
คูมือสําหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนําแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนดวยตนเอง 

ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ/สํานักงานเกษตรเขต (กทม.) 

หนวยงานท่ีใหบริการ : กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน่คาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

1. ครัวเรือนเกษตรกรผูขอข้ึนทะเบียนจะตองเปนผูประกอบกิจกรรมการเกษตร เปนอาชีพหลัก หรือรองก็ได 

2. ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอข้ึนทะเบียนไดเพียง 1 คน 

3. เกษตรกรตองบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีเปนนติิบุคคล จะตองมีการมอบหมายตัวแทนมาข้ึน  

ทะเบียน 

4. ผูขอข้ึนทะเบียนใหม หรือเพ่ิมแปลงใหม ใหไปย่ืนเอกสารท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีต้ังแปลงที่ดินท่ีทํา

กิจกรรมอยูหากมีแปลงท่ีทํากิจกรรมหลายพ้ืนท่ี หลายการปกครอง ใหไปย่ืนท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอที่ต้ังแปลงหลัก 

5. ผูขอข้ึนทะเบียน ตองมีพยานแปลงขางเคียงหรือผูนําชุมชนในพ้ืนท่ีต้ังแปลง รับรองการใชประโยชนท่ีดินและ 

การจัดทํากิจกรรมการเกษตร โดยตองลงลายมือช่ือเปนพยาน กําหนดใหระบุตําแหนงกรณีพยานเปนผูนําชุมชน 

6. เกษตรกรท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนดจะตองมีการตรวจสอบ ดังน้ี 

6.1 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชชนิดเดิมในแปลงเดิมที่เคยข้ึนทะเบียนไว(เน้ือท่ีปลูกไมเกินของเดิม)         

จะมีการตรวจสอบโดยนํารายช่ือและรายละเอียดการเพาะปลูกไปติดประกาศเพ่ือใหตรวจสอบโดยชุมชน 

6.2 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชในแปลงใหมซ่ึงยังไมเคยข้ึนทะเบียนไว จะมีการตรวจสอบพ้ืนท่ีจริง      

โดยเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ : 

1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวน หรือไมถูกตอง และไมอาจแกไข  

เพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงบันทึกความบกพรองและรายงานเอกสารหลักฐาน รวมกัน

พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขเพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

2. ข้ันตอนการดําเนินงาน ตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวน 

ถูกตองตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว 

3. ท้ังน้ี จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีพิจารณา        

แลวเสรจ็ 

4. สําหรับพืชเศรษฐกิจ ใชระยะเวลาท้ังส้ิน ไมเกิน 13 วันทําการ พืชอ่ืนๆ ใชระยะเวลาท้ังส้ิน ไมเกิน 4  

วันทําการ 
 

*************************************************************** 

 

 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ 

(หมายเหตุ: -)  

สํานักงานเกษตรอาํเภอ/สํานักงานเกษตรเขต(กทม.)/ติดตอ

ดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ 

วันศกุร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกาํหนด) ตั้งแต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 13 วันทําการ 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เกษตรกรย่ืนแบบคาํรองขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

ที่กรอกขอมูลครบถวนสมบูรณพรอมการรับรองเอกสาร

เพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวน สมบูรณของขอมลู

และเอกสาร 

(หนวยงานผูรบัผิดชอบ คือ สํานักงานเกษตรอําเภอ/

สาํนักงานเกษตรเขต (กทม.)) 

(หมายเหตุ: (- การรับข้ึนทะเบียนและตรวจสอบเอกสารใช

ระยะเวลาใหบริการ 20 นาที/ราย และเจาหนาท่ีรบัข้ึน

ทะเบียนรวบรวมเอกสารเสนอเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร

ภายในวันถัดไป))  

1 วันทําการ - 

 

2) การพิจารณา 

2.1 เจาหนาทีพิ่จารณาตรวจสอบรายละเอียด 

ความถูกตองของขอมลู 

การถือครองท่ีดิน    

2.2 เจาหนาที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลเกษตรกร บันทึก

ขอมูลเขาสูระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกรและจัดทําขอมูล

ของเกษตรกร เพ่ือติดประกาศ 

ใหชุมชนตรวจสอบ   

2.3 ดําเนินการติดประกาศใหชุมชนตรวจสอบ 

(หนวยงานผูรบัผิดชอบ คือ สํานักงานเกษตรอําเภอ/

สาํนักงานเกษตรเขต (กทม.)) 

(หมายเหตุ: (- การบันทึกขอมูลเขาสูระบบใชระยะเวลา 15 

นาที/ราย 

- พืชอ่ืน  ๆท่ีไมใชพืชเศรษฐกจิ ใหนับระยะเวลาในข้ันตอนน้ี 2 

11 วันทําการ - 

 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

วันทําการ  และรอพิมพขอมลูลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร

ภายในวันถัดไปไมตองพิมพขอมูลเกษตรกรไปติดประกาศ

เพ่ือใหชุมชนตรวจสอบ 

 

- แปลงท่ีปลูกพืชเศรษฐกจิท่ีกาํหนดน้ัน เจาหนาทีจ่ะพิมพ

ขอมูลไปติดประกาศเพ่ือใหชุมชนตรวจสอบสัปดาหละ 1 ครัง้ 

))  

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ

เจาหนาท่ีเสนอนายทะเบียนลงนามในสมุดทะเบียนเกษตรกร 

(หนวยงานผูรบัผิดชอบ คือ สํานักงานเกษตรอําเภอ/

สาํนักงานเกษตรเขต (กทม.)) 

(หมายเหตุ: (- จัดพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกร 15 นาท/ีราย 

- ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลในสมุดทะเบียน

เกษตรกรเพ่ือสงใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร))  

1 วันทําการ - 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

แบบคําขอขึ้นทะเบยีนเกษตรกร (แบบ ทบก.01) 

ฉบับจรงิ 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

บัตรประจาํตวัประชาชน 

ฉบับจรงิ 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

สมุดทะเบยีนบาน 

ฉบับจรงิ 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

4) 

 

หลักฐานแสดงสิทธิการถอืครองที่ดิน 

ฉบับจรงิ 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนังสอืมอบอาํนาจ 

ฉบับจรงิ 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

สมุดทะเบยีนเกษตรกร 

ฉบับจรงิ 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

รูปถายขนาด 1 น้ิว 

ฉบับจรงิ 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

 

คาธรรมเนยีม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนยีม (บาท / รอยละ) 

1) ไมมีคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ชองทางการรองเรียน แนะนาํบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) กลุมชวยอาํนวยการและประสานราชการ สาํนักงานเลขานุการกรม กรมสงเสริมการเกษตร 

(หมายเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท 025793669))  

2) สาํนักงานเกษตรจังหวัด (ท่ีสํานักงานเกษตรอาํเภอน้ันสังกัดอยู) 

(หมายเหตุ: -)  

3) สาํนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (ที่สํานกังานเกษตรเขตน้ันสังกัดอยู) 

(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 

ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

1) แบบคําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01) 

(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ 

www.info.go.th 

วันท่ีคูมอืมีผลบงัคับใช: 25/08/2558 


