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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 

ตั้งแตป 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการ 
รับข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) โดยจัดทําฐานขอมูลเกษตรกรเปนรายครัวเรือน เพ่ือทราบสถานการณ 
การผลิตประกอบการวางแผนพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ รวมถึงการใหความชวยเหลือเกษตรกร 
และสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลตาง ๆ ตลอดจนเปนฐานขอมูลสําหรับตรวจสอบ 
การใหความชวยเหลือเกษตรกรในกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยจะตองเปนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับหนวยงาน 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณกอนเกิดภัยพิบัติแลวเทานั้น ซ่ึงการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรไดดําเนินการ 
มาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  

ฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรไดพัฒนามาอยางตอเนื่องควบคูกับการข้ึนทะเบียนเกษตรกร โดยมีการปรับปรุง 
ใหใชรวมและเก้ือหนุนโครงการตาง ๆ  ของรัฐบาลจํานวนมาก มีการนําขอมูลเฉพาะบางโครงการของรัฐ เชน ทะเบียน
พืชเศรษฐกิจสําคัญ (ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง) เขามารวมเปนฐานเดียวกันจนทําใหมีฐานทะเบียน
เกษตรกรครอบคลุมเกษตรกรผูปลูกพืชสําคัญเกือบทุกชนิด 

ปจจุบันไดมีการนําฐานขอมูลเกษตรกรดานการปลูกพืช เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เกษตรกร
ผูเลี้ยงสัตว เขามารวมอยูในฐานเดียวกัน มีการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร เพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกตองของขอมูลใหมีความนาเชื่อถือและตรงกับขอเท็จจริงมากท่ีสุด โดยในปปจจุบัน (2559)  
ไดทําการปรับปรุงใหสามารถวาดพ้ืนท่ีแปลงของเกษตรกรไดโดยการเชื่อมโยงกับระบบการวาดแปลง 
โปรแกรม GISagro รวมถึงสามารถใช FAARMIS application ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและ 
วาดแปลงไดโดยใช tablet จึงทําใหการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมีความสะดวกและแมนยํา
มากข้ึนเปนลําดับ 

1.2 วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหมีระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรกลางของประเทศใหมีความเปนเอกภาพ 
2.2 เพ่ือปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหมีความถูกตอง ชัดเจน และแมนยํา เปนปจจุบัน 

1.3. เปาหมาย 

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จําแนกกิจกรรมการเกษตรรายแปลงของเกษตรกรท้ังประเทศ 
กลุมเปาหมาย ท่ี 1 เกษตรกรท่ีเคยข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวแลว ทําการปรับปรุงขอมูลการทําการเกษตร 
กลุมเปาหมาย ท่ี 2 เกษตรกรท่ียังไมข้ึนทะเบียนเกษตรกร ทําการข้ึนทะเบียนเพ่ิมเติมพรอมกระบวนการ

ตรวจสอบพ้ืนท่ี 
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1.4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) เปนฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบันสําหรับใชประกอบการพิจารณาในการดําเนินงานตามนโยบาย 
และมาตรการตางๆ ของภาครัฐ ในการบริหารจัดการดานการผลิต การตลาด การสงเสริมและสนับสนุน 
การใชปจจัยการผลิต ตลอดจนการจําแนกเกษตรกรตามกลุมเปาหมาย เพ่ือใหความชวยเหลือเกษตรกร 
ตามนโยบายภาครัฐ 

๒) เปนฐานขอมูลสําหรับการวางแผนโครงการ/กิจกรรม การสงเสริมการเกษตรในมิติตาง ๆ  
ท่ีมีความแมนยํา ถูกตอง และสอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนินงานในปจจุบัน 

๓) เปนฐานขอมูลสําหรับการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของภาครัฐ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔) เปนฐานขอมูลเพ่ือรองรับการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
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บทท่ี 2 
หลักเกณฑและเง่ือนไขการปรับปรุงทะเบียน 

 

2.1  กรอบระยะเวลาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 

พืชเศรษฐกิจสําคัญ กิจกรรม ชวงเวลา 
1. ขาว  1.การปลูก 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 

2.การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงขอมูล หลังปลูก  15 วัน – กอนเก็บเก่ียว  ทุกรอบการผลิต 
3.การตรวจสอบขอมูล หลังข้ึนทะเบียน – กอนเก็บเก่ียว 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป 

2. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 1.การปลูก ฤดูฝน  1 มีนาคม  –  31  ตุลาคม  2559 
ฤดูแลง 1 พฤศจิกายน 2559 – 28 กุมภาพันธ  2560 

2.การข้ึนทะเบียน/ 
   ปรับปรุงขอมูล 

หลังปลูก  15 วัน 

3.การตรวจสอบขอมูล หลังข้ึนทะเบียน – กอนเก็บเก่ียว 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป 

3. มันสําปะหลัง/ 
ปาลมน้ํามัน/ ยางพารา/ 
สับปะรดโรงงาน/ 
ออยโรงงาน/ กาแฟ 

1.การปลูก ตลอดป 
2.การข้ึนทะเบียน หลังปลูก  15 วัน 
3.การตรวจสอบขอมูล หลังข้ึนทะเบียน – กอนเก็บเก่ียว 
4.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป 

4. ไมผล ไมยืนตน/อ่ืนๆ 1.การปลูก ตลอดป 
2.การข้ึนทะเบียน หลังปลูก  15 วัน 
3.การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ตลอดป 
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2.2 หลักเกณฑและเงื่อนไขการปรับปรุง/ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
1) หลักเกณฑและเง่ือนไข 

1.1) ครัวเรือนเกษตรกรผูขอข้ึนทะเบียนจะตองเปนผูประกอบกิจกรรมการเกษตร เปนอาชีพหลัก 
หรืออาชีพรองก็ได 

1.2) ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอข้ึนทะเบียนไดเพียง 1 คน ในการพิจารณา
วาครัวเรือนใดขอข้ึนทะเบียนซํ้าซอนหรือไม เจาหนาท่ีจะตองชี้แจงรายละเอียดใหเกษตรกรผูขอข้ึนทะเบียน
รับทราบ ตามนิยามท่ีกําหนด 

1.3) เกษตรกรตองบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีท่ีเปนนิติบุคคล จะตองมีการ
มอบหมายตัวแทนมาข้ึนทะเบียน 

2) สถานท่ีข้ึนทะเบียน 
2.1) เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม  
  - สามารถแจงปรับปรุงไดท่ี สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแหง หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีมีความพรอม (และรวมเปนหนวยสนับสนุน) ท่ีเกษตรกรมีพ้ืนท่ีการเกษตรอยู 
  - สามารถแจงปรับปรุงขอมูลไดท่ี อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) 
2.2) เกษตรกรรายเดิม แตเพ่ิมแปลงใหม หรือเกษตรกรรายใหม 
  - ใหยื่นเอกสารท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีตั้งแปลงท่ีดินท่ีทํากิจกรรมอยู หากมีแปลงท่ีทํา

กิจกรรมหลายพ้ืนท่ี หลายอําเภอ ใหยื่นท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีตั้งแปลงหลัก (อําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุด) 
โดยเจาหนาท่ีจะเสียบบัตรประจําตัวประชาชนผานเครื่องอานบัตร (Card Reader) เพ่ือดึงขอมูลสวนบุคคลจาก
สํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 

  - กรณีท่ีใชอุปกรณเคลื่อนท่ี Tablet ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผานแอปพลิเคชั่น FAARMis 
เจาหนาท่ีสามารถรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรรายใหมในพ้ืนท่ี พรอมวาดผังแปลงไปพรอมๆ กันในคราวเดียวได 
(เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีสัญญาณ Internet 3G/ Wifi) 

 

สถานท่ีข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
เกษตรกรรายเดิม 

แปลงเดิม 
เกษตรกรรายเดิม 
แตเพ่ิมแปลงใหม 

เกษตรกรรายใหม 

สํานักงานเกษตรอําเภอ ได ได ได 
Tablet โดยใชโปรแกรม GISagro หรือ FAARMis ได ได ได 
อกม. ออกสํารวจ ได ไมได ไมได 

 
3) เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน 
 3.1) เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใชบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง 
 3.2) เกษตรกรรายใหม หรือ รายเดิม เพ่ิมแปลงใหม 

 - บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง 
 -  สําเนาหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดิน (ตัวจริง หรือสําเนาท่ีมีการรับรองสําเนา) 
 *** หลักฐานอ่ืนๆ สามารถเรียกเพ่ิมเติมไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
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เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร 

เกษตรกรรายเดิม  
แปลงเดิม 

เกษตรกรรายเดิม  
แตเพ่ิมแปลงใหม 

เกษตรกรรายใหม 

บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง ใช ใช ใช 
สําเนาหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดิน - ใช ใช 

ในป 2559 ไดยกเลิกการขอสําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน กับ สําเนาทะเบียนบาน โดยใช
หลักฐานจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรโดยตรง 

4) หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดิน 
4.1) ประเภทเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 

ประเภทท่ีดินซ่ึงเอกสารสิทธิ์ถูกตองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ไดแก 
(1) โฉนดท่ีดิน (น.ส.4/ น.ส.4ก/ น.ส.4ข/ น.ส.4ค/ น.ส.4ง และ น.ส.4จ) หนังสือสําคัญ

แสดงสิทธิการถือครองท่ีดินอยางถูกกฎหมาย 
(2) น.ส.3/ น.ส.3ก/ น.ส.3ข หนังสือคํารับรองจากพนักงานเจาหนาท่ีวา เปนท่ีดินท่ีผูมี

สิทธิในท่ีดินไดครอบครองและทําประโยชนแลว 
(3) น.ส.2/ น.ส.5 (ใบไตสวน)  
(4) ตราจอง 
(5) แบบหมายเลข 2/ แบบหมายเลข 3 
(6) ส.ค.1 
(7) ใบรับแจงความประสงคจะไดสิทธิในท่ีดิน 

ประเภทท่ีดินท่ีมีสิทธิครอบครองหรือราชการใหใชทําประโยชน 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) หนังสืออนุญาตใหใชท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง/ หนังสือรับรองของนิคมวามีสิทธิในท่ีดิน 
(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) หนังสืออนุญาตใหใชท่ีดินของรัฐแกไขความยากจน 
(13) บันทึกขอตกลงการใหใชท่ีดินของสวนราชการ 
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4.2) กรณีใชพ้ืนท่ีโดยไมไดเชา 
 - ผูข้ึนทะเบียนเปนเจาของเอกสารสิทธิ์ใหระบุการถือครองเปน “ครัวเรือน” 
 - ผู ข้ึนทะเบียนไมใชเจาของเอกสารสิทธิ์แตอาศัยอยูในทะเบียนบานเดียวกับเจาของ

เอกสารสิทธิ์ใหระบุการถือครองเปน “ครัวเรือน” แตถาเจาของเอกสารสิทธิ์ไมไดอาศัยอยูในครัวเรือน
เดียวกับผูข้ึนทะเบียนใหระบุการถือครองเปน “อ่ืนๆ” พรอมท้ังรับรองสําเนา 

 - ผู มีชื่อในท่ีดิน ส .ป.ก. และเปนผูประกอบกิจกรรมการเกษตรในท่ี ส.ป.ก . มีสิทธิ 
ยื่นข้ึนทะเบียนเทานั้น ในกรณีท่ีผูมีชื่อในท่ีดิน ส.ป.ก. ไมไดข้ึนทะเบียนเกษตรกร อนุโลมให คูสมรส บุตร  
ของเจาของพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ท่ีอยูในทะเบียนบานเดียวกันสามารถนํามายื่นข้ึนทะเบียนได  

 - ในกรณีท่ีเจาของพ้ืนท่ี ส.ป.ก. เสียชีวิต สิทธิในการใชประโยชนในท่ีดินไดแก ทายาท 
โดยธรรม ซ่ึงจะตองดําเนินการแจงตอคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเพ่ือโอนกรรมสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตราท่ี 39 

4.3) กรณีเชา 
  - มีสัญญาเชา ใหตรวจสอบสัญญาเชา ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจําตัวของผูใหเชา ประเภท

เอกสารสิทธิ์ เลขท่ีเอกสารสิทธิ์ สถานท่ีตั้งแปลง พ้ืนท่ีเชา วันท่ีสิ้นสุดสัญญาเชา เปนตน 
  - ไมมีสัญญาเชา ใหตรวจสอบจากผูเชา ถึงประเภทเอกสารสิทธิ์ เลขท่ีเอกสารสิทธิ์ สถานท่ีตั้ง

แปลง พ้ืนท่ีเชา เกษตรกรผูเชาตองระบุชื่อ-สกุลและเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนของผูใหเชา ถาไมสามารถหา 
ชื่อ-สกุลและเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูใหเชาได ใหมีผูนําชุมชนเปนผูรับรอง เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมูบาน/ตําบล คณะกรรมการ 1

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล 1 รับรองการเชาได ท้ังนี้ บุคคลดังกลาวจะตองอยูในวาระ 
การดํารงตําแหนง เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบความมีอยูจริงและสิทธิการเชาท่ีดินดังกลาวได  
รวมถึงตรวจสอบความซํ้าซอนวาเจาของท่ีดินไดมีการนําเอกสารสิทธิ์ของตนมาแจงข้ึนทะเบียนไวหรือไม 

 *** พึงระวัง พ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01) ไมสามารถเชาได 
5) หนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาดําเนินการแทน กรณีปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สําหรับกรณี 

ขอข้ึนทะเบียนใหม ใหใชหนังสือมอบอํานาจไดเฉพาะนิติบุคคลเทานั้น (เกษตรกรท่ีขอข้ึนทะเบียนใหมตองมาแจง
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรดวยตนเอง) 

เม่ือตรวจสอบเอกสารเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีคืนเอกสารฉบับจริงแกเกษตรกร 
ผูขอปรับปรุง/ข้ึนทะเบียนตองแจงขอมูลตามความเปนจริง พรอมกรอกขอมูลลงในแบบคํารอง 

ใหสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง และตองลงลายมือชื่อรับรองขอมูล ในแบบคํารองดวย 
ผูขอข้ึนทะเบียนใหม ตองมีผูนําชุมชนในพ้ืนท่ีตั้งแปลงลงลายมือชื่อพรอมระบุตําแหนงเปนพยาน 

รับรองการใชประโยชนท่ีดินและการจัดทํากิจกรรมการเกษตร (กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมูบาน/ตําบล คณะกรรมการ 1

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล ท้ังนี้ผูนําชุมชนดังกลาวจะตองอยูในวาระการดํารงตําแหนง) 
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บทท่ี 3 
ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

 
3.1 การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร 

1) การประชาสัมพันธเพ่ือใหเกษตรกรรับทราบถึงความสําคัญของการข้ึนทะเบียนและการปรับปรุง
ขอมูลทะเบียนเกษตรกร เชน หากไมข้ึนทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรรายนั้น ๆ จะไมสามารถเขารวม
โครงการตามนโยบายของภาครัฐดานการเกษตรได และหากไมปรับปรุงขอมูลกิจกรรมการเกษตรก็อาจจะ
ไมไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐเม่ือพ้ืนท่ีทางการเกษตรไดรับความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติ เปนตน  
ท้ังนี้การประชาสัมพันธขอมูลจะมีในหลายรูปแบบ ผานท่ีประชุมกํานัน ผูใหญบาน สื่อวิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ แผนพับ ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส เชนสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปนตน 

 อนึ่ง ในป พ.ศ. 2559 รัฐบาลมีนโยบายบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  
จะมีหนวยรับบริการแจงปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ท่ีมีความพรอม) 

2) เกษตรกรแจงความประสงคขอปรับปรุงขอมูลทําการเกษตรในทะเบียนเกษตรกร หรือขอเพ่ิมแปลงใหม 
หรือข้ึนทะเบียนใหม หลังจากทําการเกษตรไปแลวไมนอยกวา 15 วัน และไมเกิน 15 วันกอนการเก็บเก่ียว 
(ทุกพืช ทุกกิจกรรม) 

2.1) เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม  
 - สามารถแจงปรับปรุงไดท่ี สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแหง หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีมีความพรอม (และรวมเปนหนวยสนับสนุน) ท่ีเกษตรกรมีพ้ืนท่ีการเกษตรอยู โดยใชบัตรประจําตัวประชาชน 
ตัวจริงยื่นตอเจาหนาท่ี เพ่ือยืนยันขอมูลการเพาะปลูกเดิม สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ
นโยบายตามมาตรการภาครัฐตาง ๆ เชน ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ใหเจาหนาท่ีพิมพใบคํารอง 
(ทบก.01) ขอปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเกษตรกรกรอกขอมูลกิจกรรมการเกษตร เพ่ือความชัดเจน 
ในการบันทึกขอมูลเขาระบบ 

 - เกษตรกรสามารถแจงปรับปรุงขอมูลไดท่ี ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) โดย
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ผูรับผิดชอบตําบล พิมพใบคํารองขอปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายหมูบาน
เพ่ือให ตัวแทน อกม. ทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูลตามรายชื่อและแบบพิมพท่ีไดรับ โดยย้ําใหเกษตรกรกรอกขอมูล
ใหสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง 

*** เฉพาะเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิม ท่ียังไมไดแจงปรับปรุงขอมูล สวนเกษตรกรรายเดิม
แปลงใหม หรือเกษตรกรรายใหม ตองไปแจงปรับปรุงขอมูลหรือแจงข้ึนทะเบียนใหม ท่ีสํานักงานเกษตร
อําเภอท่ีมีแปลงกิจกรรมอยูเทานั้น 

2.2) เกษตรกรรายเดิม แตเพ่ิมแปลงใหม หรือเกษตรกรรายใหม 
 - เกษตรกรรายเดิม แตเพ่ิมแปลงใหม นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงยื่นตอเจาหนาท่ี  

ใหเจาหนาท่ีพิมพใบคํารองขอปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเกษตรกรกรอกขอมูลกิจกรรมการเกษตร 
แปลงเดิม รวมท้ังแปลงใหม พรอมท้ังยื่นหลักฐานแสดงสิทธิการใชประโยชนในท่ีดินแปลงใหม ณ สํานักงาน
เกษตรอําเภอท่ีตั้งแปลงท่ีดินท่ีทํากิจกรรมอยู หากมีแปลงท่ีทํากิจกรรมหลายพ้ืนท่ี หลายอําเภอ ใหยื่นท่ีสํานักงาน
เกษตรอําเภอท่ีตั้งแปลงหลัก (อําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุด) หรือท่ีตั้งแปลงตามสํานักงานเกษตรอําเภอ 
ท่ีข้ึนทะเบียนไวแลว 
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 - เกษตรกรรายใหม นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง และกรอกแบบคํารอง ทบก.01  
พรอมหลักฐานแสดงสิทธิการใชประโยชนในท่ีดิน ยื่นตอเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีตั้งแปลงท่ีดิน 
ท่ีทํากิจกรรมอยู หากมีแปลงท่ีทํากิจกรรมหลายพ้ืนท่ี หลายอําเภอ ใหยื่นท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีตั้งแปลงหลัก 
(แปลงท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุดหรือท่ีตั้งแปลงตามทะเบียนบาน) โดยกรอกขอมูลกิจกรรมการเกษตรใหสมบูรณ 
ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง 

2.3) กรณีใชอุปกรณเคลื่อนท่ี Tablet โดยใชโปรแกรม FAARMis เจาหนาท่ีสามารถรับข้ึนทะเบียน
เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีตั้งแปลง พรอมวาดผังแปลงไปพรอม ๆ กันในคราวเดียวได โดยเกษตรกรนําบัตรประจําตัว
ประชาชนตัวจริงยื่นตอเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ หรืออาสาสมัครเกษตรหมูบาน และแจงขอมูลกิจกรรม
การเกษตร พรอมระบุขอบเขตแปลงของตัวเองตอเจาหนาท่ี เพ่ือจะไดคํานวณพ้ืนท่ีแปลงเปนการตรวจสอบกับ
ขอมูลท่ีแจงไปในคราวเดียวกัน 
 

3.2 การตรวจสอบพ้ืนที่ (เฉพาะ ขาว, ขาวโพดเลี้ยงสัตว, มันสําปะหลัง, ปาลมน้ํามัน,
ยางพารา, สับปะรดโรงงาน, ออยโรงงาน และกาแฟ) 

1) ผูดําเนินการตรวจสอบ  
การพิจารณาผูดําเนินการตรวจสอบใหพิจารณาเลือก ดังน ี้ 
1.1) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบลของกรมสงเสริมการเกษตร หรือ 
1.2) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ตามภารกิจท่ีเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรมอบหมาย หรือ 
1.3) เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล ท่ีไดรับแตงตั้งจากนายอําเภอ หรือ 
1.4) คณะทํางานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมูบาน ซ่ึงนายอําเภอแตงตั้ง 

ประกอบดวย  
ผูใหญบาน/ประธานชุมชน ประธานคณะทํางาน 
ผูทรงคุณวุฒิในหมูบาน/ชุมชน คณะทํางาน 
อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) คณะทํางานและเลขานุการ 
มีหนาท่ี รับมอบหมายจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบล ใหชวย

ดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงพรอมวัดพิกัดท่ีตั้งแปลง-วัดพ้ืนท่ี 
หากผูใหญบาน/ประธานชุมชนและอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) เปนบุคคล

เดียวกันใหพิจารณาอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) สาขาอ่ืนๆ เชน หมอดินอาสา, อาสาปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม, เศรษฐกิจการเกษตรอาสา, อาสาปศุสัตว, ประมงอาสา, อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี เปนตน 
แตหากไมมีผูแทนจริงๆ ขอใหพิจารณาเลือกผูชวยผูใหญบานเปนคณะทํางานตอไป 

สําหรับกรุงเทพมหานครสามารถใชบุคคลเหลานี้ในการแตงตั้งเปนคณะทํางานไดดวย : 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมูบาน/ตําบล 
คณะกรรมการ 2ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล ท้ังนี้บุคคลดังกลาวจะตองอยูในวาระการ
ดํารงตําแหนง 
หมายเหตุ ผูดําเนินการตรวจสอบ ขอ 1.4) จะพิจารณาแตงตั้งก็ตอเม่ือมีขอรองเรียนหรือคัดคานพ้ืนท่ี           
ทําการเกษตรของเกษตรกรท่ีไมถูกตอง จึงจะแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ระดับหมูบาน  
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงพรอมวัดพิกัดท่ีตั้งแปลง-วัดพ้ืนท่ี 
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2) วิธีการตรวจสอบ 
2.1) การตรวจสอบเอกสาร  
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการขอข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียน เชน เอกสาร

แสดงสิทธิในท่ีดินของเกษตรกร นอกจากการตรวจความถูกตองครบถวนของเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท่ีมาข้ึน
ทะเบียนแลวตองตรวจสอบความสัมพันธของจํานวนพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตรท่ีแจงข้ึนทะเบียนไว 

2.2) ระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกตอง 
(1) ดําเนินการตรวจสอบไมใหแจงเกินขอมูลพ้ืนท่ีตามเอกสารสิทธิ์ ตรวจสอบความซํ้าซอน

ของเอกสารสิทธิ์ท่ีมาขอข้ึนทะเบียน และตรวจสอบกับขอมูลในแผนท่ีภาพถายดาวเทียมตามทะเบียนเกษตรกร 
(2) กรมสงเสริมการเกษตรไดมีความรวมมือกับกรมท่ีดิน ดําเนินการเชื่อมโยงฐานขอมูล

ระบบพ้ืนท่ีและขอบเขต ของเอกสารสิทธิ์ น.ส. 4 ท่ีกรมท่ีดินไดดําเนินการจัดเก็บไวในรูป Digital File  
จํานวน 34 จังหวัด จะชวยใหเจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบขอมูลไดถูกตองยิ่งข้ึน 

(3) ตรวจสอบขอมูลบุคคล กับสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย เพ่ือใหไดขอมูล
ชื่อ สกุล สมาชิกในครัวเรือนท่ีเปนปจจุบัน 

2.3) การตรวจสอบทางสังคม โดยการปดประกาศรายชื่อผูมาแจงขอปรับปรุงทะเบียน 
 เม่ือระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกตองแลว ใหจัดพิมพขอมูลของเกษตรกรรายเดิม 

แปลงเดิมไปติดประกาศในหมูบาน/ชุมชน เปนเวลา 3 วัน เพ่ือการยืนยันหรือคัดคาน วามีการเพาะปลูกจริง
ในเขตหมูบาน/ ชุมชน นั้น 

2.4) การตรวจสอบพ้ืนท่ี  
 ในกรณีเกษตรกรรายใหม หรือแปลงท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ พ้ืนท่ีเชา หรือรายเดิมแตมีการเพ่ิม

แปลงหรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ี หรือเปนเกษตรกรรายเดิมพ้ืนท่ีเดิม แตถูกคัดคานภายหลังการปดประกาศ  
ใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบลหรือคณะทํางานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
ระดับหมูบาน ดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีท้ังหมดพรอมวัดพิกัดท่ีตั้งแปลง และวาดขอบเขตแปลงคํานวณพ้ืนท่ี  
ทุกแปลงท่ีมาขอแจงข้ึนทะเบียน หากพบมีที่อยูอาศัย อาคารเลี้ยงสัตว หรือสระน้ําในแปลงนั้นใหหักพื้นที่ออก  
โดยสามารถทําได 3 แนวทาง คือ 

วิธีท่ี 1 ใชเครื่อง GPS ออกเดินสํารวจรอบแปลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือวัดพ้ืนท่ี 
วิธีท่ี 2 ใชโปรแกรม GISagro ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรรวมมือกับ สํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA พัฒนาข้ึน สามารถวัดพิกัดและวัดพ้ืนท่ี
แปลงจากภาพถายดาวเทียม ซ่ึงสามารถดําเนินการไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ อบต. หรือสถานท่ีท่ีสามารถ
เชื่อมตอ INTERNET ได 

วิธีท่ี 3 ใชโปรแกรม FAARMis ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรรวมมือกับ ศูนยเทคโนโลย ี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) เพ่ือเพ่ิมชองทางการข้ึนทะเบียนและวาดขอบเขตแปลง 
ไปพรอม ๆ กันในคราวเดียว โดยใชอุปกรณเคลื่อนท่ี Tablet ซ่ึงสามารถ ดาวนโหลด แอปพลิเคชั่น ไดจาก
เว็บไซตทะเบียนเกษตรกร 
  

http://www.gistda.or.th/
http://www.gistda.or.th/
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*** เพ่ือปองกันการข้ึนทะเบียนซํ้าซอน จึงกําหนดใหวัดพิกัดและวาดแปลงทุกแปลงสําหรับ
เกษตรกรรายใหม หรือรายเดิมแตเพ่ิมแปลงใหม แตหากยังไมถึงรอยละ 10 ของพ้ืนท่ี ใหวาดแปลงเดิม
เพ่ิมเติมเรียงลําดับตามความสําคัญดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ พ้ืนท่ีเชา พ้ืนท่ีปาไม-อุทยานท่ีไดรับอนุญาต 
2. พ้ืนท่ีโครงการสําคัญ เชน แปลงใหญ, ศพก. 
3. พ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 

3.3 การเช่ือมโยงขอมูล ระหวางหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ในป พ.ศ. 2559 รัฐบาลมีนโยบายบูรณาการฐานขอมูล ระหวางหนวยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดยมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานหลักในการเชื่อมโยงขอมูล  
โดยมีการนําเขาฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว (กรมปศุสัตว) และฐานขอมูลเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
(กรมประมง) รวมเขากับฐานขอมูลกรมสงเสริมการเกษตร เพ่ือบันทึกขอมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร 

3.4 การพิมพขอมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร 
สําหรับพืชท่ีกําหนดใหมีการตรวจสอบ เม่ือติดประกาศ/ตรวจสอบพ้ืนท่ีและบันทึกผลลงในระบบวา 

“ผาน” แลว จึงจะสามารถจัดพิมพขอมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรได สวนพืชท่ีไม กําหนดให 
มีการตรวจสอบ สามารถพิมพขอมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรไดทันทีหลังแจงปรับปรุงขอมูล โดยเกษตรกร
ตองนําสมุดทะเบียนเกษตรกรท่ีตนเองมีอยูมาติดตอขอปรับปรุงทะเบียนท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ  

3.5 การตรวจติดตาม เยี่ยมเยียนถายทอดความรู 
 เกษตรกรท่ีผานการรับรองการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงสมุดทะเบียนแลว ใหนักวิชาการสงเสริม
การเกษตร สุมออกตรวจติดตามในภายหลัง พรอมกับใหคําแนะนําความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ตามความเหมาะสม 
 

***** เม่ือมีการนําฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรไปใชประโยชนในการใหความชวยเหลือของภาครัฐ
โครงการใดๆ ท่ีจะมีข้ึน ผูท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนตองเปนไปตามเง่ือนไขของโครงการท่ีจะกําหนดข้ึน  
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บทท่ี 4 
นิยามศัพท และกรอบการจัดเก็บขอมลู 

 

4.1 นิยามศัพททั่วไป 
“เกษตรกร” หมายถึง บุคคลท่ีเปนหัวหนาครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนท่ีประกอบการเกษตร 

หรือนิติบุคคลท่ีประกอบการเกษตร หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีนายทะเบียนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบียน
หรือผูท่ีไดรับแตงตั้งจากนายทะเบียนใหเปนผูชวยนายทะเบียน ประกาศไว และท่ีไดข้ึนทะเบียนเกษตรกรไว
แลวตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ วาดวยการข้ึนทะเบียน
เกษตรกร พ.ศ. 2559 

“ครัวเรือน” หมายถึง บุคคลคนเดียว หรือหลายคนท่ีอาศัยอยูในบานหรือสถานท่ีอยูเดียวกัน และ
จัดหาหรือใชสิ่งอุปโภคบริโภคอันจําเปนแกการครองชีพรวมกัน* 

“ครัวเรือนเกษตร” หมายถึง บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนท่ีประกอบการเกษตร
แยกตางหากจากบุคคลอ่ืนในครัวเรือน 

“ประกอบการเกษตร” หมายถึง การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ า  
การทําการประมง การทํานาเกลือสมุทร และการเพาะเลี้ยงแมลงและเกษตรอ่ืน ๆ  โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือการบริโภคหรือจําหนายหรือใชงานในฟารม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันดังตอไปนี้ 

๑) การทํานาหรือทําไร อยางใดอยางหนึ่งหรือ รวมกัน บนเนื้อท่ีตั้งแตหนึ่งไรข้ึนไป 
๒) การปลูกผัก หรือการปลูกไมดอกไมประดับ หรือการเพาะเห็ด หรือการปลูกพืชอาหารสัตว

อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อท่ีตั้งแตหนึ่งงานข้ึนไป 
๓) การปลูกไมผลไมยืนตน หรือการปลูกสวนปา หรือปลูกปาเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอยางใด

อยางหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อท่ีตั้งแตหนึ่งไรและมีจํานวนตนตั้งแตสิบหาตนข้ึนไป 
๔) การปลูกไมผล หรือไมยืนตนแบบสวนผสม อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อท่ีตั้งแต 

หนึ่งไรและมีจํานวนตนตั้งแตสิบหาตนข้ึนไป 
๕) การเลี้ยงปศุสัตว 
๖) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือการทําการประมง 
๗) การทํานาเกลือสมุทร บนเนื้อท่ีตั้งแตหนึ่งไรข้ึนไป  
๘) การเพาะเลี้ยงแมลงและเกษตรอ่ืน ๆ หมายถึง การเลี้ยงผึ้งพันธุ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด 

ดวงสาคู ไสเดือนดิน ไสเดือนฝอย เชื้อรากําจัดศัตรูพืช ชีวภัณฑ และอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
๙) ประกอบการเกษตร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ   

ท่ีกําหนดตาม ๑) ถึง 8) และมีรายไดตั้งแตแปดพันบาทตอปข้ึนไป 
“นิติบุคคล” หมายถึง นิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงคในการประกอบการเกษตรและไดข้ึนทะเบียน 

ไวแลวตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายฯ 
 
 
 
หมายเหตุ * ในฐานทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตรเมื่อถูกนําไปใชเพื่อใหความชวยเหลือตามมาตรการ
ภาครัฐตาง ๆ ตั้งแตเดือนตลุาคม 2556 เปนตนมา กําหนดให 1 ทะเบียนบาน เทากับ 1 ครัวเรือน 
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“ผูขอข้ึนทะเบียน” หมายถึง บุคคลในครัวเรือนเกษตรคนหนึ่งคนใดซ่ึงประกอบการเกษตรหรือ
บุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหเปนผูขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรในนามนิติบุคคลนั้น 
ท้ังนี้ ไมคํานึงถึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีแทจริง ครัวเรือนเกษตรหรือนิติบุคคลหนึ่งใหมี 
ผูขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรไดหนึ่งคนเทานั้น ในกรณีข้ึนทะเบียนของการเลี้ยงปศุสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
การทําการประมง ใหเปนไปตามประกาศของหนวยงาน 

“ผูรับข้ึนทะเบียน” หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ
ลูกจางประจํา ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากนายทะเบียนหรือผูชวย 
นายทะเบียนแลวแตกรณี ใหทําหนาท่ีเปนผูรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

“แบบคํารอง” หมายถึง เอกสารท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดข้ึนสําหรับใชบันทึกขอมูลของ 
ผูขอข้ึนทะเบียนเพ่ือเปนหลักฐานการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายฯ 

“แปลง” หมายถึง ผืนท่ีดินท่ีประกอบการเกษตรขนาดยอยสุดท่ีสามารถจําแนกได  ในกรณีเอกสาร
สิทธิ์ฉบับเดียวแตมีการแบงแยกท่ีดินประกอบการเกษตรกันอยางชัดเจน ใหจําแนกเอกสารสิทธิ์ฉบับนั้น 
ออกเปนคนละแปลง 

“พยาน” หมายถึง ผูนําชุมชนท่ีทราบการประกอบการเกษตรของเกษตรกรผูขอข้ึนทะเบียน 
“ผูนําชุมชน” หมายถึง ผูใหญบาน กํานัน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมูบาน/ตําบล คณะกรรมการ 1ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล  
อาสาสมัครเกษตรประจําหมูบาน ท้ังนี้ บุคคลดังกลาวจะตองอยูในวาระการดํารงตําแหนง 

4.2 นิยามศัพทในแบบ ทบก. 
1) อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพท่ีใชเวลาสวนใหญ ในการประกอบกิจกรรมนั้นๆ กรณีท่ี 

ผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูท่ีมีเงินเดือนประจํา ใหถือวาอาชีพหลักคือรับเงินเดือนประจํา 
2) อาชีพรอง หมายถึง อาชีพท่ีใชเวลาประกอบกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก อยางไรก็ตามมีความ

เปนไปไดวาบุคคลอาจมีอาชีพหลัก ไมมีอาชีพรอง 
3) รับเงินเดือนประจํา หมายถึง อาชีพของบุคคลท่ีเปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ขาราชการการเมือง เจาหนาท่ีของรัฐ พนักงานบริษัท ลูกจางท่ีรับเงินเปนรายเดือน 
4) รับจางทางการเกษตร หมายถึง การรับจางดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของอยูกับกระบวนการผลิต

สินคาเกษตร เชน ไถ พรวน ปลูก ดายหญา สูบน้ํา ใสปุย เก็บเก่ียว โดยไดรับคาตอบแทนท้ังท่ีเปนเงินสด
หรือไมเปนเงินสด 

5) ประกอบธุรกิจการคา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมคาขายภายใตการบริหารจัดการและ 
มีรายรับรายจายของตนเอง 

6) รับจางท่ัวไป หมายถึง การรับจางดําเนินกิจกรรมท่ีไมเก่ียวของกับกระบวนการผลิตสินคาเกษตร 
เชน รับจางกอสราง รับจางขนสง เปนตน 

7) รายได/หนี้สิน ของครัวเรือน ท้ังในและนอก ภาคการเกษตร 
7.1) รายไดครัวเรือน หมายถึง รายไดจากผลผลิตทางการเกษตรและรายไดจากแหลงอ่ืนๆ  

ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนท่ีไดรับในปท่ีผานมา (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) 
(1) รายไดในภาคเกษตร หมายถึง รายไดจากการประกอบกิจกรรมการเกษตร  

ท้ังพืช ประมง ปศุสัตว 
(๒) รายไดนอกภาคเกษตร หมายถึง รายไดท่ีมาจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชกิจกรรมการเกษตร 
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7.2) หนี้สินครัวเรือน หมายถึง หนี้ท่ีกูยืมจากแหลงเงินทุนตางๆ ท้ังท่ีเปนสถาบันการเงิน บุคคล 
และสถาบันตางๆ ท่ีไมใชธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีถูกตองตามกฎหมาย เชน นายทุน พอคา ในปท่ีผานมา 

(๑) หนี้สินในภาคเกษตร หมายถึง การกูยืมมาเพ่ือการลงทุนในการประกอบการเกษตร 
(๒) หนี้สินนอกภาคเกษตร หมายถึง การกูยืมมาเพ่ือเปนประโยชนนอกเหนือจากการ

ลงทุนในการประกอบกิจกรรมการเกษตร เชน การประกอบอาชีพอ่ืนๆ การบริโภค การศึกษา 
8) เครื่องจักรกลเกษตร หมายถึง เครื่องจักรท่ีใชในงานเกษตร ซ่ึงอาจมีการใชเพ่ือการอ่ืนดวยก็ได 

8.1) รถแทรกเตอร หมายถึง รถแทรกเตอรหรือรถไถ 4 ลอ ท่ีใชในงานเกษตร 
8.2) เครื่องปลูก (ใชเครื่องยนต) หมายถึง เครื่องมือท่ีนํากลามาปลูกลงในแปลง 
8.3) เครื่องเก็บเก่ียว (ใชเครื่องยนต) หมายถึง เครื่องมือท่ีใชในการเก่ียวขาวและนวดขาว 

ออกเปนขาวเปลือกในเครื่องเดียวกัน 
9) สมาชิกในครัวเรือน หมายถึง ผูอยูอาศัย กินและใชเครื่องอุปโภคบริโภครวมกัน โดยอาศัยอยูใน

ครัวเรือน ตั้งแต 6 เดือน ข้ึนไป 
10) การถือครองท่ีดิน หมายถึง สิทธิในการครอบครองหรือใชท่ีดินเพ่ือทําการเกษตร ในลักษณะ

ตางๆ ของผูถือครอง อาจเปนเนื้อท่ีของตนเอง หรือเปนเนื้อท่ีไมใชของตนเอง โดยแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ 
ของครัวเรือน เชา และอ่ืนๆ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

10.1) ของครัวเรือน หมายถึง ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายหรือเอกสารแสดงวาไดเขา 
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 ท่ีครอบครองโดยคนในครัวเรือน 

10.2) เชา หมายถึง ท่ีดินท่ีเชาจากผูอ่ืนโดยจายคาเชาเปนเงินสดหรือผลผลิต ตามแตจะตกลง 
หรือทําสัญญากับเจาของท่ีดิน 

10.3) อ่ืนๆ หมายถึง ท่ีดินท่ีผูถือครองเขาไปทําการเกษตร โดยไมมีกรรมสิทธิ์หรือไมไดจาย
คาเชา เชน ท่ีดินท่ีบุคคลอ่ืนอนุญาตใหทําประโยชนไดโดยไมตองจายคาตอบแทน 

11) นิยามศัพทเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน หมายถึง ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายหรือเอกสารท่ี
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 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ไดให
ความหมายวาเปน หนังสือคํารับรองจากพนักงานเจาหนาท่ีวา ไดทําประโยชนในท่ีดินแลว จะตองเปนท่ีดินท่ีผูมี
สิทธิ์ในท่ีดินไดครอบครองและทําประโยชนแลว และเปนท่ีดินท่ีสามารถออกหนังสือรับรองการทําประโยชน 
ไดตามกฎหมาย คือ จะตองไมใชท่ีดินท่ีราษฎรใชประโยชนรวมกัน เชน ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ  
ท่ีชายตลิ่ง ท่ีเขา ท่ีภูเขา ท่ีเกาะ ในการดําเนินการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน พนักงานเจาหนาท่ี 
จะออกใหแกผูครอบครองท่ีดินท่ีไดทําประโยชนในท่ีดินครบตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายไดกําหนดไว  
การออกหนังสือรับรองการทําประโยชนมีความสําคัญแกราษฎรเปนอยางมากเพราะสามารถจะใชเปน
หลักฐานในการแสดงการครอบครองของเจาของท่ีดิน แตการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนจะตอง 
มีการรังวัดตรวจสอบจํานวนเนื้อท่ีใหแนนอนและมีการปกหลักกําหนดเขตท่ีดิน โดยหนังสือรับรองการ 
ทําประโยชนมี 3 แบบ ดังนี้ 
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(๑) แบบ น.ส.3 ก. ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองท่ีท่ีมีระวางรูปถาย
ทางอากาศ 

(๒) แบบ น.ส.3 ข. ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองท่ีท่ีไมมีระวางรูปถาย
ทางอากาศ 

(๓) แบบ น.ส.3 ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองท่ีอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว
ขางตน 

ส.ป.ก.4 คือ หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดินในท่ีของรัฐไมใชเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน จะไมสามารถโอนสิทธิ์การทําประโยชนในพ้ืนท่ีใหแกบุคคลอ่ืนได 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 ซ่ึงออกใหนิคมสหกรณ ตาม พ.ร.บ. จัดท่ีดิน 

เพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 การไดสิทธิ์ในท่ีดินของสมาชิกนิคมสหกรณ การจัดการท่ีดินลักษณะนี้ กฎหมาย 
มุงท่ีจะใหสมาชิกนิคมสหกรณผูไดรับการจัดสรรท่ีดินท่ีไดรับกรรมสิทธิ์ท่ีดิน (โฉนดท่ีดินหรือตราจองท่ีตราวา 
ไดทําประโยชนแลว) หรือสิทธิ์ครอบครอง (น.ส.3) เม่ือสมาชิกนิคมสหกรณนั้น ๆ ปฏิบัติตามกฎหมายไว คือ  

(1) เม่ือสมาชิกนิคมสหกรณไดทําประโยชนท่ีดินแลว 
(2) เปนสมาชิกนิคมสหกรณมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
(3) ชําระเงินคาชวยทุนรัฐบาลเรียบรอย 
(4) ชําระหนี้เก่ียวกับกิจการของนิคมใหแกทางราชการเรียบรอยแลว  

สมาชิกนิคมสหกรณท่ีปฏิบัติครบตามหลักเกณฑ ท้ัง 4 ขอ ดังกลาว กรมสงเสริมสหกรณ
จะออกหนังสือแสดงการทําประโยชนใหแกสมาชิกนิคมสหกรณนั้น ๆ เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการท่ีตนเปนสมาชิกอยูเม่ือไดรับอนุญาตแลวสมาชิกนิคมสหกรณผูนั้นก็สามารถนําหลักฐานดังกลาว
ไปออกโฉนดท่ีดินหรือ น.ส. 3 ผูไดมาซ่ึงท่ีดินจะโอนท่ีดินไปใหผูอ่ืนไมได นอกจากตกทอดทางมรดกหรือโอน
ไปยังสหกรณท่ีเปนสมาชิกอยู และภายในกําหนดเวลาดังกลาว ท่ีดินนั้นไมอยูในความรับผิดชอบแหงการ
บังคับคดีดวย  

น.ค. มี 2 แบบ คือ น.ค.1 และ น.ค. 3   
- น.ค. 1 คือท่ีดินเขตนิคม การเขาครอบครองทําประโยชน กรรมสิทธิ์เปนของรัฐ 
- น.ค. 3 เปนเอกสารท่ีออกสืบเนื่องจาก น.ค.๑ ซ่ึงเปนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน 

ในเขตนิคมสรางตนเอง โดยกรมประชาสงเคราะห (ปจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) จะเปน 
ผูออกใหกับบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกนิคมตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติจัดท่ีดิน เพ่ือ
การครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ตอมาเม่ือสมาชิกของนิคมไดเขาทําประโยชนในท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตเกินกวา 5 ป 
ไดชําระเงินชวยทุนท่ีรัฐบาลไดลงไปแลว และชําระหนี้สินเก่ียวกับกิจการนิคมใหทางราชการแลว ก็จะไดรับ
หนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค.3) เปนหลักฐาน สมาชิกนิคมสรางตนเองท่ีไดรับ หนังสือแสดง 
การทําประโยชน (น.ค.3) แลว มาตรา 11 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ  
พ.ศ. 2511 บัญญัติใหสามารถนําหลักฐานดังกลาวขอโฉนดท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินได ถาเปนการขอ
ออกโฉนดท่ีดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน จะตองย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ี
ท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา หรือสํานักงานท่ีดินสวนแยก ท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยูในเขต
อํานาจ ถาเปนการออกโฉนดท่ีดินโดยการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินตามมาตรา 58 ทวิ วรรคสอง (1) 
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แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดเขาไปดําเนินการเดินสํารวจรังวัดออกโฉนดท่ีดิน 
ในเขตนิคมสรางตนเอง และไดเขาไปทําการสํารวจรังวัดถึงท่ีดินของผูใด หากผูนั้นมีหลักฐาน น.ค.3 ก็สามารถ
นํา น.ค.3 เปนหลักฐานในการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินได โฉนดท่ีดินท่ีไดออกจากหลักฐาน น.ค.3  
จะถูกกําหนดหามโอน 5 ป นับแตวันท่ีไดรับโฉนดท่ีดิน เวนแตตกทอดทางมรดก และในกําหนดเวลา 
หามโอนนี้ ท่ีดินไมอยูในขายแหงการบังคับคดี ท้ังนี้ ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือ 
การครองชีพ พ.ศ. 2511 

ส.ท.ก. คือหนังสืออนุญาตใหทําประโยชนไดถูกตองตามกฎหมายในท่ีดินปาสงวนแหงชาติ 
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 ท่ี ส.ท.ก. 1 ก แตเสียคาธรรมเนียม ในคราวตอมา  

ดังนั้นหาก ส.ท.ก. 1 ก ฉบับใดท่ีมีอายุเกิน 5 ป ในวันท่ีข้ึนทะเบียนใหสันนิษฐานวาอาจ
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 คือใบแจงการครอบครองท่ีดิน เปนหลักฐานวาตนครอบครองท่ีดินแปลงใดอยู (ปจจุบัน
ไมมีการแจง ส.ค. 1 อีกแลว) ส.ค. 1 ไมใชหนังสือแสดงสิทธิ์ท่ีดิน เพราะไมใชหลักฐานท่ีทางราชการออกให
เพียงแตเปนการแจงการครอบครองท่ีดินเทานั้น 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 ไดตามเง่ือนไข
ของทางราชการ 

ภ.บ.ท.5 คือ ใบเสียภาษีบํารุงทองท่ี เปนหลักฐานการเสียภาษีท่ีดิน ไมใชเอกสารแสดงสิทธิการ
ถือครองท่ีดินแตอยางใด ออกโดยท่ีวาการอําเภอและองคการบริหารสวนทองถ่ิน 

อนุญาต 3. (อ.3) คือ ใบอนุญาตซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีออกใหแกบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหทํา
ประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

12) เกลือสมุทร หมายถึง เกลือท่ีผลิตข้ึนโดยการนําน้ําทะเลข้ึนมาตากแดดใหน้ําระเหยไปเหลือแต
ผลึกเกลือตกอยู โดยมีชวงเวลาการทํานาเกลือสมุทร ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนพฤษภาคม ปถัดไป 

13) เขตชลประทาน หมายถึง เขตพ้ืนท่ีของการพัฒนาทรัพยากรน้ํา โดยการจัดสรรน้ําเพ่ือใชประโยชน
ในดานเกษตรกรรม ดังนั้น พ้ืนท่ีการเกษตรจึงถูกตีความใหอยูในหรือนอกเขตชลประทาน อยางใดอยางหนึ่ง
เทานั้น 

1) นอกเขตชลประทาน หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีใชในการการเพาะปลูกพืชท่ีอยูนอกเขตชลประทาน 
2) ในเขตชลประทาน หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีใชในการการเพาะปลูกพืชท่ีอยูในเขตท่ีมีการชลประทาน 
3) โครงการชลประทานขนาดใหญ หมายถึง งานชลประทานเอนกประสงคท่ีดําเนินการโดยกรม

ชลประทานในการจัดสรางเข่ือนหรือแหลงกักเก็บน้ํา มีปริมาตรตั้งแต 100 ลานลูกบาศกเมตรข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวน้ําตั้งแต 15 ตารางกิโลเมตรข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีชลประทานตั้งแต 80,000 ไรข้ึนไป 

4) โครงการชลประทานขนาดกลาง หมายถึง โครงการชลประทานท่ีมีขนาดเล็กกวาโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ คือ มีแหลงกักเก็บน้ําท่ีมีปริมาตรนอยกวา 100 ลานลูกบาศกเมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวน้ําต่ํา
กวา 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพ้ืนท่ีชลประทานต่ํากวา 80,000 ไร 
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14) แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร หมายถึง แหลงน้ําท่ีเกษตรกรสามารถนําไปใชเพ่ือการเพาะปลูกในแต
ละแปลงปลูก ในปการผลิตท่ีผานมาวาเปนของตนเองหรือเปนของสาธารณะ ซ่ึงแตละแปลงปลูกสามารถมี
แหลงน้ํามากกวา 1 แหลง 

1) บอน้ําตื้น หมายถึง แหลงน้ําผิวดินท่ีสามารถขุดนําน้ํามาใชรวมถึงลักษณะบอน้ําท่ีใส 
ปลอกซีเมนต ไม คอนกรีต หรือบอดินถาวรท่ีใชเปนประจํา 

2) บอบาดาล หมายถึง รูหรือปลองท่ีเจาะถึงชั้นน้ําใตดิน ท่ีสามารถนําน้ําข้ึนมาใชมีความลึก
จาก ผิวดิน ไมนอยกวา 10 เมตร 

3) สระน้ํา หมายถึง แหลงน้ําผิวดินท่ีถูกกักเก็บในพ้ืนท่ีลุม สระท่ีขุดเปนท่ีเก็บกักน้ํา 
4) หนองน้ํา/สระ หมายถึง แหลงน้ําผิวดินท่ีถูกกักเก็บในหนอง บึง สระน้ํา คลอง ทะเลสาบ  

ลําธาร อางเก็บน้ํา เปนตน 
6) คลองชลประทาน หมายถึง แหลงน้ําท่ีซ่ึงอยูในเขตบริการภาคการเกษตรของกรมชลประทาน 

ซ่ึงมีการดําเนินการในลักษณะของโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางเปนหลัก 
7) ไมมีแหลงน้ําสําหรับเพาะปลูก หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีไมมีแหลงน้ําในการเพาะปลูกท้ังท่ีเปนของ

ตนเอง และแหลงน้ําสาธารณะ 
15) ระบบพิกัด และโซน 

1) ระบบพิกัด (Coordinate system) หมายถึง ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีอยูในรูปของสถานท่ีตั้งหรือ
คุณลักษณะอ่ืนใดบนพ้ืนท่ีโลกจะตองมีพิกัดกํากับไวเสมอ เพ่ือใหทราบวาวัตถุหรือสิ่งของนั้นมีท่ีอยูท่ีแนนอน และ
สามารถคํานวณหาความสัมพันธเชิงตําแหนงในระหวางกันได  

ระบบพิกัดกริด (Universal Transverse Mercator System: UTM) เปนระบบตารางกริด 
ท่ีใชชวยในการกําหนดตําแหนงและใชอางอิง ในการบอกตําแหนงท่ีนิยมใชกับแผนท่ีในกิจการทหารของประเทศ
ตางๆ เกือบท่ัวโลกในปจจุบัน เพราะเปนระบบตารางกริดท่ีมีขนาดรูปรางเทากันทุกตาราง และมีวิธีการกําหนด
บอกคาพิกัดท่ีงายและถูกตอง โดยเปนชุดของตัวเลขอยางนอย 2 คา ไดแกคา X และคา Y ท่ีเปนตัวแทนของ
ตําแหนงสถานท่ีตาง ๆ บนโลก 

2) โซน ประเทศไทยอยูในโซนท่ี 47N (96oE - 102oE) และ 48N (102oE - 108oE)  
โดยจังหวัดสวนใหญอยูในโซน 47N ยกเวนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝงตะวันออก ไดแก กาฬสินธุ 
ตราด นครพนม บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย 
อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี อยูในโซน 48N 

16) สวนเดี่ยว หมายถึง การเพาะปลูกไมผลไมยืนตนรวมถึงพืชกลุมอ่ืน ๆ ท่ีมีการเพาะปลูกชนิดเดียว 
ในแปลง/พ้ืนท่ี นั้น ๆ 

17) สวนแซม หมายถึง การเพาะปลูกไมผลไมยืนตนเปนพืชหลัก ปลูกรวมกับกลุมพืชอายุสั้นในพ้ืนท่ีเดียวกัน 
18) สวนผสม หมายถึงสวนการเพาะปลูกไมผลไมยืนตน หรือพืชกลุมอ่ืน ๆ รวมถึงการเลี้ยงสัตว  

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไปในพ้ืนท่ีเดียวกัน 
19) แมลงเศรษฐกิจ หมายถึง การเลี้ยงผึ้งพันธุ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ดวงสาคู เปนการคา 
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20) ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน หมายถึง ระบบเกษตรกรรม 5 รูปแบบ คือ 
1) เกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เนนกิจรรมการผลิตมากกวาสองกิจรรมข้ึนไปใน

เวลาเดียวกัน และกิจกรรมเหลานี้เก้ือกูลซ่ึงกันและกันเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหมากข้ึนจากการใชประโยชน
ทรัพยากรท่ีดินท่ีมีจํากัด ในไรนาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2) เกษตรอินทรีย (Organic farming) เนนหนักการผลิตท่ีไมใชสารอนินทรียเคมี หรือเคมี
สังเคราะหแตสามารถใชอินทรียเคมีได เชน สารสกัดจากสะเดา ตะไครหอมหรือสารสกัดชีวภาพเพ่ือเพ่ิม
ความอุดมสมบูรณแกทรัพยากรดิน 

3) เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) เนนหนักการทําเกษตรท่ีไมรบกวนธรรมชาติ หรือ
รบกวนใหนอยท่ีสุดท่ีจะทําได โดยการไมไถพรรน ไมใชสารเคมี ไมใชปุยเคมี และไมกําจัดวัชพืช แตสามารถมี
การคลุมดิน และใชปุยพืชสดได 

4) เกษตรทฤษฎีใหม (New theory agriculture) เนนหนักการจัดการทรัพยากรน้ําในไรนา ให
เพียงพอเพ่ือผลิตพืชอาหาร โดยเฉพาะขาวเอาไวบริโภคในครัวเรือน รวมท้ังมีการผลิตอ่ืน ๆ เพ่ือบริโภคและ
จําหนายสวนท่ีเหลือแกตลาด เพ่ือสรางรายไดอยางพอเพียง 

5) วนเกษตรหรือไรนาปาผสม (Agroforestry) เนนหนักการมีตนไมใหญและพืชเศรษฐกิจหลาย
ระดับท่ีเหมาะสมกับแตละพ้ืนที เพ่ือการใชประโยชนปาไมของพืชหรือสัตวชนิดตาง ๆ ท่ีเก้ือกูลกัน ท้ังยังเปน
การเพ่ิมพ้ืนท่ีของทรัพยากรปาไมท่ีมีจํากัดไดอีกทางหนึ่ง 

 
4.3 กรอบการจัดเก็บขอมูล 

การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจําแนกรายละเอียดกิจกรรมการเกษตรราย
แปลง แบงกิจกรรมการเกษตรเปนดานการเพาะปลูกพืช การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเลี้ยงปศุสัตว นาเกลือ 
และแมลงเศรษฐกิจ โดยประเมินการจัดเก็บขอมูลตามสภาพความเปนจริงท่ีเกษตรกรแจง (เกณฑข้ันต่ําใน
การจัดเก็บขอมูล ตามประกาศของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
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บทท่ี 5 
การกรอกขอมูลในแบบคํารอง 

การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร มีข้ันตอนท่ีเจาหนาท่ีและเกษตรกรจะตอง 
ทําความเขาใจใหชัดเจน เพ่ือความถูกตอง ครบถวนของขอมูลท่ีจัดเก็บ ข้ันตอนและวิธีการกรอกขอมูล 
ในแบบคํารองการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) นับเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมาก 
ฐานขอมูลจะมีคุณภาพใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพข้ึนกับการกรอกขอมูลอยางถูกตองตามวัตถุประสงค
ของประเด็นคําถามตาง ๆ ซ่ึงในแตละประเด็นคําถามของขอมูลนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง ดังนั้น เจาหนาท่ี 
ทุกระดับจึงตองศึกษาวิธีการกรอกขอมูลใหเขาใจชัดเจนกอนปฏิบัติงาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 การกรอกขอมูลในแบบคํารองขอข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
กําหนดใหเจาหนาท่ีรับข้ึนทะเบียน ชี้แจงเกษตรกรผูมาขอข้ึนทะเบียนดวยวาการมาข้ึนทะเบียนครั้งนี้ 

ภาครัฐจัดทําทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน และเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติใหสอบถามขอมูลจาก
หัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกของครัวเรือนซ่ึงเปนผูรับผิดชอบหรือไดรับผลประโยชนจากการประกอบการเกษตร
ของครัวเรือน 

เนื่องจากความถูกตองของขอมูลเปนสิ่งสําคัญ  จึงจําเปนตองเนนย้ําให เจาหนาท่ีทุกคนตองทําความ
เขาใจรายละเอียดในแบบคํารอง และตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแบบคํารอง ใหมีความถูกตอง
สมบูรณและครบถวนทุกขอถาม 

ในแบบคํารองนี้จะมีขอความ 2 หนา ประกอบดวยขอความพ้ืนฐาน เชน ชื่อ ท่ีอยู เปนตน ซ่ึงผูขอ
ข้ึนทะเบียนหรือขอปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร จะตองตรวจสอบขอมูล กรณีท่ีเคยข้ึนทะเบียน 
ไวแลว เม่ือพิมพแบบคํารองจากระบบโปรแกรมจะแสดงขอมูลเดิมท่ีเคยแจงข้ึนทะเบียนไว หากพบขอผิดพลาด
หรือมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลพ้ืนฐานใหขีดฆาขอความนั้นและเขียนใหมโดยลงลายมือชื่อของผูขอข้ึนทะเบียนกํากับ  
สําหรับการกรอกขอมูลมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.1) ขอมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน 
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 1)  แบบคํารอง การย่ืนแบบ ทบก. ใหเลือกกา  ใน  ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร               
หรือ  ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร อยางใดอยางหนึ่ง 

2) สถานท่ีข้ึนทะเบียน กําหนดใหระบุสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีขอรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร โดยระบุจังหวัดในพ้ืนท่ีท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีขอข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตั้งอยู 

 

3) วันท่ีรับข้ึนทะเบียน ใหกรอกขอมูลวันท่ีข้ึนทะเบียน  

 

 4) ช่ือผูขอข้ึนทะเบียน ใหกาเครื่องหมาย  ลงใน  หนาคํานําหนานาม นาย นาง  
หรือนางสาว พรอมเขียนชื่อ นามสกุล และระบุวันเดือนปเกิดลงใน  โดยตรวจสอบขอมูลผูขอข้ึนทะเบียน 
ใหตรงกับสถานท่ีติดตอไดในปจจุบัน 

อนึ่ง กรณีท่ีเกษตรกรใชบัตรสมารทการด ในปงบประมาณ 2559 กรมสงเสริมการเกษตร
ไดจัดหาเครื่องอานบัตรสมารทการด (Smart Card Reader) ไวบริการเกษตรกรทุกสํานักงานเกษตรอําเภอ
เรียบรอยแลว ทําใหเม่ือนําบัตรเสียบเขาเครื่องอานบัตรฯจะสามารถดึงขอมูล เลขรหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล 
เลขรหัสประจําบาน  ท่ีอยูตามทะเบียนบาน ท่ีถูกตองเปนปจจุบัน จากฐานทะเบียนราษฎร ของ
กระทรวงมหาดไทย ไดโดยไมตองบันทึกขอมูลใหม 

5) ท่ีอยูท่ีติดตอได ใหกรอกท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถติดตอเกษตรกรได 
เม่ือตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

6) นิติบุคคล สําหรับนิติบุคคล ใหกรอกประเภทของนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ท่ีตั้งสํานักงาน และ
เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล 

7) ลักษณะการประกอบอาชีพของผูขอข้ึนทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร, 
ปญหาเบ้ืองตนท่ีเกษตรกรประสบ  

อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพท่ีใชเวลาสวนใหญในการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ มีตัวเลือก คือ  
1.ประกอบอาชีพเกษตร 2.รับเงินเดือนประจํา 3.รับจางทางการเกษตร 4.ประกอบธุรกิจ

การคา 5.รับจางท่ัวไป 6.อ่ืนๆ 
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อาชีพรอง หมายถึง อาชีพท่ีใชเวลาดําเนินกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก มีตัวเลือก คือ  
1.ประกอบอาชีพเกษตร 2.รับเงินเดือนประจํา 3.รับจางทางการเกษตร 4.ประกอบธุรกิจ

การคา 5.รับจางท่ัวไป 6.อ่ืนๆ 7. ไมมีอาชีพรอง 
โดยกําหนดใหกาเครื่องหมาย  ลงใน  เพียงคําตอบเดียวเทานั้นในแตละประเด็น  

ปญหาเบ้ืองตนท่ีเกษตรกรประสบ มีตัวเลือก คือ  
1. ตนทุน 2.ดานแรงงาน 3.ดานปจจัยและเทคโนโลยีการผลิต 4.ดานการตลาด 5.ดาน

ภัยพิบัติ 6.องคความรู 7.โรคระบาด 8.ปจจัยการผลิต 9.ท่ีดินทํากิน 10.ดานอ่ืนๆ 
สามารถเลือกคําตอบโดยกาเครื่องหมาย  ลงใน  ไดหลายตัวเลือก  

5.1.2) ขอมูลสมาชิกในครัวเรือนและการเปนสมาชิกองคกร รายได/หนี้สินในครัวเรอืน  
มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

ช่ือ – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชนของสมาชิกในครัวเรือน หากเปนเกษตรกร
ท่ีเคยข้ึนทะเบียนไวแลว เม่ือพิมพแบบคํารองจากระบบโปรแกรมจะแสดงรายชื่อสมาชิกในครัวเรือนตามเลข
รหัสประจําบาน หากบุคคลนั้นไมอยูในครัวเรือนใหขีดฆาและลงลายมือชื่อกํากับ สําหรับบุคคลอ่ืนท่ีอาศัยอยูใน
ครัวเรือน แตไมไดใชเลขรหัสประจําบานเดียวกันใหกรอกขอมูลเพ่ิมเติม 

ชวยทําการเกษตร ใหเลือกวาบุคคลท่ีอยูในครัวเรือนนั้น ชวย หรือ ไมชวยทําการเกษตร 
โดยกาเครื่องหมาย  ลงใน  เพียงคําตอบเดียว 

การเปนสมาชิกองคกร  ให ใส รหัสตัว เลขลงในชอง ท่ี กําหนดของแตละบุคคล   
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.อ่ืนๆ 

วุฒิการศึกษา ใหใสรหัสตัวเลขลงในชองท่ีกําหนดของแตละบุคคล โดยรหัสตัวเลข 
ประกอบดวย 1.จบการศึกษาสูงกวา ปริญญาตรี  2.จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา   
3.จบการศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญา 4.จบการศึกษาในระดับ ปวช. 5.จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 6.จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 7.จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 8.ไมไดศึกษา 
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รายไดในภาคการเกษตร (บาท/ป) ใหระบุรายไดในภาคการเกษตรของสมาชิก 
ในครัวเรือนเปนรายบุคคล หากประกอบกิจกรรมการเกษตรรวมกัน ไมสามารถแยกรายไดในภาคการเกษตรได 
ใหระบุรายไดในภาคการเกษตรในชองของหัวหนาครัวเรือนเพียงชองเดียว และใหกรอก “ – “ ในชองรายไดใน
ภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือนรายอ่ืน 

รายไดนอกภาคการเกษตร (บาท/ป) ใหระบุรายไดนอกภาคการเกษตรของสมาชิก 
ในครัวเรือนเปนรายบุคคล หากไมมีรายไดนอกภาคการเกษตรใหกรอก “ – “  

หนี้ สินในภาคการเกษตร (บาท/ป) ใหระบุหนี้สินในภาคการเกษตรของสมาชิก 
ในครัวเรือนเปนรายบุคคล หากประกอบกิจกรรมการเกษตรรวมกัน ไมสามารถแยกหนี้สินในภาคการเกษตรได 
ใหระบุหนี้สินในภาคการเกษตรในชองของหัวหนาครัวเรือนเพียงชองเดียว และใหกรอก “ – “ ในชองหนี้สินใน
ภาคการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือนรายอ่ืน 

หนี้สินนอกภาคการเกษตร (บาท/ป) ใหระบุหนี้สินนอกภาคการเกษตรของสมาชิก 
ในครัวเรือนเปนรายบุคคล หากไมมีหนี้สินนอกภาคการเกษตรใหกรอก “ – “  

ท้ังนี้ วิธีการคํานวณรายได หนี้สิน รายละเอียดตามนิยามศัพทในบทท่ี 4  

5.1.3) เครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร กําหนดใหกาเครื่องหมาย  ลงใน   เพียงคําตอบเดียว
เทานั้นในแตละประเด็น โดยสอบถามเครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร 3 ประเภท คือ 

 - รถแทรกเตอร  
 - เครื่องปลูก  
 - เครื่องเก็บเก่ียว  

ใหเลือก 1. มี 2. ไมมี และจาง/เชา 3. ไมมี และใชเครื่องมืออ่ืนหรือแรงงานทดแทน 
 

 

 ท้ังนี้ คํานิยามเครื่องจักรกลการเกษตร รายละเอียดตามนิยามศัพทในบทท่ี 4 
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5.1.4) ขอมูลเอกสารสิทธิ์ท่ีดินและการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร ท่ีตั้งแปลงจําแนกกิจกรรม
การเกษตร ท้ังดานการเพาะปลูกพืช ดานปศุสัตว และดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 
ขอมูลเก่ียวกับท่ีตั้งแปลง การถือครองท่ีดิน และแหลงน้ําท่ีใชในการประกอบกิจกรรม

การเกษตร 
(1) ท่ีตั้งแปลง ใหระบุท่ีตั้งแปลงท่ีดินวาอยูในหมูท่ีเทาไหร (ตัวเลข) ในตําบลใด อําเภอใด  

และในเขตจังหวัดไหน โดยขอความสวนนี้จะตองกรอกใหครบถวน ถูกตองตามความเปนจริง 
(2) การถือครอง ใหระบุวาเปนเอกสารของครัวเรือน หรือเปนพ้ืนท่ีเชา ซ่ึงอาจจะมีหรือ 

ไมมีสัญญา รายละเอียดตามนิยามศัพทในบทท่ี 4 
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(3) ประเภท/ เลขท่ีเอกสารสิทธิ์ ใหระบุประเภท/เลขท่ีของเอกสาร เชน โฉนด น.ส.4, 
น.ส.3, ส.ป.ก. โดยเลขท่ีเอกสารสิทธิ์แตละแปลงในตําบลจะตองไมซํ้ากัน รายละเอียดตามนิยามศัพทในบทท่ี 4 

(4) เนื้อท่ีตามเอกสารสิทธิ์ ใหระบุเปน ไร – งาน – ตารางวา ตามพ้ืนท่ีเต็มของ 
เอกสารสิทธิ์ในปจจุบัน 

(5) เจาของเอกสารสิทธิ์/ ผูรับรอง ใหระบุขอมูลชื่อ-สกุล และเลขบัตรประชาชนตามท่ี
เลือกการถือครอง 

- กรณีเลือกการถือครอง ของครัวเรือน ใหใสขอมูลของสมาชิกในครัวเรือน 
- กรณีเลือกการถือครอง เชา ใหใสขอมูลของเจาของแปลงท่ีดิน แตถาไมสามารถหา

ขอมูลนี้ไดใหใชขอมูลของผูรับรองแทน และระบุตําแหนงของผูรับรองดวย (รายละเอียดในบทท่ี 2) 
- กรณีเลือกการถือครอง อ่ืนๆ ใหใสขอมูลของเจาของแปลงท่ีดิน 

(6) เขตชลประทาน เลือกอยูในเขตหรือนอกเขตชลประทานเพียงคําตอบเดียว  
(7) คาพิกัดภูมิศาสตร ใหใสโซนตัวเลข 47 หรือ ๔๘ เพียงตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง และให

กรอกคาพิกัด X Y เปนตัวเลขตามท่ีจัดเก็บขอมูลไวแลว 
(8) แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ใหเกษตรกรระบุแหลงน้ําท่ีนํามาใชในการเกษตร โดยมี

ตัวเลือกคือ 1. ไมมีแหลงน้ํา 2.แหลงน้ําของตนเอง (บอน้ําตื้น/บอบาดาล/หนอง สระ) 3. แหลงน้ําสาธารณะ  
(บอบาดาล/หนอง สระ/คลองชลประทาน/แมน้ํา) 

ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการเกษตรท่ีทําในแปลงนั้นๆ 
 

 

 
 

 (9) ชนิดพืช/สัตว  ใหระบุของชนิดพืช หรือสัตว หรือนาเกลือ หรือแมลงเศรษฐกิจ 
(10) พันธุพืช/สัตว ใหระบุพันธุพืช/สัตวตามท่ีเกษตรกรสามารถระบุได (หากไมระบุ

โปรแกรมจะกําหนดใหเปนพันธุอ่ืน ๆ โดยอัตโนมัติ) ท้ังนี้ควรระบุพันธุพืชตามท่ีระบุในกรอบการจัดเก็บพืชท่ีมี
การระบุพันธุไวแลว 

(11) วันท่ีเพาะปลูก/เล้ียง ตองระบุเปนตัวเลข วัน เดือน ป ของวันท่ีเพาะปลูก/เลี้ยง
ตามชนิดพืช/สัตวนั้น ๆ สําหรับกรณี ไมผลไมยืนตน ท่ีไมสามารถระบุวันท่ีปลูกได ใหใสเดือนปลูก และปท่ีปลูก 
หากไมสามารถระบุเดือนท่ีปลูกใหใสเฉพาะปท่ีปลูก ซ่ึงโปรแกรมจะกําหนดวัน เดือนท่ีปลูก เริ่มตนในวันท่ี ๑ 
มกราคม ตามปท่ีระบุโดยอัตโนมัติ 

(12) วันท่ีคาดวาจะเก็บเกี่ยว ตองระบุเปนตัวเลข วัน เดือน ป ของวันท่ีคาดวาจะเก็บเก่ียว  
(13) เนื้อท่ีปลูก/เล้ียง ตองระบุเปนตัวเลข ไร งาน ตารางวา โดยการเพาะปลูก/เลี้ยง  

แตละชนิดเม่ือรวมเนื้อท่ีท้ังหมดตองไมเกินเนื้อท่ีตามเอกสารสิทธิ์ท่ีถือครอง (กรณีพืชสวนเปนสวนเดี่ยวหรือ
การปลูกพืชชนิดเดียวเม่ือรวมเนื้อท่ีตองไมเกินเอกสารสิทธิ์ ในแตละแปลง แตถามีการปลูกพืชแซม 
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ในพ้ืนท่ีเดียวกัน เชน ปลูกยางพารา 4 ไร และปลูกสับปะรดเปนพืชแซม ๔ ไร ในแปลงเดียวกัน ก็ใหหมายรวม
วาเนื้อท่ีเพาะปลูกรวม มี ๔ ไร) 

(14) เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว/เนื้อท่ีใหผล ตองระบุเนื้อท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตในกรณีของพืชอายุสั้น 
(ขาว พืชไร พืชผัก ไมดอกไมประดับ) โดยระบุตัวเลขเปนไร งาน ตารางวา สําหรับกลุมพืชอายุยาวใหหมายถึง
เนื้อท่ีใหผลผลิตแลว โดยระบุตัวเลขเปนไร งาน ตารางวา แตถากลุมพืชอายุยาวยังไมใหผลผลิตไมตองระบุ
ตัวเลขเนื้อท่ีใหผล  

(15) รหัสการปลูก/เล้ียง ตองระบุตัวเลขรหัสการปลูก/เลี้ยง ตามกิจกรรมการเกษตรท่ีทําจริง 
- รหัสการเลี้ยง (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) : 1 = กระชัง   2 = ในบอ   3 = ในนา 

4 = ในรองสวน  5 = อ่ืน ๆ  
     - รหัสการปลูก : 1 = สวนเดี่ยว   2 = สวนแซม (ปลูกพืช 2 ชนิดเทานั้นแซมกัน 
ในพ้ืนท่ี)   3 = สวนผสม (ปลูกพืชมากกวา 2 ชนิดข้ึนไปผสมกันในพ้ืนท่ี) 

(16) ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ น้ําหนักผลผลิตตามลักษณะผลผลิตพืชท่ีจัดเก็บ 
(รายละเอียดภาคผนวก) ผลผลิตพืชรวมท่ีเก็บเก่ียวได ใหใสหนวยเปนกิโลกรัมตอพ้ืนท่ีเก็บเก่ียว สําหรับสัตว
หนวยเปนตัว 

(17) ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ใหเกษตรกรเลือกประเภทเกษตรกรรมท่ีตัวเองปฏิบัติอยู
วาเปนรูปแบบใดโดยมีตัวเลือกคือ  

(1) ไมเปนเกษตรกรรมยั่งยืน  
(2) เปนเกษตรกรรมยั่งยืนใน 5 รูปแบบ คือ  

- เกษตรผสมผสาน  
- เกษตรอินทรีย  
- เกษตรธรรมชาติ  
- เกษตรทฤษฎีใหม  
- วนเกษตรหรือไรนาปาผสม  

(เลือกเพียงคําตอบเดียว) สวนหนวยงานท่ีรับรองสามารถเลือกไดมากกวา 1 คําตอบ รายละเอียดตามนิยามศัพทในบทท่ี 4 
5.1.5) การรับรองขอมูล ในสวนทายของแบบคํารอง โดยเกษตรกรลงลายมือชื่อในสวนของตน และ

พยาน (ผูนําชุมชน) ลงลายมือชื่อรับรองในสวนทายของแบบคํารองเชนเดียวกัน เจาหนาท่ีผูรับข้ึนทะเบียน หรือ
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบล ลงลายมือชื่อ และเจาหนาท่ีผูตรวจแบบข้ึนทะเบียนหมายถึงเกษตร
อําเภอหรือผูไดรับมอบหมาย ลงลายมือชื่อเพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบ (เจาหนาท่ีรับข้ึนทะเบียนตองไมใช
คนคนเดียวกับเจาหนาท่ีตรวจสอบแบบรับข้ึนทะเบียน)  
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5.2 รหัสที่ใชแบบคํารองขอข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 รหัสท่ีใชในแบบคํารอง 
       รหัสท่ีใชจะอธิบายแยกใหเห็นความแตกตางออกเปน 2 ประเภท คือ 
   (1) เลขประจําตัวประชาชน และเลขรหัสประจําบาน จะมีความแตกตางไปในแตละ
ครัวเรือนท่ีมาขอข้ึนทะเบียน ในกรณีท่ีเกษตรกรไมมีบัตรสมารทการด ใหเจาหนาท่ีรับข้ึนทะเบียนบันทึกขอมูล
จากบัตรประจําตัวประชาชน และจากทะเบียนบาน 
   (2) รหัสท่ีปรากฏอยูในแบบคํารอง  เปนรหัสท่ีเจาหนาท่ีไมตองจดจําคนหาแตจะมีปรากฏ
อยูทายขอถามในแบบคํารอง สามารถนําไปใชในแตละขอไดทันที ไดแก 

รหัสการเปนสมาชิกองคกร 
 1. สหกรณภาคการเกษตร 7. วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน 
 2. สหกรณนอกภาคการเกษตร 8. สมาคม/สหพันธ 
 3. กลุมเกษตรกร 9. อาสาสมัครเกษตร 
 4. กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 10. กลุมผูใชน้ําชลประทาน 
 5. กลุมแมบานเกษตรกร 11. ธ.ก.ส. 
 6. กลุมยุวเกษตรกร 12. อ่ืน ๆ 

รหัสวุฒิการศึกษา 
 1. จบการศึกษาสูงกวา ปริญญาตรี 5. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 3. จบการศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญา 7. จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
 4. จบการศึกษาในระดับ ปวช. 8. ไมไดศึกษา 

รหัสการปลูก 
 1. สวนเดี่ยว (ปลูกพืชเพียงชนิดเดียว) 
 2. สวนแซม (ปลูกพืช 2 ชนิดเทานั้นแซมกันในพ้ืนท่ี) 
 3. สวนผสม (ปลูกพืช มากกวา 2 ชนิดข้ึนไปผสมกันในพ้ืนท่ี) 

รหัสการเล้ียง (การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา) 
 1. ในกระชัง 2. ในบอ 3. ในนา 
 4. ในรองสวน 5. อ่ืนๆ เชน ในทะเล ในกรง เปนตน 

รหัสการเล้ียง (ปศุสัตว) 
 1. โรงเรือนแบบเปด 2. โรงเรือนแบบปด 3. อ่ืนๆ 
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ภาคผนวก 

 
 

• แบบคํารองขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01)  

• แบบคํารองขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

• แบบคํารองขอเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือนทะเบียนเกษตรกร 

• อัตราแปลงไมผลไมยืนตนตอเน้ือท่ีเพาะปลูก  

• ลักษณะผลผลิตพืชท่ีจัดเก็บ  

• ชนิดพืชท่ีควรระบุพันธุในการจัดเก็บ 

• ลักษณะผลผลิตและหนวยผลผลิตของแมลงแตละชนิด 
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แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) (หนา 1) 
 

 

 

  



         คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร ป 2559 

หนา | 29  
 

แบบคํารองทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) (หนา 2) 
 

 

 

 
 

 



         คูมือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร ป 2559 

หนา | 30  
 

 
แบบคํารองขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกร (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..........................................ซึ่งไดแจงข้ึนทะเบียนเกษตรไวตอสํานักงานเกษตรอําเภอ.......................................... 
และไดบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศของสํานักงานเกษตรอําเภอแลวนั้น 
 บัดนี้ ขาพเจามีความประสงคขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) สาเหตุที่ขอยกเลิกเพราะ 

1. เลิกทําการเกษตร 2. เปลี่ยนอาชีพ 
3. ไมประสงคข้ึนทะเบียนเกษตรกร 4. อ่ืนๆ …………………………………………….. 

ขาพเจาขอรับรองวา ไดแจงความประสงคขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ที่เปนจริง จึงขอลง
ลายมือชื่อตอผูรับข้ึนทะเบียนไวเปนหลักฐาน 
  

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

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

คําเตือน 

1. ผูยื่นคําขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ตองเปนหัวหนาครัวเรือน ยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกรท้ัง
ครัวเรือนได แตตองมีหนังสือยินยอมจากสมาชิกในครัวเรือนมากกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกท้ังหมด และ
ยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกรเฉพาะสมาชิก ในครัวเรือนไดแตตองมีหนังสือยินยอมจากสมาชิกคนนั้น 

2. ผูยื่นคําขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ท่ีไมใชหัวหนาครัวเรือน ยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกรได
เฉพาะตนเองซ่ึงเปนสมาชิกในครัวเรือนนั้น ๆ เทานั้น 

3. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ พรอมรับรองสําเนา 

4. หนังสือมอบอํานาจหากมีรอยขูด ลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได  

เกษตรกรผูขอยกเลิก 

การข้ึนทะเบียน
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แบบคํารองขอเปล่ียนแปลงหัวหนาครัวเรือนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) 

 
ท่ี.................................................. 

วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ.............. 
เรียน นายทะเบียนสํานักงานเกษตรอําเภอ..............................................  

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................... อายุ ............................. ป  
อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี............... 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 เอกสารอ่ืน (ถามี)  
2. สมาชิกในครัวเรือน มีความประสงคเปลี่ยนหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรตองมีหนังสือยินยอมจากสมาชิกใน

ครัวเรือนมากกวา ก่ึงหนึ่ง ของสมาชิกท้ังหมด  
3. หนังสือฉบับนี้หากมีรอยขูด ลบ ขีดฆาหรือแกไข ในสาระสําคัญถือวาใชไมได 
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อัตราแปลงไมผลไมยืนตนตอเนื้อที่เพาะปลูก 
 

1. กลวยหอม 200 ตน = 1 ไร 
2. กลวยไข 200 ตน  =  1 ไร 
3. กลวยน้ําวา 200 ตน  =  1 ไร 
4. กระทอนเปรี้ยว 25  ตน = 1 ไร 
 พันธุทับทิม 25  ตน = 1 ไร 
 พันธุปุยฝาย 25  ตน = 1 ไร 
5. กาแฟ 170 ตน = 1 ไร 
 พันธุโรบัสตา 170 ตน = 1 ไร 
 พันธุอราบิกา 533 ตน = 1 ไร 
6. กานพลู 20 ตน = 1 ไร 
7. กระวาน 100 ตน = 1 ไร 
8. โกโก 150-170 ตน = 1 ไร 
9. ขนุน 25 ตน = 1 ไร 

10. เงาะ 20 ตน = 1 ไร 
11. จําปาดะ 25 ตน = 1 ไร 
12. จันทรเทศ 25 ตน = 1 ไร 
13. ชมพู 45 ตน = 1 ไร 
14. ทุเรียน 20 ตน = 1 ไร 
15. ทอ 45 ตน = 1 ไร 
16. นอยหนา 170 ตน = 1 ไร 
17. นุน 25 ตน = 1 ไร 
18. บวย 45 ตน = 1 ไร 
19. ปาลมน้ํามัน 22 ตน = 1 ไร 
20. ฝรั่ง 45 ตน = 1 ไร 
21. พุทรา 80 ตน = 1 ไร 
22. แพสช่ันฟรุต 400 ตน = 1 ไร 
23. พริกไทย 400 ตน = 1 ไร 
24. พลู 100 ตน = 1 ไร 
25. มะมวง 20 ตน = 1 ไร 
26. มะพราวแก 20 ตน = 1 ไร 
27. มะพราวออน 20 ตน = 1 ไร 
28. มะมวงหิมพานต 45 ตน = 1 ไร 
29. มะละกอ 
 (ยกรอง) 100 ตน = 1 ไร  
 (ไมยกรอง) 175 ตน = 1 ไร 

30. มะนาว 50 ตน = 1 ไร 
31. มะปราง 25 ตน = 1 ไร 
32. มะขามเปรี้ยว 25 ตน = 1 ไร 
33. มะขามหวาน 25 ตน =  1  ไร 
34. มังคุด 16 ตน =  1 ไร 
35. ยางพารา 80 ตน = 1 ไร 
36. ล้ินจี่ 20 ตน = 1 ไร 
37. ลําไย 20 ตน = 1 ไร 
38. ละมุด 45 ตน = 1 ไร 
39. ลางสาด 45 ตน = 1 ไร 
40. ลองกอง 45 ตน = 1 ไร 
41. สมโอ 45 ตน = 1 ไร 
42. สมเกล้ียง 45 ตน = 1 ไร 
43. สมตรา 45 ตน = 1 ไร 
44. สมเขียวหวาน  45 ตน = 1 ไร 
45. สมจุก 45 ตน = 1 ไร 
46. สตอเบอรี่ 10,000 ตน = 1 ไร 
47. สาล่ี 45 ตน = 1 ไร 
48. สะตอ 25 ตน = 1 ไร 
49. หนอไมไผตง  25 ตน = 1 ไร 
50. หมาก (ยกรอง)  100-170 ตน = 1 ไร 
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ลักษณะผลผลิตพืชที่จัดเก็บ 
 

กําหนดรายงานน้ําหนักผลผลิตของพืชแตละชนิดตามหลักเกณฑของลักษณะผลผลิตท่ีจัดเก็บ และ
หนวยผลผลิตท่ีกําหนด ดังนี้ 

- น้ําหนักของลําตน ใบ ดอก ฝก ผล หรือเมล็ด         - น้ําหนัก สด หรือ แหง 
- น้ําหนัก ฝกท้ังเปลือก หรือปอกเปลือก หรือสีฝดแลว เปนตน 

 

ชื่อพืช ลักษณะผลผลิต หนวยผลผลิต 

1. ขาวนาป  ขาวนาปรัง 
เมลด็ขาวเปลือกท่ีนวดออกจากรวงขาวแลว 

กิโลกรมั 
ความช้ืนไมเกิน 14-15 % 

2. ขาวโพดเลี้ยงสตัว 
เมลด็ขาวโพดเลี้ยงสตัวท่ีสีออกจากฝกแลว 

กิโลกรมั 
ความช้ืนไมเกิน 14% 

3. ขาวฟาง 
เมลด็ขาวฟางท่ีสีออกจากชอแลว 

กิโลกรมั 
ความช้ืนไมเกิน 14% 

4. ถ่ัวเขียว 
เมลด็ถ่ัวเขียวท่ีกะเทาะเปลือกออกจากฝกแลว 

กิโลกรมั 
ความช้ืนไมเกิน 14% 

5. ถ่ัวเหลือง 
เมลด็ถ่ัวเหลืองท่ีกะเทาะเปลือกออกจากฝกแลว 

กิโลกรมั 
ความช้ืนไมเกิน 14% 

6. ถ่ัวลิสง เมลด็ถ่ัวลิสงท้ังเปลือกแหง กิโลกรมั 

7. ออยโรงงาน ลําตนออยท่ีตดัใบและยอดออกแลว กิโลกรมั 

8. มันสําปะหลัง หัวมันสดท่ีผานการทําความสะอาดเบ้ืองตนแลว กิโลกรมั 

9. ทานตะวัน 
เมลด็ทานตะวันท่ีสีออกจากจานดอกแลว 

กิโลกรมั 
ความช้ืนไมเกิน 14% 

10. หอมแดง หอมแดงแหงท้ังตนรวมใบ ณ 7 วัน (หอมแดงเหยา) กิโลกรมั 

11. กระเทียม กระเทียมแหงท้ังตนรวมใบ  ณ  90 วัน กิโลกรมั 

12. หอมหัวใหญ หอมหัวใหญตดัจุกแลว ณ 7 วัน กิโลกรมั 

13. มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสด กิโลกรมั 

14. พริกไทย เมลด็พริกไทยดํา กิโลกรมั 

15. สับปะรด ผลสดท่ีตดัจุกและตนออกแลว กิโลกรมั 

16. กาแฟ สารกาแฟ ความช้ืนไมเกิน 14 % กิโลกรมั 

17. ปาลมนํ้ามัน ผลปาลมนํ้ามันท้ังทะลาย กิโลกรมั 

18. ยางพารา ยางแผนดิบ กิโลกรมั 

19. มะพราว มะพราวผลแกท้ังเปลือก กิโลกรมั 

20. พืชผักอ่ืน ๆ ผลผลติสด หลังทําความสะอาดเบ้ืองตนแลว กิโลกรมั 

ชนิดพืชที่ควรระบุพันธุในการจัดเก็บขอมูล 
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ลําดับที ่ ชนิดพชื พันธุ 
1. 

 

กลวยไม (ตัดดอก) 1. กลวยไมพันธุพืน้เมือง 
2. ฟาแลนอปซิส 
3. แวนดา/ แอสโคเซนดา 
4. หวาย 
5. มอคคารา/ อแรนดา 
6. เรแนนเธอรา/ อแรคนิส 
7. ออนซิเดียม 
8. กลวยไมตัดดอกอ่ืนๆ 

กลวยไม (ไมดอกกระถาง) 1. แวนดา / แอสโคเซนดา 
2. หวาย 
3. กลวยไมกระถางอ่ืนๆ 

2. กระทอน  1. กระทอนหอ 
2. กระทอนเปร้ียว 
3. กระทอนพันธุอ่ืนๆ 

3.  เงาะ 1. เงาะโรงเรียน 
2. เงาะสีชมพ ู
3. เงาะพันธุอ่ืนๆ 

4.  ชมพู 1. ชมพูเพชร 
2. ชมพูแขกดํา 
3. ชมพูทูลเกลา 
4. ชมพูเพชรสุวรรณ 
5. ชมพูทับทิมจนัทร 
6. ชมพูสาแหรก 
7. ชมพูพันธุอ่ืนๆ 

5.  ทุเรียน 1. ทุเรียนชะน ี
2. ทุเรียนกระดุม 
3. ทุเรียนหมอนทอง 
4. ทุเรียนกานยาว 
5. ทุเรียนพวงมณ ี
6. ทุเรียนอ่ืนๆ 
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ลําดับที ่ กลุมพืช สายพนัธุ 
6. มะขามหวาน 1. มะขามสีทอง 

2. มะขามศรีชมพู 
3. มะขามหมื่นจง 
4. มะขามขันต ี
5. มะขามน้ําผึ้ง 
6. มะขามอินทผาลัม 
7. มะขามพระโรจน 
8. มะขามประกายทอง 
9. มะขามหวานอ่ืน ๆ 

7. มะมวง 1. มะมวงแรด 
2. มะมวงเขียวเสวย 
3. มะมวงน้ําดอกไม 
4. มะมวงหนังกลางวัน 
5. มะมวงทองดํา 
6. มะมวงอกรอง 
7. มะมวงพิมเสนเปร้ียว 
8. มะมวงแกว 
9. มะมวงโชคอนนัต 

10. มะมวงหนองแซง 
11. มะมวงฟาลัน่ 
12. มะมวงงามเมืองยา 
13. มะมวงเพชรบานลาด 
14. มะมวงยายกล่าํ 
15. มะมวงเขียวมรกต 
16. มะมวงมหาชนก 
17. มะมวงขาวนิยม 
18. มะมวงนวลจนัทร 
19. มะมวงพนัธุอ่ืนๆ 

8. ลิ่นจี ่ 1. ลิ้นจี่ฮงฮวย 
2. ลิ้นจี่โอเฮี้ยะ 
3. ลิ้นจี่กิมเจ็ง 
4. ลิ้นจี่จักรพรรดิ 
5. ลิ้นจี่คอม 
6. ลิ้นจี่ไทย 
7. ลิ้นจี่จีน 
8. ลิ้นจี่สําเภาแกว 
9. ลิ้นจี่นพ.1 

10. ลิ้นจีพ่ันธุอ่ืนๆ 
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ลําดับที ่ กลุมพืช สายพนัธุ 
9. สมโอ 1. สมโอทองด ี

2. สมโอขาวแปน 
3. สมโอขาวพวง 
4. สมโอขาวน้ําผึ้ง 
5. สมโอขาวหอม 
6. สมโอขาวใหญ 
7. สมโอขาวแตงกวา 
8. สมโอทาขอย 
9. สมโอทับทิมสยาม 

10. สมโอพันธุอ่ืนๆ 
๑0. กาแฟ 1. กาแฟอาราบิกา 

2. กาแฟโรบัสตา 
3. กาแฟพันธุอ่ืนๆ 

๑1.  หมอน 1. หมอนเลี้ยงไหม/ผลิตชา 
2. หมอนบริโภคสด 

๑2. ยางพารา 1. ยางพาราพนัธุสงเสริม 
2. ยางพาราพนัธุพืน้เมือง 

๑3. มะพราว 1. มะพราวแก 
2. มะพราวออน  
3. มะพราวน้ําตาล-พันธุสีหมอ 

๑4. ไผ 1. ไผตงเขียว 5. ไผเลี้ยง 
2. ไผตงดํา 6. ไผหมาจ ู
3. ไผสีสุก 7. ไผบงหวาน 
4. ไผรวก 8. ไผพันธุอ่ืนๆ     

15. มันสําปะหลัง 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. มันสาํปะหลังพนัธุอ่ืน ๆ 
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ลําดับที ่ กลุมพืช สายพนัธุ 
16 ขาวเจา (พันธุราชการรับรอง) 

 
1. ก.วก.1 
2. ก.วก.2 
3. กข 1 
4. กข 3 
5. กข 5 
6. กข 7 
7. กข 9 
8. กข 11 
9. กข 13 

10. กข 17 
11. กข 19 
12. กข 21 
13. กข 23 
14. กข 25 
15. กข 27 
16. กข 29(ชัยนาท 80) 
17. กข 31(ปทุมธานี 80) 
18. กข 33(หอมอุบล 80) 
19. กข 35(รังสิต 80) 
20. กข 37 
21. กข 39 
22. กข 41 
23. กข 43 
24. กูเมืองหลวง 
25. เการวง 88 
26. แกนจันทร 
27. ขาวกอเดียว 35 
28. หอมคลองหลวง 1 
29. หอมพิษณุโลก 1 
30. หอมสุพรรณบุรี 
 

31. ขาวตาแหง 17 
32. ขาวปากหมอ 148 
33. หลวงสันปาตอง 
34. เข็มทองพัทลุง 
35. เจ็กเชย 1 
36. เจาขาวเชียงใหม 
37. เจาลีซอสันปาตอง 
38. เจาเหลือง 11 
39. เจาฮอ 
40. เฉ้ียงพัทลุง 
41. ชัยนาท 1 
42. ชัยนาท 2 
43. ชุมแพ 60 
44. ดอกพะยอม 
45. ตะเภาแกว 161 
46. นางพญา 132 
47. นางมล 
48. นางมล เอส-4 
49. น้ํารู 
50. น้ําสะกุย 19 
51. บางแตน 
52. ปทุมธาน ี1 
53. ปทุมธาน ี60 
54. ปราจีนบุรี 1 
55. ปราจีนบุรี 2 
56. ปนแกว 56 
57. เผือกน้ํา 43 
58. พลายงามปราจนีบุรี 
59. พวงไร 2 
60. พัทลุง 
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ลําดับที ่ กลุมพืช สายพนัธุ 
16 ขาวเจา (พันธุราชการรับรอง) (ตอ) 61. พัทลุง 60  

62. พิษณุโลก 2 
63. พิษณุโลก 3 
64. พิษณุโลก 60-1 
65. พิษณุโลก 60-2 
66. พิษณุโลก 80 
67. ลูกแดงปตตาน ี
68. เล็บนกปตตาน ี
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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ลําดับที ่ กลุมพืช สายพนัธุ 
16 ขาวเจา (ขาวพืน้เมืองไวตอชวง

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 
 

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. ไรซเบอร่ี 
55. แปดหา 
56. กอเตี้ย 
57. ปลดหนี ้
58. เล็บมือนาง 
59. ซี75 
60. ราชนิ ี
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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ลําดับที ่ กลุมพืช สายพนัธุ 
17 ขาวเหนียว (พันธุราชการรับรอง) 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 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

17 ขาวเหนียว  1. กํ่าดอยสะเก็ด 10. เหลืองบุญมา 
2. ขาวกํ่า 11. อีแดงเลาแตก 
3. เข้ียวงู 12. อีเตี้ย 
4. ซิวเกลี้ยง 13. ขาวเขียว 
5. ดอกประดู 14. ขาวลืมผัว 
6. ทาดอกคํา 15. ธัญสิริน 
7. นางฉลอง  
8. นางนวล 
9. เลาแตก 

 (ขาวพ้ืนเมืองไวตอชวงแสงและ
ขาวไมไวตอชวงแสง อายุเกิน 
100 วัน) 
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ลักษณะผลผลิตและหนวยผลผลิตของแมลงแตละชนิด 
 

ท่ี ช่ือแมลง ลักษณะผลผลิต หนวยผลผลิต หนวยวัด 
1. ผึ้งพันธุ น้ําผึ้ง ท่ีผานขบวนการยอยภายในตัวผึ้งพันธุ ทําการบมจน

ของเหลวนั้นมีความเขมขนสูง หรือมีความชื้นนอยกวา 20 %  
 

กิโลกรัม รัง 

2. ผึ้งโพรง น้ําผึ้ง ท่ีผานขบวนการยอยภายในตัวผึ้งโพรง ทําการบมจน
ของเหลวนั้นมีความเขมขนสูง จนน้ําผึ้งบมสุก 
 

กิโลกรัม รัง 

3.  ชันโรง น้ําผึ้ง ท่ีผานขบวนการยอยภายในตัวชันโรง ทําการบมจน
ของเหลวนั้นมีความเขมขนสูง จนน้ําผึ้งบมสุก 

กิโลกรัม รัง 

  พรอพอลิส พรอพอริสเปนสารท่ีผึ้งงานรวบรวมมาจากยางไม 
โดยเฉพาะยางท่ีเคลือบอยูบริเวณตาใบ  มีลักษณะเปนยาง
เหนียว สีน้ําตาลสมถึงแดง แลวแตชนิดของตนไม              

กิโลกรัม กิโลกรัม 

  พันธุชันโรง เปนแมลงในวงศเดียวกับผึ้งมีพฤติกรรมเก็บ
น้ําหวานจากดอกไมและละอองเกสรแตไมมีเหล็กใน มี 2 สกุล
คือ Trigona และ Hypotrigona สายพันธุท่ีสงเสริม เชน 
ชันโรงลาวีเซบ ชันโรงเพ็สดินาย ชันโรงข้ียาแดง  ชันโรงข้ียาดํา 
 

รัง รัง 

4. ครั่ง ครั่งดิบ (Stick Lac) เปนครั่งท่ีผูเลี้ยงกะเทาะ หรือแกะออก
จากก่ิงตนไมท่ีใชเลี้ยงครั่ง เหลือแตเนื้อครั่ง จะมีวัตถุเจือปนอยู
หลายอยาง เชน ชัน สีครั่ง ข้ีผึ้ง ซากของแมครั่งท่ีตาย ก่ิงหรือ
เปลือกไม เปนตน 

กิโลกรัม ตน 

  พันธุครั่งดิบ เปนครั่งตัวเมียท่ีสมบูรณแกเต็มท่ี แตยังไมถึง
ระยะท่ีครั่งออกตัว ภายนอกของรังครั่งจะตองหนาเกาะหุมรอบ
ก่ิง หรือเกือบรอบก่ิง และเกาะยาวไปตามก่ิงไมขาดเปนตอนๆ 
เม่ือบี้ดูภายในชองรังจะมีตัวครั่งรูปรางกลมซ่ึงมีสีแดงอยูแสดง
วาครั่งยังมีชีวิตและสมบูรณ สามารถคัดไปทําพันธุได 
 

กิโลกรัม กิโลกรัม 

5. จิ้งหรีด ตัวจิ้งหรีด เปนตัวจิ้งหรีดท่ีมีอายุเฉลี่ยประมาณ 35 -60 วนั 
เพศผูจะมีปกคูหนายนสามารถทําใหเกิดเสียงโดยการใชปกคู
หนาถูกัน เพศเมียจะมีอวัยวะวางไขยาวแหลมคลายเข็มยื่น
ออกมาจากสวนทอง 

กิโลกรัม บอ 

  ขันไขจิ้งหรีด เปนภาชนะสําหรับวางไขจิ้งหรีด2 ใชดินรวนปน
ทรายและแกลบเผาหรือวัสดุอ่ืนๆ ใสขันสําหรับอาบน้ํา ใช
เฉพาะในชวงท่ีมีจิ้งหรีดตัวเต็มวัยท่ีจะวางไข  
 

ขัน ขัน 
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ท่ี ช่ือแมลง ลักษณะผลผลิต หนวยผลผลิต หนวยวัด 
6. ดวงสาคู ตัวหนอนดวงสาคู เปนตัวหนอนท่ีมีอายุเฉลี่ยประมาณ 35 -40 

วัน มีสีเหลืองปนน้ําตาล 
กิโลกรัม กาละมัง 

  พอแมพันธุดวงสาคู เปนตัวดวงสาคูท่ีมีอายุเฉลี่ยประมาณ 90 
-184 วัน มีสีน้ําตาลอมสมหรือน้ําตาลปนดําปากยาวแบบบาง
มีงวงโคง มีจุดแตมสีน้ําตาลเขมกระจายบริเวณดานบนของอก
ปลองแรก ตัวเมียมีงวงเรียวเล็กไมมีแผงขนท่ีปลายงวง  ตัวผูมี
งวงสั้นอวนมีแผงขนท่ีปลายงวง 
 

คู คู 
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