน้ี ควรระบุพันธ์ุพืชตามท่ีระบุในกรอบการจัดเก็บพืชท่ีมีการระบุพันธ์ุไว้แล้ว 
6.10 วันท่ีปลูก/เล้ียง/เร่ิมทํากิจกรรมการเกษตร ต้องระบุเป็นตัวเลข วัน เดือน ปี ของวันท่ีปลูก/เลี้ยง 

ตามชนิดพืช/สัตว์น้ันๆ สําหรับนาเกลือสมุทรให้วันท่ีเริ่มทํากิจกรรมการเกษตร/เริ่มทําการผลิต คือ วันท่ีปล่อยนํ้า
เข้านาเกลือ 

6.11 วันท่ีคาดว่าจะเก็บเกี่ยว ต้องระบุเป็นตัวเลข วัน เดือน ปี ของวันท่ีคาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้  
สําหรับไม้ผลไม้ยืนต้นท่ีให้ผลผลิตแล้ว ให้ใส่วันท่ีคาดว่าจะเก็บเกี่ยววันสุดท้ายของปีการผลิต สําหรับนาเกลือ
สมุทรให้ใส่วันท่ีคาดว่าจะเก็บเกี่ยวเกลือเม็ดรอบสุดท้ายของปีการผลิต  

6.12 รูปแบบการปลูก ให้เกษตรกรระบุรูปแบบการปลูกในแปลงน้ัน โดยมีตัวเลือก คือ กลางแจ้ง  
หรือ โรงเรือน หากเลือกเป็นโรงเรือน ให้ใส่ขนาดของโรงเรือนโดยมีหน่วยเป็นตารางเมตร 

6.13  เน้ือท่ีปลูก/เลี้ยง ต้องระบุเป็นตัวเลข ไร่ งาน ตารางวา สําหรับนาเกลือสมุทรให้ใส่เน้ือท่ีทํานาเกลือท้ังผืน  
โดยต้องหักลบเน้ือท่ีท่ีไม่ได้ปลูก/เลี้ยง ออก เช่น การปลูกข้าวให้หักเน้ือท่ีท่ีอยู่อาศัย โรงเรือน สระน้ํา ปศุสัตว์ 
นาหญ้า หรือพืชชนิดอ่ืนออก 

6.14 เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว/ให้ผล ต้องระบุเน้ือท่ีเก็บเกี่ยวผลผลติในกรณีของพืชอายุสั้น (ข้าว พืชไร่ พืชผัก  
ไม้ดอกไม้ประดับ) โดยระบุตัวเลขเป็นไร่ งาน ตารางวา สําหรับกลุ่มพืชอายุยาวให้หมายถึงเน้ือท่ีให้ผลผลิตแล้ว 
โดยระบุตัวเลขเป็นไร่ งาน ตารางวา แต่ถ้ากลุ่มพืชอายุยาวยังไม่ให้ผลผลิตไม่ต้องระบุตัวเลขเน้ือท่ีให้ผล 
สําหรับนาเกลือสมุทรให้ใส่พ้ืนที่ทํานาเกลือท้ังผืน 

6.15 จํานวนท่ีปลูก/เลี้ยง กรณีทําไร่นาสวนผสม ที่มีการปลูกพืช (ไม้ผล ไม้ยืนต้น) /เลี้ยงสัตว์ /  
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  หรือ กรณีเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ให้ระบุจํานวนท่ีปลูก/เล้ียง  

6.16 รหัสการปลูก/เลี้ยง/การผลิต ต้องระบุตัวเลขตามกิจกรรมการเกษตรที่ทําจริง 
  - รหัสการปลูก: 1 = สวนเด่ียว 2 = สวนแซม 3=สวนผสม   
  - รหัสการเลี้ยง (เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า): 1 = กระชัง 2 = ในบ่อ  3=ในนา 4=ในร่องสวน 5=อ่ืนๆ     
  - รหัสการเลี้ยง (ปศุสัตว์):  1 = โรงเรือนแบบเปิด 2 = โรงเรือนแบบปิด 3=อ่ืนๆ 
  - รหัสการผลิต (นาเกลือสมุทร) : 1=ผลิตเกลือเม็ดอย่างเดียว 2=ผลิตเกลือเม็ดและเลี้ยงสัตว์นํ้าร่วมด้วย 
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6.17 ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ/ปริมาณผลผลิต นํ้าหนักผลผลิตตามลักษณะผลผลิตพืชท่ีจัดเก็บ 

(รายละเอียดภาคผนวก ) ผลผลิตพืชรวมท่ีเก็บเกี่ยวได้ ให้ใส่หน่วยเป็นกิ โลกรัมต่อพ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว  
สําหรับสัตว์หน่วยเป็นตัว สําหรับนาเกลือสมุทรให้ใส่เกลือเม็ดท่ีผลิตได้ตลอดฤดูการผลิต (รวมทุกรอบการผลิต
ประมาณ 5-7 รอบต่อฤดูกาล) 

6.18 ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ให้เกษตรกรเลือกประเภทเกษตรกรรมท่ีตัวเองปฏิบัติอยู่ว่าเป็นรูปแบบใด   
รายละเอียดตามนิยามศัพท์ ให้เลือกเพียงคําตอบเดียว โดยมีตัวเลือก คือ  

(1) ไม่เป็นเกษตรกรรมย่ังยืน  
(2) เป็นเกษตรกรรมย่ังยืนใน 5 รูปแบบ คือ  

- เกษตรผสมผสาน  
- เกษตรอินทรีย์ ให้เลือกการรับรองมาตรฐานด้วย ได้แก่ PGS/IFOAM/Organic Thailand/อ่ืนๆ  
- เกษตรธรรมชาติ  
- เกษตรทฤษฎีใหม่  
- วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม  

 
7. การลงลายช่ือในส่วนท้ายของแบบคําร้อง ให้เกษตรกรลงชื่อรับรองข้อมูลท่ีแจ้งข้ึนทะเบียนและปรับปรุง 

ทะเบียนเกษตรกร พยาน (รายละเอียดตามคํานิยาม) ลงช่ือเป็นพยานในการแจ้งข้อมูล เจ้าหน้าท่ีผู้รับข้ึนทะเบียน
หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตําบลลงชื่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบข้ึนทะเบียนหมายถึง
เกษตรอําเภอหรือผู้ได้รับมอบหมาย ลงช่ือเพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่รับข้ึนทะเบียนต้องไม่ใช่คนคน
เดียวกับเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแบบรับข้ึนทะเบียน) 
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• รหัสท่ีใช้แบบคําร้องขอข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
เป็นรหัสท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่ต้องจดจําค้นหาแต่จะมีปรากฏอยู่ท้ายข้อถามในแบบคําร้อง สามารถนําไปใช้ในแต่

ละข้อได้ทันที ได้แก่ 
 

รหัสการเป็นสมาชิกองค์กร 
 1. สหกรณ์ภาคการเกษตร  7. วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
 2. สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 8. สมาคม/สหพันธ์ 
 3. กลุ่มเกษตรกร   9. อาสาสมัครเกษตร 
 4. กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 10. กลุ่มผู้ใช้นํ้าชลประทาน 
 5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  11. ธ.ก.ส. 
 6. กลุ่มยุวเกษตรกร  12. เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ 
     13. อ่ืนๆ 
 
รหัสวุฒิการศึกษา 
 1. จบการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี     
 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
 3. จบการศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญา  
 4. จบการศึกษาในระดับ ปวช.  
 5. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 6. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 7. จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
 8. ไม่ได้ศึกษา 
  
รหัสการปลูก 
 1. สวนเด่ียว  
 2. สวนแซม  
 3. สวนผสม  
 
รหัสการเลี้ยง (การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า) 
 1. ในกระชัง 2. ในบ่อ        3. ในนา 
 4. ในร่องสวน 5. อ่ืนๆ เช่น ในทะเล ในกรง เป็นต้น 
 
รหัสการเลี้ยง (ปศุสัตว์) 
 1. โรงเรือนแบบเปิด 2. โรงเรือนแบบปิด 3. อ่ืนๆ 
 
รหัสการผลิต (นาเกลือสมุทร)  

1. ผลิตเกลือเม็ดอย่างเดียว   2. ผลิตเกลือเม็ดและเลี้ยงสัตว์นํ้าร่วมด้วย 
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บทท่ี 5 
สมุดทะเบียนเกษตรกรและรายงานจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

 
• สมุดทะเบียนเกษตรกร  

สมุดทะเบียนเกษตรกร คือ เอกสารที่ใช้แสดงสถานภาพการเป็นเกษตรกร ออกให้ภายหลังจากท่ีได้ 
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ใช้ในการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลกิจกรรมการเกษตรของครัวเรือน
เกษตรกรเจ้าของสมุด เกษตรกรสามารถนําไปใช้ในการยืนยันความเป็นเกษตรกร ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
ประกอบกิจกรรมการเกษตร และใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสํานักงานเกษตรอําเภอหรือใช้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการตามนโยบายของภาครัฐ ในการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรแจกให้กับครัวเรือนเกษตรกร 
สํานักงานเกษตรอําเภอควรดําเนินการ ดังน้ี 

1. จัดเตรียมและติดต้ังเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนด 
2. ตรวจสอบสมุดทะเบียนเกษตรกรท่ีจะใช้จัดพิมพ์ให้เรียบร้อย สภาพดี เย็บสันเล่มตรง ไม่ชํารุด  

หากพบสมุดทะเบียนเกษตรกรเย็บไม่เรียบร้อย ชํารุด ให้ทําหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือเปลี่ยนเล่ม
ภายในเวลาท่ีกําหนด (โดยปกติจะต้องเปลี่ยนภายใน 30 วัน นับจากได้รับสมุดทะเบียนเกษตรกร) 

3. ระมัดระวังในการเปิดหน้าสมุดให้ตรงกับข้อมูลท่ีจะพิมพ์ ท้ังน้ีเพราะสมุดทะเบียนเกษตรกรมีราคาแพง 
และมีสํารองในจํานวนจํากัด 

4. การพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรให้เกษตรกรรายใหม่ จะต้องทําการติดภาพถ่ายขนาด 1 น้ิว  
ท่ีมุมล่างขวาเหนือช่องลงช่ือ เม่ือเกษตรกรลงช่ือแล้ว ให้ประทับตราสมุดทะเบียนเกษตรกรด้วย 

5. การพิมพ์ข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร สําหรับพืชท่ีกําหนด 
ให้มีการตรวจสอบ เม่ือติดประกาศ/ตรวจสอบพ้ืนท่ีและบันทึกผลลงในระบบว่า “ผ่าน” แล้ว จึงจะสามารถ
จัดพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรได้  

6. เกษตรกรบางรายอาจมีข้อมูลจํานวนมาก เน้ือที่ในสมุดจะไม่เพียงพอต่อการพิมพ์ข้อมูลดังกล่าว  
ให้พิมพ์ข้อมูลท่ีเกินลงในกระดาษ A4 แล้วแนบให้กับเกษตรกรพร้อมสมุดทะเบียนเกษตรกร และหมายเหตุ 
ในหน้าข้อมูลเพ่ิมเติมด้วย แต่ไม่ต้องเย็บติดกับสมุดทะเบียนเกษตรกรเน่ืองจากจะทําให้ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูล
หน้าอ่ืนๆ ลงในสมุดได้เพราะติดรอยเย็บกระดาษ 

7. การเปลี่ยนเล่ม/ยกเลิกสมุดทะเบียนเกษตรกร เกิดจากสาเหตุ ดังน้ี 
7.1 กรณียกเลิกครัวเรือนเกษตรกร ให้เจาะสมุดท่ีมุมล่างขวา พร้อมหมายเหตุในหน้าข้อมูลเพ่ิมเติม 

ว่ามีการยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร 
7.2 กรณีเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร ให้พิจารณาใช้การขีดฆ่า เขียนช่ือหัวหน้าครัวเรือนใหม่

แล้วลงช่ือกํากับ หรือ ให้เจาะสมุดเล่มเดิมท่ีมุมล่างขวา แล้วพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มใหม่ โดยจะต้อง 
หมายเหตุในหน้าข้อมูลเพ่ิมเติมท้ังเล่มเดิมและเล่มใหม่ด้วยว่า มีการเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนจากใครเป็นใคร
เพ่ือให้ตรวจสอบย้อนกลับได้  

7.3 กรณีสมุดเล่มเดิมเต็ม ให้พิจารณาพิมพ์ต่อในกระดาษ A4 หรือ พิมพ์สมุดเล่มใหม่ให้เกษตรกร  
โดยเจาะสมุดเล่มเดิมที่มุมล่างขวา พร้อมหมายเหตุในหน้าข้อมูลเพ่ิมเติมท้ังเล่มเดิมและเล่มใหม่ด้วยว่า  
สมุดเล่มเดิมเต็มจึงมีการออกเล่มใหม่ และในสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มใหม่ให้เลือกพิมพ์เฉพาะข้อมูลปีล่าสุด 

7.4 กรณีเกษตรกรทําสมุดเล่มเดิมหาย ให้พิมพ์สมุดเล่มใหม่ให้เกษตรกร 
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8. การออกสมุดทะเบียนเกษตรกรครั้งแรก ให้ออกท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีข้ึนทะเบียน  

ส่วนการปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน (ไม่ได้ออกเล่มใหม่) ดําเนินการท่ีสํานักงานเกษตร
อําเภอใดก็ได้ 

9. ในกรณีท่ีสมุดทะเบียนเกษตรกรไม่เพียงพอ สามารถออกใบรายงานผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
ให้เกษตรกรแทนได้ โดยสามารถดําเนินการท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอใดก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเป็นสํานักงานเกษตร
อําเภอท่ีข้ึนทะเบียน 

10. การลงนามในสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือ ใบรายงานผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ให้เกษตรอําเภอ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม เพ่ือเป็นหลักฐานว่า เกษตรกรได้แจ้งข้อมูลข้ึนทะเบียนเกษตรกรตามท่ี
จัดพิมพ์ในสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือ ใบรายงานผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ได้
เป็นการรับรองการทํากิจกรรมการเกษตร รับรองผลผลิต หรือ รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 
• รายงานจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

เจ้าหน้าท่ีสามารถเรียกดูรายงานได้จากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยเลือกเมนู รายงาน แล้ว
คลิกเรื่องรายงานท่ีต้องการ ตัวอย่างรายงานท่ีใช้บ่อย เช่น 

1. ผลการดําเนินงานข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เม่ือเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลลงในระบบ  
รายงานจะปรับเปลี่ยนให้เองโดยตัดยอดเป็นรายวัน โดยจะแสดงภาพรวมของการปรับปรุงข้อมูลในปีปัจจุบัน 
(ตามปีงบประมาณ) และ ข้อมูลรายพืช (ตามปีการเพาะปลูก) 

2. รายงานท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเกษตร 
2.1 รายงาน ทบก 04-1 จํานวนครัวเรือนเกษตรกรจําแนกตามกิจกรรมการเกษตร จะแสดงข้อมูล 

จํานวนครัวเรือน เน้ือท่ีปลูก เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว โดยระบบจะบังคับให้เลือกจังหวัด อําเภอ แต่ไม่บังคับให้เลือก
เง่ือนไขอ่ืน รายงานจะแสดงตามเง่ือนไขท่ีเลือก 

ในการเลือกเงื่อนไข ควรระมัดระวังโดยเฉพาะการเลือกเง่ือนไข ปี กับ การเลือกเง่ือนไข  
วันท่ีเพาะปลูก วันท่ีคาดว่าจะเก็บเกี่ยว เน่ืองจากเง่ือนไข ปี จะค้นหาจากปีท่ีมีการปรับปรุงข้อมูล (ดูได้จาก 
ปีในหน้ากิจกรรมการเกษตร) ดังน้ัน หากเลือกเง่ือนไขเป็น ปี 2565 ไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่มีการแจ้งปลูกไว้นานแล้ว 
แต่ไม่มีการมาปรับปรุงข้อมูลในปี 2565 จะไม่แสดงในรายงานน้ีด้วย 

- หากต้องการทราบข้อมูลตามปีการผลิต ควรเลือกเงื่อนไขวันท่ีเพาะปลูก หรือ วันท่ีคาดว่าจะ
เก็บเกี่ยวตามปีการผลิตของพืชแต่ละชนิด และไม่ต้องเลือกเง่ือนไข ปี 

- หากต้องการทราบข้อมูลการปรับปรุงพืชแต่ละชนิดในระบบ ในแต่ละปี ให้เลือกเงื่อนไขปี  
แต่ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขวันที่เพาะปลูก หรือ วันท่ีคาดว่าจะเก็บเก่ียว 

- สําหรับไม้ผล/ไม้ยืนต้น หากต้องการข้อมูลปัจจุบัน ให้เลือก ปี เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลท่ีเกษตรกร
แจ้งในแต่ละปี แต่หากต้องการดูข้อมูลท้ังหมด ให้เลือกวันท่ีเพาะปลูกย้อนปีไปตามระยะยืนต้นของพืชแต่ละชนิด 

2.2 รายงาน ทบก 04-2 รายช่ือเกษตรกรจําแนกตามกิจกรรมการเกษตร (ต้องระบุพืช แต่ไม่ต้องระบุหมู่)  
โดยจะมีให้เลือกว่าต้องการให้แสดงข้อมูลตามท่ีต้ังแปลงหรือตามทะเบียนบ้านของเกษตรกร รายงานจะแสดงข้อมูล 
รหัสครัวเรือน ช่ือ – สกุล เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ที่ต้ังแปลง ลักษณะการถือครอง ประเภทเอกสารสิทธ์ิ 
เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ พ้ืนท่ีเต็มในเอกสารสิทธ์ิ เน้ือท่ีปลูก วันที่ปลูก เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว วันท่ีคาดจะว่าเก็บเกี่ยว 
ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) และพิกัดแปลง 
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2.3 รายงาน ทบก 04-3 รายช่ือเกษตรกร (ไม่ต้องระบุพืช แต่ต้องระบุหมู่) โดยจะมีให้เลือกว่าต้องการ
ให้แสดงข้อมูลตามท่ีต้ังแปลงหรือตามทะเบียนบ้านของเกษตรกร รายงานจะแสดงข้อมูล รหัสครัวเรือน  
ช่ือ – สกุล เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ที่ต้ังแปลง ลักษณะการถือครอง ประเภทเอกสารสิทธ์ิ เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ 
พ้ืนท่ีเต็มในเอกสารสิทธ์ิ เน้ือท่ีปลูก วันท่ีปลูก เน้ือที่ เก็บเกี่ยว วันท่ีคาดว่าจะเก็บเกี่ยว ผลผลิต(ตัน)  
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) และพิกัดแปลง 

รายงานน้ีคล้ายกับรายงาน ทบก 04-2 เพียงแต่ล็อกการเลือกเง่ือนไขต่างกัน รายงาน 04-2 ต้องระบุพืช 
แต่ไม่ต้องระบุหมู่ ใช้ในกรณีท่ีต้องการทราบรายช่ือเกษตรกรท่ีปลูกพืชท่ีระบุทั้งหมดในตําบล อําเภอ จังหวัดน้ันๆ 
ส่วนรายงาน ทบก 04-3 ไม่ต้องระบุพืช แต่ต้องระบุหมู่ ใช้ในกรณีท่ีต้องการทราบรายช่ือเกษตรกรในหมู่น้ันๆ 
ว่าปลูกพืชอะไรบ้าง 

การเลือกเงื่อนไข ทบก 04-2 และ ทบก 04-3 ให้ใช้วิธีการเดียวกับ ทบก 04-1 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 กระบวนงานการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 
ภาคผนวก 2 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการข้ึนทะเบียน
เกษตรกร พ.ศ. 2560 
ภาคผนวก 3  แบบคําร้อง 

(1) แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับครัวเรือนเกษตร 
(2) แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับนิติบุคคล 
(3) แบบคําร้องขอแก้ไขข้อมูลท่ีแจ้งข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
(4) แบบคําร้องขอปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตร 
(5) แบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตร 
(6) แบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีขึ้นทะเบียน 
(7) แบบคําร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร 

ภาคผนวก 4 ประเภทเอกสารท่ีรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ภาคผนวก 5 ตัวอย่างหนังสือยินยอมหรือรับรองการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 

(1) หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
(2) หนังสือรับรองการเช่าท่ีดินเพ่ือการเกษตร ยกเว้น ไม้ผลไม้ยืนต้น (ใช้เฉพาะพ้ืนท่ี 

ท่ีทางราชการออกเอกสารสิทธ์ิแล้ว เท่าน้ัน) 
(3) หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร โดยไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 

ภาคผนวก 6 กลุ่มและพันธ์ุข้าวท่ีมีการจัดเก็บในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ภาคผนวก 7 กลุ่ม ชนิด และพันธ์ุพืชท่ีมีการจัดเก็บในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ภาคผนวก 8 จํานวนเน้ือท่ีข้ันตํ่าท่ีรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ภาคผนวก 9 อัตราแปลงไม้ผลไม้ยืนต้นต่อเน้ือท่ีเพาะปลูก  
ภาคผนวก 10 ลักษณะผลผลิตและหน่วยผลผลิต (** รวมท้ังพืชและแมลง) 
ภาคผนวก 11 ตราสัญลักษณ์และตัวอย่างเม่ือประทับตราสัญลักษณ์ในสมุดทะเบียนเกษตรกร 
ภาคผนวก 12 คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องพิมพ์ Passbook สมุดทะเบียนเกษตรกร 
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ภาคผนวก 1 กระบวนงานการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 
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ภาคผนวก 2 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ์
ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 (หน้า 1) 
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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
พ.ศ. 2560 (หน้า 2) 
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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
พ.ศ. 2560 (หน้า 3) 

 



คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 
 

  หน้า 48 

ภาคผนวก 3 (1) แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับครัวเรือนเกษตรกร (หน้า 1) 
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ภาคผนวก 3 (2) แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับนิติบุคคล (หน้า 1)
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แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับครัวเรือนเกษตรกร/นิติบุคคล (หน้า 2) 
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แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) สําหรับครัวเรือนเกษตรกร/นิติบุคคล (หน้า 3) 
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ภาคผนวก 3 (3) แบบคําร้องขอแก้ไขข้อมูลท่ีแจ้งข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
(กรณีเกษตรกรแจ้งขอแก้ไขข้อมูล) 
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ภาคผนวก 3 (4) แบบคําร้องขอปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตร 
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ภาคผนวก 3 (5) แบบคําร้องขอเปล่ียนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตร 
(กรณีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้ดําเนินการ)
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ภาคผนวก 3 (5) แบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร 
(กรณีสมาชิกในครัวเรือนเป็นผู้ดําเนินการ)
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ภาคผนวก 3 (6) แบบคําร้องขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีข้ึนทะเบียน 
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ภาคผนวก 3 (7) แบบคําร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร 
(กรณีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้ดําเนินการ) 
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ภาคผนวก 3 (7) แบบคําร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร 
(กรณีสมาชิกในครัวเรือนเป็นผู้ดําเนินการ) 
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ภาคผนวก 3 (7) แบบคําร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร  
กรณีท่ีหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิต และไม่มีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร 
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ภาคผนวก 4 ประเภทเอกสารท่ีรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 
• พื้นท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 

ประเภท/กลุ่ม แบบ 

1. เอกสารสิทธิตามกฎหมายท่ีดิน จํานวน 9 กลุ่ม 22 แบบ 

กลุ่มท่ี 1 โฉนดท่ีดิน (กรมท่ีดิน) (1) น.ส. 4 
(2) น.ส. 4 ก. 
(3) น.ส. 4 ข. 
(4) น.ส. 4 ค. 
(5) น.ส. 4 ง. 
(6) น.ส. 4 จ. 

กลุ่มท่ี 2 (กรมที่ดิน) (7) โฉนดแผนท่ี 
(8) โฉนดตราจอง 
(9) ตราจองท่ีตราว่าได้ทําประโยชน์แล้ว 

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

กลุ่มท่ี 4 ใบจอง (กรมท่ีดิน) (14) น.ส. 2 
(15) น.ส. 2 ก. 

กลุ่มท่ี 5 (กรมที่ดิน) (16) ใบไต่สวน (น.ส. 5) 
(17) ใบนํา 

กลุ่มท่ี 6 (กรมที่ดิน) (18) ใบเหยียบยํ่า 
(19) ตราจอง 

กลุ่มท่ี 7 แบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน  
(กรมท่ีดิน) 

(20) ส.ค. 1 

กลุ่มท่ี 8 บัญชีรับแจ้งการครอบครองที่ดิน  
(กรมท่ีดิน) 

(21) ส.ค. 2 
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ประเภท/กลุ่ม แบบ 

กลุ่มท่ี 9 ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธ์ิในท่ีดิน  
(กรมท่ีดิน) 

 

(22) ส.ค. 3 

2. ท่ีดินท่ีมีหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ จํานวน 12 กลุ่ม 24 แบบ 

กลุ่มท่ี 1 (กรมที่ดิน) (1) หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินของรัฐเป็น
การช่ัวคราวตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน 
(ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) 

กลุ่มท่ี 2 (กรมธนารักษ์) (2) หนังสือสัญญาเช่าท่ีราชพัสดุเพ่ือประกอบ 
การเกษตร (ส.2/27) 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ใน
เขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (กรมป่าไม้) 

(3) หนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิ 
ทํากินช่ัวคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ครั้งท่ี 1) 
(สทก. 1) 
(4) หนังสืออนุญาตให้ทําการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น
ภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (สทก. 1 ข) 
(5) หนังสืออนุญาตให้ทําประโยชน์และอยู่อาศัย
ภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ สทก. 1 ก 
(6) สทก. 2 ก 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ (กรมป่าไม้) 

(7) หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส. 23) 

(8) หนังสืออนุญาตให้ทําการปลูกสร้างสวนป่าหรือ 
ปลูกไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส. 31) 

กลุ่มท่ี 5 กลุ่มใบอนุญาตให้แผ้วถางป่า (กรมป่าไม้) (9) ใบอนุญาตให้แก่ผู้ประสงค์ขอแผ้วถางป่า  
เพ่ือดําเนินกิจการตามท่ีขออนุญาต 
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ประเภท/กลุ่ม แบบ 

กลุ่มท่ี 6 กลุ่มหนังสือท่ีออกให้กับสมาชิกนิคม 
สร้างตนเอง ตาม พ.ร.บ.จัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ  
พ.ศ. 2511 (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 

(10) หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน 
(น.ค. 1) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดท่ีดิน
เพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 

 

(11) หนังสือแสดงการทําประโยชน์ (น.ค. 3)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดท่ีดิน 
เพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
(12) สัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรรม 
ในเขตนิคมสร้างตนเอง 

กลุ่มท่ี 7 หนังสือท่ีออกให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์  
ตาม พ.ร.บ. จัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

(13) หนังสือรับรองการอนุญาตให้สมาชิก 
นิคมสหกรณ์เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน 
ของนิคมสหกรณ์ (กสน. 3) 
(14) หนังสือแสดงการทําประโยชน์ (กสน. 5) 

กลุ่มท่ี 8 หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
(สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

(15) ส.ป.ก. 4-01 
(16) ส.ป.ก. 4-01 ก 
(17) ส.ป.ก. 4-01 ข 
(18) ส.ป.ก. 4-01 ค 
(19)  ส.ป.ก. 4-01 ช 
 

กลุ่มท่ี 9 สัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

(20) ส.ป.ก. 4-14 ก 

กลุ่มท่ี 10 สัญญาเช่าซ้ือท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

 

(21) ส.ป.ก. 4-18 ข 

กลุ่มท่ี 11 หนังสือรับมอบท่ีดิน  
(สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

 

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

กลุ่มท่ี 12 สมุดประจําตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทํากิน
ในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม 
โครงการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชน หรือบัญชีรายช่ือท่ี 
คทช. จังหวัดให้การรับรอง ภายใต้โครงการจัดท่ีดินทํา
กินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 
(สํานักจัดการท่ีดินของรัฐ) 

 

(24) คทช. 

3. ท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองผู้ทําประโยชน์ในเขตท่ีดินของรัฐ จํานวน 3 กลุ่ม 3 แบบ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มหนังสือรับรองผู้ได้รับการคัดเลือก 
ให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน  
(กรณีผ่านการคัดเลือกให้เข้าทําประโยชน์ 
ในเขตปฏิรูปที่ดินแต่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ 
(สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

 

(1) ส.ป.ก. 5-01 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มหนังสือรับรองผู้ทําประโยชน์ 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

 

(2) ส.ป.ก. 5-02 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มหนังสือรับรองผู้มีสิทธิได้รับการโอนสิทธิ 
หรือรับมรดกสิทธิการเข้าทําประโยชน์ 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีเกษตรกรขอโอนสิทธิ 
หรือรับมรดกสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ 
(สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

 

(3) ส.ป.ก. 5-03 
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• พื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ อนุโลมให้เกษตรกรสามารถข้ึนทะเบียนได้ เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ 
การเพาะปลูกของเกษตรกร และประมาณการผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  
แต่จะต้องมีผู้นําชุมชนเป็นผู้รับรองการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี โดยเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนต้องไม่อ้างกรรมสิทธ์ิ 
หรือถือครองพื้นที่น้ัน ท้ังน้ี ให้รวมถึงพ้ืนที่ในเขตป่าไม้ ป่าอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ และให้หมาย
รวมถึงเอกสารดังต่อไปน้ีด้วย 

(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) หนังสืออนุญาตให้ใช้ท่ีดินของรัฐแก้ไขความยากจน 
(12) บันทึกข้อตกลงการให้ใช้ท่ีดินของส่วนราชการ 
(13) ใบรับเงินบํารุงท้องท่ี ภ.บ.ท. 5 / ภ.บ.ท. 6 และ ภ.บ.ท. 11 
(14) พ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธิ์แต่ไม่สามารถนําเอกสารหลักฐานซ่ึงแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน หรอืหนังสือ 

อนุญาตจากเจ้าของท่ีดิน หรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ ให้เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกร 
ได้เข้าครอบครองทํากิจกรรมการเกษตรอยู่ มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีได้  
หากมีการประมวลผลจัดส่งข้อมูลเพ่ือเข้าร่วมโครงการ มาตรการต่างๆ พ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิและเอกสาร 
ท่ีอยู่ในกลุ่มน้ี จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ซ่ึงจะได้รับสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการ มาตรการ หรือไม่  
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของโครงการ มาตรการน้ันๆ 
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ภาคผนวก 5 ตัวอย่างหนังสือยินยอมหรือรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
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กรณีไม่ทราบช่ือ สกุลผู้ให้เช่า อนุโลมให้ใช้ข้อมูลของผู้ดูแลพ้ืนท่ีแทนได้  
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ภาคผนวก 6 กลุ่มและพันธ์ุข้าวที่มีการจัดเก็บในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 

กลุ่มสินค้าข้าว 
พันธ์ุข้าว 

ข้าวไวแสง ข้าวไม่ไวแสง 
1. ข้าวหอมมะลิ 

 
ขาวดอกมะลิ 105 
กข15 

 

2. ข้าวหอมไทย 
 

กข51 
ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 

กข33 (หอมอุบล 80)       
ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1     
ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี    
ข้าวปทุมธานี1 (ข้าวหอมปทุม) 

3. ข้าวขาว   
   3.1 ข้าวขาวพ้ืนน่ิม 
      ข้าวเจ้าท่ีมีอมิโลส 
      ไม่เกินร้อยละ 20 

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

กข21 
กข39 
กข53 

   3.2 ข้าวขาวพ้ืนแข็ง 
       ข้าวเจ้าที่มีอมิโลส 
       เกินร้อยละ 20 

กข13 
กข17 
กข19 
กข27 
กข35 (รังสิต 80) 
กข67 
กข73 
กข75 
กันตัง 
กู้เมืองหลวง 
เก้ารวง 88 
แก่นจันทร์ 
ขะสอ 62 
ขาวกอเดียว 35 
ขาวเจ๊กชัยนาท 
ข้าวเจ้าแดง 
ข้าวเจ้าพันธ์ุพ้ืนเมือง 
ขาวตาแห้ง 17 
ข้าวนํ้าย้อย 
ขาวบ้านนา 
ขาวปากหม้อ 148 
ขาวมานะ 
ขาวมาเล 
ข้าวสินเหล็ก 
ขาวหลวง 
ข้าวหลวงสันป่าตอง 
ข้าวหอมใบเตย 62 
เข็มทองพัทลุง 
เจ๊กเชย 
เจ็กเชย 1 
เจ้าขาวเชียงใหม่ 
เจ้าลีซอสันป่าตอง 
เจ้าฮ่อ 

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

ข้าวไวแสง ข้าวไม่ไวแสง 
เฉี้ยงพัทลุง 
ช่อขิง 
ช่อลุง 
ช่อลุง 97 
ชุมแพ 60 
ดอกพะยอม 
ดี 4 
ตะเภาแก้ว 161 
ทองมาเอง 
นางพญา 132 
นํ้ารู 
นํ้าสะกุย 19 
บือแขะ 
บือพะโดะ 
บือวา 
ปทุมธานี 60 
ปราจีนบุรี 1 
ปราจีนบุรี 2 
ปลดหน้ี 
ปาดีตูกะ 
ป่ินแก้ว 56 
แปดห้า 
เผือกนํ้า 43 
พลายงามปราจีนบุรี 
พวงทอง 
พวงไร่ 2 
พัทลุง 60 
พิษณุโลก 3 
มะจานู 
เม็ดฝ้าย 62 
ยาไทร 
ลาโย๊ะบาโร๊ะ 
ลือบูบาเซาะ 
ลูกแดงปัตตานี 
ลูกปลา 
เล็บนก 
เล็บนกปัตตานี 
เล็บมือนาง 
เล็บมือนาง 111 
สังข์หยดพัทลุง 
หอมจันทร์ 
หอมไชยา 
หอมดง 
หอมใบเตย 
หันตรา 60 
หัวนา 
เหลืองประทิว 123 
เหลืองใหญ่ 148 

ขาวชะลอ 
ขาวญวน 
ข้าวแดง 
ข้าวเบอร์ 16 
ข้าวเบอร์ 17 
ขาวปทุม 
ขาวประจวบ 
ขาวพวง 
ขาวเม็ดเล็ก 
ขาวลอย 
ขาวสมุทร 
ขาวสุราษฎร์ 
ขาวหมากแขก 
ข้าวหลวง 
ข้าวเหลือง 
ขาวอากาศ 
ไข่มดริ้น 
ฆอรอ 
จันเต๊ะ 
เจ้ากํ่าหอมแม่โจ้ 1A 
เจ้าเหลือง 11 
ช่อกาบดํา 
ช่อเบา 
ชัยนาท 1 
ชัยนาท 2 
ซิตโต้เจ้าแปด 
ซี-75 
ซีบูกันตัง 
ซีพี111 
ซุปเปอร์ไรซ์ 
ดัก 2 
ดากว่าโพ 
ดาหะแล๊ะ 
เต้ียมาเล 
ทองมาแซง 
นางมล 
บัวมะ 
บ่ัวม๊ัง 
บางแตน 
บือจ่อควา 
บือน่อโพ 
บือบอ 
บือปอม่อ 
เบตง 
ป่ินเกษตร 1 
ป่ินเกษตร 4 
พรสวรรค์ 
พวงแก้ว 
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กลุ่มสินค้าข้าว 
พันธ์ุข้าว 

ข้าวไวแสง ข้าวไม่ไวแสง 
อยุธยา 
อยุธยา 1 
อัลฮัมดุลิลละฮฺ 
อาเนาะอีแก 

พวงเงิน 
พวงเงินพวงทอง 
พวงหนัก 
พวงหางกลาง 
พวงหางหมู 
พัทลุง 
พันธ์ุเหลืองทอง 
พิษณุโลก 2 
พิษณุโลก 60-2 
โพธ์ิทอง 
มันปู 
มาเลเซีย 
มาเลแดง 
มูเซอ 
แม่แป๊ด 
ยายอ 
รวงรี 
ราชินี 
ลีมะ 
เลือดปลาไหล 
สามพราน 1 
สุพรรณ 35 
สุพรรณบุรี 1 
สุพรรณบุรี 2 
สุพรรณบุรี 3 
สุพรรณบุรี 4 
สุพรรณบุรี 60 
สุพรรณบุรี 90 
สุรินทร์ 1 
แสงหมึก 
หลวงประทาน 
หอมชลสิทธ์ิ 
หอมทุ่ง 
หอมธรรมศาสตร์ 
หอมพวง 
หอมสุรินทร์ 
หอมอุบล 
เหลืองเกษตร 
เหลืองจําปา 
เหลืองอ่อน 
อ่อนขาว 
อ่อนสุราษฎร์ 
อ่อนเหลือง 
อาเนาะกูนิง 
อาเนาะแมเราะ 
อีโต 
อีเล็ป 
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กลุ่มสินค้าข้าว 
พันธ์ุข้าว 

ข้าวไวแสง ข้าวไม่ไวแสง 
เอ็มจีซี 1 
โอซี 6 

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

กข10 
กข14 
กข2 
กข22 
กข4 
กข-แม่โจ้ 2 
ขาวก้อน 
ข้าวกํ่า 
ข้าวเขียว 
ข้าวเหนียวพันธ์ุพ้ืนเมือง 
เข้ียวงู8974 
ซิวเกล้ียง 
ซีพี 888 
ท่าดอกคํา 
ธัญสิริน 
แพร่ 1 
เล้าแตก 
สกลนคร 
(หรือ หอมสกล และ หอมภูพาน) 
สันป่าตอง 1 
หอมเสง่ียม 
เหนียวอุบล 
อาร์258 (ดอสามเดือน) 
อีแดงเล้าแตก 
อีลาว 

5. ข้าวสี   
   5.1 ข้าวเจ้าสี ดอกข่า 

มะลิแดง 
มะลินิลสุรินทร์ 
หอมแดง 

กข69 (ทับทิมชุมแพ) 
ข้าวไรซ์เบอร่ี 
สังข์หยด 
หอมกระดังงา 
หอมกุหลาบแดง 
หอมนิล 

   5.2 ข้าวเหนียวสี  
ดําหมอ 37 
เหนียวดําช่อไม้ไผ่ 49 

ข้าวลืมผัว 
 

6. กข 43  กข 43 
 
 
หมายเหตุ : หากเจ้าหน้าท่ีต้องการเพ่ิมพันธ์ุข้าว สามารถแจ้งท่ีกลุ่มทะเบียนเกษตรกร  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมข้อมูล  
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  หน้า 72 

 
ภาคผนวก 7 กลุ่ม ชนิด และพันธ์ุพืชท่ีมีการจัดเก็บในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 

กลุ่มพืช ชนิดพืช พันธ์ุพืช 
พืชไร่ 
 

กก   
กระจับ   
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์   
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์(ต้นสด)   
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์(เมล็ดพันธ์ุ)   
ข้าวฟ่างไม้กวาด   
ข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์   
ข้าวไรย์   
ข้าวสาลี   
ข้าวโอ๊ต   
แขม   
งาขาว   
งาดํา   
ถ่ัวเขียวผิวมัน   
ถ่ัวดํา   
ถ่ัวแดงหลวง   
ถ่ัวปันหยี(ถ่ัวหร่ัง)   
ถ่ัวพร้า   
ถ่ัวพุ่ม   
ถ่ัวลิสง   
ถ่ัวเหลือง   
ถ่ัวเหลืองฝักสด   
ถ่ัวอะซูกิ   
ถ่ัวอ่ืนๆ   
ทานตะวัน   
ปอกระเจา   
ปอแก้ว   
ปอคิวบา   
ปอเทือง   
ป่านศรนารายณ์   
เผือก   
ฝ้าย   
พืชไร่อ่ืนๆ   
มะเยาหิน   
มันแกว   
มันข้ีหนู   
มันเทศ   
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กลุ่มพืช ชนิดพืช พันธ์ุพืช 

มันฝร่ัง   
มันฝร่ังพันธ์ุบริโภคสด  
(มีพันธสัญญา/ไม่มีพันธสัญญา) 

ผลิตหัวพันธ์ุ พันธ์ุสปุนต้า / พันธ์ุอื่นๆ 
ผลิตหัวสด พันธ์ุสปุนต้า / พันธ์ุอื่นๆ 

มันฝร่ังพันธ์ุโรงงาน 
(มีพันธสัญญา/ไม่มีพันธสัญญา) 

ผลิตหัวพันธ์ุ พันธ์ุเคนนีเบค / พันธ์ุอ่ืนๆ 
ผลิตหัวพันธ์ุ พันธ์ุเอฟเอล 1867 / พันธ์ุเอฟเอล 2027   
ผลิตหัวพันธ์ุ พันธ์ุเอฟเอล 2215 / พันธ์ุแอตแลนติก 
ผลิตหัวสด พันธ์ุเคนนีเบค / พันธ์ุอ่ืนๆ 
ผลิตหัวสด พันธ์ุเอฟเอล 1867 / พันธ์ุเอฟเอล 2027   
ผลิตหัวสด พันธ์ุเอฟเอล 2215 / พันธ์ุแอตแลนติก 

มันสําปะหลังบริโภค ระยอง 2 ห้านาที   
มันสําปะหลังโรงงาน KU50 ระยอง 1 ระยอง 11 

ระยอง 3 ระยอง 5 ระยอง 60 
ระยอง 7 ระยอง 72 ระยอง 9 
ระยอง 90 ห้วยบง ห้วยบง 60 
ห้วยบง 80   

มันหวานญี่ปุ่น   
ยาสูบ เตอร์กิส เบอร์เลย์ พ้ืนเมือง 

เวอร์จิเนียร์   
ละหุ่ง   
ลูกเดือย   
สับปะรด บริโภคสด โรงงาน  
หญ้าเล้ียงสัตว์   
แห้ว   
อ้อยเคี้ยว   
อ้อยโรงงาน   

พืชผัก 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กระเจี๊ยบเขียว   
กระเฉด   
กระเทียมใบ   
กะเพรา   
กะหล่ําดอก   
กะหล่ําปม   
กะหล่ําปลี   
กุยช่าย   
ขม้ิน ขม้ินขาว ขม้ินเหลือง  
ข่า   
ข้าวโพดฝักอ่อน   
ข้าวโพดรับประทานฝักสด   
ข้าวโพดหวาน   
ขิง   
คะน้า   
คะน้าเม็กซิโก   
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กลุ่มพืช ชนิดพืช พันธ์ุพืช 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

แค   
ชะอม   
ซาโยเต้(ฟักแม้ว)   
ดอกขจร   
ดอกไม้จีน   
ตะไคร้   
ตั้งโอ๋   
แตงกวา   
แตงกวาญี่ปุ่น(แตงกวาสําหรับดอง)   
แตงไทย   
แตงโมเมล็ด   
แตงโมอ่อน   
แตงร้าน   
ถ่ัวแขก   
ถ่ัวฝักยาว   
ถ่ัวพู   
ถ่ัวลันเตา   
นํ้าเต้า   
บล็อคโคลี่   
บวบ   
บัวเก็บฝัก   
บัวเก็บหลด(ลากบัวหลวง)   
บัวสาย   
บีทรูท   
เบบ้ีแครอท   
ผักกวางตุ้ง   
ผักกาดขาวปลี   
ผักกาดเขียวปลี   
ผักกาดหอม   
ผักกาดอื่นๆ   
ผักกูด   
ผักขมจีน   
ผักขะแยง   
ผักชี   
ผักชีฝร่ัง   
ผักบุ้งนํ้า   
ผักบุ้งเมล็ด   
ผักบุ้งอ่ืนๆ   
ผักพายน้อย   
พริกข้ีหนูเม็ดใหญ่   
พริกยักษ์   
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กลุ่มพืช ชนิดพืช พันธ์ุพืช 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

พริกใหญ่   
ฟัก / แฟง   
ฟักข้าว   
ฟักทอง   
มะเขือเทศบริโภคสด   
มะเขือเปราะ มะเขือเปราะ พันธ์ุเจ้าพระยา  
มะเขือพวง   
มะเขือม่วง   
มะเขือยาว   
มะเขืออ่ืนๆ   
มะระ มะระจีน มะระหวาน  
มะอึก   
เมล่อนญี่ปุ่น   
แมงลัก   
สะระแหน่   
โสน   
หน่อกะลา   
หน่อไม้นํ้า   
หน่อไม้ฝร่ัง   
หอมญี่ปุ่น   
หอมแดง   
หอมแบ่ง(ต้นหอม)   
หอมหัวใหญ่   
เห็ดแชมปิยอง   
เห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้าภูฎาน  
เห็ดนางรมฮังการี   
เห็ดเป๋าฮื้อ   
เห็ดหูหนู   
เห็ดอื่นๆ   
โหระพา   

ไม้ผล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กระท้อน กระท้อนเปรี้ยว กระท้อนห่อ  
กล้วยไข่   
กล้วยตานี   
กล้วยเล็บมือนาง   
กล้วยหอม กล้วยหอมเขียว กล้วยหอมทอง  
กล้วยหิน   
เกรปฟรุต   
แก้วมังกร   
ขนุนหนัง   
เคพกูสเบอร่ี   
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กลุ่มพืช ชนิดพืช พันธ์ุพืช 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เงาะ โรงเรียน สีชมพู สีทอง 
ทองเมืองตราด   

จําปาดะ   
ชมพู่ แขกดํา ทับทิมจันทร์ ทูลเกล้า 

เพชร เพชรสุวรรณ สาแหรก 
ชํามะเลียง   
เชอร่ี   
ตะขบ   
ท้อ   
ทับทิม   
ทุเรียน กระดุม ก้านยาว ชะนี 

พวงมณี สาลิกา หมอนทอง 
น้อยหน่า น้อยหน่าฝ้าย น้อยหน่าหนัง  
บลูเบอร่ี   
ฝร่ัง กิมจู ฝร่ังค้ันนํ้า ฝร่ังผลโต 
พลับ   
พุทรา เจดีย์ บอมเบย์ บอมแอปเปิ้ล 

เหรียญทอง   
เพกา   
เพาะชํากล้าไม้   
แพร์   
มะกรูด   
มะกอกนํ้า   
มะกอกฝร่ัง   
มะขวิด   
มะขาม ขันตี นํ้าผ้ึง ประกายทอง 

มะขามเปร้ียว พระโรจน์ ศรีชมภู 
สีทอง หม่ืนจง อินทผาลัม 

มะขามเทศ พันธ์ุฝักโต   
มะขามป้อม  
มะง่ัว   
มะเด่ือ   
มะตูม   
มะนาว มะนาว มะนาวแป้น  
มะปรางหวาน มะปรางหวานไข่ไก่ มะปรางหวานพ้ืนเมือง 
มะเฟือง   
มะไฟ   
มะม่วง มะม่วงแก้ว แก้วขม้ิน แก้วลืมรัง 

ขาวนิยม เขียวมรกต เขียวเสวย 
ไข่มุกแดง งาช้างแดง งามเมืองย่า 
จินหวง โชคอนันต์ แดงจักรพรรด์ิ 
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กลุ่มพืช ชนิดพืช พันธ์ุพืช 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ทองดํา นวลจันทร์ นํ้าดอกไม้ 
นํ้าดอกไม้เบอร์สี่ นํ้าดอกไม้สีทอง พิมเสนเปรี้ยว 
เพชรบ้านลาด ฟ้าลั่น มหาชนก 
มันขุนศรี มันศรีวิชัย ยายกลํ่า 
แรด สามฤดู หงษ์ไคเทอร์ 
หนองแซง หนังกลางวัน อกร่อง 
อาร์ทูอีทู 
   

มะม่วงหาวมะนาวโห่   
มะยงชิด   
มะยม   
มะละกอ โกโก้ แขกดํา แขกนวล 

สายนํ้าผ้ึง ฮอลล์แลนด์  
มังคุด มังคุด 
ระกํา   
ลองกอง   
ละมุด ละมุดกระสวย ไข่ห่าน มะกอก 
ละไม   
ลางสาด   
ลําไย ลําไยกะโหลก เบ้ียวเขียว เพชรสาคร 

สีชมพู ลําไยแห้ว อีดอ 
ลิ้นจ่ี กิมเจ็ง ลิ้นจ่ีค่อม จักรพรรดิ์ 

ลิ้นจ่ีจีน ลิ้นจ่ีไทย นพ.1 
สําเภาแก้ว โอเฮ้ียะ ฮงฮวย 

ลูกไหน   
โลควอท   
สตรอเบอร่ี   
ส้มเกลี้ยง   
ส้มเขียวหวาน โชกุน(สายนํ้าผ้ึง) บางมด ฟรีมองต์ 

สีทอง   
ส้มจุก   
ส้มโอ ขาวแตงกวา ขาวนํ้าผ้ึง ขาวแป้น 

ขาวพวง ขาวหอม ขาวใหญ่ 
ทองดี ทับทิมสยาม ท่าข่อย 
หอมควนลัง 
   

สละ เนินวง   
สาล่ี   
เสาวรส(กระทกรก)   
หมากเม่า   
องุ่น คาร์ดินัล องุ่นทําไวน์ มะละกา 
แอปเป้ิล  
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กลุ่มพืช ชนิดพืช พันธ์ุพืช 
ไม้ยืนต้น 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กระถินเทพา   
กันเกรา   
กาแฟ โรบัสต้า อาราบิก้า  
เกาลัดจีน   
ข้ีเหล็ก   
จาก   
ชา ชาจีน อัสสัม  
ชานํ้ามัน   
ต้นคราม   
ต้นสนประดิพัทธ์   
ต้นสีเสียด   
ตะกู   
นุ่น   
ปาล์มนํ้ามัน   
ผักหวานป่า   
ผักเหลียง(ผักเหมียง)   
ไผ่ ไผ่ซางหม่น ตงเขียว ตงดํา 

บงหวาน ไผ่รวก ไผ่เล้ียง 
สีสุก หมาจู หลินจู 

พยอม   
มะกอกนํ้า   
มะค่า   
มะคาเดเมีย   
มะพร้าว มะพร้าวแก่ นํ้าตาล-พันธ์ุสีหม้อ มะพร้าวอ่อน 
มะพร้าวตัดยอด   
มะม่วงหิมพานต์ ศก.60 ศก.601 ศิริชัย 
มะรุม   
ไม้ประดู่   
ไม้พยุง   
ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ   
ยางนา ยางนา 
ยางพารา พันธ์ุพ้ืนเมือง พันธ์ุส่งเสริม  
ยางพารา  
ยูคาลิปตัส   
ลูกเนียง   
ลูกเหลียง   
สะเดา สะเดาช้าง(สะเดาเทียม) ทวาย 

สะเดาไทย สะเดาอินเดีย  
สะตอ   
สาเก   
หม่อน(มัลเบอรี่)   
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กลุ่มพืช ชนิดพืช พันธ์ุพืช 

หมาก   
หยี   
หวาย หวายกินหน่อ หวายใช้ลํา  
อินทผลัม   

ไม้ดอก 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กล้วยไม้ (ไม้ดอกกระถาง) แวนดา  /แอสโคเซนดา หวาย 
กล้วยไม้ (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน) มอคคารา / อแรนดา ฟาแลนอปซิส 

แวนดา / แอสโคเซนดา ออนซิเดียม 

เรแนนเธอรา / อแรคนิส พันธ์ุพ้ืนเมือง 
กุหลาบกระถาง   
กุหลาบตัดดอก   
กุหลาบร้อยมาลัย   
แกลดิโอลัส   
คาร์เนช่ัน   
จําปี-จําปา   
จิบโซฟิลา   
ไชนิสฟอร์เกตมีนอท   
ดอกกระดาษ   
ดอกรัก   
ดาวกระจาย   
ดาวเรือง   
ดาหลา   
เดหลี   
ธรรมรักษา   
บัวหลวง   
บานช่ืน (ไม้ดอกกระถาง)   
บานช่ืน (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน)   
บานไม่รู้โรย   
เบญจมาศ   
ปทุมมา   
ปักษาสวรรค์    
พีค็อก   
มะลิ (ไม้ดอกกระถาง)   
มะลิ (ไม้เด็ดดอก)   
ไม้ดอกเมืองร้อนอื่น ๆ    
ไม้ดอกเมืองหนาวอ่ืน ๆ    
ไม้เด็ดดอกอื่น ๆ    
เยอบีร่า   
รักเร่   
ลิลลี่   
หน้าวัว (ไม้ดอกกระถาง)   
หน้าวัว (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน)   
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กลุ่มพืช ชนิดพืช พันธ์ุพืช 

แอสเตอร์   
ฮอลลีฮอค   

ไม้ประดับ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กล้วยประดับ   
กวักมรกต   
กุหลาบหิน   
โกสน   
คริสต์มาส   
คล้า   
แคคตัส   
ชวนชม    
ชาฮกเก้ียน   
ซองออฟอินเดีย   
ซิลเวอร์โอ๊ค   
ดราซีน่า   
ดิฟเฟนบาเกีย   
เดป   
เตย    
ไทร   
บอนสี   
บอนสีกระถาง   
บัวประดับ บัวประดับ บัววิกตอเรีย(บัวกระด้ง) 
บัวประดับ  
ปทุมมา   
ปรง   
ปาล์มต่าง ๆ    
โป๊ยเซียน   
โปร่งฟ้า   
ไผ่กวนอิม   
ไผ่ประดับ   
ไผ่ฟิลิปินส์   
พุด   
พุด(ไม้ตัดใบ)   
เพาะชํากล้าไม้   
ฟิโลเดนดรอน   
ฟิโลเดนดรอน  
(พลูจีบ หูช้างซานนาดู ฯลฯ)   
เฟิร์น (ไม้ตัดใบ) นาคราช ใบมะขาม ใบหนัง 
เฟิร์น (ไม้ประดับกระถาง) เฟิร์นข้าหลวง นาคราช ใบมะขาม 

ใบหนัง   
เฟ่ืองฟ้า   
มอนสเตอร่า   
ไม้ขุดล้อมอ่ืน ๆ    
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กลุ่มพืช ชนิดพืช พันธ์ุพืช 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ไม้ชําถุงอื่น ๆ    
ไม้ตัดใบอื่น ๆ   
ไม้นํ้า   
ไม้ประดับกระถางอ่ืน ๆ   
ไม้หัวอ่ืน ๆ    
ลิ้นมังกร   
ว่านต่าง ๆ (ยกเว้นหางจระเข้)   
ว่านส่ีทิศ   
วาสนา   
สับปะรดประดับ   
หญ้าปูสนาม   
หน้าวัวกระถาง   
หม้อข้าวหม้อแกงลิง   
หมาก/ปาล์ม   
หมากแดง   
หมากผู้หมากเมีย (ไม้ตัดใบ)   
หมากผู้หมากเมีย (ไม้ประดับกระถาง)   
หมากเหลือง   
หยก   
อโกลนีมา/แก้วกาญจนา   
ฮอลลีฮอค   
โฮย่า   

สมุนไพร/เครื่องเทศ (อายุส้ัน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กระเจี๊ยบแดง    
กระชายดํา    
กระทือ    
กระวาน    
กวาวเครือขาว    
กวาวเครือแดง    
เก๊กฮวย    
แก่นตะวัน    
ขม้ินชัน    
ขม้ินอ้อย    
ข่าเหลือง    
คราม    
คําฝอย    
เจตมูลเพลิงขาว    
เจตมูลเพลิงแดง    
เจียวกู่หลาน(ปัญจขันธ์)    
ชะพลู    
ชะเอมเทศ    
ชุมเห็ดเทศ    
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กลุ่มพืช ชนิดพืช พันธ์ุพืช 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ตองแตก    
ตะไคร้หอม    
เถาเอ็นอ่อน    
ทองพันช่ัง    
เทียนกิ่ง    
บัวบก    
บุก    
ปลาไหลเผือก    
เปราะหอม    
พญายอ    
พลูคาว    
เพชรสังฆาต    
ไพล    
ฟักข้าว    
ฟ้าทะลายโจร   
มะขามแขก   
มะระข้ีนก   
เร่ว   
ลูกใต้ใบ   
ว่านชักมดลูก   
ว่านนางคํา   
ว่านนํ้า   
ว่านมหเมฆ   
ว่านม้าขาว   
ว่านม้าเหลือง   
ว่านร่อนทอง   
ว่านสาวหลง   
ว่านหางจระเข้   
ว่านเอ็นเหลือง   
สบู่เลือด   
สมุนไพรอื่นๆ   
เสลดพังพอนตัวผู้   
หญ้าปักก่ิง   
หญ้าหนวดแมว   
หญ้าหวาน   
หนอนตายหยาก   
หมามุ่ยอินเดีย   
หางไหล   
เหงือกปลาหมอ   
ออริกาโน   
อัญชัน   
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กลุ่มพืช ชนิดพืช พันธ์ุพืช 
สมุนไพร/เครื่องเทศ (อายุยาว) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กฤษณา    
กานพล ู   
ขา้วเย็นใต ้   
ขา้วเย็นเหนือ    
โคคลาน    
จนัทรเ์ทศ    
ดีปลี    
เถาวลัยเ์ปรยีง    
บอระเพ็ด    
ฝาง    
พรกิไทย    
พล ู   
มะแขวน่    
มะคาํดีควาย    
มะตมูแขก    
มะแวง้เครอื    
มะหาด    

 ยอบา้น   
 ยา่นาง   
 รางจืด   
 รางแดง   
 โรสแมรี   
 วานิลลา   
 สม้แขก   
 สม้ควาย   
 สมอไทย   
 สมอพิเภก   
 สมนุไพรอืนๆ   
 สาํรอง   
 อบเชย   

 

หมายเหตุ : หากเจ้าหน้าท่ีต้องการเพ่ิม กลุ่ม ชนิด และพันธ์ุพืช สามารถแจ้งท่ีกลุ่มทะเบียนเกษตรกร  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมข้อมูล  
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ภาคผนวก 8 จํานวนเน้ือท่ีขั้นตํ่าท่ีรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 

กิจกรรมการเกษตร รายละเอียด 
1. ข้าว เน้ือท่ีต้ังแต่ 1 ไร่ ข้ึนไป 
2. พืชไร่ เน้ือท่ีต้ังแต่ 1 ไร่ ข้ึนไป 
3. ผัก  เน้ือท่ีต้ังแต่ 1 งาน ข้ึนไป 
4. ไม้ดอก เน้ือท่ีต้ังแต่ 1 งาน ข้ึนไป 
5. ไม้ประดับ  เน้ือท่ีต้ังแต่ 1 งาน ข้ึนไป 
6. สมุนไพร เน้ือท่ีต้ังแต่ 1 งาน ข้ึนไป 
7. ปลูกสวนป่า หรือ ปลูกป่าเศรษฐกิจ
แบบสวนเฉพาะ 

อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ รวมกัน บนเน้ือท่ีต้ังแต่ 1 ไร่ ข้ึนไป  
และมีจํานวนต้น ต้ังแต่ 100 ต้นข้ึนไป 
หากปลูกหลายชนิดรวมกันต้องแจ้งข้ึนทะเบียนในคราวเดียวกัน   
 

8. ปลูกไม้ผล หรือ ไม้ยืนต้น  
แบบสวนเด่ียว หรือ สวนแซม 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกัน บนเน้ือท่ีต้ังแต่ 1 ไร่ ข้ึนไป  
หากปลูกหลายชนิดรวมกันต้องแจ้งข้ึนทะเบียนในคราวเดียวกัน   
โดยให้อ้างอิงจํานวนต้นต่อไร่ ตามภาคผนวก 9  
หากไม่มีให้ใช้วิธีเทียบเคียงกับพืชท่ีมี และให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
 

9. ปลูกพืชแบบสวนผสม  
เกษตรผสมผสาน หรือระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืน ซ่ึงอาจมีการเลี้ยงสัตว์ 
หรือเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าร่วมด้วย 

บนเน้ือท่ีต้ังแต่ 1 ไร่ ข้ึนไป  
หากปลูกหรือเลี้ยงหลายชนิดรวมกันต้องแจ้งข้ึนทะเบียนในคราว
เดียวกัน   
โดยหากเป็นการปลูกพืชให้อ้างอิงจํานวนต้นต่อไร่ ตามภาคผนวก 9  
หากไม่มีให้ใช้วิธีเทียบเคียงกับพืชท่ีมี และให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
 

10. เพาะเห็ด ทําผักงอก อย่างใด อย่างหน่ึง บนเน้ือท่ีต้ังแต่ 30 ตารางเมตร ข้ึนไป 
หากปลูกหลายชนิดรวมกันต้องแจ้งข้ึนทะเบียนในคราวเดียวกัน   
 

11. เพาะปลูกพืชในระบบโรงเรือนถาวร ขนาดต้ังแต่ 6x12 เมตร (ข้ันตํ่า 72 ตารางเมตร) ข้ึนไป 
12. ทํานาเกลือสมุทร เน้ือท่ีต้ังแต่ 1 ไร่ ข้ึนไป 
13. เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  
     13.1 ผึ้งพันธ์ุ ผึ้งโพรง อย่างใด อย่างหน่ึง จํานวนต้ังแต่ 10 รัง ข้ึนไป 
     13.2 ชันโรง จํานวนต้ังแต่ 20 รัง ขึ้นไป 
     13.3 ครั่ง จํานวนต้ังแต่ 5 ต้น (ไม้ยืนต้น) ข้ึนไป 
     13.4 จ้ิงหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือน อย่างใด อย่างหน่ึง จํานวนต้ังแต่ 30 ตารางเมตร ข้ึนไป 
     13.5 แมลงเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ให้ใช้วิธีเทียบเคียงกับแมลงเศรษฐกิจข้างต้น  

และให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
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กิจกรรมการเกษตร รายละเอียด 
14. พืชท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ  

14.1 กัญชง (1) ปลูกกลางแจ้ง เป็นสมุนไพร  
บนเน้ือท่ีต้ังแต่ 30 ตารางเมตร (7.5 ตารางวา) ข้ึนไป  
และต้องมีจํานวนต้นไม่น้อยกว่า 6 ต้น หรือ 
(2) ปลูกกลางแจ้ง เป็นพืชไร่ (เส้นใย) บนเน้ือท่ีต้ังแต่ 1 ไร่ข้ึนไป 
หรือ 
(3) ปลูกในโรงเรือนถาวร เป็นสมุนไพร ขนาดต้ังแต่ 30 ตารางเมตร
ข้ึนไป 

14.2 กัญชา (1) ปลูกกลางแจ้ง เป็นสมุนไพร  
บนเน้ือท่ีต้ังแต่ 30 ตารางเมตร (7.5 ตารางวา) ข้ึนไป  
และต้องมีจํานวนต้นไม่น้อยกว่า 6 ต้น หรือ 
(2) ปลูกในโรงเรือนถาวร เป็นสมุนไพร ขนาดต้ังแต่ 30 ตารางเมตร
ข้ึนไป 

14.3 กระท่อม ปลูกกลางแจ้ง เป็นสมุนไพร บนเน้ือท่ีต้ังแต่ 1 งานข้ึนไป และต้องมี
จํานวนต้นไม่น้อยกว่า 20 ต้น  

 

ท้ังน้ี การคํานวณเน้ือท่ีข้ันตํ่าของกิจกรรมการเกษตรสามารถนับรวมจากหลายแปลง หลายเอกสารสิทธ์ิได้  
โดยข้อ 1 - 8 ไม่จําเป็นต้องเป็นแปลงท่ีอยู่ติดกัน ส่วนข้อ 9 -14 ต้องเป็นแปลงท่ีอยู่ติดกันเท่าน้ัน 
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ภาคผนวก 9 อัตราแปลงไม้ผลไม้ยืนต้นต่อเน้ือท่ีเพาะปลูก 1 ไร่ (โดยประมาณหรือเป็นไปตามหลักวิชาการ) 
 

1. กล้วยหอม             200 ต้น  
2. กล้วยไข่      200 ต้น   
3. กล้วยนํ้าว้า 200 ต้น   
4. กระท้อนเปรี้ยว 25  ต้น  
 พันธ์ุทับทิม 25  ต้น  
 พันธ์ุปุยฝ้าย 25  ต้น  
5. กาแฟ 170 ต้น  
 พันธ์ุโรบัสต้า 170 ต้น  
 พันธ์ุอราบิก้า 400 ต้น  
6. กานพลู 20 ต้น  
7. กระวาน 100 ต้น  
8. โกโก้ 150-170 ต้น  
9. ขนุน 25 ต้น  

10. เงาะ 20 ต้น  
11. จําปาดะ 25 ต้น  
12. จันทร์เทศ 25 ต้น  
13. ชมพู่ 45 ต้น  
14. ทุเรียน 20 ต้น  
15. ท้อ 45 ต้น  
16. น้อยหน่า 170 ต้น  
17. นุ่น 25 ต้น  
18. บ๊วย 45 ต้น  
19. ปาล์มนํ้ามัน 22 ต้น  
20. ฝรั่ง 45 ต้น  
21. พุทรา 80 ต้น  
22. เสาวรส 400 ต้น  
23. พริกไทย 400 ต้น  
24. พลู 100 ต้น  
25. มะม่วง 20 ต้น  
26. มะพร้าวแก่ 20 ต้น  
27. มะพร้าวอ่อน 20 ต้น  
28. มะม่วงหิมพานต์ 45 ต้น  
29. มะละกอ 
 (ยกร่อง) 100 ต้น  
 (ไม่ยกร่อง) 175 ต้น  

30. มะนาว     50 ต้น  
31. มะปราง 25 ต้น  
32. มะขามเปร้ียว 25 ต้น 
33. มะขามหวาน 25 ต้น  
34. มังคุด 16 ต้น  
35. ยางพารา 80 ต้น  
36. ล้ินจี่ 20 ต้น 
37. ลําไย 20 ต้น  
38. ละมุด 45 ต้น  
39. ลางสาด 45 ต้น  
40. ลองกอง 45 ต้น  
41. ส้มโอ 45 ต้น 
42. ส้มเกล้ียง 45 ต้น  
43. ส้มตรา 45 ต้น  
44. ส้มเขียวหวาน  45 ต้น  
45. ส้มจุก 45 ต้น  
46. สาล่ี 45 ต้น  
47. สะตอ 25 ต้น 
48. หน่อไม้ไผ่ตง  25 ต้น  
49. หมาก  100-170 ต้น  
50. หม่อน                          35 ต้น 
51. องุ่น                            35 ต้น 
52. แก้วมังกร                      35 ต้น 
53. แอปเปิล                       35 ต้น 
54. อะโวคาโด                     35 ต้น 
55. อินทผลัม                      35 ต้น 
56. ยูคาลิปตัส                     35 ต้น 
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ภาคผนวก 10 ลักษณะผลผลิตและหน่วยผลผลิต  
กําหนดรายงานนํ้าหนักผลผลิตของพืชแต่ละชนิดตามหลักเกณฑ์ของลักษณะผลผลิตท่ีจัดเก็บ และ

หน่วยผลผลิตท่ีกําหนด ดังน้ี 
- นํ้าหนักของลําต้น ใบ ดอก ฝัก ผล หรือเมล็ด         - นํ้าหนัก สด หรือ แห้ง 
- นํ้าหนัก ฝักท้ังเปลือก หรือปอกเปลือก หรือสีฝัดแล้ว เป็นต้น 

 

ช่ือพืช ลักษณะผลผลิต หน่วยผลผลิต 

1. ข้าวนาปี  ข้าวนาปรัง เมล็ดข้าวเปลือกท่ีนวดออกจากรวงข้าวแล้ว 
             ความช้ืนไม่เกิน 14-15 % 

       กิโลกรัม 

2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ีสีออกจากฝักแล้ว 
             ความช้ืนไม่เกิน 14% 

กิโลกรัม 

3. ข้าวฟ่าง เมล็ดข้าวฟ่างท่ีสีออกจากช่อแล้ว 
             ความช้ืนไม่เกิน 14% 

กิโลกรัม 

4. ถั่วเขียว เมล็ดถ่ัวเขียวท่ีกะเทาะเปลือกออกจากฝักแล้ว 
             ความช้ืนไม่เกิน 14% 

กิโลกรัม 

5. ถั่วเหลือง เมล็ดถ่ัวเหลืองท่ีกะเทาะเปลือกออกจากฝักแล้ว 
             ความช้ืนไม่เกิน 14% 

กิโลกรัม 

6. ถั่วลิสง เมล็ดถ่ัวลิสงท้ังเปลือกแห้ง กิโลกรัม 

7. อ้อยโรงงาน ลําต้นอ้อยท่ีตัดใบและยอดออกแล้ว กิโลกรัม 

8. มันสําปะหลัง หัวมันสดท่ีผ่านการทําความสะอาดเบ้ืองต้นแล้ว กิโลกรัม 

9. ทานตะวัน เมล็ดทานตะวันท่ีสีออกจากจานดอกแล้ว 
             ความช้ืนไม่เกิน 14% 

กิโลกรัม 

10. หอมแดง หอมแดงแห้งท้ังต้นรวมใบ ณ 7 วัน )หอมแดงเหย้า(  กิโลกรัม 

11. กระเทียม กระเทียมแห้งท้ังต้นรวมใบ  ณ  90 วัน กิโลกรัม 

12. หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ตัดจุกแล้ว ณ 7 วัน กิโลกรัม 

13. มันฝร่ัง หัวมันฝร่ังสด กิโลกรัม 

14. พริกไทย เมล็ดพริกไทยดํา กิโลกรัม 

15. สับปะรด ผลสดท่ีตัดจุกและต้นออกแล้ว กิโลกรัม 

16. กาแฟ สารกาแฟ ความช้ืนไม่เกิน 14 % กิโลกรัม 

17. ปาล์มนํ้ามัน ผลปาล์มนํ้ามันท้ังทะลาย กิโลกรัม 

18. ยางพารา ยางแผ่นดิบ กิโลกรัม 

19. มะพร้าว มะพร้าวผลแก่ท้ังเปลือก กิโลกรัม 

20. พืชผักอื่น ๆ ผลผลิตสด หลังทําความสะอาดเบ้ืองต้นแล้ว กิโลกรัม 
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ลักษณะผลผลิตและหน่วยผลผลิตของแมลงแต่ละชนิด 

ที่ ช่ือแมลง ลักษณะผลผลิต หน่วย
ผลผลิต 

หน่วยวัด 

1. ผ้ึงพันธ์ุ นํ้าผ้ึง ท่ีผ่านขบวนการย่อยภายในตัวผ้ึงพันธ์ุ ทําการบ่มจนของเหลวน้ัน 
มีความเข้มข้นสูง หรือมีความช้ืนน้อยกว่า 20 %  

กิโลกรัม รัง 

2. ผ้ึงโพรง นํ้าผ้ึง ท่ีผ่านขบวนการย่อยภายในตัวผ้ึงโพรง ทําการบ่มจนของเหลวน้ัน 
มีความเข้มข้นสูง จนนํ้าผ้ึงบ่มสุก 

กิโลกรัม รัง 

3. ชันโรง นํ้าผ้ึง ท่ีผ่านขบวนการย่อยภายในตัวชันโรง ทําการบ่มจนของเหลวน้ัน 
มีความเข้มข้นสูง จนนํ้าผ้ึงบ่มสุก 

กิโลกรัม รัง 

  พรอพอลิส พรอพอริสเป็นสารท่ีชันโรงงานรวบรวมมาจากยางไม้ โดยเฉพาะ 
ยางท่ีเคลือบอยู่บริเวณตาใบ  มีลักษณะเป็นยางเหนียว สีนํ้าตาลส้มถึงแดง  
แล้วแต่ชนิดของต้นไม้              

กิโลกรัม กิโลกรัม 

  พันธ์ุชันโรง เป็นแมลงในวงศ์เดียวกับผ้ึงมีพฤติกรรมเก็บนํ้าหวานจากดอกไม้และ
ละอองเกสรแต่ไม่มีเหล็กใน มี 2 สกุล คือ Trigona และ Hypotrigona สายพันธ์ุ
ท่ีส่งเสริม เช่น ชันโรงลาวีเซบ ชันโรงเพ็สดินาย ชันโรงข้ีย้าแดง  ชันโรงขี้ย้าดํา 

รัง รัง 

4. ครั่ง คร่ังดิบ (Stick Lac) เป็นครั่งท่ีผู้เล้ียงกะเทาะ หรือแกะออกจากก่ิงต้นไม้ท่ีใช้
เล้ียงคร่ัง เหลือแต่เน้ือคร่ัง จะมีวัตถุเจือปนอยู่หลายอย่าง เช่น ชัน สีครั่ง ข้ีผ้ึง 
ซากของแม่คร่ังท่ีตาย กิ่งหรือเปลือกไม้ เป็นต้น 

กิโลกรัม ต้น 

  พันธ์ุคร่ังดิบ เป็นคร่ังตัวเมียท่ีสมบูรณ์แก่เต็มท่ี แต่ยังไม่ถึงระยะท่ีครั่งออกตัว 
ภายนอกของรังคร่ังจะต้องหนาเกาะหุ้มรอบก่ิง หรือเกือบรอบกิ่ง และเกาะยาว
ไปตามกิ่งไม่ขาดเป็นตอนๆ เมื่อบ้ีดูภายในช่องรังจะมีตัวครั่งรูปร่างกลมซ่ึงมีสีแดง
อยู่แสดงว่าคร่ังยังมีชีวิตและสมบูรณ์ สามารถคัดไปทําพันธ์ุได้ 

กิโลกรัม กิโลกรัม 

5. จ้ิงหรีด ตัวจ้ิงหรีด เป็นตัวจ้ิงหรีดท่ีมีอายุเฉล่ียประมาณ 35 -60 วัน เพศผู้จะมีปีกคู่ 
หน้าย่นสามารถทําให้เกิดเสียงโดยการใช้ปีกคู่หน้าถูกัน เพศเมียจะมีอวัยวะ 
วางไข่ยาวแหลมคล้ายเข็มย่ืนออกมาจากส่วนท้อง 

กิโลกรัม บ่อ 

  ขันไข่จ้ิงหรีด เป็นภาชนะสําหรับวางไข่จ้ิงหรีด ใช้ดินร่วนปนทรายและแกลบเผา
หรือวัสดุอื่นๆ ใส่ขันสําหรับอาบนํ้า ใช้เฉพาะในช่วงท่ีมีจ้ิงหรีดตัวเต็มวัยท่ีจะ
วางไข่  

ขัน ขัน 

6. ด้วงสาคู ตัวหนอนด้วงสาคู เป็นตัวหนอนท่ีมีอายุเฉล่ียประมาณ 35 -40  วัน  
มีสีเหลืองปนนํ้าตาล 

กิโลกรัม กาละมัง 

  พ่อแม่พันธ์ุด้วงสาคู เป็นตัวด้วงสาคูท่ีมีอายุเฉล่ียประมาณ  
90 -184 วัน มีสีนํ้าตาลอมส้มหรือนํ้าตาลปนดําปากยาวแบบบางมีงวงโค้ง  
มีจุดแต้มสีนํ้าตาลเข้มกระจายบริเวณด้านบนของอกปล้องแรก  
ตัวเมียมีงวงเรียวเล็กไม่มีแผงขนท่ีปลายงวง ตัวผู้มีงวงส้ันอ้วนมีแผงขนท่ีปลายงวง 

คู่ คู่ 
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ภาคผนวก 11 ตราสัญลักษณ์และตัวอย่างเม่ือประทับตราสัญลักษณ์ในสมุดทะเบียนเกษตรกร 

 

 

ตัวอย่างเม่ือประทับตราสัญลักษณ์ในหน้าข้อมูลพ้ืนฐานของสมุดทะเบียนเกษตรกร  
(ตราสัญลักษณ์ ขนาด 1 น้ิว) 
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ภาคผนวก 12 คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องพิมพ์ Passbook สมุดทะเบียนเกษตรกร 

 

1. เป็นเครื่องพิมพ์สําหรับพิมพ์สมุดบัญชีโดยเฉพาะ (Passbook Printer) ระบบ DOT MATRIX 
ขนาดไม่น้อยกว่า 24 หัวเข็ม 

2. มีไฟและจอแสดงผลแบบ LCD บอกสถานะเครื่องพิมพ์และสามารถปรับต้ังค่า Configuration ได้
จากเคร่ืองโดยแสดงค่าท่ีกําหนดจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์ได้ หรือโดยการใส่กระดาษเข้าไปในเคร่ืองได้
เป็นอย่างน้อย 

3. เป็นระบบการพิมพ์แบบแนวราบ (FLATBED) เพ่ือป้องกันการติดขัดของเอกสารระหว่างพิมพ์ 
สามารถพิมพ์เอกสารท้ังในรูปแบบสมุด (PASSBOOK) และกระดาษธรรมดา ได้เป็นอย่างน้อย 

4. สามารถทํางานร่วมกับระบบต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ โดยรูปแบบตัวอักษรท่ีพิมพ์
ออกมาน้ัน ต้องเหมือนหรือคล้ายกับรูปแบบตัวอักษรท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรใช้อยู่ และผ่านการทดสอบ 
กับระบบงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสามารถพิมพ์งานได้อย่างถูกต้องตามกําหนด 

5. สามารถปรับระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์และเอกสารโดยอัตโนมัติได้ 
6. สามารถวางสมุด หรือกระดาษธรรมดาท่ีช่องป้อนกระดาษตรงตําแหน่งใดก็ได้ และสามารถสั่งพิมพ์ก่อน 

หรือหลังใส่สมุด หรือกระดาษธรรมดาได้ 
7. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 240 x 360 dpi 
8. มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 370 CPS ใน Draft Mode (ท่ีขนาด 10 ตัวอักษรต่อน้ิว) 
9.  มีความกว้างของพ้ืนท่ีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 240 mm หรือ 94 ตัวอักษร ท่ี 10 CPI ได้เป็นอย่างน้อย 
10. สามารถต้ังการเว้นระยะระหว่างบรรทัดได้ที่ 1/6 น้ิว ได้เป็นอย่างน้อย 
11. สามารถพิมพ์ขนาดตัวอักษรต่อน้ิวได้ท่ี 10 และ 12 CPI ได้เป็นอย่างน้อย 
12. สามารถป้อนกระดาษความหนา 2 mm ได้เป็นอย่างน้อย  
13. สามารถเช่ือมต่อกับพอร์ตมาตรฐาน USB 2.0 ได้เป็นอย่างน้อย 
14. มีหน่วยความจํา (Buffer) ไม่น้อยกว่า 256 KB 
15. สามารถพิมพ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลขได้เป็นอย่างน้อย 
16. สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows 7,8,10 ได้เป็นอย่างน้อย และมี Software Driver 

ท่ีสามารถเช่ือมต่อกับระบบปฏิบัติการได้ 
17. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย สายไฟฟ้า และสายเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ชุด 
18. มีหมึกพิมพ์จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด 
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ท่ีปรึกษา 
นายเข้มแข็ง   ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
 นางพรรณาภา   ปรัชญาศิริ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  

 
ผู้จัดทํา  

นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ   ผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร 
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายรังสี มุลิ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 นางสาวลักขณา แก้วปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 
 
 


