Q&A
ประเด็นปัญหาและคำตอบ ในการอุทธรณ์
ของการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-----------------------------------

ภาพรวม

1. ในกรณีมีการอุทธรณ์ จะมีขั้นตอนอย่างไรครับ
ตอบ
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2. สถานที่สำหรับไปขออุทธรณ์
ตอบ เกษตรอำเภอ
ประมงจังหวัด/อำเภอ
ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ
หม่อนไหม ภูมิภาค
สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ภูมิภาค
ยาสูบ
การยางแห่งประเทศไทย ภูมิภาค
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
3. แผนการดำเนินการ การเยียวยาเกษตรกร เป็นอย่างไร
ตอบ รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์
*รอบแรก* ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 63
*รอบสอง* 1 - 15 พ.ค. 63 ครับ
โดยคาดการณ์ว่า หากไปคัดกรองจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด หากไม่ซ้ำซ้อนและมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา COVID-19 แล้ว
รอบแรก จะได้รับ 5,000 บาท ก่อนตั้งแต่ 15 พ.ค. 63
รอบสอง จะได้รับ 5,000 บาทภายใน สิ้นเดือน พ.ค. 63 ครับ
4. มีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินเยียวยาในกรณีที่ผ่านการพิจารณา
ตอบ ให้ติดต่อไปที่ ธ.ก.ส. สาขาที่สะดวก หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 0-2555-0555
5. ถ้าไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แล้วจะดำเนินการอย่างไร
ตอบ 1. ตรวจสอบรายละเอียดจาก www.เยียวยาเกษตรกร.com
2. ให้ติดต่อไปที่ ธ.ก.ส. สาขาที่สะดวก หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 0-2555-0555
6. ลูกหลานเกษตรกรที่ถูกปฏิเสธจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร จะมีสิทธิรับเงิน
เยียวยาเกษตรกรนี้หรือไม่
ตอบ ได้ หากลูกหลานเกษตรกรผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการ
ของกระทรวงเกษตรฯ
7. เกษตรกรยังต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ตอนรับเงิน หรือว่าเงินจะเข้า บัญชีธนาคารของ
เกษตรกรโดยอัตโนมัติ
ตอบ หากเกษตรกรได้แจ้งหมายเลข บัญชีธนาคาร ในเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร.com ของ ธ.ก.ส.
แล้ว และได้รับสิทธิ์การเยียวยาเกษตรกร โดยไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งเงินเยียวยาจะโอนเข้าสู่
บัญชีนั้นโดยอัตโนมัติ (ต้องถาม ธ.ก.ส. เพิ่มเติม ถ้าเกษตรกรเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มีบัญชีแล้วไม่ได้เข้าไป
ยืนยันสิทธิจะได้หรือไม่)
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8. กรณีเกษตรกรที่ต้องสละสิทธิ อาทิ วุฒิสมาชิก จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ สามารถทำได้โดย ทำหนังสือแจ้งมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอีกช่องทางได้แก่การ
ขอสละสิทธิ์ทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กำลังพัฒนา)
9. ขอสอบถามกรณีผู้รับจ้างกรีดยาง จะได้รับเงินเยียวยามั้ยครับ
ตอบ ได้ในรอบที่ 2 หากผู้รับจ้างกรีดยางผู้นั้น ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของการยางแห่ง
ประเทศไทย (สกย.) โดยขอให้ไปติดต่อสอบถามรายชื่อได้ที่หน่วยงาน สกย. ในพื้นที่
10. ครัวเรือนเกษตรกรมีสมาชิก 5 คน พ่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร ลูกมีอาชีพเสริมเป็นหมอนวดรับเงิน
โครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่
ตอบ ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากโครงการฯ จะให้สิทธิ์เยียวยาแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่
กำหนดไว้
11. กรณีพ่อขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตร(ด้านพืช) และลูกชายเลี้ยงโค 5 ตัว ไปขึ้นทะเบียนกับกรมปศุ
สัตว์ จะได้สิทธิ์เยียวยาหรือไม่
ตอบ กรณีนี้ ทั้งพ่อ และลูกชายจะได้สิทธิ์เยียวยา ทั้งนี้ทั้งสองต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการ
ไทยไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ ไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม
12. เกษตรกรที่ได้เงินรอบแรกนี้มีหลักเกณฑ์อะไร..รอบต่อๆ ไป ใช้หลักเกณฑ์อะไรและจะได้เมื่อไร
ตอบ จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคือ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กำหนด ต้องไม่ได้
รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการไทยไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม
โดยจะได้ในรอบแรกวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
13. เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยานี้แล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยอื่นๆ อีกหรือไม่ เช่น ชดเชยภัยแล้ง ชดเชย
รายได้
ตอบ เกษตรกรยังได้รับสิทธิเงินชดเชยอื่นได้ตามเงือนไขที่กำหนดเช่นเดิม
14. หัวหน้าครัวเรือน ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ มีสมาชิกในครัวเรือน ทำงานราชการ รับจ้าง เป็นพ่อค้า แม่ค้า จะมี
สิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา หรือไม่
ตอบ หัวหน้าครัวเรือนรายนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา ทั้งนี้ต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการไทย
ไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม
15. กรณีครัวเรือนเกษตรกร มีสมาชิกที่ได้รับเงินในโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว หัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ครับ
ตอบ กรณีนี้ หัวหน้าครัวเรือนยังได้รับเงินเยียวยา หากตัวหัวหน้าครัวเรือนไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาใน
โครงการไทยไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม
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16. กรณี กลุ่มที่ไปปรับปรุงทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนใหม่ ไม่มีเอกสารสิทธิ จะได้รับเงินเยียวยา หรือไม่
เพราะ กลุ่มแรกที่มีทะเบียนเกษตรกรและมีการ update แล้ว ปี 62 ปี 63 ไม่มีเอกสารสิทธิ ได้รับการ
เยียวยา
ตอบ ติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน จะได้รับสิทธิ์ทุกคน
17. โดนตัดสิทธิ์ไทยไม่ทิ้งกัน เพราะเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร / สมาชิกที่ช่วยทำเกษตร แต่พอมาเช็ค
สิทธิ เยียวยาเกษตร แล้วไม่มีรายชื่อ จะต้องทำอย่างไร
ตอบ ให้อุทธรณ์ตามช่องทางที่ภาครัฐจัดให้
18. สถานภาพในทะเบียนเกษตรกร จะสิ้นสุดลงเมื่อใด
ตอบ 1. เสียชีวิต
2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
3. แจ้งยกเลิกประกอบการเกษตร
4. แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
5. ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพเลย ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี
(เริ่มใช้ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป และมีผลย้อนหลัง สำหรับผู้ไม่มาปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 60)
19. การแจ้งข้อมูลเท็จ มีความผิดหรือไม่
ตอบ การแจ้งข้อมูลเท็จในทะเบียนเกษตรกร ถือเป็นความผิดทางอาญา ตามมาตรา 137 และ
มาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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กรมปศุสัตว์
1. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
ตอบ หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์
- กรณีเลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีก ให้เป็นไป ตามเกณฑ์ ดังนี้
1) การเลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป
2) การเลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
3) การเลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต่ห้าตัวขึ้นไป
4) การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ห้าสิบตัวขึ้นไป
- กรณี จำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 2 ต้องมีการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่า
1 ชนิด
2. สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรใช้พื้นที่ไหนบ้าง
ตอบ - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ
- ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ http://regislives.dld.go.th/dld.regislive/
3. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจะต้องมีอะไรบ้าง
ตอบ บัตรประจำตัวประชาชน
4. การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถดำเนินการได้ อย่างไรบ้าง ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
และไม่มีเอกสารสิทธิ์
ตอบ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ได้ใช้เอกสารสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียน
5. การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน
ตอบ ติดต่อด้วยตนเอง/ผู้นำชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/บุคคลอื่น
6. ครัวเรือนเกษตรกรสามารถมอบอำนาจให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกร เดียวกันได้ไหม
ตอบ สามารถมอบอำนาจได้
7. สามารถลงทะเบียนผ่านทางไหนได้บ้าง
ตอบ - เกษตรกรรายใหม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันก่อน แล้วจากนั้นนำบัตรประจำตัวประชาชน
ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อยืนยันตัวบุคคลและขอขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
- เกษตรกรรายเดิม สามารถปรับปรุงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน หรือติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่าน
ดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอปรับปรุงข้อมูลด้านปศุสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง
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กรมประมง
1. คำถาม: หากพบรายชื่อเกษตรกรของกรมประมงแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ: กรณีตรวจสอบพบข้อมูล และชื่อนามสกุลถูกต้อง รายชื่อจะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ให้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ในส่วนของเว็บ ธกส. ที่เว็บ www.เยียวยาเกษตรกร.com ต่อไป
2. คำถาม: เบอร์ติดต่อหน่วยงานอื่น
คำตอบ:
กรมปศุสัตว์ 02 653 4444 หรือ line id: @dldthailand
กรมส่งเสริมการเกษตร 02-579 0121
3. คำถาม: ขอแก้ไข ชื่อ-สกุล หรือ คำนำหน้า ไม่ถูกต้อง
คำตอบ: ให้แจ้งปัญหาที่ Helpdesk กรมประมง ผ่าน line id: @dofhelpdesk โดยระบุข้อมูล
ดังต่อไปนี้
1. เลขบัตรประชาชน :
2. ชื่อ-นามสกุล :
3. เบอร์โทรติดต่อ :
4. จังหวัด :
5. รูปหน้าบัตรประชาชน :
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กรมส่งเสริมการเกษตร
คำถาม (Question)
Q1 : ทะเบียนเกษตรกร
หรือ ทบก. คืออะไร

คำตอบ (Answer)
A1 : - ข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการ
ประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรต้องมายื่นแบบ ทบก.01
เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร
- สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ
และได้รับสิทธิ์ต่างๆ ตามมาตรการของรัฐ
Q2 : การปรับปรุงทะเบียน A2 : การแจ้งปลูกพืชทุกรอบการผลิต และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครัวเรือน
เกษตรกร คืออะไร
ประกอบการเกษตร เช่น เปลี่ยน / แก้ไข กิจกรรมการเกษตร หรือ สมาชิกใน
ครัวเรือน
Q3 : เมื่อใดต้องปรับปรุง
A3 : เมื่อมีการเพาะปลูกพืชทุกรอบการผลิตและหลังปลูกพืชแล้ว 15 วัน
ทะเบียนเกษตรกร
หรือมีพืชยืนต้นในแปลง พร้อมทั้งเมื่อต้องการเปลี่ยนข้อมูลของครัวเรือน
ผู้ประกอบการเกษตรหรือสมาชิกครัวเรือน
Q4 : สถานที่ขึ้นทะเบียน/ A4 :
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่
- สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุน ที่เกษตรกรมีพื้นที่
การเกษตรอยู่
- อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
เกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่
- ให้ยื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรอยู่
หากมีแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่ หลายอำเภอ ให้ยื่นที่สำนักงานเกษตร
อำเภอที่ตั้งแปลงหลัก (อำเภอที่มีจำนวนแปลงมากที่สุด)
Q5 : ต้องใช้เอกสาร
A5:
อะไรบ้าง
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
1. เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2. เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิม เพิ่มแปลงใหม่ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้
ครอบครอง ทั้งนี้ สามารถเรียกหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
Q6 : สถานภาพในทะเบียน A 6 :
เกษตรกร จะสิ้นสุดลงเมื่อใด 1. เสียชีวิต
2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
3. แจ้งยกเลิกประกอบการเกษตร
4. แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
5. ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพเลย ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี
(เริ่มใช้ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป และมีผลย้อนหลัง สำหรับผู้ไม่มาปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 60)
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คำถาม (Question)
Q7 : ยกเลิกทะเบียน
เกษตรกร / สมาชิกครัวเรือน
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ได้อย่างไร

Q8 : การแจ้งข้อมูลเท็จ
มีความผิดหรือไม่

ปรับปรุง 21 พ.ค. 63

คำตอบ (Answer)
A7 :
- ยื่นแบบฟอร์ม ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง
หมายเหตุ :
1. หากไม่ได้ยกเลิก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ขึ้นทะเบียนครั้งแรก ให้แจ้งเปลี่ยน
สถานที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร แล้วขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้
2. มอบอำนาจให้สมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้
พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
A8 : การแจ้งข้อมูลเท็จในทะเบียนเกษตรกร ถือเป็นความผิดทางอาญา
ตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
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การยางแห่งประเทศไทย
1. เยียวยาเกษตรกรของเราไม่ทิ้งกัน กับเยียวยาชาวสวนยาง อันเดียวกันไหม
ตอบ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีเพียงมาตรการเดียว คือ
มาตรการเยียวยาเกษตรกร (ไม่มีโครงการเยียวยาชาวสวนยาง)
2. มีสมุดทะเบียนเกษตรกรแล้วต้องขึ้นทะเบียนกับ กยท. อีกหรือไม่
ตอบ สำหรับมาตรการเยียวยาเกษตรกรไม่ต้อง
3. คนกรีดยางจะได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรหรือไม่
ตอบ กยท.จะส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทาง กยท. ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้กระทรวงการคลัง ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดกรองตรวจสอบสิทธิเป็นไปตาม
เงื่อนไขของทางกระทรวงการคลัง
4. ถ้าคนที่ได้สิทธิ์เกษตรกรชาวนาแล้วมีสวนยางด้วยจะได้ทั้งสองเลยไหม
ตอบ ได้เพียง 1 สิทธิ
5. ถ้าเป็นเจ้าของสวนยาง เป็นข้าราชการพลเรือนมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ไหม
ตอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทางกระทรวงการคลัง
6. ขึ้นทะเบียนไว้ที่การยางปีที่แล้ว ต้องทำอะไรอีกไหม
ตอบ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร กรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวนแปลง ที่ตั้งแปลง
เปลี่ยนแปลงข้อมูลคนกรีด ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการอะไร
7. ขึ้นทะเบียนไว้ที่ กยท. แล้ว ต้องไปลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์รับเงินเยียวยาอีกไหม
ตอบ ถ้ามีบัญชีธนาคาร ธกส. ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนแจ้งสิทธิกับทางเวปไซด์ www.เยียวยาเกษตรกร.com
8. ได้รับเงินประกันรายได้ ระยะที่ 1 กับ กยท. แล้ว แต่ปรับสมุดเล่มเขียวล่าสุดปี 2561 จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา
ไหม
ตอบ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กยท.จะส่งรายชื่อให้กับทาง สศก. เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ
9. สามีมีสมุดเล่มเขียว ภรรยาขึ้นทะเบียนกับ กยท. และอยู่คนละทะเบียนบ้าน จะได้เงินทั้งสองคนไหม
ตอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทางกระทรวงการคลัง
10. ต้องไปแจ้งขึ้นกับการยางอีกใช่ไหมคะ ถ้าไปปรับปรุงสมุดเล่มเขียวทีเ่ กษตรแล้ว
ตอบ สำหรับมาตรการเยียวยาเกษตรกรไม่ต้อง
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11. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว ต้องไปขอขึ้นทะเบียนการยางอีกหรือไม่คะ หรือว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว
ข้อมูลสวนยางจะอยู่ในระบบที่เราแจ้งไว้ตอนขอไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับเกษตรเลยหรือเปล่า
ตอบ คำถามไม่ชัดเจน
12. อยากทราบว่าการยาง ช่วยเหลือชาวสวนยาง กลุ่มประเภทไหนครับ ระหว่างชาวสวนยางที่มีสมุดเขียว และ
มีเอกสารสิทธิ์หรือเป็นกลุ่มชาวสวนยางที่ไม่มีสมุดเขียว และที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ครับ
ตอบ การช่วยเหลือตามมาตรการนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทางกระทรวงการคลัง
13. การยางกับเกษตรอำเภอใช้ข้อมูลเดียวกันไม่ครับ
ตอบ คนละส่วนงาน คนละข้อมูล
14. กรณีชาวสวนยางที่ไปปรับปรุงข้อมูลในสมุดเขียวเป็นปี 63 จะต้องไปแจ้งปรับปรุงข้อมูลกับการยางให้เป็นปี
63 กันไม่ครับ (ในกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้กรีด และในกรณี มีการเปลี่ยนแปลงผู้กรีด)
ตอบ กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้กรีด ไม่ต้องดำเนินการ
กรณี มีการเปลี่ยนแปลงผู้กรีด ต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลกับทาง กยท.
15. กรณีชาวสวนยางที่มีข้อมูลของสมุดเขียวและข้อมูลของการยางเป็นปี 62 จะต้องไปปรับปรุงข้อมูล
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปี 63ไม่ครับ (ในกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้กรีด และ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้
กรีด)
ตอบ กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้กรีด ไม่ต้องดำเนินการ
กรณี มีการเปลี่ยนแปลงผู้กรีด ต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลกับทาง กยท.
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