ประโยชน์ของสมดทะเบี
ประโยชนของสมุ
ดทะเบยนเกษตรกร
ยนเกษตรกร

สมดทะเบี
ยนเกษตรกร
สมุ
ดทะเบยนเกษตรกร

1) มระบบฐานขอมู
มีระบบฐานข้อมลทะเบี
ลทะเบยนเกษตรกรทครบถวน
ยนเกษตรกรที่ครบถ้วน และเป็
และเปนปจจุ
นปัจจบับน
เอื้อประโยชน์ในการดําเนินการวางแผนพัฒนาการเกษตรและพัฒนาเกษตรกร
2) เพอใหมขอมู
พื่อให้มีข้อมลปร
ลประกอบการขอตรวจรบรองสทธของเกษตรกร
กอบการขอตรวจรับรองสิทธิข์ อง กษตรกร
กรณีที่ภาครัฐมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ซึ่งจะทําให้การสนับสนนช่
ซงจะทาใหการสนบสนุ
นชวยเหลอเกษตรกรเปนไปอยางรวดเรวมประสทธภาพ
วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
3) เกษตรกรมีสมุดทะเบียนเกษตรกรที่บันทึกข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
สามารถตรวจสอบข้อมลของตนเองได้
สามารถตรวจสอบขอมู
ลของตนเองไดตลอดเวลาและมความสะดวกในการพกพา
ตลอดเวลาและมีความสะดวกในการพกพา
เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกีย่ วข้อง

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สมดทะเบี
สมุ
ดทะเบยนเกษตรกร
ยนเกษตรกร ประกอบด้
ประกอบดวย
วย
หนาแรกของสมุ
หน้
าแรกของสมดแสดงคํ
ดแสดงคาแนะนา
าแนะนํา สัสญลกษณบารโคด
ญลักษณ์บาร์โค้ด ขอมู
ข้อมลพื
ลพนฐานของเกษตรกร
้นฐานของเกษตรกร
 เนื้อหามี 12 หน้า ประกอบด้วย
หน้า 1 สมาชกในครวเรอน
หนา
สมาชิกในครัวเรือน
หน้า 2 – 3 การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร
หน้า 4 – 8 การประกอบกจกรรมการเกษตร
หนา
การประกอบกิจกรรมการเกษตร
หน้า 9 – 10 การเข้าร่วมโครงการภาครัฐ
หน้า 11 – 12 ขอมู
หนา
ข้อมลเพิ
ลเพมเตม
่มเติม
 หน้าสุดท้ายของสมุดแสดงการตรวจสอบและรับรองข้อมูลซึ่งให้หัวหน้าหรือสมาชิก
ในครัวเรือนเกษตรกรและเกษตรอําเภอ/ผ้แทนในฐานะนายทะเบยนเปนผู
ในครวเรอนเกษตรกรและเกษตรอาเภอ/ผู
ทนในฐานะนายทะเบียนเป็นผ้ลงนาม
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1. เพิ่ม สัญ
ั ลัักษณ์์

QR code

ที่หน้าคําแนะนําของสมุดมุมบนขวา

2. เพม
เพิ่ม ภาพถาย
ภาพถ่าย ทหนาขอมู
ที่หน้าข้อมลพื
ลพนฐานของเกษตรกร
้นฐานของเกษตรกร และประทบตรา
และประทับตรา
3. ปรับจํานวนหน้าในแต่ละหัวข้อ
3.1 หน้า 2 – 4 การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร (จากเดิม หน้า 2-3 เพิ่ม 1 หน้า)
3.2 หน้า 5 – 10 การประกอบกิจกรรมการเกษตร (จากเดิม หน้า 4-8 เพิ่ม 1 หน้า)
3.3 การเข้าร่วมโครงการภาครัฐ (ตัดออก)
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หน้าแรกของสมุดทะเบียนเกษตรกร

4. ปรบรายละเอยดเนอหา
ปรับรายละเอียดเนื้อหา
4.1 หน้าการถือครองที่ดิน
• เพมการแสดงพกดแปลง
ิ่
ิั ป
• แสดงประเภทเอกสารสิทธิ์ด้วยชื่อเอกสารสิทธิ์ เดิมเป็นรหัสเอกสารสิทธิ์
4.2 หน้าการประกอบกิจกรรมการเกษตร
• พืชเศรษฐกิจ ต้องบันทึกผล ผ่าน การตรวจสอบ จึงจะแสดงข้อมูลให้พิมพ์ลงใน
สมุดทะเบียนเกษตรกรได้
• พืชอื่นๆ พิมพ์ได้เลยตามปกติ
• เปลี่ยนคอลัมน์ เลขที่ใบรับรอง เป็น หมายเหตุ
เล่มเก่าที่พิมพ์ไปแล้วไม่ต้องแก้ไข สําหรับเล่มใหม่ จะปรับปรุุงโปรแกรมไม่แสดงเลขที่ใบรับรอง

สัญลักษณ์ QR code
สญลกษณ

สัญลักษณ์ QR code
สญลกษณ

สมุดทะเบียนเกษตรกร ทีจ่ ัดพิมพ์ใหม่ใน ปี 2558 จะมีเลขที่สมุดขึ้นต้นด้วยเลข 58
ติดสัญลักษณ์ QR code และ บาร์โค้ดให้แล้วทีม่ มุ บนด้านขวาในหน้าคําแนะนํา
ของสมุดุ ทะเบียนเกษตรกร





สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเดิมที่พมิ พ์แจกให้เกษตรกรไปแล้ว เมื่อเกษตรกรมา
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรให้พมิ พ์ QR code โดยใช้เครื่องพิมพ์ Passbook
เหมือนพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรหน้าอื่นๆ โดยให้พิมพ์ทมี่ มุ บนซ้ายของหน้า
ตรวจสอบและรับรองข้อมูล

ภาพถ่าย
ภาพถาย




ภาพถ่าย
ภาพถาย
กรมฯกําลังดําเนินการ
 ขอรูปภาพจากฐานข้อมูลกรมการปกครอง
 จากบตร
จากบัตร Smart
S t Card
C d ของเกษตรกร
อําเภอสามารถดําเนินการเองก่อนได้ ดังนี้
 อําเภอถ่ายภาพและพิมพ์ลงในกระดาษ A4 แล้วทากาว หรือ
พิมิ พ์์ลงในกระดาษสติ
ใ
ิ้กเกอร์์ ซึงึ่ สามารถลอกแปะได้
ป ไ ้เลย
ราคาไม่สูงมาก (แนะนําให้ใช้กระดาษสติ้กเกอร์ เพราะหากใช้
กาวจะทําให้สมุดเป็นรอยย่นจากกาวได้)
 ให้
ใ เ้ กษตรกรนําํ ภาพถ่า่ ยมาเอง

สมุดทะเบยนเกษตรกรใหม
สมดทะเบี
ยนเกษตรกรใหม่
1. พิมพ์ข้อมูลหน้าแรก ระบบจะเติมช่องลงชือ่ ที่มุมล่างขวา
2 ตดภาพถายขนาด
2.
ติดภาพถ่ายขนาด 1 นว
นิ้ว ทีทมุ่มมล่
มลางขวา
างขวา เหนื
เหนอชองลงชอ
อช่องลงชื่อ
3. ให้เกษตรกรลงชื่อ
4 ประทบตราสมุ
4.
ประทับตราสมดทะเบี
ดทะเบยนเกษตรกร
ยนเกษตรกร
สมุดทะเบียนเกษตรกรเดิม
ยขนาด 1 นว
นิ้ว ทีมุ่มมล่
มลางขวา
ขว
1.. ติดภภาพถ่ถายขน
2. ให้เกษตรกรลงชื่อใต้ภาพ
และเขียนชื่อ-นามสกุุลด้วย
3. ประทับตราสมุดทะเบียนเกษตรกร

ภาพถ่าย
ภาพถาย

ปรับจํานวนหน้า
ปรบจานวนหนา


 ต้อ
้ งสแกน/อัพั โหลดใส่
โ ใ ่ภาพถ่่ายในระบบโปรแกรมด้
ใ
โป
้วย

มีการตัดหน้าเข้าร่วมโครงการออก หากต้องการดูข้อมูลให้สแกน QR code

ปรับรายละเอียดเนื้อหา
ปรบรายละเอยดเนอหา
ที่ตั้งแปลง/พิกัด

ปรับรายละเอียดเนื้อหา
ปรบรายละเอยดเนอหา


สํสาหรบพชเศรษฐกจทกาหนด
าหรับพืชเศรษฐกิจทีก่ ําหนด ต้ตองบนทกผลผานการตดปร
องบันทึกผลผ่านการติดประกาศ/ตรวจสอบพื
กาศ/ตรวจสอบพนทกอน
้นที่ก่อน
จึงจะแสดงกิจกรรมในสมุดทะเบียนเกษตรกร

ปรับรายละเอียดเนื้อหา
ปรบรายละเอยดเนอหา
หมายเหตุ

