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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ตั้งแต ป 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรดําเนิน การ
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) โดยจัดทําฐานขอมูลเกษตรกรเปนรายครัวเรือน เพื่อทราบสถานการณ
การผลิตประกอบการวางแผนพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ รวมถึงการใหความชวยเหลือเกษตรกร
และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานตามนโยบายของรัฐ บาลตาง ๆ ตลอดจนเปน ฐานขอมูล สําหรับ ตรวจสอบ
การใหความชวยเหลือเกษตรกรในกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยจะตองเปนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหนวยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณกอนเกิดภัยพิบัติแลวเทานั้น ซึ่งการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรไดดําเนินการ
มาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
ฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรไดพัฒนามาอยางตอเนื่องควบคูกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยมีการปรับปรุง
ใหใชรวมและเกื้อหนุนโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลจํานวนมาก มีการนําขอมูลเฉพาะบางโครงการของรัฐ เชน ทะเบียน
พืชเศรษฐกิจสํ าคัญ (ขาว ข าวโพดเลี้ยงสั ตว มันสําปะหลัง) เขามารวมเปนฐานเดี ยวกันจนทําให มีฐานทะเบียน
เกษตรกรครอบคลุมเกษตรกรผูปลูกพืชสําคัญเกือบทุกชนิด
ปจจุบันไดมีการนําฐานขอมูลเกษตรกรดานการปลูกพืช เกษตรกรผูเพาะเลี้ย งสัตวน้ํา เกษตรกร
ผู เ ลี้ ย งสั ต ว เข า มารวมอยู ใ นฐานเดี ย วกัน มี การเชื่ อมโยงกั บ ฐานขอ มูล ทะเบี ย นราษฎร เพื่ อตรวจสอบ
ความถู ก ต อ งของข อมู ล ให มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ และตรงกั บ ข อเท็ จ จริ ง มากที่ สุ ด โดยในป ป จ จุ บั น (2559)
ได ทํ า การปรั บ ปรุ ง ให ส ามารถวาดพื้ น ที่ แปลงของเกษตรกรได โ ดยการเชื่ อมโยงกั บ ระบบการวาดแปลง
โปรแกรม GISagro รวมถึงสามารถใช FAARMIS application ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและ
วาดแปลงไดโดยใช tablet จึงทําใหการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมีความสะดวกและแมนยํา
มากขึ้นเปนลําดับ

1.2 วัตถุประสงค

2.1 เพื่อใหมีระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรกลางของประเทศใหมีความเปนเอกภาพ
2.2 เพื่อปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหมีความถูกตอง ชัดเจน และแมนยํา เปนปจจุบัน

1.3. เปาหมาย
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จําแนกกิจกรรมการเกษตรรายแปลงของเกษตรกรทั้งประเทศ
กลุมเปาหมาย ที่ 1 เกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไวแลว ทําการปรับปรุงขอมูลการทําการเกษตร
กลุมเปาหมาย ที่ 2 เกษตรกรที่ยังไมขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทําการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมพรอมกระบวนการ
ตรวจสอบพื้นที่
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1.4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) เปนฐานขอมูลที่เปนปจจุบันสําหรับใชประกอบการพิจารณาในการดําเนินงานตามนโยบาย
และมาตรการตางๆ ของภาครัฐ ในการบริหารจัดการดานการผลิต การตลาด การสงเสริมและสนับสนุน
การใชปจจัยการผลิต ตลอดจนการจําแนกเกษตรกรตามกลุมเปาหมาย เพื่อใหความชวยเหลือเกษตรกร
ตามนโยบายภาครัฐ
๒) เป นฐานขอมูล สําหรับการวางแผนโครงการ/กิจกรรม การสงเสริมการเกษตรในมิติตา ง ๆ
ที่มีความแมนยํา ถูกตอง และสอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนินงานในปจจุบัน
๓) เปนฐานขอมูลสําหรับการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของภาครัฐ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔) เปนฐานขอมูลเพื่อรองรับการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
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บทที่ 2
หลักเกณฑและเงื่อนไขการปรับปรุงทะเบียน
2.1 กรอบระยะเวลาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
พืชเศรษฐกิจสําคัญ
1. ขาว

กิจกรรม

1.การปลูก

2. ขาวโพดเลี้ยงสัตว

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

2.การขึ้นทะเบียน/
ปรับปรุงขอมูล
3.การตรวจสอบขอมูล
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
3. มันสําปะหลัง/
1.การปลูก
ปาลมน้ํามัน/ ยางพารา/ 2.การขึ้นทะเบียน
สับปะรดโรงงาน/
3.การตรวจสอบขอมูล
ออยโรงงาน/ กาแฟ
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร
4. ไมผล ไมยืนตน/อื่นๆ
1.การปลูก
2.การขึ้นทะเบียน
3.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร

ชวงเวลา
ทุกจังหวัดยกเวน 6 จังหวัดภาคใต
รอบการผลิตขาว
1 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2560
6 จังหวัดภาคใต (นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา,
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส)
รอบการผลิตขาว
16 มิถุนายน 2559 – 15 มิถุนายน 2560
หลังปลูก 15 วัน – กอนเก็บเกี่ยว ทุกรอบการผลิต
หลังขึ้นทะเบียน – กอนเก็บเกี่ยว
ตลอดป
ฤดูฝน 1 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2559
ฤดูแลง 1 พฤศจิกายน 2559 – 28 กุมภาพันธ 2560
หลังปลูก 15 วัน
หลังขึ้นทะเบียน – กอนเก็บเกี่ยว
ตลอดป
ตลอดป
หลังปลูก 15 วัน
หลังขึ้นทะเบียน – กอนเก็บเกี่ยว
ตลอดป
ตลอดป
หลังปลูก 15 วัน
ตลอดป
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2.2 หลักเกณฑและเงื่อนไขการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

1) หลักเกณฑและเงื่อนไข
1.1) ครัวเรือนเกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียนจะตองเปนผูประกอบกิจกรรมการเกษตร เปนอาชีพหลัก
หรืออาชีพรองก็ได
1.2) ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนไดเพียง 1 คน ในการพิจารณา
วาครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ําซอนหรือไม เจาหนาที่จะตองชี้แจงรายละเอียดใหเกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียน
รับทราบ ตามนิยามที่กําหนด
1.3) เกษตรกรต อ งบรรลุ นิ ติ ภ าวะ และมี สั ญ ชาติ ไ ทย กรณี ที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คล จะต อ งมี ก าร
มอบหมายตัวแทนมาขึ้นทะเบียน
2) สถานที่ขึ้นทะเบียน
2.1) เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม
- สามารถแจงปรับปรุงไดที่ สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแหง หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีความพรอม (และรวมเปนหนวยสนับสนุน) ที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู
- สามารถแจงปรับปรุงขอมูลไดที่ อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)
2.2) เกษตรกรรายเดิม แตเพิ่มแปลงใหม หรือเกษตรกรรายใหม
- ให ยื่ นเอกสารที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงที่ดินที่ทํากิจกรรมอยู หากมีแปลงที่ทํา
กิจกรรมหลายพื้นที่ หลายอําเภอ ใหยื่นที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงหลัก (อําเภอที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด)
โดยเจาหนาที่จะเสียบบัตรประจําตัวประชาชนผานเครื่องอานบัตร (Card Reader) เพื่อดึงขอมูลสวนบุคคลจาก
สํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง
- กรณีที่ใชอุปกรณเคลื่อนที่ Tablet ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผานแอปพลิเคชั่น FAARMis
เจาหนาที่สามารถรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหมในพื้นที่ พรอมวาดผังแปลงไปพรอมๆ กันในคราวเดียวได
(เฉพาะพื้นที่ที่มีสัญญาณ Internet 3G/ Wifi)
เกษตรกรรายเดิม เกษตรกรรายเดิม
เกษตรกรรายใหม
แปลงเดิม
แตเพิ่มแปลงใหม
สํานักงานเกษตรอําเภอ
ได
ได
ได
Tablet โดยใชโปรแกรม GISagro หรือ FAARMis
ได
ได
ได
อกม. ออกสํารวจ
ได
ไมได
ไมได
สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

3) เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
3.1) เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใชบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
3.2) เกษตรกรรายใหม หรือ รายเดิม เพิ่มแปลงใหม
- บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
- สําเนาหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน (ตัวจริง หรือสําเนาที่มีการรับรองสําเนา)
*** หลักฐานอื่นๆ สามารถเรียกเพิ่มเติมไดตามความจําเปนและเหมาะสม
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เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง เกษตรกรรายเดิม เกษตรกรรายเดิม เกษตรกรรายใหม
ทะเบียนเกษตรกร
แปลงเดิม
แตเพิ่มแปลงใหม
บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
ใช
ใช
ใช
สําเนาหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน
ใช
ใช
ในป 2559 ไดยกเลิกการขอสําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน กับ สําเนาทะเบียนบาน โดยใช
หลักฐานจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรโดยตรง
4) หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน
4.1) ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ประเภทที่ดินซึ่งเอกสารสิทธิ์ถูกตองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไดแก
(1) โฉนดที่ดิน (น.ส.4/ น.ส.4ก/ น.ส.4ข/ น.ส.4ค/ น.ส.4ง และ น.ส.4จ) หนังสือสําคัญ
แสดงสิทธิการถือครองที่ดินอยางถูกกฎหมาย
(2) น.ส.3/ น.ส.3ก/ น.ส.3ข หนังสือคํารับรองจากพนักงานเจาหนาที่วา เปนที่ดินที่ผูมี
สิทธิในที่ดินไดครอบครองและทําประโยชนแลว
(3) น.ส.2/ น.ส.5 (ใบไตสวน)
(4) ตราจอง
(5) แบบหมายเลข 2/ แบบหมายเลข 3
(6) ส.ค.1
(7) ใบรับแจงความประสงคจะไดสิทธิในที่ดิน
ประเภทที่ดินที่มีสิทธิครอบครองหรือราชการใหใชทําประโยชน ไดแก
(1) ส.ป.ก.
- ส.ป.ก. 4
- ส.ป.ก. 4–01 ก/ ส.ป.ก. 4–01 ข/ ส.ป.ก. 4–01 ค
- ส.ป.ก. 4–14/ ส.ป.ก. 4–28/ ส.ป.ก. 4–98
- ส.ป.ก. 5–01/ ส.ป.ก. 5–02/ ส.ป.ก. 5–03
- ส.ป.ก./ สร 5 ก
(2) น.ค.1/ น.ค.3
(3) หนังสือรับรองของนิคมสหกรณ
(4) ก.ส.น.3/ ก.ส.น.5
(5) หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง/ หนังสือรับรองของนิคมวามีสิทธิในที่ดิน
(6) ส.ท.ก.1/ ส.ท.ก.1ก/ ส.ท.ก.1ข/ ส.ท.ก.2/ ส.ท.ก.2ก
(7) ปส. 29
(8) ช.ส. 4
(9) ส.ธ. 1
(10) หนังสือรับรองของหนวยงานราชการทหาร
(11) แบบ ทบ. 9
(12) หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินของรัฐแกไขความยากจน
(13) บันทึกขอตกลงการใหใชที่ดินของสวนราชการ
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4.2) กรณีใชพื้นที่โดยไมไดเชา
- ผูขึ้นทะเบียนเปนเจาของเอกสารสิทธิ์ใหระบุการถือครองเปน “ครัวเรือน”
- ผู ขึ้น ทะเบี ย นไม ใ ช เ จ าของเอกสารสิ ท ธิ์ แต อ าศั ย อยู ในทะเบีย นบา นเดี ย วกั บ เจ าของ
เอกสารสิ ทธิ์ ให ร ะบุ การถื อครองเป น “ครัว เรือน” แตถาเจาของเอกสารสิทธิ์ไมไดอาศัย อยูในครัว เรือน
เดียวกับผูขึ้นทะเบียนใหระบุการถือครองเปน “อื่นๆ” พรอมทั้งรับรองสําเนา
- ผู มี ชื่ อ ในที่ ดิ น ส.ป.ก. และเป น ผู ป ระกอบกิ จ กรรมการเกษตรในที่ ส.ป.ก. มี สิ ท ธิ
ยื่นขึ้นทะเบียนเทานั้น ในกรณีที่ผูมีชื่อในที่ดิน ส.ป.ก. ไมไดขึ้นทะเบียนเกษตรกร อนุโลมให คูสมรส บุตร
ของเจาของพื้นที่ ส.ป.ก. ที่อยูในทะเบียนบานเดียวกันสามารถนํามายื่นขึ้นทะเบียนได
- ในกรณี ที่เ จา ของพื้ นที่ ส.ป.ก. เสียชีวิต สิทธิในการใชประโยชนในที่ดิน ไดแก ทายาท
โดยธรรม ซึ่งจะตองดําเนินการแจงตอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตราที่ 39
4.3) กรณีเชา
- มีสัญญาเชา ใหตรวจสอบสัญญาเชา ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจําตัวของผูใหเชา ประเภท
เอกสารสิทธิ์ เลขที่เอกสารสิทธิ์ สถานที่ตั้งแปลง พื้นที่เชา วันที่สิ้นสุดสัญญาเชา เปนตน
- ไมมีสัญญาเชา ใหตรวจสอบจากผูเชา ถึงประเภทเอกสารสิทธิ์ เลขที่เอกสารสิทธิ์ สถานที่ตั้ง
แปลง พื้นที่เชา เกษตรกรผูเชาตองระบุชื่อ-สกุลและเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูใหเชา ถาไมสามารถหา
ชื่อ-สกุลและเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูใหเชาได ใหมีผูนําชุมชนเปนผูรับรอง เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมูบาน/ตําบล คณะกรรมการ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล รับรองการเชาได ทั้งนี้ บุคคลดังกลาวจะตองอยูในวาระ
การดํ า รงตํ า แหน ง เพื่ อให เ จ า หน า ที่ ส ามารถตรวจสอบความมี อยู จ ริ งและสิ ทธิ การเช าที่ ดิ น ดั งกล าวได
รวมถึงตรวจสอบความซ้ําซอนวาเจาของที่ดินไดมีการนําเอกสารสิทธิ์ของตนมาแจงขึ้นทะเบียนไวหรือไม
*** พึงระวัง พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ไมสามารถเชาได
5) หนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาดําเนินการแทน กรณีปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สําหรับกรณี
ขอขึ้นทะเบียนใหม ใหใชหนังสือมอบอํานาจไดเฉพาะนิติบุคคลเทานั้น (เกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนใหมตองมาแจง
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรดวยตนเอง)
1

1

เมื่อตรวจสอบเอกสารเรียบรอยแลว เจาหนาที่คืนเอกสารฉบับจริงแกเกษตรกร
ผูขอปรั บปรุ ง/ขึ้ นทะเบี ยนต องแจงขอมูล ตามความเปน จริง พรอมกรอกขอมูลลงในแบบคํารอง
ใหสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง และตองลงลายมือชื่อรับรองขอมูล ในแบบคํารองดวย
ผูขอขึ้นทะเบียนใหม ตองมีผูนําชุมชนในพื้นที่ตั้งแปลงลงลายมือชื่อพรอมระบุตําแหนงเปนพยาน
รับรองการใชประโยชนที่ดินและการจัดทํากิจกรรมการเกษตร (กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมูบาน/ตําบล คณะกรรมการ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล ทั้งนี้ผูนําชุมชนดังกลาวจะตองอยูในวาระการดํารงตําแหนง)
1
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บทที่ 3
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
3.1 การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร
1) การประชาสัมพันธเพื่อใหเกษตรกรรับทราบถึงความสําคัญของการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุง
ข อมู ล ทะเบี ย นเกษตรกร เช น หากไม ขึ้น ทะเบีย นเกษตรกร เกษตรกรรายนั้ น ๆ จะไม ส ามารถเข า รว ม
โครงการตามนโยบายของภาครัฐดานการเกษตรได และหากไมปรับปรุงขอมูลกิจกรรมการเกษตรก็อาจจะ
ไมไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐเมื่อพื้นที่ทางการเกษตรไดรับความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติ เปนตน
ทั้ ง นี้ ก ารประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล จะมี ใ นหลายรู ป แบบ ผ า นที่ ป ระชุ ม กํ า นั น ผู ใ หญ บ าน สื่ อ วิ ท ยุ โทรทั ศ น
หนังสือพิมพ แผนพับ ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส เชนสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนตน
อนึ่ ง ในป พ.ศ. 2559 รัฐบาลมี นโยบายบูรณาการฐานข อมู ลประชาชนและการบริ การภาครั ฐ
จะมีหนวยรับบริการแจงปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ที่มีความพรอม)
2) เกษตรกรแจงความประสงคขอปรับปรุงขอมูลทําการเกษตรในทะเบียนเกษตรกร หรือขอเพิ่มแปลงใหม
หรือขึ้นทะเบียนใหม หลังจากทําการเกษตรไปแลวไมนอยกวา 15 วัน และไมเกิน 15 วันกอนการเก็บเกี่ยว
(ทุกพืช ทุกกิจกรรม)
2.1) เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม
- สามารถแจงปรับปรุงไดที่ สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแหง หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีความพรอม (และรวมเปนหนวยสนับสนุน) ที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู โดยใชบัตรประจําตัวประชาชน
ตัวจริงยื่นตอเจาหนาที่ เพื่อยืนยันขอมูลการเพาะปลูกเดิม สําหรับพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีผลตอ
นโยบายตามมาตรการภาครัฐตาง ๆ เชน ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลั ง ใหเจาหนาที่พิมพใบคํารอง
(ทบก.01) ขอปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเกษตรกรกรอกขอมูลกิจกรรมการเกษตร เพื่อความชัดเจน
ในการบันทึกขอมูลเขาระบบ
- เกษตรกรสามารถแจงปรับปรุงขอมูลไดที่ ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) โดย
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ผูรับผิดชอบตําบล พิมพใบคํารองขอปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายหมูบาน
เพื่อให ตัวแทน อกม. ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลตามรายชื่อและแบบพิมพที่ไดรับ โดยย้ําใหเกษตรกรกรอกขอมูล
ใหสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง
*** เฉพาะเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิม ที่ยังไมไดแจงปรับปรุงขอมูล สวนเกษตรกรรายเดิม
แปลงใหม หรือ เกษตรกรรายใหม ตองไปแจงปรับปรุงขอมูลหรือแจงขึ้นทะเบียนใหม ที่สํานักงานเกษตร
อําเภอที่มีแปลงกิจกรรมอยูเทานั้น
2.2) เกษตรกรรายเดิม แตเพิ่มแปลงใหม หรือเกษตรกรรายใหม
- เกษตรกรรายเดิม แตเพิ่มแปลงใหม นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงยื่นตอเจาหนาที่
ใหเจาหนาที่พิมพใบคํารองขอปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเกษตรกรกรอกขอมูลกิจกรรมการเกษตร
แปลงเดิม รวมทั้งแปลงใหม พรอมทั้งยื่นหลักฐานแสดงสิทธิการใชประโยชนในที่ดินแปลงใหม ณ สํานักงาน
เกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงที่ดินที่ทํากิจกรรมอยู หากมีแปลงที่ทํากิจกรรมหลายพื้นที่ หลายอําเภอ ใหยื่นที่สํานักงาน
เกษตรอํ าเภอที่ ตั้ งแปลงหลั ก (อํ าเภอที่ มี พื้ นที่ ปลู กมากที่ สุ ด) หรื อที่ ตั้ งแปลงตามสํ านั กงานเกษตรอํ าเภอ
ที่ขึ้นทะเบียนไวแลว
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- เกษตรกรรายใหม นํ า บั ตรประจํา ตั ว ประชาชนตั ว จริง และกรอกแบบคํ าร อง ทบก.01
พร อมหลั กฐานแสดงสิ ทธิ การใชประโยชน ในที่ดิ น ยื่ นต อเจ าหน าที่ สํ านั กงานเกษตรอําเภอที่ ตั้งแปลงที่ดิ น
ที่ทํากิจกรรมอยู หากมีแปลงที่ทํากิจกรรมหลายพื้นที่ หลายอําเภอ ใหยื่นที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงหลัก
(แปลงที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดหรือที่ตั้งแปลงตามทะเบียนบาน) โดยกรอกขอมูลกิจกรรมการเกษตรใหสมบูรณ
ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง
2.3) กรณีใชอุปกรณเคลื่อนที่ Tablet โดยใชโปรแกรม FAARMis เจาหนาที่สามารถรับขึ้นทะเบียน
เกษตรกรในพื้นที่ที่ตั้งแปลง พรอมวาดผังแปลงไปพรอม ๆ กันในคราวเดียวได โดยเกษตรกรนําบัตรประจําตัว
ประชาชนตัวจริงยื่นตอเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอ หรืออาสาสมัครเกษตรหมูบาน และแจงขอมูลกิจกรรม
การเกษตร พรอมระบุขอบเขตแปลงของตัวเองตอเจาหนาที่ เพื่อจะไดคํานวณพื้นที่แปลงเปนการตรวจสอบกับ
ขอมูลที่แจงไปในคราวเดียวกัน

3.2 การตรวจสอบพื้น ที่ (เฉพาะ ขา ว, ขา วโพดเลี้ ยงสัตว , มั นสํ าปะหลัง , ปาล ม น้ํา มัน ,
ยางพารา, สับปะรดโรงงาน, ออยโรงงาน และกาแฟ)

1) ผูดําเนินการตรวจสอบ
การพิจารณาผูดําเนินการตรวจสอบใหพิจารณาเลือก ดังนี้
1.1) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบลของกรมสงเสริมการเกษตร หรือ
1.2) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ตามภารกิจที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมอบหมาย หรือ
1.3) เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล ที่ไดรับแตงตั้งจากนายอําเภอ หรือ
1.4) คณะทํางานตรวจสอบการขึ้น ทะเบีย นเกษตรกร ระดับหมูบาน ซึ่งนายอําเภอแตงตั้ง
ประกอบดวย
ผูใหญบาน/ประธานชุมชน
ประธานคณะทํางาน
ผูทรงคุณวุฒิในหมูบาน/ชุมชน
คณะทํางาน
อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)
คณะทํางานและเลขานุการ
มีหนาที่ รับมอบหมายจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบล ใหชวย
ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่จริงพรอมวัดพิกัดที่ตั้งแปลง-วัดพื้นที่
หากผู ใ หญ บ า น/ประธานชุม ชนและอาสาสมั ครเกษตรหมูบาน (อกม.) เป น บุ คคล
เดียวกันใหพิจารณาอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) สาขาอื่นๆ เชน หมอดินอาสา, อาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม, เศรษฐกิจการเกษตรอาสา, อาสาปศุสัตว, ประมงอาสา, อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี เปนตน
แตหากไมมีผูแทนจริงๆ ขอใหพิจารณาเลือกผูชวยผูใหญบานเปนคณะทํางานตอไป
สําหรับกรุงเทพมหานครสามารถใชบุคคลเหลานี้ในการแตงตั้งเปนคณะทํางานไดดวย :
สมาชิ ก องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล สมาชิ ก สภาเทศบาล สมาชิ ก สภาเกษตรกรระดั บ หมู บ า น/ตํ า บล
คณะกรรมการ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล ทั้งนี้บุคคลดังกลาวจะตองอยูในวาระการ
ดํารงตําแหนง
หมายเหตุ ผู ดําเนิน การตรวจสอบ ขอ 1.4) จะพิจารณาแตงตั้งก็ตอเมื่อมีขอรองเรีย นหรือคัดคานพื้น ที่
ทําการเกษตรของเกษตรกรที่ไมถูกตอง จึงจะแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมูบาน
เพื่อดําเนินการตรวจสอบพื้นที่จริงพรอมวัดพิกัดที่ตั้งแปลง-วัดพื้นที่
2
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2) วิธีการตรวจสอบ
2.1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียน เชน เอกสาร
แสดงสิทธิในที่ดินของเกษตรกร นอกจากการตรวจความถูกตองครบถว นของเอกสารสิ ทธิ์ในที่ดินที่มาขึ้น
ทะเบียนแลวตองตรวจสอบความสัมพันธของจํานวนพื้นที่ที่ทําการเกษตรที่แจงขึ้นทะเบียนไว
2.2) ระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกตอง
(1) ดําเนินการตรวจสอบไมใหแจงเกินขอมูลพื้นที่ตามเอกสารสิทธิ์ ตรวจสอบความซ้ําซอน
ของเอกสารสิทธิ์ที่มาขอขึ้นทะเบียน และตรวจสอบกับขอมูลในแผนที่ภาพถายดาวเทียมตามทะเบียนเกษตรกร
(2) กรมสงเสริมการเกษตรไดมีความรวมมือกับกรมที่ดิน ดําเนินการเชื่อมโยงฐานขอมูล
ระบบพื้นที่ และขอบเขต ของเอกสารสิทธิ์ น.ส. 4 ที่กรมที่ดินไดดํ าเนินการจัดเก็บไวในรู ป Digital File
จํานวน 34 จังหวัด จะชวยใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบขอมูลไดถูกตองยิ่งขึ้น
(3) ตรวจสอบขอมูลบุคคล กับสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย เพื่อใหไดขอมูล
ชื่อ สกุล สมาชิกในครัวเรือนที่เปนปจจุบัน
2.3) การตรวจสอบทางสังคม โดยการปดประกาศรายชื่อผูมาแจงขอปรับปรุงทะเบียน
เมื่อระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกตองแลว ใหจัดพิมพขอมูลของเกษตรกรรายเดิม
แปลงเดิมไปติดประกาศในหมูบาน/ชุมชน เปนเวลา 3 วัน เพื่อการยืนยันหรือคัดคาน วามีการเพาะปลูกจริง
ในเขตหมูบาน/ ชุมชน นั้น
2.4) การตรวจสอบพื้นที่
ในกรณีเกษตรกรรายใหม หรือแปลงที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่เชา หรือรายเดิมแตมีการเพิ่ม
แปลงหรื อเปลี่ ยนแปลงพื้ นที่ หรื อเป นเกษตรกรรายเดิมพื้ นที่ เดิ ม แตถู กคั ดคานภายหลั งการป ดประกาศ
ใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบลหรือคณะทํางานตรวจสอบการขึ้น ทะเบีย นเกษตรกร
ระดับหมูบาน ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดพรอมวัดพิกัดที่ตั้งแปลง และวาดขอบเขตแปลงคํานวณพื้นที่
ทุกแปลงที่มาขอแจงขึ้นทะเบียน หากพบมีที่อยูอาศัย อาคารเลี้ยงสัตว หรือสระน้ําในแปลงนั้นใหหักพื้นที่ออก
โดยสามารถทําได 3 แนวทาง คือ
วิธีที่ 1 ใชเครื่อง GPS ออกเดินสํารวจรอบแปลงพื้นที่จริงเพื่อวัดพื้นที่
วิธีที่ 2 ใช โปรแกรม GISagro ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรรวมมือกับ สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA พัฒนาขึ้น สามารถวัดพิกัดและวัดพื้นที่
แปลงจากภาพถายดาวเทียม ซึ่งสามารถดําเนินการไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอ อบต. หรือสถานที่ที่สามารถ
เชื่อมตอ INTERNET ได
วิธีที่ 3 ใชโปรแกรม FAARMis ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรรวมมือกับ ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) เพื่อเพิ่มชองทางการขึ้นทะเบียนและวาดขอบเขตแปลง
ไปพรอม ๆ กันในคราวเดียว โดยใชอุปกรณเคลื่อนที่ Tablet ซึ่งสามารถ ดาวนโหลด แอปพลิเคชั่น ไดจาก
เว็บไซตทะเบียนเกษตรกร
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*** เพื่อปองกันการขึ้นทะเบียนซ้ําซอน จึงกําหนดใหวัดพิกัดและวาดแปลงทุกแปลงสําหรับ
เกษตรกรรายใหม หรือรายเดิมแตเพิ่มแปลงใหม แตหากยังไมถึงรอยละ 10 ของพื้นที่ ใหวาดแปลงเดิม
เพิ่มเติมเรียงลําดับตามความสําคัญดังนี้
1. พื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่เชา พื้นที่ปาไม-อุทยานที่ไดรับอนุญาต
2. พื้นที่โครงการสําคัญ เชน แปลงใหญ, ศพก.
3. พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์

3.3 การเชื่อมโยงขอมูล ระหวางหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ในป พ.ศ. 2559 รัฐบาลมีนโยบายบูรณาการฐานขอมูล ระหวางหนวยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดยมอบหมายให กรมส งเสริ มการเกษตรเป น หน ว ยงานหลั กในการเชื่ อมโยงข อมู ล
โดยมีการนําเขาฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสั ตว (กรมปศุ สัตว ) และฐานขอมูลเกษตรกรผู เพาะเลี้ ยงสัตวน้ํา
(กรมประมง) รวมเขากับฐานขอมูลกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อบันทึกขอมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร

3.4 การพิมพขอมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร

สําหรับพืชที่กําหนดใหมีการตรวจสอบ เมื่อติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่และบันทึกผลลงในระบบวา
“ผ า น” แล ว จึ ง จะสามารถจั ด พิ ม พ ข อ มู ล ลงในสมุ ด ทะเบี ย นเกษตรกรได ส ว นพื ช ที่ ไ ม กํ า หนดให
มีการตรวจสอบ สามารถพิมพขอมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรไดทันทีหลังแจงปรับปรุงขอมูล โดยเกษตรกร
ตองนําสมุดทะเบียนเกษตรกรที่ตนเองมีอยูมาติดตอขอปรับปรุงทะเบียนที่สํานักงานเกษตรอําเภอ

3.5 การตรวจติดตาม เยี่ยมเยียนถายทอดความรู

เกษตรกรที่ ผ า นการรั บ รองการขึ้ น ทะเบีย น/ปรั บ ปรุง สมุ ดทะเบี ย นแล ว ให นัก วิช าการสง เสริ ม
การเกษตร สุมออกตรวจติดตามในภายหลัง พรอมกับใหคําแนะนําความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตามความเหมาะสม
***** เมื่อมีการนําฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรไปใชประโยชนในการใหความชวยเหลือของภาครัฐ
โครงการใดๆ ที่จะมีขึ้น ผูที่จะไดรับสิทธิประโยชนตองเปนไปตามเงื่อนไขของโครงการที่จะกําหนดขึ้น
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บทที่ 4
นิยามศัพท และกรอบการจัดเก็บขอมูล
4.1 นิยามศัพททั่วไป

“เกษตรกร” หมายถึง บุคคลที่เปนหัวหนาครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบการเกษตร
หรือนิติบุคคลที่ประกอบการเกษตร หรืออื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบียน
หรือผูที่ไดรับแตงตั้งจากนายทะเบียนใหเปนผูชวยนายทะเบียน ประกาศไว และที่ไดขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว
แลว ตามระเบีย บคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ วาดวยการขึ้นทะเบีย น
เกษตรกร พ.ศ. 2559
“ครัวเรือน” หมายถึง บุคคลคนเดียว หรือหลายคนที่อาศัยอยูในบานหรือสถานที่อยูเดียวกัน และ
จัดหาหรือใชสิ่งอุปโภคบริโภคอันจําเปนแกการครองชีพรวมกัน*
“ครัวเรือนเกษตร” หมายถึง บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่ประกอบการเกษตร
แยกตางหากจากบุคคลอื่นในครัวเรือน
“ประกอบการเกษตร” หมายถึ ง การปลู ก พื ช การเลี้ ย งปศุ สั ต ว การเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า
การทําการประมง การทํานาเกลือสมุทร และการเพาะเลี้ยงแมลงและเกษตรอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการบริโภคหรือจําหนายหรือใชงานในฟารม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันดังตอไปนี้
๑) การทํานาหรือทําไร อยางใดอยางหนึ่งหรือ รวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป
๒) การปลูกผัก หรือการปลูกไมดอกไมประดับ หรือการเพาะเห็ด หรือการปลูกพืชอาหารสัตว
อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งงานขึ้นไป
๓) การปลูกไมผลไมยืนตน หรือการปลูกสวนปา หรือปลูกปาเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรและมีจํานวนตนตั้งแตสิบหาตนขึ้นไป
๔) การปลูกไมผล หรือไมยืนตนแบบสวนผสม อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต
หนึ่งไรและมีจํานวนตนตั้งแตสิบหาตนขึ้นไป
๕) การเลี้ยงปศุสัตว
๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือการทําการประมง
๗) การทํานาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป
๘) การเพาะเลี้ยงแมลงและเกษตรอื่น ๆ หมายถึง การเลี้ยงผึ้งพันธุ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด
ดวงสาคู ไสเดือนดิน ไสเดือนฝอย เชื้อรากําจัดศัตรูพืช ชีวภัณฑ และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
๙) ประกอบการเกษตร อย างใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ
ที่กําหนดตาม ๑) ถึง 8) และมีรายไดตั้งแตแปดพันบาทตอปขึ้นไป
“นิติบุคคล” หมายถึง นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการประกอบการเกษตรและไดขึ้นทะเบียน
ไวแลวตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายฯ

หมายเหตุ * ในฐานทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตรเมื่อถูกนําไปใชเพื่อใหความชวยเหลือตามมาตรการ
ภาครัฐตาง ๆ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 เปนตนมา กําหนดให 1 ทะเบียนบาน เทากับ 1 ครัวเรือน
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“ผูขอขึ้นทะเบียน” หมายถึง บุคคลในครัวเรือนเกษตรคนหนึ่งคนใดซึ่งประกอบการเกษตรหรือ
บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหเปนผูขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรในนามนิติบุคคลนั้น
ทั้งนี้ ไม คํา นึงถึ งกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิทธิครอบครองในที่ดินที่แทจ ริง ครัว เรือนเกษตรหรือนิติบุคคลหนึ่งใหมี
ผูขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรไดหนึ่งคนเทานั้น ในกรณีขึ้นทะเบียนของการเลี้ยงปศุสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การทําการประมง ใหเปนไปตามประกาศของหนวยงาน
“ผู รั บขึ้ น ทะเบี ยน” หมายถึง ขาราชการ พนั กงานราชการ หรือพนักงานรัฐ วิส าหกิจ หรื อ
ลูกจางประจํา ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากนายทะเบียนหรือผูชวย
นายทะเบียนแลวแตกรณี ใหทําหนาที่เปนผูรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
“แบบคํารอง” หมายถึง เอกสารที่นายทะเบียนประกาศกําหนดขึ้นสําหรับใชบันทึกขอมูลของ
ผูขอขึ้นทะเบียนเพื่อเปนหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายฯ
“แปลง” หมายถึง ผืนที่ดินที่ประกอบการเกษตรขนาดยอยสุดที่สามารถจําแนกได ในกรณีเอกสาร
สิ ทธิ์ ฉบั บเดี ยวแต มี การแบ งแยกที่ ดิ นประกอบการเกษตรกั นอย างชั ดเจน ให จํ าแนกเอกสารสิ ทธิ์ ฉบั บนั้ น
ออกเปนคนละแปลง
“พยาน” หมายถึง ผูนําชุมชนที่ทราบการประกอบการเกษตรของเกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียน
“ผูนําชุมชน” หมายถึง ผูใหญบาน กํานัน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมูบาน/ตําบล คณะกรรมการ ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล
อาสาสมัครเกษตรประจําหมูบาน ทั้งนี้ บุคคลดังกลาวจะตองอยูในวาระการดํารงตําแหนง
1

4.2 นิยามศัพทในแบบ ทบก.

1) อาชี พ หลั ก หมายถึ ง อาชี พ ที่ ใ ช เ วลาส ว นใหญ ในการประกอบกิ จ กรรมนั้ น ๆ กรณี ที่
ผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูที่มีเงินเดือนประจํา ใหถือวาอาชีพหลักคือรับเงินเดือนประจํา
2) อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก อยางไรก็ตามมีความ
เปนไปไดวาบุคคลอาจมีอาชีพหลัก ไมมีอาชีพรอง
3) รับเงินเดือนประจํา หมายถึง อาชีพของบุคคลที่เปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ขาราชการการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานบริษัท ลูกจางที่รับเงินเปนรายเดือน
4) รับจางทางการเกษตร หมายถึง การรับจางดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของอยูกับกระบวนการผลิต
สินคาเกษตร เชน ไถ พรวน ปลูก ดายหญา สูบน้ํา ใสปุย เก็บ เกี่ยว โดยไดรับคาตอบแทนทั้งที่เปนเงินสด
หรือไมเปนเงินสด
5) ประกอบธุ ร กิ จ การค า หมายถึง การดําเนิน กิจ กรรมคา ขายภายใตก ารบริห ารจัดการและ
มีรายรับรายจายของตนเอง
6) รับจางทั่วไป หมายถึง การรับจางดําเนินกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตสินคาเกษตร
เชน รับจางกอสราง รับจางขนสง เปนตน
7) รายได/หนี้สิน ของครัวเรือน ทั้งในและนอก ภาคการเกษตร
7.1) รายไดครัวเรือน หมายถึง รายไดจากผลผลิตทางการเกษตรและรายไดจากแหลงอื่นๆ
ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนที่ไดรับในปที่ผานมา (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน)
(1) รายได ใ นภาคเกษตร หมายถึ ง รายได จ ากการประกอบกิ จ กรรมการเกษตร
ทั้งพืช ประมง ปศุสัตว
(๒) รายไดนอกภาคเกษตร หมายถึง รายไดที่มาจากแหลงอื่นที่ไมใชกิจกรรมการเกษตร
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7.2) หนี้สินครัวเรือน หมายถึง หนี้ที่กูยืมจากแหลงเงินทุนตางๆ ทั้งที่เปนสถาบันการเงิน บุคคล
และสถาบันตางๆ ที่ไมใชธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูกตองตามกฎหมาย เชน นายทุน พอคา ในปที่ผานมา
(๑) หนี้สินในภาคเกษตร หมายถึง การกูยืมมาเพื่อการลงทุนในการประกอบการเกษตร
(๒) หนี้สินนอกภาคเกษตร หมายถึง การกูยืมมาเพื่อเปนประโยชนนอกเหนือจากการ
ลงทุนในการประกอบกิจกรรมการเกษตร เชน การประกอบอาชีพอื่นๆ การบริโภค การศึกษา
8) เครื่องจักรกลเกษตร หมายถึง เครื่องจักรที่ใชในงานเกษตร ซึ่งอาจมีการใชเพื่อการอื่นดวยก็ได
8.1) รถแทรกเตอร หมายถึง รถแทรกเตอรหรือรถไถ 4 ลอ ที่ใชในงานเกษตร
8.2) เครื่องปลูก (ใชเครื่องยนต) หมายถึง เครื่องมือที่นํากลามาปลูกลงในแปลง
8.3) เครื่องเก็บเกี่ยว (ใชเครื่องยนต) หมายถึง เครื่องมือที่ใชในการเกี่ยวขาวและนวดขาว
ออกเปนขาวเปลือกในเครื่องเดียวกัน
9) สมาชิกในครัวเรือน หมายถึง ผูอยูอาศัย กินและใชเครื่องอุปโภคบริโภครวมกัน โดยอาศัยอยูใน
ครัวเรือน ตั้งแต 6 เดือน ขึ้นไป
10) การถือครองที่ดิน หมายถึง สิทธิในการครอบครองหรือใชที่ดินเพื่อทําการเกษตร ในลักษณะ
ตางๆ ของผูถือครอง อาจเปนเนื้อที่ของตนเอง หรือเปนเนื้อที่ไมใชของตนเอง โดยแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ
ของครัวเรือน เชา และอื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
10.1) ของครัวเรือน หมายถึง ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายหรือเอกสารแสดงวาไดเขา
ถือครอง เชน โฉนด นส.4 นส.3 สปก.4-01 สค.1 กสน. นส.2(ใบจอง) นส.5(ใบไตสวน) นค.3
ใบเหยียบย่ํา หรือ สทก. เปนตน ที่ครอบครองโดยคนในครัวเรือน
10.2) เชา หมายถึง ที่ดินที่เชาจากผูอื่นโดยจายคาเชาเปนเงินสดหรือผลผลิต ตามแตจะตกลง
หรือทําสัญญากับเจาของที่ดิน
10.3) อื่นๆ หมายถึง ที่ดินที่ผูถือครองเขาไปทําการเกษตร โดยไมมีกรรมสิทธิ์หรือไมไดจาย
คาเชา เชน ที่ดินที่บุคคลอื่นอนุญาตใหทําประโยชนไดโดยไมตองจายคาตอบแทน
11) นิยามศัพทเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หมายถึง ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายหรือเอกสารที่
แสดงวาไดเขาถือครอง เชน โฉนด นส.4 นส.3/นส.3ก, น.ส.3ข, สปก.4-01, กสน, นค.3, นส.2 (ใบจอง),
สค.1. ใบไตสวน (นส.5) และ สทก. เปนตน โดยความหมายของแตละชนิดของเอกสารสิทธิ์ ดังนี้
น.ส.3 หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือ มาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ไดให
ความหมายวาเปน หนังสือคํารับรองจากพนักงานเจาหนาที่วา ไดทําประโยชนในที่ดินแลว จะตองเปนที่ดินที่ผูมี
สิทธิ์ในที่ดินไดครอบครองและทําประโยชนแลว และเปนที่ดินที่สามารถออกหนังสือรับรองการทําประโยชน
ได ต ามกฎหมาย คื อ จะต องไม ใ ช ที่ดิ น ที่ ร าษฎรใชป ระโยชน รว มกัน เช น ทางน้ํ า ทางหลวง ทะเลสาบ
ที่ชายตลิ่ง ที่เขา ที่ภูเขา ที่เกาะ ในการดําเนินการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน พนักงานเจาหนาที่
จะออกให แ ก ผู ค รอบครองที่ ดิ น ที่ ไ ด ทํ า ประโยชน ใ นที่ ดิ น ครบตามหลั ก เกณฑ ที่ ก ฎหมายได กํ า หนดไว
การออกหนั งสื อรั บ รองการทํ า ประโยชนมีความสําคัญ แกร าษฎรเปน อยางมากเพราะสามารถจะใชเป น
หลักฐานในการแสดงการครอบครองของเจาของที่ดิน แตการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนจะตอง
มีการรั งวั ดตรวจสอบจํา นวนเนื้ อที่ ใหแนน อนและมีการปกหลักกําหนดเขตที่ดิน โดยหนังสือรับ รองการ
ทําประโยชนมี 3 แบบ ดังนี้
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ทางอากาศ
ทางอากาศ
ขางตน

(๑) แบบ น.ส.3 ก. ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองที่ที่มีระวางรูปถาย
(๒) แบบ น.ส.3 ข. ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองที่ที่ไมมีระวางรูปถาย
(๓) แบบ น.ส.3 ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองที่อื่นนอกจากที่ระบุไว

ส.ป.ก.4 คือ หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินในที่ของรัฐไมใชเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จะไมสามารถโอนสิทธิ์การทําประโยชนในพื้นที่ใหแกบุคคลอื่นได ยกเวน คูสมรส
บุตร เทานั้น มี แบบตางๆ ดังนี้ ส.ป.ก. 4 / ส.ป.ก. 4 - 01 ก /ส.ป.ก. 4 - 01 ข /ส.ป.ก. 4 - 01 ค /
ส.ป.ก. 4 - 28 / ส.ป.ก. 4 - 14 /ส.ป.ก. 4 - 98 รวมถึง ส.ป.ก./สร 5 ก
ก.ส.น. เปนหนังสือแสดงการทําประโยชน ซึ่งออกใหนิคมสหกรณ ตาม พ.ร.บ. จัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 การไดสิทธิ์ในที่ดินของสมาชิกนิคมสหกรณ การจัดการที่ดินลักษณะนี้ กฎหมาย
มุงที่จะใหสมาชิกนิคมสหกรณผูไดรับการจัดสรรที่ดินที่ไดรับกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดินหรือตราจองที่ตราวา
ไดทําประโยชนแลว) หรือสิทธิ์ครอบครอง (น.ส.3) เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณนั้น ๆ ปฏิบัติตามกฎหมายไว คือ
(1) เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณไดทําประโยชนที่ดินแลว
(2) เปนสมาชิกนิคมสหกรณมาแลวไมนอยกวา 5 ป
(3) ชําระเงินคาชวยทุนรัฐบาลเรียบรอย
(4) ชําระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมใหแกทางราชการเรียบรอยแลว
สมาชิกนิคมสหกรณที่ปฏิบัติครบตามหลักเกณฑ ทั้ง 4 ขอ ดังกลาว กรมสงเสริมสหกรณ
จะออกหนังสือแสดงการทําประโยชนใหแกสมาชิกนิคมสหกรณนั้น ๆ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการที่ตนเปนสมาชิกอยูเมื่อไดรับอนุญาตแลวสมาชิกนิคมสหกรณผูนั้นก็สามารถนําหลักฐานดังกลาว
ไปออกโฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3 ผูไดมาซึ่งที่ดินจะโอนที่ดินไปใหผูอื่นไมได นอกจากตกทอดทางมรดกหรือโอน
ไปยังสหกรณที่เปนสมาชิกอยู และภายในกําหนดเวลาดังกลาว ที่ดินนั้นไมอยูในความรับผิดชอบแหงการ
บังคับคดีดวย
น.ค. มี 2 แบบ คือ น.ค.1 และ น.ค. 3
- น.ค. 1 คือที่ดินเขตนิคม การเขาครอบครองทําประโยชน กรรมสิทธิ์เปนของรัฐ
- น.ค. 3 เปนเอกสารที่ออกสืบเนื่องจาก น.ค.๑ ซึ่งเปนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน
ในเขตนิ ค มสร า งตนเอง โดยกรมประชาสงเคราะห (ป จ จุ บั น กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร) จะเป น
ผูออกใหกับบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกนิคมตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติจัดที่ดิน เพื่อ
การครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ตอมาเมื่อสมาชิกของนิคมไดเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับอนุญาตเกินกวา 5 ป
ไดชําระเงินชวยทุนที่รัฐบาลไดลงไปแลว และชําระหนี้สินเกี่ยวกับกิจการนิคมใหทางราชการแลว ก็จะไดรับ
หนั ง สื อ แสดงการทํ า ประโยชน (น.ค.3) เป น หลั ก ฐาน สมาชิ ก นิ ค มสร า งตนเองที่ ไ ด รั บ หนั ง สื อ แสดง
การทํ า ประโยชน (น.ค.3) แล ว มาตรา 11 วรรคสองแห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ที่ ดิ น เพื่ อ การครองชี พ
พ.ศ. 2511 บัญญัติใหสามารถนําหลักฐานดังกลาวขอโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินได ถาเปนการขอ
ออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จะตองยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่
ที่สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสํานักงานที่ดินสวนแยก ที่ที่ดินนั้นตั้งอยูในเขต
อํานาจ ถาเปนการออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ วรรคสอง (1)
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แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดเขาไปดําเนินการเดินสํารวจรังวัดออกโฉนดที่ดิน
ในเขตนิคมสรางตนเอง และไดเขาไปทําการสํารวจรังวัดถึงที่ดินของผูใด หากผูนั้นมีหลักฐาน น.ค.3 ก็สามารถ
นํ า น.ค.3 เป น หลั ก ฐานในการเดิ น สํ า รวจออกโฉนดที่ ดิ น ได โฉนดที่ ดิ น ที่ ไ ด อ อกจากหลั ก ฐาน น.ค.3
จะถู ก กํ า หนดห า มโอน 5 ป นั บ แต วั น ที่ไ ดรั บ โฉนดที่ ดิน เวน แต ตกทอดทางมรดก และในกํ าหนดเวลา
ห า มโอนนี้ ที่ ดิ น ไม อ ยู ใ นข า ยแห ง การบั ง คั บ คดี ทั้ ง นี้ ตามมาตรา 12 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ที่ ดิ น เพื่ อ
การครองชีพ พ.ศ. 2511
ส.ท.ก. คื อหนังสืออนุ ญาตใหทําประโยชนไดถูกตองตามกฎหมายในที่ดิน ปาสงวนแหงชาติ
เปนการชั่วคราว ไดคราวละ 5 ป ออกโดยกรมปาไม สามารถตกทอดไดทางมรดก แบงเปน
(๑) ส.ท.ก. 1 ก. อนุญาตใหทําประโยชน ไดไมเกิน 20 ไร ไมเสียคาธรรมเนียมในคราวแรก
(๒) ส.ท.ก. 2 ก. คือ ที่ ส.ท.ก. 1 ก แตเสียคาธรรมเนียม ในคราวตอมา
ดังนั้นหาก ส.ท.ก. 1 ก ฉบับใดที่มีอายุเกิน 5 ป ในวันที่ขึ้นทะเบียนใหสันนิษฐานวาอาจ
เปลี่ยนแปลงเปน ส.ท.ก.2 ก ใหเจาหนาที่ตรวจสอบกับใหละเอียด สําหรับ ส.ท.ก.1 ข อนุญาตเพื่อการ
ปลูกปาหรือ ไมยืนตนทําประโยชน ไมเกิน 35 ไร และไมควรมีไมยืนตนไมนอยกวา 20 ตนตอไร
ส.ค.1 คือใบแจงการครอบครองที่ดิน เปนหลักฐานวาตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู (ปจจุบัน
ไมมีการแจง ส.ค. 1 อีกแลว) ส.ค. 1 ไมใชหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดิน เพราะไมใชหลักฐานที่ทางราชการออกให
เพียงแตเปนการแจงการครอบครองที่ดินเทานั้น ดังนั้น ส.ค. 1 จึงทําการโอนกันไดเพียงแตแสดงเจตนาสละ
การครอบครองเทานั้น และไมยึดถือ พรอมสงมอบใหผูรับโอนก็ถือวาเปนการโอนกันโดยชอบแลว
ผูมี ส.ค.1 มีสิทธิ์นํามาขอออกโฉนด หรือ น.ส.3, น.ส.3 ก และ น.ส.3 ข ไดตามเงื่อนไข
ของทางราชการ
ภ.บ.ท.5 คือ ใบเสียภาษีบํารุงทองที่ เปนหลักฐานการเสียภาษีที่ดิน ไมใชเอกสารแสดงสิทธิการ
ถือครองที่ดินแตอยางใด ออกโดยที่วาการอําเภอและองคการบริหารสวนทองถิ่น
อนุญาต 3. (อ.3) คือ ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจาหนาที่ออกใหแกบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหทํา
ประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
12) เกลือสมุทร หมายถึง เกลือที่ผลิตขึ้นโดยการนําน้ําทะเลขึ้นมาตากแดดใหน้ําระเหยไปเหลือแต
ผลึกเกลือตกอยู โดยมีชวงเวลาการทํานาเกลือสมุทร ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนพฤษภาคม ปถัดไป
13) เขตชลประทาน หมายถึง เขตพื้นที่ของการพัฒนาทรัพยากรน้ํา โดยการจัดสรรน้ําเพื่อใชประโยชน
ในดานเกษตรกรรม ดังนั้น พื้ นที่ การเกษตรจึ งถู กตี ความใหอยูในหรือนอกเขตชลประทาน อยางใดอยางหนึ่ง
เทานั้น
1) นอกเขตชลประทาน หมายถึง พื้นที่ที่ใชในการการเพาะปลูกพืชที่อยูนอกเขตชลประทาน
2) ในเขตชลประทาน หมายถึง พื้นที่ที่ใชในการการเพาะปลูกพืชที่อยูในเขตที่มีการชลประทาน
3) โครงการชลประทานขนาดใหญ หมายถึง งานชลประทานเอนกประสงคที่ดําเนินการโดยกรม
ชลประทานในการจัดสรางเขื่อนหรือแหลงกักเก็บน้ํา มีปริมาตรตั้งแต 100 ลานลูกบาศกเมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่
ผิวน้ําตั้งแต 15 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ชลประทานตั้งแต 80,000 ไรขึ้นไป
4) โครงการชลประทานขนาดกลาง หมายถึ ง โครงการชลประทานที่มี ขนาดเล็ กกวาโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ คือ มีแหลงกักเก็บน้ําที่มีปริมาตรนอยกวา 100 ลานลูกบาศกเมตร หรือมีพื้นที่ผิวน้ําต่ํา
กวา 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ชลประทานต่ํากวา 80,000 ไร
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14) แหลงน้ําเพื่อการเกษตร หมายถึง แหลงน้ําที่เกษตรกรสามารถนําไปใชเพื่อการเพาะปลูกในแต
ละแปลงปลูก ในปการผลิตที่ผานมาวาเปนของตนเองหรือเปนของสาธารณะ ซึ่งแตละแปลงปลูกสามารถมี
แหลงน้ํามากกวา 1 แหลง
1) บ อ น้ํ า ตื้ น หมายถึ ง แหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น ที่ ส ามารถขุ ด นํ า น้ํ า มาใช ร วมถึ ง ลั ก ษณะบ อ น้ํ า ที่ ใ ส
ปลอกซีเมนต ไม คอนกรีต หรือบอดินถาวรที่ใชเปนประจํา
2) บอบาดาล หมายถึง รูหรือปลองที่เจาะถึงชั้นน้ําใตดิน ที่สามารถนําน้ําขึ้นมาใชมีความลึก
จาก ผิวดิน ไมนอยกวา 10 เมตร
3) สระน้ํา หมายถึง แหลงน้ําผิวดินที่ถูกกักเก็บในพื้นที่ลุม สระที่ขุดเปนที่เก็บกักน้ํา
4) หนองน้ํา/สระ หมายถึง แหลงน้ําผิวดินที่ถูกกักเก็บในหนอง บึง สระน้ํา คลอง ทะเลสาบ
ลําธาร อางเก็บน้ํา เปนตน
6) คลองชลประทาน หมายถึง แหลงน้ําที่ซึ่งอยูในเขตบริการภาคการเกษตรของกรมชลประทาน
ซึ่งมีการดําเนินการในลักษณะของโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางเปนหลัก
7) ไมมีแหลงน้ําสําหรับเพาะปลูก หมายถึง พื้นที่ที่ไมมีแหลงน้ําในการเพาะปลูกทั้งที่เปนของ
ตนเอง และแหลงน้ําสาธารณะ
15) ระบบพิกัด และโซน
1) ระบบพิกัด (Coordinate system) หมายถึง ขอมูลเชิงพื้นที่ที่อยูในรูปของสถานที่ตั้งหรือ
คุณลักษณะอื่นใดบนพื้นที่โลกจะตองมีพิกัดกํากับไวเสมอ เพื่อใหทราบวาวัตถุหรือสิ่งของนั้นมีที่อยูที่แนนอน และ
สามารถคํานวณหาความสัมพันธเชิงตําแหนงในระหวางกันได
ระบบพิกัดกริด (Universal Transverse Mercator System: UTM) เปนระบบตารางกริด
ที่ใชชวยในการกําหนดตําแหนงและใชอางอิง ในการบอกตําแหนงที่นิยมใชกับแผนที่ในกิจการทหารของประเทศ
ตางๆ เกือบทั่วโลกในปจจุบัน เพราะเปนระบบตารางกริดที่มีขนาดรูปรางเทากันทุกตาราง และมีวิธีการกําหนด
บอกคาพิกัดที่งายและถูกตอง โดยเปนชุดของตัวเลขอยางนอย 2 คา ไดแกคา X และคา Y ที่เปนตัวแทนของ
ตําแหนงสถานที่ตาง ๆ บนโลก
2) โซน ประเทศไทยอยูในโซนที่ 47N (96oE - 102oE) และ 48N (102oE - 108oE)
โดยจังหวัดสวนใหญอยูในโซน 47N ยกเวนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝงตะวันออก ไดแก กาฬสินธุ
ตราด นครพนม บุ รี รั มย มหาสารคาม มุ กดาหาร ยโสธร ร อยเอ็ ด ศรี สะเกษ สกลนคร สุ ริ นทร หนองคาย
อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี อยูในโซน 48N
16) สวนเดี่ยว หมายถึง การเพาะปลูกไมผลไมยืนตนรวมถึงพืชกลุมอื่น ๆ ที่มีการเพาะปลูกชนิดเดียว
ในแปลง/พื้นที่ นั้น ๆ
17) สวนแซม หมายถึง การเพาะปลูกไมผลไมยืนตนเปนพืชหลัก ปลูกรวมกับกลุมพืชอายุสั้นในพื้นที่เดียวกัน
18) สวนผสม หมายถึ งสวนการเพาะปลู กไม ผลไม ยื นตน หรือพื ชกลุ มอื่ น ๆ รวมถึ งการเลี้ยงสั ตว
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปในพื้นที่เดียวกัน
19) แมลงเศรษฐกิจ หมายถึง การเลี้ยงผึ้งพันธุ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ดวงสาคู เปนการคา
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20) ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน หมายถึง ระบบเกษตรกรรม 5 รูปแบบ คือ
1) เกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เนนกิจรรมการผลิตมากกวาสองกิจรรมขึ้นไปใน
เวลาเดียวกัน และกิจกรรมเหลานี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหมากขึ้นจากการใชประโยชน
ทรัพยากรที่ดินที่มีจํากัด ในไรนาใหเกิดประโยชนสูงสุด
2) เกษตรอินทรีย (Organic farming) เนนหนักการผลิตที่ไมใชสารอนินทรียเคมี หรือเคมี
สังเคราะหแตสามารถใชอินทรียเคมีได เชน สารสกัดจากสะเดา ตะไครหอมหรือสารสกัดชีวภาพเพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณแกทรัพยากรดิน
3) เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) เนนหนักการทําเกษตรที่ไมรบกวนธรรมชาติ หรือ
รบกวนใหนอยที่สุดที่จะทําได โดยการไมไถพรรน ไมใชสารเคมี ไมใชปุยเคมี และไมกําจัดวัชพืช แตสามารถมี
การคลุมดิน และใชปุยพืชสดได
4) เกษตรทฤษฎีใหม (New theory agriculture) เนนหนักการจัดการทรัพยากรน้ําในไรนา ให
เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหาร โดยเฉพาะขาวเอาไวบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งมีการผลิตอื่น ๆ เพื่อบริโภคและ
จําหนายสวนที่เหลือแกตลาด เพื่อสรางรายไดอยางพอเพียง
5) วนเกษตรหรือไรนาปาผสม (Agroforestry) เนนหนักการมีตนไมใหญและพืชเศรษฐกิจหลาย
ระดับที่เหมาะสมกับแตละพื้นที เพื่อการใชประโยชนปาไมของพืชหรือสัตวชนิดตาง ๆ ที่เกื้อกูลกัน ทั้งยังเปน
การเพิ่มพื้นที่ของทรัพยากรปาไมที่มีจํากัดไดอีกทางหนึ่ง

4.3 กรอบการจัดเก็บขอมูล

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจําแนกรายละเอียดกิจกรรมการเกษตรราย
แปลง แบงกิจกรรมการเกษตรเปนดานการเพาะปลูกพืช การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเลี้ยงปศุสัตว นาเกลือ
และแมลงเศรษฐกิจ โดยประเมินการจัดเก็บขอมูลตามสภาพความเปนจริงที่เกษตรกรแจง (เกณฑขั้นต่ําใน
การจัดเก็บขอมูล ตามประกาศของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
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บทที่ 5
การกรอกขอมูลในแบบคํารอง
การขึ้ น ทะเบี ย นและปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกร มี ขั้ น ตอนที่ เ จ า หน า ที่ แ ละเกษตรกรจะต อ ง
ทํ า ความเข า ใจให ชั ดเจน เพื่ อ ความถู ก ตอ ง ครบถ ว นของขอ มูล ที่จั ดเก็บ ขั้ น ตอนและวิ ธีก ารกรอกขอ มู ล
ในแบบคํารองการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) นับเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก
ฐานขอมูลจะมีคุณภาพใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้นกับการกรอกขอมูลอยางถูกตองตามวัตถุประสงค
ของประเด็นคําถามตาง ๆ ซึ่งในแตละประเด็นคําถามของขอมูลนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง ดังนั้น เจาหนาที่
ทุกระดับจึงตองศึกษาวิธีการกรอกขอมูลใหเขาใจชัดเจนกอนปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 การกรอกขอมูลในแบบคํารองขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

กําหนดใหเจาหนาที่รับขึ้นทะเบียน ชี้แจงเกษตรกรผูมาขอขึ้นทะเบียนดวยวาการมาขึ้นทะเบียนครั้งนี้
ภาครัฐจัดทําทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติใหสอบถามขอมูลจาก
หัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกของครัวเรือนซึ่งเปนผูรับผิดชอบหรือไดรับผลประโยชนจากการประกอบการเกษตร
ของครัวเรือน
เนื่องจากความถูกตองของขอมูลเปนสิ่งสําคัญ จึงจําเปนตองเนนย้ําให เจาหนาที่ทุกคนตองทําความ
เขาใจรายละเอียดในแบบคํารอง และตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแบบคํารอง ใหมีความถูกตอง
สมบูรณและครบถวนทุกขอถาม
ในแบบคํารองนี้จะมีขอความ 2 หนา ประกอบดวยขอความพื้นฐาน เชน ชื่อ ที่อยู เปนตน ซึ่งผูขอ
ขึ้ น ทะเบี ย นหรื อ ขอปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ทะเบี ย นเกษตรกร จะต อ งตรวจสอบข อ มู ล กรณี ที่ เ คยขึ้ น ทะเบี ย น
ไวแลว เมื่อพิมพแบบคํารองจากระบบโปรแกรมจะแสดงขอมูลเดิมที่เคยแจงขึ้นทะเบียนไว หากพบขอผิดพลาด
หรือมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลพื้นฐานใหขีดฆาขอความนั้นและเขียนใหมโดยลงลายมือชื่อของผูขอขึ้นทะเบียนกํากับ
สําหรับการกรอกขอมูลมีรายละเอียดดังนี้
5.1.1) ขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน
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1) แบบคํารอง การยื่นแบบ ทบก. ใหเลือกกา  ใน  ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
หรือ  ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร อยางใดอยางหนึ่ง
2) สถานที่ขึ้นทะเบียน กําหนดใหระบุสํานักงานเกษตรอําเภอที่ขอรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร โดยระบุจังหวัดในพื้นที่ที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตั้งอยู

3) วันที่รับขึ้นทะเบียน ใหกรอกขอมูลวันที่ขึ้นทะเบียน
4) ชื่อผูขอขึ้นทะเบียน ใหกาเครื่องหมาย  ลงใน  หนาคํานําหนานาม นาย นาง
หรือนางสาว พรอมเขียนชื่อ นามสกุล และระบุวันเดือนปเกิดลงใน  โดยตรวจสอบขอมูลผูขอขึ้นทะเบียน
ใหตรงกับสถานที่ติดตอไดในปจจุบัน
อนึ่ง กรณีที่เกษตรกรใชบัตรสมารทการด ในปงบประมาณ 2559 กรมสงเสริมการเกษตร
ไดจัดหาเครื่องอานบัตรสมารทการด (Smart Card Reader) ไวบริการเกษตรกรทุกสํานักงานเกษตรอําเภอ
เรียบรอยแลว ทําใหเมื่อนําบัตรเสียบเขาเครื่องอานบัตรฯจะสามารถดึงขอมูล เลขรหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล
เลขรหั ส ประจํ า บ า น ที่ อ ยู ต ามทะเบี ย นบ า น ที่ ถู ก ต อ งเป น ป จ จุ บั น จากฐานทะเบี ย นราษฎร ของ
กระทรวงมหาดไทย ไดโดยไมตองบันทึกขอมูลใหม
5) ที่อยูที่ติดตอได ใหกรอกที่อยูที่สามารถติดตอได เพื่อใหเจาหนาที่สามารถติดตอเกษตรกรได
เมื่อตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
6) นิติบุคคล สําหรับนิติบุคคล ใหกรอกประเภทของนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสํานักงาน และ
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล
7) ลักษณะการประกอบอาชีพของผูขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร,
ปญหาเบื้องตนที่เกษตรกรประสบ
อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาสวนใหญในการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ มีตัวเลือก คือ
1.ประกอบอาชีพเกษตร 2.รับเงินเดือนประจํา 3.รับจางทางการเกษตร 4.ประกอบธุรกิจ
การคา 5.รับจางทั่วไป 6.อื่นๆ
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อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาดําเนินกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก มีตัวเลือก คือ
1.ประกอบอาชีพเกษตร 2.รับเงินเดือนประจํา 3.รับจางทางการเกษตร 4.ประกอบธุรกิจ
การคา 5.รับจางทั่วไป 6.อื่นๆ 7. ไมมีอาชีพรอง
โดยกําหนดใหกาเครื่องหมาย  ลงใน  เพียงคําตอบเดียวเทานั้นในแตละประเด็น
ปญหาเบื้องตนที่เกษตรกรประสบ มีตัวเลือก คือ
1. ตนทุน 2.ดานแรงงาน 3.ดานปจจัยและเทคโนโลยีการผลิต 4.ดานการตลาด 5.ดาน
ภัยพิบัติ 6.องคความรู 7.โรคระบาด 8.ปจจัยการผลิต 9.ที่ดินทํากิน 10.ดานอื่นๆ
สามารถเลือกคําตอบโดยกาเครื่องหมาย  ลงใน  ไดหลายตัวเลือก
5.1.2) ขอมูลสมาชิกในครัวเรือนและการเปนสมาชิกองคกร รายได/หนี้สินในครัวเรือน
มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชนของสมาชิกในครัวเรือน หากเปนเกษตรกร
ที่เคยขึ้นทะเบียนไวแลว เมื่อพิมพแบบคํารองจากระบบโปรแกรมจะแสดงรายชื่อสมาชิกในครัวเรือนตามเลข
รหัสประจําบาน หากบุคคลนั้นไมอยูในครัวเรือนใหขีดฆาและลงลายมือชื่อกํากับ สําหรับบุคคลอื่นที่อาศัยอยูใน
ครัวเรือน แตไมไดใชเลขรหัสประจําบานเดียวกันใหกรอกขอมูลเพิ่มเติม
ชวยทําการเกษตร ใหเลือกวาบุคคลที่อยูในครัวเรือนนั้น ชวย หรือ ไมชวยทําการเกษตร
โดยกาเครื่องหมาย  ลงใน  เพียงคําตอบเดียว
การเป น สมาชิ ก องค ก ร ให ใ ส ร หั ส ตั ว เลขลงในช อ งที่ กํ า หนดของแต ล ะบุ ค คล
โดยรหัสตัวเลขประกอบดวย 1.สหกรณภาคการเกษตร 2.สหกรณนอกภาคการเกษตร 3.กลุมเกษตรกร
4.กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 5.กลุมแมบานเกษตรกร 6.กลุมยุวเกษตรกร 7.วิสาหกิจชุมชน/เครือขาย
วิสาหกิจชุมชน 8.สมาคม/สหพันธ 9.อาสาสมัครเกษตร 10.กลุมผูใชน้ําชลประทาน 11.ธกส. 12.อื่นๆ
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ให ใ ส ร หั ส ตั ว เลขลงในช อ งที่ กํ า หนดของแต ล ะบุ ค คล โดยรหั ส ตั ว เลข
ประกอบด ว ย 1.จบการศึ ก ษาสู ง กว า ปริ ญ ญาตรี 2.จบการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า
3.จบการศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญา 4.จบการศึกษาในระดับ ปวช. 5.จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 6.จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 7.จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 8.ไมไดศึกษา
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รายได ใ นภาคการเกษตร (บาท/ป ) ให ร ะบุ ร ายได ใ นภาคการเกษตรของสมาชิ ก
ในครัวเรือนเปนรายบุคคล หากประกอบกิจกรรมการเกษตรรวมกัน ไมสามารถแยกรายไดในภาคการเกษตรได
ใหระบุรายไดในภาคการเกษตรในชองของหัวหนาครัวเรือนเพียงชองเดียว และใหกรอก “ – “ ในชองรายไดใน
ภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือนรายอื่น
รายไดน อกภาคการเกษตร (บาท/ป ) ใหร ะบุ ร ายไดน อกภาคการเกษตรของสมาชิ ก
ในครัวเรือนเปนรายบุคคล หากไมมีรายไดนอกภาคการเกษตรใหกรอก “ – “
หนี้ สิ น ในภาคการเกษตร (บาท/ป ) ให ร ะบุ ห นี้ สิ น ในภาคการเกษตรของสมาชิ ก
ในครัวเรือนเปนรายบุคคล หากประกอบกิจกรรมการเกษตรรวมกัน ไมสามารถแยกหนี้สินในภาคการเกษตรได
ใหระบุหนี้สินในภาคการเกษตรในชองของหัวหนาครัวเรือนเพียงชองเดียว และใหกรอก “ – “ ในชองหนี้สินใน
ภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือนรายอื่น
หนี้สิน นอกภาคการเกษตร (บาท/ป) ใหร ะบุห นี้ สิน นอกภาคการเกษตรของสมาชิ ก
ในครัวเรือนเปนรายบุคคล หากไมมีหนี้สินนอกภาคการเกษตรใหกรอก “ – “
ทั้งนี้ วิธีการคํานวณรายได หนี้สิน รายละเอียดตามนิยามศัพทในบทที่ 4
5.1.3) เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร กําหนดใหกาเครื่องหมาย  ลงใน  เพียงคําตอบเดียว
เทานั้นในแตละประเด็น โดยสอบถามเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร 3 ประเภท คือ
- รถแทรกเตอร
- เครื่องปลูก
- เครื่องเก็บเกี่ยว
ใหเลือก 1. มี 2. ไมมี และจาง/เชา 3. ไมมี และใชเครื่องมืออื่นหรือแรงงานทดแทน

ทั้งนี้ คํานิยามเครื่องจักรกลการเกษตร รายละเอียดตามนิยามศัพทในบทที่ 4
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5.1.4) ขอมูลเอกสารสิทธิ์ ที่ดินและการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร ที่ตั้งแปลงจําแนกกิจกรรม
การเกษตร ทั้งดานการเพาะปลูกพืช ดานปศุสัตว และดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเกษตร

ขอมูล เกี่ยวกับที่ตั้งแปลง การถือครองที่ดิน และแหลงน้ําที่ใชในการประกอบกิจ กรรม

(1) ที่ตั้งแปลง ใหระบุที่ตั้งแปลงที่ดินวาอยูในหมูที่เทาไหร (ตัวเลข) ในตําบลใด อําเภอใด
และในเขตจังหวัดไหน โดยขอความสวนนี้จะตองกรอกใหครบถวน ถูกตองตามความเปนจริง
(2) การถือครอง ใหระบุวาเปนเอกสารของครัวเรือน หรือเปนพื้นที่เชา ซึ่งอาจจะมีหรือ
ไมมีสัญญา รายละเอียดตามนิยามศัพทในบทที่ 4
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(3) ประเภท/ เลขที่เอกสารสิทธิ์ ใหระบุประเภท/เลขที่ของเอกสาร เชน โฉนด น.ส.4,
น.ส.3, ส.ป.ก. โดยเลขที่เอกสารสิทธิ์แตละแปลงในตําบลจะตองไมซ้ํากัน รายละเอียดตามนิยามศัพทในบทที่ 4
(4) เนื้ อ ที่ ต ามเอกสารสิ ท ธิ์ ให ร ะบุ เ ป น ไร – งาน – ตารางวา ตามพื้ น ที่ เ ต็ ม ของ
เอกสารสิทธิ์ในปจจุบัน
(5) เจาของเอกสารสิทธิ์/ ผูรับรอง ใหระบุขอมูลชื่อ-สกุล และเลขบัตรประชาชนตามที่
เลือกการถือครอง
- กรณีเลือกการถือครอง ของครัวเรือน ใหใสขอมูลของสมาชิกในครัวเรือน
- กรณีเลือกการถือครอง เชา ใหใสขอมูลของเจาของแปลงที่ดิน แตถาไมสามารถหา
ขอมูลนี้ไดใหใชขอมูลของผูรับรองแทน และระบุตําแหนงของผูรับรองดวย (รายละเอียดในบทที่ 2)
- กรณีเลือกการถือครอง อื่นๆ ใหใสขอมูลของเจาของแปลงที่ดิน
(6) เขตชลประทาน เลือกอยูในเขตหรือนอกเขตชลประทานเพียงคําตอบเดียว
(7) คาพิกัดภูมิศาสตร ใหใสโซนตัวเลข 47 หรือ ๔๘ เพียงตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง และให
กรอกคาพิกัด X Y เปนตัวเลขตามที่จัดเก็บขอมูลไวแลว
(8) แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ใหเกษตรกรระบุแหลงน้ําที่นํามาใชในการเกษตร โดยมี
ตัวเลือกคือ 1. ไมมีแหลงน้ํา 2.แหลงน้ําของตนเอง (บอน้ําตื้น/บอบาดาล/หนอง สระ) 3. แหลงน้ําสาธารณะ
(บอบาดาล/หนอง สระ/คลองชลประทาน/แมน้ํา)
ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเกษตรที่ทําในแปลงนั้นๆ

(9) ชนิดพืช/สัตว ใหระบุของชนิดพืช หรือสัตว หรือนาเกลือ หรือแมลงเศรษฐกิจ
(10) พันธุพืช/สัตว ใหระบุพันธุพืช/สัตวตามที่เกษตรกรสามารถระบุได (หากไมระบุ
โปรแกรมจะกําหนดใหเปนพันธุอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ) ทั้งนี้ควรระบุพันธุพืชตามที่ระบุในกรอบการจัดเก็บพืชที่มี
การระบุพันธุไวแลว
(11) วันที่เพาะปลูก/เลี้ยง ตองระบุเปนตัวเลข วัน เดือน ป ของวันที่เพาะปลูก/เลี้ยง
ตามชนิดพืช/สัตวนั้น ๆ สําหรับกรณี ไมผลไมยืนตน ที่ไมสามารถระบุวันที่ปลูกได ใหใสเดือนปลูก และปที่ปลูก
หากไมสามารถระบุเดือนที่ปลูกใหใสเฉพาะปที่ปลูก ซึ่งโปรแกรมจะกําหนดวัน เดือนที่ปลูก เริ่มตนในวันที่ ๑
มกราคม ตามปที่ระบุโดยอัตโนมัติ
(12) วันที่คาดวาจะเก็บเกี่ยว ตองระบุเปนตัวเลข วัน เดือน ป ของวันที่คาดวาจะเก็บเกี่ยว
(13) เนื้อที่ปลูก/เลี้ยง ตองระบุเปนตัวเลข ไร งาน ตารางวา โดยการเพาะปลูก/เลี้ยง
แตละชนิดเมื่อรวมเนื้อที่ทั้งหมดตองไมเกินเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ที่ถือครอง (กรณีพืชสวนเปนสวนเดี่ยวหรือ
การปลู ก พื ช ชนิ ด เดี ย วเมื่ อ รวมเนื้ อ ที่ ต อ งไม เ กิ น เอกสารสิ ท ธิ์ ใ นแต ล ะแปลง แต ถ า มี ก ารปลู ก พื ช แซม
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ในพื้นที่เดียวกัน เชน ปลูกยางพารา 4 ไร และปลูกสับปะรดเปนพืชแซม ๔ ไร ในแปลงเดียวกัน ก็ใหหมายรวม
วาเนื้อที่เพาะปลูกรวม มี ๔ ไร)
(14) เนื้อที่เก็บเกี่ยว/เนื้อที่ใหผล ตองระบุเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในกรณีของพืชอายุสั้น
(ขาว พืชไร พืชผัก ไมดอกไมประดับ) โดยระบุตัวเลขเปนไร งาน ตารางวา สําหรับกลุมพืชอายุยาวใหหมายถึง
เนื้อที่ใหผลผลิตแลว โดยระบุตัวเลขเปนไร งาน ตารางวา แตถากลุมพืชอายุยาวยังไมใหผลผลิตไมตองระบุ
ตัวเลขเนื้อที่ใหผล
(15) รหัสการปลูก/เลี้ยง ตองระบุตัวเลขรหัสการปลูก/เลี้ยง ตามกิจกรรมการเกษตรที่ทําจริง
- รหัสการเลี้ยง (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) : 1 = กระชัง 2 = ในบอ 3 = ในนา
4 = ในรองสวน 5 = อื่น ๆ
- รหัสการปลูก : 1 = สวนเดี่ยว 2 = สวนแซม (ปลูกพืช 2 ชนิดเทานั้นแซมกัน
ในพื้นที่) 3 = สวนผสม (ปลูกพืชมากกวา 2 ชนิดขึ้นไปผสมกันในพื้นที่)
(16) ผลผลิ ต ที่ ค าดว า จะได รั บ น้ํ า หนั ก ผลผลิ ต ตามลั ก ษณะผลผลิ ต พื ช ที่ จั ด เก็ บ
(รายละเอียดภาคผนวก) ผลผลิตพืชรวมที่เก็บเกี่ยวได ใหใสหนวยเปนกิโลกรัมตอพื้นที่เก็บเกี่ยว สําหรับสัตว
หนวยเปนตัว
(17) ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ใหเกษตรกรเลือกประเภทเกษตรกรรมที่ตัวเองปฏิบัติอยู
วาเปนรูปแบบใดโดยมีตัวเลือกคือ
(1) ไมเปนเกษตรกรรมยั่งยืน
(2) เปนเกษตรกรรมยั่งยืนใน 5 รูปแบบ คือ
- เกษตรผสมผสาน
- เกษตรอินทรีย
- เกษตรธรรมชาติ
- เกษตรทฤษฎีใหม
- วนเกษตรหรือไรนาปาผสม
(เลือกเพียงคําตอบเดียว) สวนหนวยงานที่รับรองสามารถเลือกไดมากกวา 1 คําตอบ รายละเอียดตามนิยามศัพทในบทที่ 4
5.1.5) การรับรองขอมูล ในสวนทายของแบบคํารอง โดยเกษตรกรลงลายมือชื่อในสวนของตน และ
พยาน (ผูนําชุมชน) ลงลายมือชื่อรับรองในสวนทายของแบบคํารองเชนเดียวกัน เจาหนาที่ผูรับขึ้นทะเบียน หรือ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบล ลงลายมือชื่อ และเจาหนาที่ผูตรวจแบบขึ้นทะเบียนหมายถึงเกษตร
อําเภอหรือผูไดรับมอบหมาย ลงลายมือชื่อเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ (เจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนตองไมใช
คนคนเดียวกับเจาหนาที่ตรวจสอบแบบรับขึ้นทะเบียน)
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5.2 รหัสที่ใชแบบคํารองขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

รหัสที่ใชในแบบคํารอง
รหัสที่ใชจะอธิบายแยกใหเห็นความแตกตางออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) เลขประจําตัวประชาชน และเลขรหัสประจําบาน จะมีความแตกตางไปในแตละ
ครัวเรือนที่มาขอขึ้นทะเบียน ในกรณีที่เกษตรกรไมมีบัตรสมารทการด ใหเจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนบันทึกขอมูล
จากบัตรประจําตัวประชาชน และจากทะเบียนบาน
(2) รหัสที่ปรากฏอยูในแบบคํารอง เปนรหัสที่เจาหนาที่ไมตองจดจําคนหาแตจะมีปรากฏ
อยูทายขอถามในแบบคํารอง สามารถนําไปใชในแตละขอไดทันที ไดแก
รหัสการเปนสมาชิกองคกร
1. สหกรณภาคการเกษตร
2. สหกรณนอกภาคการเกษตร
3. กลุมเกษตรกร
4. กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร
5. กลุมแมบานเกษตรกร
6. กลุมยุวเกษตรกร

7. วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน
8. สมาคม/สหพันธ
9. อาสาสมัครเกษตร
10. กลุมผูใชน้ําชลประทาน
11. ธ.ก.ส.
12. อื่น ๆ

รหัสวุฒกิ ารศึกษา
1. จบการศึกษาสูงกวา ปริญญาตรี
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
3. จบการศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญา
4. จบการศึกษาในระดับ ปวช.

5. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
7. จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
8. ไมไดศึกษา

รหัสการปลูก
1. สวนเดี่ยว (ปลูกพืชเพียงชนิดเดียว)
2. สวนแซม (ปลูกพืช 2 ชนิดเทานั้นแซมกันในพื้นที่)
3. สวนผสม (ปลูกพืช มากกวา 2 ชนิดขึ้นไปผสมกันในพื้นที่)
รหัสการเลี้ยง (การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
1. ในกระชัง
2. ในบอ
3. ในนา
4. ในรองสวน
5. อื่นๆ เชน ในทะเล ในกรง เปนตน
รหัสการเลี้ยง (ปศุสัตว)
1. โรงเรือนแบบเปด 2. โรงเรือนแบบปด 3. อื่นๆ
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ภาคผนวก
• แบบคํารองขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01)
• แบบคํารองขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
• แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนทะเบียนเกษตรกร
• อัตราแปลงไมผลไมยืนตนตอเนื้อที่เพาะปลูก
• ลักษณะผลผลิตพืชที่จัดเก็บ
• ชนิดพืชที่ควรระบุพันธุในการจัดเก็บ
• ลักษณะผลผลิตและหนวยผลผลิตของแมลงแตละชนิด
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แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) (หนา 1)
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แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) (หนา 2)
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แบบคํารองขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)

ที่..................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..............

เรียน นายทะเบียนสํานักงานเกษตรอําเภอ..............................................

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชือ่ .....................................นามสกุล................................อายุ.....................ป
เลขที่บัตรประชาชน
เชื้อชาติ................สัญชาติ................ศาสนา................
อยูบานเลขที่...............หมูที่.........ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด...............................
โทรศัพท..........................................ซึ่งไดแจงขึ้นทะเบียนเกษตรไวตอสํานักงานเกษตรอําเภอ..........................................
และไดบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศของสํานักงานเกษตรอําเภอแลวนั้น
บัดนี้ ขาพเจามีความประสงคขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) สาเหตุที่ขอยกเลิกเพราะ
1. เลิกทําการเกษตร
2. เปลี่ยนอาชีพ
3. ไมประสงคขึ้นทะเบียนเกษตรกร
4. อื่นๆ ……………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวา ไดแจงความประสงคขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ที่เปนจริง จึงขอลง
ลายมือชื่อตอผูรับขึ้นทะเบียนไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ................................................... เกษตรกรผูขอยกเลิก
(.................................................) การขึ้นทะเบียน
วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................

ลงชื่อ.....................................................พยาน
(.................................................)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ..................

ลงชื่อ.....................................................เจาหนาที่รับขึ้นทะเบียน
(..................................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ.....................

คําเตือน

1. ผูยื่นคําขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตองเปนหัวหนาครัวเรือน ยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้ง
ครัวเรือนได แตตองมีหนังสือยินยอมจากสมาชิกในครัวเรือนมากกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด และ
ยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเฉพาะสมาชิก ในครัวเรือนไดแตตองมีหนังสือยินยอมจากสมาชิกคนนั้น
2. ผูยื่นคําขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่ไมใชหัวหนาครัวเรือน ยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได
เฉพาะตนเองซึ่งเปนสมาชิกในครัวเรือนนั้น ๆ เทานั้น
3. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ พรอมรับรองสําเนา
4. หนังสือมอบอํานาจหากมีรอยขูด ลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได
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แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
ที่..................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..............
เรียน นายทะเบียนสํานักงานเกษตรอําเภอ..............................................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ (ระบุ)..................................................................... อายุ ............................. ป
อยูบานเลขที่...................หมูที่............... ตรอก/ซอย....................................... ถนน....................................................
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต................................................. จังหวัด...........................................
ในฐานะ หัวหนาครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน มีความประสงคเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนเกษตรกร
เนื่องจากเหตุผล
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
จาก นาย/นาง/นางสาว......................................................... เลขประจําตัวประชาชน ................................................
เปน นาย/นาง/นางสาว.......................................................... เลขประจําตัวประชาชน ...............................................
พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานดังตอไปนี้มาดวย
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนา
2. สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหัวหนาครัวเรือนเสียชีวิต)
3. .......................................................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................... ผูยื่นคําขอ
(.......................................................)

ลงชื่อ .................................................. ผูรับรองขอมูล
(.............................................)

คําเตือน
1. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ พรอมรับรองสําเนา เอกสารอื่น (ถามี)
2. สมาชิกในครัวเรือน มีความประสงคเปลี่ยนหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรตองมีหนังสือยินยอมจากสมาชิกใน
ครัวเรือนมากกวา กึ่งหนึ่ง ของสมาชิกทั้งหมด
3. หนังสือฉบับนี้หากมีรอยขูด ลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได
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อัตราแปลงไมผลไมยืนตนตอเนื้อที่เพาะปลูก
1. กลวยหอม
200
2. กลวยไข
200
3. กลวยน้ําวา
200
4. กระทอนเปรี้ยว
25
พันธุทับทิม
25
พันธุปุยฝาย
25
5. กาแฟ
170
พันธุโรบัสตา
170
พันธุอราบิกา
533
6. กานพลู
20
7. กระวาน
100
8. โกโก
150-170
9. ขนุน
25
10. เงาะ
20
11. จําปาดะ
25
12. จันทรเทศ
25
13. ชมพู
45
14. ทุเรียน
20
15. ทอ
45
16. นอยหนา
170
17. นุน
25
18. บวย
45
19. ปาลมน้ํามัน
22
20. ฝรั่ง
45
21. พุทรา
80
22. แพสชั่นฟรุต
400
23. พริกไทย
400
24. พลู
100
25. มะมวง
20
26. มะพราวแก
20
27. มะพราวออน
20
28. มะมวงหิมพานต 45
29. มะละกอ
(ยกรอง)
100
(ไมยกรอง)
175

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

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร
1 ไร

30. มะนาว
50
31. มะปราง
25
32. มะขามเปรี้ยว
25
33. มะขามหวาน
25
34. มังคุด
16
35. ยางพารา
80
36. ลิ้นจี่
20
37. ลําไย
20
38. ละมุด
45
39. ลางสาด
45
40. ลองกอง
45
41. สมโอ
45
42. สมเกลี้ยง
45
43. สมตรา
45
44. สมเขียวหวาน
45
45. สมจุก
45
46. สตอเบอรี่
10,000
47. สาลี่
45
48. สะตอ
25
49. หนอไมไผตง
25
50. หมาก (ยกรอง) 100-170

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

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

ตน = 1 ไร
ตน = 1 ไร
หนา | 32

คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร ป 2559

ลักษณะผลผลิตพืชที่จัดเก็บ
กําหนดรายงานน้ําหนักผลผลิตของพืชแตละชนิดตามหลักเกณฑของลักษณะผลผลิตที่จัดเก็บ และ
หนวยผลผลิตที่กําหนด ดังนี้
- น้ําหนักของลําตน ใบ ดอก ฝก ผล หรือเมล็ด
- น้ําหนัก สด หรือ แหง
- น้ําหนัก ฝกทั้งเปลือก หรือปอกเปลือก หรือสีฝดแลว เปนตน
ชื่อพืช

ลักษณะผลผลิต

6. ถั่วลิสง
7. ออยโรงงาน

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

8. มันสําปะหลัง

หัวมันสดทีผ่ านการทําความสะอาดเบื้องตนแลว

1. ขาวนาป ขาวนาปรัง
2. ขาวโพดเลี้ยงสัตว
3. ขาวฟาง
4. ถั่วเขียว
5. ถั่วเหลือง

9. ทานตะวัน

เมล็ดทานตะวันทีส่ ีออกจากจานดอกแลว
ความชื้นไมเกิน 14%

หนวยผลผลิต
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

10. หอมแดง

หอมแดงแหงทั้งตนรวมใบ ณ 7 วัน (หอมแดงเหยา)

กิโลกรัม

11. กระเทียม

กระเทียมแหงทั้งตนรวมใบ ณ 90 วัน

กิโลกรัม

12. หอมหัวใหญ

หอมหัวใหญตดั จุกแลว ณ 7 วัน

กิโลกรัม

13. มันฝรั่ง

หัวมันฝรั่งสด

กิโลกรัม

14. พริกไทย

เมล็ดพริกไทยดํา

กิโลกรัม

15. สับปะรด

ผลสดที่ตดั จุกและตนออกแลว

กิโลกรัม

16. กาแฟ

สารกาแฟ ความชื้นไมเกิน 14 %

กิโลกรัม

17. ปาลมน้ํามัน
18. ยางพารา

ผลปาลมน้ํามันทั้งทะลาย
ยางแผนดิบ

กิโลกรัม
กิโลกรัม

19. มะพราว

มะพราวผลแกทั้งเปลือก

กิโลกรัม

20. พืชผักอื่น ๆ

ผลผลิตสด หลังทําความสะอาดเบือ้ งตนแลว

กิโลกรัม

ชนิดพืชที่ควรระบุพันธุในการจัดเก็บขอมูล
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ลําดับที่
ชนิดพืช
1. กลวยไม (ตัดดอก)

กลวยไม (ไมดอกกระถาง)
2.

กระทอน

3.

เงาะ

4.

ชมพู

5.

ทุเรียน

พันธุ

1. กลวยไมพันธุพนื้ เมือง
2. ฟาแลนอปซิส
3. แวนดา/ แอสโคเซนดา
4. หวาย
5. มอคคารา/ อแรนดา
6. เรแนนเธอรา/ อแรคนิส
7. ออนซิเดียม
8. กลวยไมตัดดอกอื่นๆ
1. แวนดา / แอสโคเซนดา
2. หวาย
3. กลวยไมกระถางอื่นๆ
1. กระทอนหอ
2. กระทอนเปรี้ยว
3. กระทอนพันธุอื่นๆ
1. เงาะโรงเรียน
2. เงาะสีชมพู
3. เงาะพันธุอื่นๆ
1. ชมพูเพชร
2. ชมพูแขกดํา
3. ชมพูทูลเกลา
4. ชมพูเพชรสุวรรณ
5. ชมพูทับทิมจันทร
6. ชมพูสาแหรก
7. ชมพูพันธุอื่นๆ
1. ทุเรียนชะนี
2. ทุเรียนกระดุม
3. ทุเรียนหมอนทอง
4. ทุเรียนกานยาว
5. ทุเรียนพวงมณี
6. ทุเรียนอื่นๆ
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ลําดับที่
กลุมพืช
6. มะขามหวาน

7.

มะมวง

8.

ลิ่นจี่

1. มะขามสีทอง
2. มะขามศรีชมพู
3. มะขามหมื่นจง
4. มะขามขันตี
5. มะขามน้ําผึ้ง
6. มะขามอินทผาลัม
7. มะขามพระโรจน
8. มะขามประกายทอง
9. มะขามหวานอื่น ๆ
1. มะมวงแรด
2. มะมวงเขียวเสวย
3. มะมวงน้ําดอกไม
4. มะมวงหนังกลางวัน
5. มะมวงทองดํา
6. มะมวงอกรอง
7. มะมวงพิมเสนเปรี้ยว
8. มะมวงแกว
9. มะมวงโชคอนันต
10. มะมวงหนองแซง
11. มะมวงฟาลัน่
12. มะมวงงามเมืองยา
13. มะมวงเพชรบานลาด
14. มะมวงยายกล่าํ
15. มะมวงเขียวมรกต
16. มะมวงมหาชนก
17. มะมวงขาวนิยม
18. มะมวงนวลจันทร
19. มะมวงพันธุอื่นๆ
1. ลิ้นจี่ฮงฮวย
2. ลิ้นจี่โอเฮี้ยะ
3. ลิ้นจี่กิมเจ็ง
4. ลิ้นจี่จักรพรรดิ
5. ลิ้นจี่คอม
6. ลิ้นจี่ไทย
7. ลิ้นจี่จีน
8. ลิ้นจี่สําเภาแกว
9. ลิ้นจี่นพ.1
10. ลิ้นจีพ่ ันธุอื่นๆ

สายพันธุ
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ลําดับที่
9. สมโอ

กลุมพืช

๑0.

กาแฟ

๑1.

หมอน

๑2.

ยางพารา

๑3.

มะพราว

๑4.

ไผ

15.

มันสําปะหลัง

สายพันธุ

1. สมโอทองดี
2. สมโอขาวแปน
3. สมโอขาวพวง
4. สมโอขาวน้ําผึ้ง
5. สมโอขาวหอม
6. สมโอขาวใหญ
7. สมโอขาวแตงกวา
8. สมโอทาขอย
9. สมโอทับทิมสยาม
10. สมโอพันธุอื่นๆ
1. กาแฟอาราบิกา
2. กาแฟโรบัสตา
3. กาแฟพันธุอื่นๆ
1. หมอนเลี้ยงไหม/ผลิตชา
2. หมอนบริโภคสด
1. ยางพาราพันธุสง เสริม
2. ยางพาราพันธุพนื้ เมือง
1. มะพราวแก
2. มะพราวออน
3. มะพราวน้ําตาล-พันธุส ีหมอ
1. ไผตงเขียว
5. ไผเลี้ยง
2. ไผตงดํา
6. ไผหมาจู
3. ไผสีสุก
7. ไผบงหวาน
4. ไผรวก
8. ไผพันธุอื่นๆ
1. ระยอง 1
7. หวยบง
2. ระยอง 3
8. ระยอง 7
3. ระยอง 5
9. ระยอง ๙
4. ระยอง 60
10. หวยบง ๖๐
5. ระยอง 90
11. หวยบง ๘๐
6. KU50
12. มันสําปะหลังพันธุอื่น ๆ
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ลําดับที่
16

กลุมพืช
ขาวเจา (พันธุราชการรับรอง)

สายพันธุ
1. ก.วก.1
31. ขาวตาแหง 17
2. ก.วก.2
32. ขาวปากหมอ 148
3. กข 1
33. หลวงสันปาตอง
4. กข 3
34. เข็มทองพัทลุง
5. กข 5
35. เจ็กเชย 1
6. กข 7
36. เจาขาวเชียงใหม
7. กข 9
37. เจาลีซอสันปาตอง
8. กข 11
38. เจาเหลือง 11
9. กข 13
39. เจาฮอ
10. กข 17
40. เฉี้ยงพัทลุง
11. กข 19
41. ชัยนาท 1
12. กข 21
42. ชัยนาท 2
13. กข 23
43. ชุมแพ 60
14. กข 25
44. ดอกพะยอม
15. กข 27
45. ตะเภาแกว 161
16. กข 29(ชัยนาท 80)
46. นางพญา 132
17. กข 31(ปทุมธานี 80)
47. นางมล
18. กข 33(หอมอุบล 80)
48. นางมล เอส-4
19. กข 35(รังสิต 80)
49. น้ํารู
20. กข 37
50. น้ําสะกุย 19
21. กข 39
51. บางแตน
22. กข 41
52. ปทุมธานี 1
23. กข 43
53. ปทุมธานี 60
24. กูเมืองหลวง
54. ปราจีนบุรี 1
25. เการวง 88
55. ปราจีนบุรี 2
26. แกนจันทร
56. ปนแกว 56
27. ขาวกอเดียว 35
57. เผือกน้ํา 43
28. หอมคลองหลวง 1
58. พลายงามปราจีนบุรี
29. หอมพิษณุโลก 1
59. พวงไร 2
30. หอมสุพรรณบุรี
60. พัทลุง
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ลําดับที่
กลุมพืช
16
ขาวเจา (พันธุราชการรับรอง) (ตอ)

สายพันธุ

61. พัทลุง 60
62. พิษณุโลก 2
63. พิษณุโลก 3
64. พิษณุโลก 60-1
65. พิษณุโลก 60-2
66. พิษณุโลก 80
67. ลูกแดงปตตานี
68. เล็บนกปตตานี
69. เล็บมือนาง 111
70. สังขหยดพัทลุง
71. สุพรรณบุรี 1
72. สุพรรณบุรี 2
73. สุพรรณบุรี 3
74. สุพรรณบุรี 60
75. สุพรรณบุรี 90
76. สุรินทร 1
77. หันตรา 60
78. เหลืองประทิว 123
79. เหลืองใหญ 148
80. เหลืองออน
81. อยุธยา 1
82. ขาวดอกมะลิ 105
8๓. ขาวหอมปทุม (ปทุมธานี 1)
8๔. กข 15
8๕. กข 45
8๖. กข 47
8๗. กข 49
8๘. กข 51
๘๙. กข 57
90. กข 59
91. กข 61
92. ชอลุง 97
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ลําดับที่
กลุมพืช
16 ขาวเจา (ขาวพืน้ เมืองไวตอชวง
แสง และขาวไมไวตอชวงแสง
อายุเกิน 100 วัน)

1. ขาวกอเดียว
2. ขาวเจาแดง
3. ขาวญี่ปุน
4. ขาวแดง
5. ขาวน้ํายอย
6. ขาวหลวง
7. ขาวเหลือง
8. เจกเชย
9. ซีบูกันตัง
10. ซุปเปอรไรซ
11. ดอกขา
12. ดัก 2
13. ดี 4
14. เบอร 17
15. แมแปด
16. ยายอ
17. สังขหยด
18. สุพรรณ 35
19. สุพรรณบุรี 4
20. หอมกระดังงา
21. หอมกุหลาบแดง
22. หอมชลสิทธิ์
23. หอมไชยา
24. หอมนิล
25. หอมมะลิแดง
26. หอมอุบล
27. อยุธยา
28. ออนขาว
29. ออนสุราษฎร
30. ออนเหลือง
31. โอซี 6
32. ดากวาโพ
33. ดาหะและ
34. บือแขะ
35. บือวา
36. บือนอโพ
37. บือจอควา
38. มูเซอ

สายพันธุ
39. บือบอ
40. บัวมะ
41. บั่วมั๊ง
42. หอมสุรินทร
43. ขาวกระปอง
44. ขาวอากาศ
45. ขาวเกษตร
46. ขาวลอย
47. ขาวญวน
48. ขาวชะลอ
49. แสงหมึก
50. หลวงประทาน
51. พรสวรรค
52. ทองมาแซง
53. เหลืองเกษตร
54. ไรซเบอรี่
55. แปดหา
56. กอเตี้ย
57. ปลดหนี้
58. เล็บมือนาง
59. ซี75
60. ราชินี
61. พวงทอง
62. พวงเงิน
63. พวงเงินพวงทอง
64. พวงแกว
65. สามพราน1
66. โพธิ์ทอง
67. ขาวคลองหลวง
68. มาเลเซีย
69. เตี้ยมาเล
70. ขาวมาเล
71. มาเลแดง
72. เบตง
73. อีเล็ป
74. ซีพี111
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ลําดับที่
กลุมพืช
17 ขาวเหนียว (พันธุราชการรับรอง)

17

ขาวเหนียว
(ขาวพื้นเมืองไวตอชวงแสงและ
ขาวไมไวตอชวงแสง อายุเกิน
100 วัน)

สายพันธุ

1. กข 2
2. กข 4
3. กข 6
4. กข 8
5. กข 10
6. กข 12 (หนองคาย 80)
7. กข 14
8. กําผาย 15
9. ขาวโปงไคร
10. ซิวแมจัน
11. นางฉลอง
12. แพร 1
13. สกลนคร (หอมสกล และหอมภูพาน)
14. สันปาตอง 1
15. หางยี 71
16. เหนียวสันปาตอง
17. เหนียวอุบล 1
18. เหนียวอุบล 2
19. เหมยนอง 62 เอ็ม
20. อาร258 (ดอสามเดือน)
21. กข 16
1. ก่ําดอยสะเก็ด
10. เหลืองบุญมา
2. ขาวก่ํา
11. อีแดงเลาแตก
3. เขี้ยวงู
12. อีเตี้ย
4. ซิวเกลี้ยง
13. ขาวเขียว
5. ดอกประดู
14. ขาวลืมผัว
6. ทาดอกคํา
15. ธัญสิริน
7. นางฉลอง
8. นางนวล
9. เลาแตก
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ลักษณะผลผลิตและหนวยผลผลิตของแมลงแตละชนิด
ที่ ชื่อแมลง
ลักษณะผลผลิต
1. ผึ้งพันธุ น้ําผึ้ง ที่ผานขบวนการยอยภายในตัวผึ้งพันธุ ทําการบมจน
ของเหลวนั้นมีความเขมขนสูง หรือมีความชื้นนอยกวา 20 %

หนวยผลผลิต หนวยวัด
กิโลกรัม
รัง

2. ผึ้งโพรง

น้ําผึ้ง ที่ผานขบวนการยอยภายในตัวผึ้งโพรง ทําการบมจน
ของเหลวนั้นมีความเขมขนสูง จนน้ําผึ้งบมสุก

กิโลกรัม

รัง

3. ชันโรง

น้ําผึ้ง ที่ผานขบวนการยอยภายในตัวชันโรง ทําการบมจน
ของเหลวนั้นมีความเขมขนสูง จนน้ําผึ้งบมสุก
พรอพอลิส พรอพอริสเปนสารที่ผึ้งงานรวบรวมมาจากยางไม
โดยเฉพาะยางที่เคลือบอยูบริเวณตาใบ มีลักษณะเปนยาง
เหนียว สีน้ําตาลสมถึงแดง แลวแตชนิดของตนไม
พันธุชันโรง เปนแมลงในวงศเดียวกับผึ้งมีพฤติกรรมเก็บ
น้ําหวานจากดอกไมและละอองเกสรแตไมมีเหล็กใน มี 2 สกุล
คือ Trigona และ Hypotrigona สายพันธุที่สงเสริม เชน
ชันโรงลาวีเซบ ชันโรงเพ็สดินาย ชันโรงขี้ยาแดง ชันโรงขี้ยาดํา

กิโลกรัม

รัง

กิโลกรัม

กิโลกรัม

รัง

รัง

ครั่งดิบ (Stick Lac) เปนครั่งที่ผูเลี้ยงกะเทาะ หรือแกะออก
จากกิ่งตนไมที่ใชเลี้ยงครั่ง เหลือแตเนื้อครั่ง จะมีวัตถุเจือปนอยู
หลายอยาง เชน ชัน สีครั่ง ขี้ผึ้ง ซากของแมครั่งที่ตาย กิ่งหรือ
เปลือกไม เปนตน
พันธุครั่งดิบ เปนครั่งตัวเมียที่สมบูรณแกเต็มที่ แตยังไมถึง
ระยะที่ครั่งออกตัว ภายนอกของรังครั่งจะตองหนาเกาะหุมรอบ
กิ่ง หรือเกือบรอบกิ่ง และเกาะยาวไปตามกิ่งไมขาดเปนตอนๆ
เมื่อบี้ดูภายในชองรังจะมีตัวครั่งรูปรางกลมซึ่งมีสีแดงอยูแสดง
วาครั่งยังมีชีวิตและสมบูรณ สามารถคัดไปทําพันธุได

กิโลกรัม

ตน

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ตัวจิ้งหรีด เปนตัวจิ้งหรีดที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 35 -60 วัน
เพศผูจะมีปกคูหนายนสามารถทําใหเกิดเสียงโดยการใชปกคู
หนาถูกัน เพศเมียจะมีอวัยวะวางไขยาวแหลมคลายเข็มยื่น
ออกมาจากสวนทอง
ขันไขจิ้งหรีด เปนภาชนะสําหรับวางไขจิ้งหรีด ใชดินรวนปน
ทรายและแกลบเผาหรือวัสดุอื่นๆ ใสขันสําหรับอาบน้ํา ใช
เฉพาะในชวงที่มีจิ้งหรีดตัวเต็มวัยที่จะวางไข

กิโลกรัม

บอ

ขัน

ขัน

4. ครั่ง

5. จิ้งหรีด

2
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ที่ ชื่อแมลง
ลักษณะผลผลิต
หนวยผลผลิต หนวยวัด
6. ดวงสาคู ตัวหนอนดวงสาคู เปนตัวหนอนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 35 -40
กิโลกรัม
กาละมัง
วัน มีสีเหลืองปนน้ําตาล
พอแมพันธุดวงสาคู เปนตัวดวงสาคูที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 90
คู
คู
-184 วัน มีสีน้ําตาลอมสมหรือน้ําตาลปนดําปากยาวแบบบาง
มีงวงโคง มีจุดแตมสีน้ําตาลเขมกระจายบริเวณดานบนของอก
ปลองแรก ตัวเมียมีงวงเรียวเล็กไมมีแผงขนที่ปลายงวง ตัวผูมี
งวงสั้นอวนมีแผงขนที่ปลายงวง
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