
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีนเกษตรกร กรณีเกษตรกรน ำแปลงเดมิมำขึน้ทะเบยีนดว้ย

ตนเอง ณ ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ/ส ำนกังำนเกษตรเขต(กทม.) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเนนิมะปรำง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ครัวเรอืนเกษตรกรผูข้อขึน้ทะเบยีนจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบกจิกรรมกำรเกษตร เป็นอำชพีหลัก หรอืรองก็ได ้

 

2. ครัวเรอืนเกษตรกร 1 ครัวเรอืน จะมตีวัแทนมำขอขึน้ทะเบยีนไดเ้พยีง 1 คน 

 

3. เกษตรกรตอ้งบรรลนุติภิำวะ และมสีญัชำตไิทย กรณีเป็นนติบิคุคล จะตอ้งมกีำรมอบหมำยตวัแทนมำขึน้ทะเบยีน 

 

4. ผูข้อขึน้ทะเบยีนใหม ่หรอืเพิม่แปลงใหม ่ใหไ้ปยืน่เอกสำรทีส่ ำนักงำนเกษตรอ ำเภอทีต่ัง้แปลงทีด่นิทีท่ ำกจิกรรมอยู ่หำกมี

แปลงทีท่ ำกจิกรรมหลำยพืน้ที ่หลำยกำรปกครอง ใหไ้ปยืน่ทีส่ ำนักงำนเกษตรอ ำเภอทีต่ัง้แปลงหลกั 

 

5. ผูข้อขึน้ทะเบยีน ตอ้งมพียำนแปลงขำ้งเคยีงหรอืผูน้ ำชมุชนในพืน้ทีต่ัง้แปลง รับรองกำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิและกำรจัดท ำ

กจิกรรมกำรเกษตร โดยตอ้งลงลำยมอืชือ่เป็นพยำน ก ำหนดใหร้ะบตุ ำแหน่งกรณีพยำนเป็นผูน้ ำชมุชน 

 

6. เกษตรกรทีป่ลกูพชืเศรษฐกจิทีก่รมสง่เสรมิกำรเกษตรก ำหนดจะตอ้งมกีำรตรวจสอบ ดงันี้ 

 

 6.1 หำกเกษตรกรเพำะปลกูพชืชนดิเดมิในแปลงเดมิทีเ่คยขึน้ทะเบยีนไว(้เนือ้ทีป่ลกูไมเ่กนิของเดมิ) จะมกีำรตรวจสอบโดยน ำ

รำยชือ่และรำยละเอยีดกำรเพำะปลกูไปตดิประกำศเพือ่ใหต้รวจสอบโดยชมุชน 

 

 6.2 หำกเกษตรกรเพำะปลกูพชืในแปลงใหมซ่ึง่ยังไมเ่คยขึน้ทะเบยีนไว ้จะมกีำรตรวจสอบพืน้ทีจ่รงิโดยเจำ้หนำ้ทีส่ง่เสรมิ

กำรเกษตรทีไ่ดรั้บมอบหมำย 

 

หมำยเหต ุ: 

 

1. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำไม่ครบถว้น หรอืไมถู่กตอ้ง และไม่อำจแกไ้ข เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงบนัทกึควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลกัฐำน ร่วมกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอ

ด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูรั้บค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอ

และเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

 

2. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำน ตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แต่เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นถกูตอ้งตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. ทัง้นี ้จะมกีำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 

 

4. ส ำหรับพชืเศรษฐกจิ ใชร้ะยะเวลำทัง้ส ิน้ ไมเ่กนิ 13 วนัท ำกำร พชือืน่ๆ ใชร้ะยะเวลำทัง้ส ิน้ ไมเ่กนิ 4 วนัท ำกำร 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ/ส ำนักงำนเกษตรเขต(กทม.)/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 13 วนัท ำกำร 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เกษตรกรยืน่แบบค ำรอ้งขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกร 
ทีก่รอกขอ้มลูครบถว้นสมบรูณ์พรอ้มกำรรับรองเอกสำรเพือ่ให ้

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมครบถว้น สมบรูณ์ของขอ้มลูและ
เอกสำร 

(หน่วยงำนผูรั้บผดิชอบ คอื ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ/ส ำนักงำน
เกษตรเขต (กทม.)) 

(หมำยเหต:ุ (- กำรรับขึน้ทะเบยีนและตรวจสอบเอกสำรใช ้
ระยะเวลำใหบ้รกิำร 20 นำท/ีรำย และเจำ้หนำ้ทีรั่บขึน้ทะเบยีน
รวบรวมเอกสำรเสนอเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรภำยในวนั
ถัดไป))  

1 วนัท ำกำร - 

 

2) กำรพจิำรณำ 
2.1 เจำ้หนำ้ทีพ่จิำรณำตรวจสอบรำยละเอยีด 

ควำมถกูตอ้งของขอ้มลู 
กำรถอืครองทีด่นิ    

2.2 เจำ้หนำ้ทีด่ ำเนนิกำรรวบรวมขอ้มลูเกษตรกร บนัทกึขอ้มลู
เขำ้สูร่ะบบโปรแกรมทะเบยีนเกษตรกรและจัดท ำขอ้มลูของ

เกษตรกร เพือ่ตดิประกำศ 

ใหช้มุชนตรวจสอบ   
2.3 ด ำเนนิกำรตดิประกำศใหช้มุชนตรวจสอบ 

(หน่วยงำนผูรั้บผดิชอบ คอื ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ/ส ำนักงำน
เกษตรเขต (กทม.)) 

(หมำยเหต:ุ (- กำรบนัทกึขอ้มูลเขำ้สูร่ะบบใชร้ะยะเวลำ 15 

นำท/ีรำย 
- พชือืน่ๆ ทีไ่มใ่ชพ่ชืเศรษฐกจิ ใหนั้บระยะเวลำในขัน้ตอนนี ้2 

วนัท ำกำร  และรอพมิพข์อ้มูลลงในสมดุทะเบยีนเกษตรกรภำยใน
วนัถัดไปไมต่อ้งพมิพข์อ้มลูเกษตรกรไปตดิประกำศเพือ่ใหชุ้มชน
ตรวจสอบ 
 

- แปลงทีป่ลกูพชืเศรษฐกจิทีก่ ำหนดนัน้ เจำ้หนำ้ทีจ่ะพมิพข์อ้มลู
ไปตดิประกำศเพือ่ใหช้มุชนตรวจสอบสปัดำหล์ะ 1 ครัง้ 
))  

11 วนัท ำกำร - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจำ้หนำ้ทีเ่สนอนำยทะเบยีนลงนำมในสมดุทะเบยีนเกษตรกร 
(หน่วยงำนผูรั้บผดิชอบ คอื ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ/ส ำนักงำน

เกษตรเขต (กทม.)) 
(หมำยเหต:ุ (- จัดพมิพส์มดุทะเบยีนเกษตรกร 15 นำท/ีรำย 

- ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในสมดุทะเบยีน
เกษตรกรเพือ่สง่ใหเ้จำ้หนำ้ทีส่ง่เสรมิกำรเกษตร 
))  

1 วนัท ำกำร - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกร (แบบ ทบก.01) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

3) สมุดทะเบยีนบำ้น กรมกำรปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

4) 
 

หลกัฐำนแสดงสทิธกิำรถอืครองทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

สมุดทะเบยีนเกษตรกร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

รูปถำ่ยขนำด 1 นิว้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่ชว่ยอ ำนวยกำรและประสำนรำชกำร ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมสง่เสรมิกำรเกษตร 

(หมำยเหต:ุ ( 2143/1 ถนน พหลโยธนิ เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท ์025793669))  

2) ส ำนักงำนเกษตรจังหวดั (ทีส่ ำนักงำนเกษตรอ ำเภอนัน้สงักดัอยู)่ 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) ส ำนักงำนเกษตรกรุงเทพมหำนคร (ทีส่ ำนักงำนเกษตรเขตนัน้สงักัดอยู่) 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ำขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกร (แบบ ทบก.01) 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชือ่กระบวนงำน: กำรขึน้ทะเบยีนเกษตรกร กรณีเกษตรกรน ำแปลงเดมิมำขึน้ทะเบยีนดว้ยตนเอง ณ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ/

ส ำนักงำนเกษตรเขต(กทม.)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมสง่เสรมิกำรเกษตร กรมสง่เสรมิกำรเกษตร กรมสง่เสรมิกำรเกษตร 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: ขึน้ทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ระเบยีบคณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์วำ่ดว้ยกำรขึน้ทะเบยีนเกษตรกร พ.ศ. 2554  
ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง, สว่นภมูภิำค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส ำเนำคูม่อืประชำชน 01/09/2015 12:50 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


