Q&A

ประเด็นป,ญหาและคำตอบ ในการอุทธรณ=
ของการดำเนินโครงการชCวยเหลือเกษตรกรที่ไดKรับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ=
-----------------------------------

ภาพรวม

1. ในกรณีมีการอุทธรณ1 จะมีขั้นตอนอย9างไรครับ
ตอบ
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2. สถานที่สำหรับไปขออุทธรณ1
ตอบ เกษตรจังหวัด/อำเภอ/ตำบล
ประมงจังหวัด/อำเภอ
ปศุสัตว1จังหวัด/อำเภอ
หม9อนไหม ภูมิภาค
สำนักงานอOอยและน้ำตาลทราย ภูมิภาค
ยาสูบ
การยางแห9งประเทศไทย ภูมิภาค
เกษตรและสหกรณ1จังหวัด
3. การจ9ายเงินเยียวยานี้ จ9ายเปRนรายครอบครัวหรือรายบุคคล
ตอบ เปRนรายบุคคลตามที่ขึ้นทะเบียนไวOกับหน9วยงานทีร่ ับขึ้นทะเบียน เช9น กรมส9งเสริมการเกษตร
กรมประมง กรมปศุสัตว1 เปRนตOน
4. แผนการดำเนินการ การเยียวยาเกษตรกร เปRนอย9างไร
ตอบ รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เขOาเกณฑ1
*รอบแรก* ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 63
*รอบสอง* 1 - 15 พ.ค. 63 ครับ
โดยคาดการณ1ว9า หากไปคัดกรองจากฐานขOอมูลที่เกี่ยวขOอง
ทั้งหมด หากไม9ซ้ำซOอนและมีสิทธิ์ไดOรับการเยียวยา COVID-19 แลOว
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รอบแรก จะไดOรบั 5,000 บาท ก9อนตั้งแต9 15 พ.ค. 63
รอบสอง จะไดOรับ 5,000 บาทภายใน สิ้นเดือน พ.ค. 63 ครับ
5. มีความประสงค1ทจี่ ะแกOไขขOอมูลบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินเยียวยาในกรณีที่ผ9านการพิจารณา
ตอบ ใหOติดต9อไปที่ ธ.ก.ส. สาขาทีส่ ะดวก หรือ โทรสอบถามที่เบอร1 0-2555-0555
6. ถOาไม9มีบัญชี ธ.ก.ส. แลOวจะดำเนินการอย9างไร
ตอบ 1. ตรวจสอบรายละเอียดจาก www.เยียวยาเกษตรกร.com
2. ใหOติดต9อไปที่ ธ.ก.ส. สาขาที่สะดวก หรือ โทรสอบถามที่เบอร1 0-2555-0555
7. ลูกหลานเกษตรกรที่ถูกปฏิเสธจากโครงการเราไม9ทิ้งกัน ซึ่งลงทะเบียนว9าเปRนเกษตรกร จะมีสิทธิรบั
เงินเยียวยาเกษตรกรนี้หรือไม9
ตอบ ไดK หากลูกหลานเกษตรกรผูOนั้นไดOขึ้นทะเบียนไวOกับหน9วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการ
ของกระทรวงเกษตรฯ
8. เกษตรกรยังตOองการหลักฐานอะไรเพิม่ เติมหรือไม9 ตอนรับเงิน หรือว9าเงินจะเขOา บัญชีธนาคารของ
เกษตรกรโดยอัตโนมัติ
ตอบ หากเกษตรกรไดOแจOงหมายเลข บัญชีธนาคาร ในเว็บไซต1 เยียวยาเกษตรกร.com ของ ธ.ก.ส.
แลOว และไดOรับสิทธิ์การเยียวยาเกษตรกร โดยไม9ตOองใชOหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งเงินเยียวยาจะโอน
เขOาสู9บญ
ั ชีนั้นโดยอัตโนมัติ (ตOองถาม ธ.ก.ส. เพิ่มเติม ถOาเกษตรกรเปRนลูกคOา ธ.ก.ส. มีบัญชีแลOวไม9ไดO
เขOาไปยืนยันสิทธิจะไดOหรือไม9)
9. กรณีเกษตรกรที่ตOองสละสิทธิ อาทิ วุฒิสมาชิก จะตOองดำเนินการอย9างไร
ตอบ สามารถทำไดOโดย ทำหนังสือแจOงมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ1 และอีกช9องทางไดOแก9
การขอสละสิทธิ์ทางเว็บไซต1ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1 (กำลังพัฒนา)
10. ขอสอบถามกรณีผูOรบั จOางกรีดยาง จะไดOรบั เงินเยียวยามั้ยครับ
ตอบ ไดOในรอบที่ 2 หากผูรO ับจOางกรีดยางผูOนั้น ไดOขึ้นทะเบียนไวOกบั หน9วยงานของการยางแห9ง
ประเทศไทย (กยท.) โดยขอใหOไปติดต9อสอบถามรายชื่อไดOทหี่ น9วยงาน กยท. ในพื้นที่
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11. ครัวเรือนเกษตรกรมีสมาชิก 5 คน พ9อขึ้นทะเบียนเกษตรกร ลูกมีอาชีพเสริมเปRนหมอนวดรับเงิน
โครงการเราไม9ทิ้งกันแลOว หัวหนOาครัวเรือนที่เปRนเกษตรกรจะไดOรับเงินเยียวยาหรือไม9
ตอบ ไดOรับสิทธิ์ เนื่องจากโครงการฯ จะใหOสิทธิ์เยียวยาแก9เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไวOกบั หน9วยงานที่
กำหนดไวO
12. กรณีพ9อขึ้นทะเบียนกับกรมส9งเสริมเกษตร(ดOานพืช) และลูกชายเลี้ยงโค 5 ตัว ไปขึ้นทะเบียนกับกรม
ปศุสัตว1 จะไดOสิทธิเ์ ยียวยาหรือไม9
ตอบ กรณีนี้ ทั้งพ9อ และลูกชายจะไดOสทิ ธิ์เยียวยา ทั้งนี้ทั้งสองตOองไม9ไดOรับสิทธิ์เยียวยาในโครงการ
ไทยไม9ทิ้งกัน และไม9เปRนผูOไดOรบั บำนาญ ไม9เปRนผูOไดOสิทธิป์ ระกันสังคม
13. เกษตรกรที่ไดOเงินรอบแรกนี้มีหลักเกณฑ1อะไร..รอบต9อๆ ไป ใชOหลักเกณฑ1อะไรและจะไดOเมือ่ ไร
ตอบ จะใชOหลักเกณฑ1เดียวกันคือ ตOองเปRนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน9วยงานที่กำหนด ตOองไม9ไดO
รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการไทยไม9ทิ้งกัน และไม9เปRนผูOไดOรับบำนาญ และไม9เปRนผูOไดOสทิ ธิ์ประกันสังคม
โดยจะไดOในรอบแรกวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
14. เกษตรกรที่ไดOรบั เงินเยียวยานี้แลOว ยังมีสิทธิไดOรบั เงินชดเชยอื่นๆ อีกหรือไม9 เช9น ชดเชยภัยแลOง
ชดเชยรายไดO
ตอบ เกษตรกรยังไดOรบั สิทธิเงินชดเชยอื่นไดOตามเงือนไขที่กำหนดเช9นเดิม
15. หัวหนOาครัวเรือน ปลูกพืชเลี้ยงสัตว1 มีสมาชิกในครัวเรือน ทำงานราชการ รับจOาง เปRนพ9อคOา แม9คOา
จะมีสิทธิ์ไดOรับเงินเยียวยา หรือไม9
ตอบ หัวหนOาครัวเรือนรายนี้ยงั มีสิทธิ์ไดOรับเงินเยียวยา ทั้งนี้ตOองไม9ไดOรับสิทธิ์เยียวยาในโครงการ
ไทยไม9ทิ้งกัน และไม9เปRนผูOไดOรบั บำนาญ และไม9เปRนผูOไดOสิทธิป์ ระกันสังคม
16. กรณีครัวเรือนเกษตรกร มีสมาชิกที่ไดOรับเงินในโครงการเราไม9ทิ้งกันแลOว หัวหนOาครัวเรือนที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรจะไดOรบั เงินเยียวยาหรือไม9ครับ
ตอบ กรณีนี้ หัวหนOาครัวเรือนยังไดKรบั เงินเยียวยา หากตัวหัวหนOาครัวเรือนไม9ไดOรบั สิทธิ์เยียวยาใน
โครงการไทยไม9ทงิ้ กัน และไม9เปRนผูOไดOรับบำนาญ และไม9เปRนผูOไดOสิทธิ์ประกันสังคม
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17. กรณี กลุ9มที่ไปปรับปรุงทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนใหม9 ไม9มเี อกสารสิทธิ จะไดOรับเงินเยียวยา หรือไม9
เพราะ กลุ9มแรกทีม่ ีทะเบียนเกษตรกรและมีการ update แลOว ปƒ 62 ปƒ 63 ไม9มเี อกสารสิทธิ ไดOรับ
การเยียวยา
ตอบ ติดต9อหน9วยงานที่รบั ขึ้นทะเบียน หากเปRนไปตามหลักเกณฑ1ของหน9วยงาน จะไดOรับสิทธิ์ทุก
คน
18. โดนตัดสิทธิ์ไทยไม9ทงิ้ กัน เพราะเปRนหัวหนOาครัวเรือนเกษตรกร / สมาชิกที่ช9วยทำเกษตร แต9พอมา
เช็คสิทธิ เยียวยาเกษตร แลOวไม9มรี ายชื่อ จะตOองทำอย9างไร
ตอบ ใหOอุทธรณ1ตามช9องทางที่ภาครัฐจัดใหO
19. สถานภาพในทะเบียนเกษตรกร จะสิ้นสุดลงเมื่อใด
ตอบ 1. เสียชีวิต
2. เปRนคนไรOความสามารถ หรือ เสมือนไรOความสามารถ
3. แจOงยกเลิกประกอบการเกษตร
4. แจOงขOอมูลอันเปRนเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
5. ไม9มีการปรับปรุงสถานภาพเลย ติดต9อกันเปRนเวลา 3 ปƒ
(เริม่ ใชOตั้งแต9 23 มิ.ย. 63 เปRนตOนไป และมีผลยOอนหลัง สำหรับผูOไม9มาปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ตั้งแต9 23 มิ.ย. 60)
20. การแจOงขOอมูลเท็จ มีความผิดหรือไม9

ตอบ การแจOงขOอมูลเท็จในทะเบียนเกษตรกร ถือเปRนความผิดทางอาญา ตามมาตรา 137 และ มาตรา 267
แห9งประมวลกฎหมายอาญา

-5-

กรมปศุสัตว=
1. มีหลักเกณฑ1และเงื่อนไขอย9างไรบOาง
ตอบ หลักเกณฑ1เงื่อนไขเกษตรกรผูเO ลี้ยงสัตว1 ที่ไดOรบั สิทธิ์ช9วยเหลือเกษตรกรที่ไดOรับผลกระทบ จากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ตOองเปRนผูOที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเO ลี้ยงสัตว1กบั กรมปศุสัตว1
- กรณีเลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว1ปƒก ใหOเปRนไป ตามเกณฑ1 ดังนี้
1) การเลี้ยงแม9โคนม ตั้งแต9หนึ่งตัวขึ้นไป
2) การเลี้ยงโค หรือกระบือ อย9างใดอย9างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต9สองตัวขึ้นไป
3) การเลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย9างใดอย9างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต9หOาตัวขึ้นไป
4) การเลี้ยงสัตว1ปƒก ตั้งแต9หOาสิบตัวขึ้นไป
- กรณี จำนวนสัตว1ที่เลี้ยงไม9เปRนไปตามเกณฑ1ในขOอ 2 ตOองมีการเลี้ยงสัตว1ชนิดอื่นร9วมดOวยไม9นOอย
กว9า 1 ชนิด
2. สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรใชOพื้นที่ไหนบOาง
ตอบ - สำนักงานปศุสัตว1อำเภอทั่วประเทศ
- ระบบทะเบียนเกษตรกรผูOเลี้ยงสัตว1 http://regislives.dld.go.th/dld.regislive/
3. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจะตOองมีอะไรบOาง
ตอบ บัตรประจำตัวประชาชน
4. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถดำเนินการไดO อย9างไรบOาง ทั้งในพื้นทีท่ ี่มเี อกสารสิทธิ์
และไม9มเี อกสารสิทธิ์
ตอบ เกษตกรกรผูOเลี้ยงสัตว1ไม9ไดOใชOเอกสารสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียน
5. การมอบอํานาจใหOบุคคลอื่นมาดําเนินการแทน
ตอบ ติดต9อดOวยตนเอง/ผูOนำชุมชน/กำนัน/ผูOใหญ9บOาน/บุคคลอื่น
6. ครัวเรือนเกษตรกรสามารถมอบอํานาจใหOสมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่ออยู9ในทะเบียนเกษตรกร เดียวกันไดO
ไหม
ตอบ สามารถมอบอำนาจไดO
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7. สามารถลงทะเบียนผ9านทางไหนไดOบOาง
ตอบ - เกษตรกรรายใหม9สามารถลงทะเบียนผ9านแอปพริเคชันก9อน แลOวจากนั้นนำบัตรประจำตัวประชาชน
ติดต9อ ณ สำนักงานปศุสัตว1อำเภอ ที่ท9านดำเนินกิจการดOานปศุสัตว1 เพื่อยืนยันตัวบุคคลและขอขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผูเO ลี้ยงสัตว1
- เกษตรกรรายเดิม สามารถปรับปรุงขOอมูลผ9านแอปพริเคชัน หรือติดต9อสำนักงานปศุสัตว1อำเภอ ที่
ท9านดำเนินกิจการดOานปศุสัตว1 เพื่อขอปรับปรุงขOอมูลดOานปศุสัตว1ใหOเปRนปŽจจุบัน ปƒละ 1 ครั้ง

-7-

กรมประมง
1. คำถาม: หากพบรายชื่อเกษตรกรของกรมประมงแลOว ตOองดำเนินการอย9างไร
คำตอบ: กรณีตรวจสอบพบขOอมูล และชื่อนามสกุลถูกตOอง รายชื่อจะอยู9ในขั้นตอนการพิจารณา ใหO
ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ในส9วนของเว็บ ธกส. ทีเ่ ว็บ www.เยียวยาเกษตรกร.com ต9อไป
2. คำถาม: เบอร1ติดต9อหน9วยงานอื่น
คำตอบ:
กรมปศุสัตว1 02 653 4444 หรือ line id: @dldthailand
กรมส9งเสริมการเกษตร 02-579 012
3. คำถาม: ขอแกOไข ชื่อ-สกุล หรือ คำนำหนOา ไม9ถูกตOอง
คำตอบ: ใหOแจOงปŽญหาที่ Helpdesk กรมประมง ผ9าน line id: @dofhelpdesk โดยระบุขOอมูล
ดังต9อไปนี้
1. เลขบัตรประชาชน :
2. ชือ-นามสกุล :
3. เบอร1โทรติดต9อ :
4. จังหวัด :
5. รูปหนOาบัตรประชาชน :
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กรมสCงเสริมการเกษตร
คำถาม (Question)
Q1 : ทะเบียนเกษตรกร
หรือ ทบก. คืออะไร

Q2 : การปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร คืออะไร
Q3 : เมื่อใดตOองปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร
Q4 : สถานที่ขึ้นทะเบียน/
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

Q5 : ตOองใชOเอกสาร
อะไรบOาง

คำตอบ (Answer)
A1 : - ขOอมูลของครัวเรือนผูOประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการ
ประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน ซึง่ เกษตรกรตOองมายื่นแบบ ทบก.01
เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร
- สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถเขOาร9วมโครงการช9วยเหลือ
และไดOรับสิทธิ์ต9างๆ ตามมาตรการของรัฐ
A2 : การแจOงปลูกพืชทุกรอบการผลิต และการเปลี่ยนแปลงขOอมูลครัวเรือน
ประกอบการเกษตร เช9น เปลี่ยน / แกOไข กิจกรรมการเกษตร หรือ สมาชิกใน
ครัวเรือน
A3 : เมือ่ มีการเพาะปลูกพืชทุกรอบการผลิตและหลังปลูกพืชแลOว 15 วัน
หรือมีพืชยืนตOนในแปลง พรOอมทั้งเมื่อตOองการเปลี่ยนขOอมูลของครัวเรือน
ผูOประกอบการเกษตรหรือสมาชิกครัวเรือน
A4 :
เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถแจOงปรับปรุงไดOที่
- สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห9ง
- องค1กรปกครองส9วนทOองถิ่นทีม่ ีความพรOอมและร9วมเปRนหน9วยสนับสนุน ที่เกษตรกรมีพื้นที่
การเกษตรอยู9
- อาสาสมัครเกษตรหมูบ9 Oาน (อกม.)
เกษตรกรรายเดิม แตCเพิ่มแปลงใหมC หรือเกษตรกรรายใหมC
- ใหOยื่นเอกสารทีส่ ำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรอยู9
หากมีแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่ หลายอำเภอ ใหOยื่นที่สำนักงานเกษตร
อำเภอที่ตั้งแปลงหลัก (อำเภอที่มจี ำนวนแปลงมากทีส่ ุด)
A5:
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
1. เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใชOบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2. เกษตรกรรายใหม9 หรือ รายเดิม เพิ่มแปลงใหม9 ใชOบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
พรOอมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผูO
ครอบครอง ทั้งนี้ สามารถเรียกหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมไดOตามความจำเปRนและเหมาะสม

Q6 : สถานภาพในทะเบียน A 6 :
เกษตรกร จะสิ้นสุดลงเมื่อใด 1. เสียชีวิต
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2. เปRนคนไรOความสามารถ หรือ เสมือนไรOความสามารถ
3. แจOงยกเลิกประกอบการเกษตร
4. แจOงขOอมูลอันเปRนเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
5. ไม9มีการปรับปรุงสถานภาพเลย ติดต9อกันเปRนเวลา 3 ปƒ
(เริม่ ใชOตั้งแต9 23 มิ.ย. 63 เปRนตOนไป และมีผลยOอนหลัง สำหรับผูOไม9มาปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ตั้งแต9 23 มิ.ย. 60)
Q7 : ยกเลิกทะเบียน
เกษตรกร / สมาชิกครัวเรือน
ของกรมส9งเสริมการเกษตร
ไดOอย9างไร

Q8 : การแจOงขOอมูลเท็จ
มีความผิดหรือไม9

A7 :
- ยื่นแบบฟอร1ม ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไดOทสี่ ำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห9ง
หมายเหตุ :
1. หากไม9ไดOยกเลิก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ขึ้นทะเบียนครั้งแรก ใหOแจOงเปลี่ยน
สถานที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร แลOวขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไดO
2. มอบอำนาจใหOสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไดO
พรOอมแนบสำเนาบัตรประชาชน
A8 : การแจOงขOอมูลเท็จในทะเบียนเกษตรกร ถือเปRนความผิดทางอาญา
ตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 แห9งประมวลกฎหมายอาญา
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การยางแหCงประเทศไทย
1. เยียวยาเกษตรกรของเราไม9ทงิ้ กัน กับเยียวยาชาวสวนยาง อันเดียวกันไหม
ตอบ มาตรการช9วยเหลือเกษตรกรผูOไดOรบั ผลกระทบจากสถานการณ1โควิด-19 มีเพียงมาตรการเดียว คือ
มาตรการเยียวยาเกษตรกร (ไม9มีโครงการเยียวยาชาวสวนยาง)
2. มีสมุดทะเบียนเกษตรกรแลOวตOองขึ้นทะเบียนกับ กยท. อีกหรือไม9
ตอบ สำหรับมาตรการเยียวยาเกษตรกรไม9ตอO ง
3. คนกรีดยางจะไดOรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรหรือไม9
ตอบ กยท.จะส9งขOอมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทาง กยท. ใหOสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) เปRนผูOรวบรวมขOอมูลเพื่อส9งใหOกระทรวงการคลัง ซึ่งมีหนOาที่ในการคัดกรองตรวจสอบสิทธิเปRนไปตาม
เงื่อนไขของทางกระทรวงการคลัง
4. ถOาคนที่ไดOสิทธิ์เกษตรกรชาวนาแลOวมีสวนยางดOวยจะไดOทงั้ สองเลยไหม
ตอบ ไดOเพียง 1 สิทธิ
5. ถOาเปRนเจOาของสวนยาง เปRนขOาราชการพลเรือนมีสทิ ธิ์ไดOรบั สิทธิ์ไหม
ตอบ เปRนไปตามหลักเกณฑ1และเงื่อนไขของทางกระทรวงการคลัง
6. ขึ้นทะเบียนไวOที่การยางปƒที่แลOว ตOองทำอะไรอีกไหม
ตอบ หากไม9มกี ารเปลี่ยนแปลงแกOไขขOอมูลพื้นฐาน เช9น ที่อยู9 เบอร1โทร กรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวนแปลง ที่ตั้ง
แปลง เปลีย่ นแปลงขOอมูลคนกรีด ฯลฯ ไม9จำเปRนตOองดำเนินการอะไร
7. ขึ้นทะเบียนไวOที่ กยท. แลOว ตOองไปลงทะเบียนแจOงสิทธิ์รบั เงินเยียวยาอีกไหม
ตอบ ถOามีบัญชีธนาคาร ธกส. ก็ไม9จำเปRนตOองลงทะเบียนแจOงสิทธิกบั ทางเวปไซด1 www.เยียวยาเกษตรกร.
com
8. ไดOรับเงินประกันรายไดO ระยะที่ 1 กับ กยท. แลOว แต9ปรับสมุดเล9มเขียวล9าสุดปƒ 2561 จะไดOรับสิทธิ์เงิน
เยียวยาไหม
ตอบ หากไม9มกี ารเปลี่ยนแปลงขOอมูล กยท.จะส9งรายชื่อใหOกบั ทาง สศก. เพื่อรับสิทธิเขOาร9วมโครงการ
9. สามีมีสมุดเล9มเขียว ภรรยาขึ้นทะเบียนกับ กยท. และอยูค9 นละทะเบียนบOาน จะไดOเงินทั้งสองคนไหม
ตอบ เปRนไปตามหลักเกณฑ1และเงือ่ นไขของทางกระทรวงการคลัง
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10. ตOองไปแจOงขึ้นกับการยางอีกใช9ไหมคะ ถOาไปปรับปรุงสมุดเล9มเขียวที่เกษตรแลOว
ตอบ สำหรับมาตรการเยียวยาเกษตรกรไม9ตOอง
11. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแลOว ตOองไปขอขึ้นทะเบียนการยางอีกหรือไม9คะ หรือว9าขึ้นทะเบียนเกษตรกรแลOว
ขOอมูลสวนยางจะอยู9ในระบบทีเ่ ราแจOงไวOตอนขอไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับเกษตรเลยหรือเปล9า
ตอบ คำถามไม9ชัดเจน
12. อยากทราบว9าการยาง ช9วยเหลือชาวสวนยาง กลุ9มประเภทไหนครับ ระหว9างชาวสวนยางทีม่ ีสมุดเขียว
และมีเอกสารสิทธิ์หรือเปRนกลุ9มชาวสวนยางที่ไม9มีสมุดเขียว และที่ไม9มเี อกสารสิทธิ์ ครับ
ตอบ การช9วยเหลือตามมาตรการนีเ้ ปRนไปตามหลักเกณฑ1และเงื่อนไขของทางกระทรวงการคลัง
13. การยางกับเกษตรอำเภอใชOขOอมูลเดียวกันไม9ครับ
ตอบ คนละส9วนงาน คนละขOอมูล
14. กรณีชาวสวนยางที่ไปปรับปรุงขOอมูลในสมุดเขียวเปRนปƒ 63 จะตOองไปแจOงปรับปรุงขOอมูลกับการยางใหOเปRน
ปƒ 63 กันไม9ครับ (ในกรณีไม9มกี ารเปลี่ยนแปลงผูOกรีด และในกรณี มีการเปลี่ยนแปลงผูOกรีด )
ตอบ กรณีไม9มีการเปลี่ยนแปลงผูกO รีด ไม9ตOองดำเนินการ
กรณี มีการเปลี่ยนแปลงผูOกรีด ตOองดำเนินการแกOไขขOอมูลกับทาง กยท.
15. กรณีชาวสวนยางที่มีขOอมูลของสมุดเขียวและขOอมูลของการยางเปRนปƒ 62 จะตOองไปปรับปรุงขOอมูล
เปลี่ยนแปลงขOอมูลใหOเปRนปƒ 63ไม9ครับ (ในกรณีไม9มีการเปลีย่ นแปลง ผูOกรีด และ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผูO
กรีด)
ตอบ กรณีไม9มีการเปลี่ยนแปลงผูกO รีด ไม9ตOองดำเนินการ
กรณี มีการเปลี่ยนแปลงผูOกรีด ตOองดำเนินการแกOไขขOอมูลกับทาง กยท.
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