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     กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจในการรับ 
ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในกลุม่ผูป้ลกูพชื   ท�าไร่นาสวนผสม   

ท�านาเกลือ และเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ โดยเกษตรกรจะต้อง 
เป ็นผู ้มาแจ ้งขึ้นทะเบียน ณ ส�านักงานเกษตรอ�าเภอตามที่ ต้ังแปลงปลูก  
เมื่อท�าการเพาะปลูกใหม่แล้ว 15 วันและด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามา 
มอีทิธพิลต่อการด�าเนนิชวีติของมนษุย์จนเรยีกได้ว่าเป็นปัจจยัที ่ 5  ในการด�ารงชวีติ 
ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของเทคโนโลยีที่ท�าให้ประชาชนส่วนใหญ ่
สามารถเข้าถึงส่ือและปัจจัยทางเทคโนโลยีได้โดยง่ายเรียกได้ว่าเป็นยุคไทยแลนด์ 
4.0 โดยแท้จริง  
 กรมส่งเสรมิการเกษตร  ตระหนกัและเหน็ถงึความส�าคญัดงักล่าว  จงึได้จัดท�า 
แอปพลเิคชนัออกมาหลากหลายเพือ่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานของเกษตรกรในประเทศ  
หนึ่งในนั้นคือ แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลบนสมาร์ทโฟน 
ท่ีสร้างออกมาใช้เป็นตัวแทนของสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวในการแจ้งปลูก
และปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ส�าหรับเกษตรกรที่ได้ข้ึนทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว  
ณ  ส�านกังานเกษตรอ�าเภอ  (รายเดมิแปลงเดมิ  ไม่เพิม่พืน้ที)่  โดยมฟัีงก์ชนัการใช้งาน 
ท่ีครอบคลมุเสมอืนการด�าเนนิการแจ้งปลกูและตรวจสอบข้อมลูทีส่�านกังานเกษตรอ�าเภอ 
และยังสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมมาตรการกับทางภาครัฐได้ด้วยตนเอง 
 เอกสารค�าแนะน�า เรื่อง “การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร” ฉบับน้ี จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ตลอดจนวธิกีารใช้งาน Farmbook Application หรอื สมดุทะเบียนเกษตรกรดจิทัิล
แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และผู้ที่สนใจ กรมส่งเสริมการเกษตร 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับน้ี จะสามารถสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนินกิจกรรมด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร
2564
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การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

  ทะเบียนเกษตรกร คืออะไร ?

  กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรกลุ่มใดบ้าง ?

  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไข 8 ข้อ การขึน้ทะเบยีนและปรบัปรงุทะเบยีนเกษตรกร

 ที่ควรรู้

 ประโยชน์ที่ได้จากการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

  สรุปขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

Farmbook Application หรือ สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

 5 ขั้นตอนการแจ้งปลูก/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

 (รายเดิมแปลงเดิม ไม่เพิ่มพื้นที่) ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook

  แนะน�าเมนูหลัก Farmbook Application ในการใช้งาน

 วิธีใช้งาน Farmbook Application ในเบื้องต้น



กรมส่งเสริมการเกษตร

	 	 	ทะเบียนเกษตรกร คือ ข้อมูล 
ของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่ 
แสดงสถานภาพและการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรของครัวเรอืน ประกอบด้วย
ข้อมูลส�าคัญ 9 ปะเภท คือ

1

ทะเบียนเกษตรกร	คำอื	อะไร ? 

DEBT

7. หนี้สิน 9. แหล่งน้ำ� 

4. ก�รประกอบกิจกรรมก�รเกษตร 6. ร�ยได้

2. สม�ชิกในครัวเรือน  1. ข้อมูลพื้นฐ�นครัวเรือน

8. เครื่องจักรกลก�รเกษตร 

5. ก�รเข้�ร่วมโครงก�รภ�ครัฐ 

3. ก�รถือครองที่ดินเพื่อก�รเกษตร 

 การขึ้นทะเบียน
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร



การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2

กรมส่งเสรมิการเกษตรรบัขึน้ทะเบยีนเกษตรกรกลุ่มใดบ้าง	?

  กรมส่งเสริมการเกษตร	 จะรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืช  
ท�าไร่นาสวนผสม ท� านา เกลือ  และเลี้ ย งแมลงเศรษฐกิจ โดยเกษตรกร 
จะต้องเป็นผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนที่ส�านักงานเกษตรอ�าเภอตามท่ีตั้งแปลงปลูก  
เมื่อท�าการเพาะปลูกใหม่แล้ว 15 วัน

ผู้ปลูกพืช

ทำ�ไร่น�สวนผสม

ทำ�น�เกลือ

เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ



กรมส่งเสริมการเกษตร

ประกอบอ�ชีพก�รเกษตร

ตัวแทนม�ขึ้นทะเบียน 1 คน

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
     บรรลุนิติภ�วะ 
     มีสัญช�ติไทย
 กรณีเป็นนิติบุคคล
ต้องมอบหม�ยผู้แทน  
ม�ขึ้นทะเบียน

1

2

3

3

หลักเกณฑ์ผู้ขอขึ้นทะเบียน



การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

1.		หลักเกณฑ์ผู้ขอข้ึนทะเบียน

หลกัเกณฑ์และเงือ่นไข	8	ข้อ	
การขึน้ทะเบยีนและปรบัปรุงทะเบยีนเกษตรกรท่ีคำวรรู้

ครัวเรือนเกษตรกร ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็น 
ผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพ
รองก็ได้ 

1.1

ครวัเรอืนเกษตรกร 1 ครวัเรอืน จะมตีวัแทนมาขอขึน้ 
ทะเบยีนไดเ้พยีง 1 คน ในการพจิารณาวา่ครัวเรอืนใด 
ขอขึ้นทะเบียนซ้�าซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าท่ีจะช้ีแจง 
รายละเอียดให้เกษตรกร ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ 

1.2

เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียน ต้องบรรลุนิติภาวะ และ 
มีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการ 
มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

1.3

4



กรมส่งเสริมการเกษตร

บัตรประจำ�ตัวประช�ชนตัวจริง

สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอท่ีต้ังแปลงหลัก

Farmbook Application

เอกส�รสิทธิ์ถือครองที่ดิน

เกษตรกรร�ยเดิมแปลงเดิม

เกษตรกรร�ยใหม่ หรือ 
เกษตรกรร�ยเดิมเพิ่มแปลงใหม่

อปท.
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เกษตรกรร�ยเดิม
แปลงเดิม

สถานที่แจ้งขึ้นทะเบียน
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

หรือ

สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอทุกแห่ง

บัตรประจำ�ตัวประช�ชนตัวจริง

และ

หรือ

สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ
ที่ตั้งแปลงทำ�กิจกรรม

ก�รเกษตร ห�กมีแปลงที่ทำ�กิจกรรมก�รเกษตร
หล�ยพื้นท่ี่ หล�ยอำ�เภอให้ยืนที่

สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอที่ตั้งแปลงหลัก

อกม.

เกษตรกรร�ยเดิม
เพิ่มแปลงใหม่

เกษตรกรร�ยใหม่



การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

 2.1 เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิม 
  1) กรณีติดต่อเจ้าหน้าที่/สถานที่ราชการ
   ใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริง สามารถแจ้งขึ้นทะเบียน/  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่
          ส�านักงานเกษตรอ�าเภอทุกแห่ง 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ท่ีมีความพร้อมและ 
ร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่
       อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
     2) กรณีใช้โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) 
         เกษตรกรสามารถแจ้ งปลู ก /ปรับปรุ งทะ เบี ยน เกษตรกร 
ผ่าน Farmbook Application ได้ด้วยตนเอง (รายละเอียดตามเอกสารหน้าท่ี 15 - 29) 
 2.2 เกษตรกรรายใหม่ หรือ เกษตรกรรายเดิมเพิ่มแปลงใหม่
  ใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริง และเอกสารสิทธ์ิถือครองท่ีดิน  
ยื่นเอกสารได้ที่
   ส�านักงานเกษตรอ�าเภอทีต่ัง้แปลงทีท่�ากจิกรรมการเกษตรอยู ่   กรณหีาก 
มีแปลงท่ีท�ากิจกรรมการเกษตรหลายพ้ืนท่ี หลายอ�าเภอ ให้ย่ืนท่ีส�านักงานเกษตรอ�าเภอ 
ที่ตั้งแปลงหลัก (อ�าเภอท่ีมีจ�านวนแปลงมากที่สุด) กรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  
(Tablet) ข้ึนทะเบียนเกษตรกร เจ้าหน้าที่สามารถรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ 
ในพื้นที่พร้อมวาดผังแปลงไปพร้อม ๆ กันในคราวเดียวได้ (เฉพาะพื้นที่ที่มี Internet) 

2.		สถานท่ีการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
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กรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรกรร�ยเดิมแปลงเดิม

บัตรประจำ�ตัวประช�ชนตัวจริง

เกษตรกรร�ยใหม่ หรือ 
เกษตรกรร�ยเดิมเพิ่มแปลงใหม่
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เกษตรกรร�ยเดิม
แปลงเดิม

บัตรประจำ�ตัวประช�ชนตัวจริง เอกส�รสิทธิ์ถือครองที่ดิน

และ

หลักฐ�นแสดงสิทธิก�รถือครอง
ที่ดินตัวจริง หรือสำ�เน�ที่มีก�ร

รับรองจ�กผู้ครอบครอง

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

เกษตรกรร�ยเดิม
เพิ่มแปลงใหม่

เกษตรกรร�ยใหม่



การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

          3.1  เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิม ใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริง 
 3.2  เกษตรกรรายใหม่  หรื อ  เกษตรกรรายเดิม เพิ่ มแปลงใหม่   
ใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริงพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดินตัวจริง  
หรือส�าเนาที่มีการรับรองส�าเนาจากผู้ครอบครอง ทั้งนี้สามารถเรียกหลักฐานอื่น ๆ  
เพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

4.		หลักฐานแสดงสิทธิการถือคำรองท่ีดิน	
       หมายถึง หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือ ส�าเนาที่มีการ
รับรองส�าเนาจากเจ้าของที่ดิน/หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน/หนังสือรับรองการเช่าที่ดิน
เพ่ือการเกษตรยกเว้นไม้ผลไม้ยืนต้น/หนังสือรับรองการใช้ที่ดิน เพื่อการเกษตร 
โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์/หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

3.		เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร		
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กรมส่งเสริมการเกษตร

.............................

(พยาน)

9

เกษตรกรร�ยใหม่

นิติบุคคล

เกษตรกรร�ยเดิมแปลงเดิม

มอบอำ�น�จ
ให้สม�ชิก

ด้วยตัวเอง

ด้วยตัวเอง

มอบอำ�น�จ
ให้ผู้แทน

เกษตรกรร�ยใหม่ ผู้นำ�ชุมชน/อกม.

การมอบอ�านาจให้บุคคลอื่น 
มาด�าเนินการแทน

การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
ส�าหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่

คร
ัวเร

ือน
เก

ษต
รก

ร

สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ

หรือ

ลง
ล�ยมือชื่อ



การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

  ครัวเรือนเกษตรกร สามารถมอบอ�านาจให้สมาชิกในครัวเรือนท่ีมีช่ืออยู่ 
ในทะเบียนเกษตรกรเดียวกัน เป็นผู้ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนได้ แต่หาก 
เป็นเกษตรกรที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนใหม่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง
           นิติบุคคล สามารถมอบอ�านาจให้ผู้แทนขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรได้  

6.		การกรอกข้อมูลในแบบคำ�	ร้อง
      เกษตรกรต้องแจ้งข้อมูลให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง  
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองข้อมูล ในแบบค�าร้องด้วย ส�าหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่  
ต้องมีผู้น�าชุมชน/อกม. (ผู้น�าชุมชน หมายถึง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน  
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเกษตรกรระดับ
หมู่บ้าน/ต�าบล คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ�าต�าบล  
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องอยู่ในวาระการด�ารงต�าแหน่ง) ลงลายมือช่ือพร้อมระบุ 
ต�าแหน่งเป็นพยานการให้ข้อมูลทะเบียน

5.		การมอบอ�	นาจให้บุคำคำลอ่ืนมาด�	เนินการแทน
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กรมส่งเสริมการเกษตร

       ตรวจสอบแบบค�าร้องและเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
           พิจารณาข้อมูลและการถือครองที่ดิน
           บันทึก/ปรับปรุงข้อมูล และตรวจสอบความซ้�าซ้อนของการใช้เอกสารสิทธิ์
ในระบบทะเบียนเกษตรกร
           ก�าหนดให้มีการติดประกาศทุกพืช ทั้งแปลงเดิมและแปลงใหม่

8.		การพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร
          ส า ม า ร ถ รั บ ส มุ ด ท ะ เ บี ย น 
เกษตรกรได้ที่ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ/
ส�านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
ที่ยื่นขึ้นทะเบียน หรือ ปรับปรุงสมุด
ทะเบียนเกษตรกรได้ที่ส�านักงานเกษตร
อ�าเภอทุกแห่ง

7.		การตรวจสอบ			  
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การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ประโยชน์ทีไ่ด้จากการขึน้ทะเบยีนและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร	

 หมายเหตุ : โดยผู้รับสิทธิประโยชน์นั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ
หรือมาตรการที่ก�าหนดขึ้น

       -  ภาครัฐ มีข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
      -  ภาครัฐสามารถน�าไปวางแผนการผลิตและการตลาดในช่วงเวลาต่าง ๆ 
อย่างถูกต้อง
       -  เกษตรกรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากภาครัฐ
       -  รวมถึงเกษตรกรยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการ หรือ
มาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของภาครัฐได้อีกด้วย

ภ�ครัฐมีข้อมูลที่ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน

เกษตรกรได้รับ
ก�รส่งเสริม สนับสนุน

เกษตรกรใช้ในก�รเข้�ร่วม
โครงก�รภ�ครัฐ

ภ�ครัฐนำ�ไปว�งแผน
ก�รผลิตและก�รตล�ด
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กรมส่งเสริมการเกษตร13

สรุปข้ันตอนการขึน้ทะเบยีนและ
ปรบัปรงุทะเบียนเกษตร



การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 14

สถ�นที่แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

เกษตรกรร�ยเดิม 
แปลงเดิม

เกษตรกรร�ยใหม่ หรือ 
เกษตรกรร�ยเดิมเพิ่มแปลงใหม่

บัตรประจำ�ตัวประช�ชนตัวจริง

บัตรประจำ�ตัวประช�ชนตัวจริง

สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอทุกแห่ง

ห�กมีแปลงที่ทำ�กิจกรรมก�รเกษตร
หล�ยพื้นที่ หล�ยอำ�เภอ ให้ยื่นที่

สำ�นกัง�นเกษตรอำ�เภอทีต่ัง้แปลงหลกั

  แจ้งก�รปลูก/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ด้วยตนเองผ่�น Farmbook Application

ไปที่

ไปที่

หรือ

หรือและ

สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอที่ตั้งแปลงหลัก
เอกส�รสิทธิ์ถือครองที่ดิน

สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอ
ที่ตั้งแปลงทำ�กิจกรรมก�รเกษตร

หลักฐ�นแสดงสิทธิก�รถือครอง
ที่ดินตัวจริง หรือสำ�เน�ที่มีก�ร

รับรองจ�กผู้ครอบครอง



กรมส่งเสริมการเกษตร

เลือกเมนู ปรับปรุงทะเบียน 
      เลือกหัวข้อ แจ้งปลูก

กรอกข้อมูล ก�รเพ�ะปลูก
ให้ครบถ้วน และกดบันทึก

ถ่�ยภ�พแปลงปลูก
!!! อย่�ลืมเปิดระบบ GPS 

ของโทรศัพท์ ก่อนอัปโหลดภ�พ

เลือก กิจกรรมแจ้งปลูก
 ล่�สุดเพื่อทำ�ก�รแจ้งปลูก

 เลือก แปลงเอกส�รสิทธิ์

Farmbook Application 
หรือ	สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

5  ขั้นตอนการแจ้งปลูก/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	
(รายเดมิแปลงเดมิ		ไม่เพิม่พืน้ที)่		ผ่านแอปพลเิคำชนั	Farmbook
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สมชาย  ไร่งาม

1
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1
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สมชาย  ไร่งาม

1
2

1

1

1

2

3

สมชาย  ไร่งาม

1
2

1

1

1

2

3

สมชาย  ไร่งาม

1
2

1

1

1

2

3

1

4 5

2 3

ห�กต้ องก �ร 
ตรวจสอบปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ไปที่เมนู ติดต�มผล เลือกหัวข้อ  
ผลก�รปรับปรุง



การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

สมชาย  ไร่งาม

แนะน�เมนหูลกั	Farmbook  Application	ในการใช้งาน

      กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนา 
แอปพลิเคชัน Farmbook หรือ สมุดทะเบียน 
เกษตรกรดิจิทัล เป็นนวัตกรรม ยุค 4.0 ท่ีได้น�า 
เทคโนโลยีมาใช้อ�านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร 
ในการแจ้ งปลูก/ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร 
ไ ด้ ด้ ว ยตน เ อ ง  ส� า ห รั บ ร า ย เ ดิ มแปลง เ ดิ ม  
ไม่ เพิ่มพื้นที่ เท่านั้น โดยมี 2 เมนูหลัก ได้แก่  
1. เมน ูปรับปรุงทะเบียน 2. เมน ูติดตามผล
 

เมนู
ปรับปรุงทะเบียน

เมนู
ติดตามผล

ติดตามผลปรับปรุงทะเบียน
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กรมส่งเสริมการเกษตร

สมชาย  ไร่งาม

 - แจ้งปลูก/ปรับปรุง ส�าหรับใช้แจ้ง

ปรับปรุงกิจกรรมการเกษตร

 - ถ่ายภาพแปลงหรืออัปโหลดภาพ

แปลงเพาะปลูก 

 - ส�ารวจสมาชิก ส�าหรบัตรวจสอบและ

ปรบัปรงุขอ้มลูหวัหนา้และสมาชกิครวัเรอืน

 - เครื่องจักรกลการเกษตร ส�าหรับ

ตรวจสอบและปรบัปรงุขอ้มลูเครือ่งจกัรกล

การเกษตร
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เมนู ปรับปรุงทะเบียน 



การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

สมชาย  ไร่งามสมชาย  ไร่งาม

 - ผลการปรับปรุง ส�าหรับตรวจสอบ 

ข้อมูลที่ได้แจ้งปลูกไปแล้ว

 - ตรวจสอบแปลง ส�าหรับดูประวัติ 

การเพาะปลูกท่ีเสร็จ ส้ินกระบวนการ 

ย้อนหลัง และส�าหรับตรวจข้อมูลแปลง  

ส�าหรับตรวจสอบประวัติ พิกัดแปลง และ 

Zoning

 - ใ บ ร า ย ง านผล  ส� า ห รั บ ส่ ง ต่ อ  

ดาวน์ โหลด  หรื อพริ นต์ ใบรายงาน 

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร     

18

เมนู ติดต�มผล



กรมส่งเสริมการเกษตร

สมชาย  ไร่งาม

  นอกจากนี้ยังมีเมนูเพิ่มเติมที่อยู่ 
ในแถบเมนซูึง่เปน็ตวัเลอืกเพิม่เตมิ ไดแ้ก่
  -  ระบบจ�ากัดการใช้สารเคมี   
สมัครอบรม เรียนรู้และทดสอบ  
  -  GAP/PRE-GAP  การปฏบิตัทิาง 
การเกษตรที่ดีส�าหรับพืช
  -  เอกสารและคูม่อื   โครงการและ 
มาตรการภาครัฐ
  -  ช่องทางการติดต่อ 
    025793926 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร     
    Facebook : Digital DOAE
  - การจัดการระบบ
    เปลีย่นรหัสผ่าน  จัดการขอ้มูลการเขา้ใชง้าน  ส�าหรบัเกษตรกร 
ที่สมัคร หรือแจ้งใช้ร่วมกับเบอร์โทรศัพท์เป็นชื่อผู้ใช้งานเท่านั้น (ไม่รองรับ 
การใช้ร่วมกับเลขรหัสทะเบียนเกษตรกร)
      ออกจากระบบ เลิกใช้งานแอปพลิเคชันชั่วคราว

19

กลุม่พฒันานวตักรรมดจิทิลั ศนูย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

สมชาย  ไร่งาม



การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วธิใีช้งาน Farmbook Application	ในเบ้ืองต้น

  ในการเริ่มต้นการใช้งานเพื่อแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ท�าการแจ้งปลูก 
กับกิจกรรมการทางการเกษตรที่ได้ท�ามาแล้ว 15 วัน โดยจะแจ้งได้ไม่เกิน 60 วัน 
หลังการเพาะปลูก เริ่มจาก

           1)  เลือกเมนู ปรับปรุงทะเบียน

           2)  เลือกหัวข้อ แจ้งปลูกสมชาย  ไร่งาม

1

2

20

1

2

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งปรับปรุงทะเบียน



กรมส่งเสริมการเกษตร

  1) เลือกแปลงเอกสารสิทธิ์ และ 

กิจกรรมทางการเกษตรปีล่าสุด  (หากไม่พบแปลง 

เอกสารสิทธ์ิ หรือ กิจกรรมทางการเกษตร 

แสดงว่าไม่ได้แจ้งข้อมูลในปีท่ีผ่านมาให้ติดต่อ 

ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเพ่ือด�าเนินการ) 

เพื่อแจ้งปลูกโดยที่แปลงเอกสารสิทธิ์นี้  

หากต้องการแก้ไขค่าพิกัดแปลงก็สามารถ

ท�าได้ ดังนี้ 

  2)  กดทีค่่า  x  และ  y  เพือ่แกไ้ขข้อมลู 

โดยเลื่อนการหมุด 

  3)  หรือใส่ค่า ละติจูด กับ ลองติจูด 

ก็ได้เช่นกัน 

  4)  จากนั้นกดที่ปุ่มสีฟ้า แก้ไขข้อมูล

พิกัดแปลง เพื่อบันทึก

1
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1

2

3

4

ขั้นตอนที่ 2 เลือกแปลงเอกส�รสิทธิ์/แก้ไขพิกัดแปลง



การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

2

3

4
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กรมส่งเสริมการเกษตร

  1) เลือกแปลงเอกสารสิทธ์ิ โดยให้เลือกกิจกรรมล่าสุด เพ่ือท�าการ 

แจ้งปลูก จากนั้น คลิกตรงปุ่มลูกศร

  2)  ปรากฏหน้าต่างกิจกรรมล่าสุดที่เลือก จากนั้น คลิกตรงปุ่มลูกศร

1

1

2

ขั้นตอนที่ 3 เลือกกิจกรรมก�รแจ้งปลูก
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การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

กรอกข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 พืชที่ปลูก 

   (1)  ให้เลือกพืชที่ปลูกแบ่งเป็น
        -  หมวดหมู่พืช
        -  ชนิดพืช
        -  พันธุ์พืช
   (2) วันที่ปลูก (อายุ วัน)
        ให้เลือก วัน/เดือน/ปี ที่ปลูก  
ต้องแจ้งหลังจากเพาะปลูก   15   วันเป็นต้นไป 
และแจ้งได้ไม่เกินอายุของพืชแต่ละชนิด 
ตามระบบทะเบียนเกษตรกร โดยปกติ 
จะไม่เกิน 60 วัน หลังเพาะปลูก ส�าหรับ 
เกษตรกรท่ีใช้แจ้งปลูกข้าว  ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
ส�าหรับเกษตรกรที่ใช้แจ้งปลูก ไม้ยืนต้น  
ไม้ผล ไม่จ�ากัดวัน แจ้งปลูกอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งความจ�านงว่ายังคง 
ปลูกพืชชนิดเดิมอยู่
 (3) วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
         ให้คาดการณ์วัน ใส่ตามชนิดพืช 
ท่ีปลูก  แต่ส�าหรับไม้ยืนต้น  ไม้ผล  หากต้องการ 
ปลูกพืชชนิดเดิมตลอดท้ังปี ไม่ตัด/โค่นท้ิง 
ให้แจ้งเป็นช่วงสิ้นปี (เดือนธันวาคม) เพื่อ 
ครอบคลุมตลอดทั้งปี

1

2

3

1

2

3

ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลก�รแจ้งปลูก 
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กรมส่งเสริมการเกษตร

 ส่วนที่ 2 เนื้อที่ปลูก

    (1)  ใส่เน้ือท่ีเป็น  ไร่  งาน  ตารางวา  โดย 
ต้องไม่เกินเนื้อท่ีเอกสารสิทธิ์ และไม่เพิ่ม 
เนื้อที่ขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่เคยแจ้งปลูกไว้
    (2)  ผลผลิตรวมที่คาดว่าจะได้รับ 
ให้ใส่ทั้งหมดหน่วยเป็นกิโลกรัม โดย 
ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย จุลภาค ( , ) หรือ 
เป็น . (จุด) ให้ใส่เป็นจ�านวนเต็ม และ 
ไม่ต้องใส่หน่วย กิ โลกรัม หรือ กก.  
หลังตัวเลขผลผลิต เช่น 1,000.00 กิโลกรัม 
ใส่เพียง 1000 เท่านั้น
 ส่วนที่ 3 ประเภทเกษตรกรรมยั่งยืน

    (3) ให้ เกษตรกรเลือกจากหัวข้อ
ประเภทที่ก�าหนดโดยมี 6 ประเภท ได้แก่ 
   -  ไม่เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน
   -  เกษตรผสมผสาน
   -  เกษตรอินทรีย์
   -  เกษตรธรรมชาติ
   -  เกษตรทฤษฎีใหม่
           -  วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม

1

3

2

4

2

3

1
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   หากเลือกตัวเลือกท่ีไม่ใช่ ไม่เป็นเกษตรกรรมย่ังยืน เกษตรกร 
จะต้องเลือกหน่วยงานซึ่งสังกัดอยู่หรือท�าความร่วมมือกับพืชในแปลงท่ีท�า 
กิจกรรมทางการเกษตร
 (4) เมื่อใส่ข้อมูลครบทั้งหมดแล้วให้กดที่ปุ่มสีเขียว บันทึกการแจ้งปลูก  
จากนั้นให้ถ่ายภาพแปลง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

4



การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

 (1)  เ ลื อ ก แ ป ล ง ที่ ไ ด้ แ จ้ ง ป ลู ก 
ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook
 (2) และกดที่ถ่ายภาพแปลงระบบ 
จะขึ้นให้เลือก 2 หัวข้อ เลือกว่าจะใช้  
กล้องถ่ายรูป หรือ เลือกอัปโหลดรูป 
จากแกลเลอรี่ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อ 
ท�าการใส่ภาพถ่ายแปลงประกอบการ 
แจ้งปลูก ที่ส�าคัญอย่าลืมเปิดระบบ GPS 
ของโทรศัพท์มือถือก่อนอัปโหลดรูปภาพ

1

2

ขั้นตอนที่ 5 ก�รถ่�ยภ�พแปลง
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กรมส่งเสริมการเกษตร

สมชาย  ไร่งาม

   หลงัจากแกไ้ขขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้สามารถตรวจสอบข้อมลูและสถานะ
การแจ้งปลูกได้ที่ เมนู ติดตามผล หัวข้อ ผลการปรับปรุง โดยจะแสดงแถบ 
รายงานสถานะการแจ้งปลูกข้ึนมาให้ทราบ รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ของ 
ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ และเกษตรกรสามารถกดแก้ไขข้อมูลการปลูก หรือ
สามารถลบแปลงที่แจ้งปลูก ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้ด้วยตนเอง 
หากว่าแปลงปลูกนั้นยังอยู่ในสถานะรอการตรวจสอบโดยกดที่รูปถังขยะ

27

ก�รตรวจสอบข้อมูลและสถ�นะก�รแจ้งปลูก

สมชาย  ไร่งาม



การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

สมชาย  ไร่งาม

   ส�าหรับใบรายงานผลสามารถตรวจสอบ ดาวน์โหลด และพรินต์์ได้ที่  

ในหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Farmbook เมนู ติดตามผล หัวข้อ  

ใบรายงานผล

28

ก�รเรียกดูร�ยก�รใบร�ยง�นผล

สมชาย  ไร่งาม

123456789123



กรมส่งเสริมการเกษตร

สมชาย  ไร่งาม

   ส�าหรับเกษตรกรที่ต้องการติดตามโครงการตามมาตรการของรัฐ 

ในแต่ละปี เกษตรกรเข้าดูได้จาก หัวข้อ ติดตามสิทธิ ในหน้าแรกของ 

แอปพลิ เ คชั น  F a rmbook  และ เ ลื อ กดู โ ค ร งก า รที่ ไ ด้ เข้ า ร่ ว ม 

เพื่อตรวจสอบวันส่งข้อมูล หรือผลการโอนเงิน

29

ก�รติดต�มโครงก�รต�มม�ตรก�รของรัฐ
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