
คูมือสําหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนําแปลงใหมมาขึ้นทะเบียน

ดวยตนเอง ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ/สํานักงานเกษตรเขต(กทม.) 

หนวยงานท่ีใหบริการ : กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน่คาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

1. ครัวเรือนเกษตรกรผูขอข้ึนทะเบียนจะตองเปนผูประกอบกิจกรรมการเกษตร เปนอาชีพหลัก หรือ 

รองก็ได 

2. ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอข้ึนทะเบียนไดเพียง 1 คน 

3. เกษตรกรตองบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีเปนนติิบุคคล จะตองมีการมอบหมายตัวแทน

มาข้ึนทะเบียน 

4. ผูขอข้ึนทะเบียนใหม หรือเพ่ิมแปลงใหม ใหไปย่ืนเอกสารท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอท่ีต้ังแปลงท่ีดินท่ี

ทํากิจกรรมอยู หากมีแปลงท่ีทํากิจกรรมหลายพ้ืนท่ี หลายการปกครอง ใหไปย่ืนท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอที่ต้ัง

แปลงหลัก 

5. ผูขอข้ึนทะเบียน ตองมีพยานแปลงขางเคียงหรือผูนําชุมชนในพ้ืนท่ีต้ังแปลง รับรองการใชประโยชน

ท่ีดินและการจดัทํากิจกรรมการเกษตร โดยตองลงลายมือช่ือเปนพยาน กําหนดใหระบุตําแหนงกรณีพยาน

เปนผูนําชุมชน 

6. เกษตรกรท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนดจะตองมีการตรวจสอบ ดังน้ี 

6.1 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชชนิดเดิมในแปลงเดิมที่เคยข้ึนทะเบียนไว(เน้ือท่ีปลูกไมเกิน 

ของเดิม) จะมีการตรวจสอบโดยนํารายช่ือและรายละเอียดการเพาะปลูกไปติดประกาศเพ่ือใหตรวจสอบโดย

ชุมชน 

   6.2 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชในแปลงใหมซ่ึงยังไมเคยข้ึนทะเบียนไว จะมีการตรวจสอบ

พ้ืนท่ีจริงโดยเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 



 

หมายเหตุ : 

 

  1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวน หรือไมถูกตอง และไมอาจแกไข 

เพ่ิมเติมไดในขณะน้ัน ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงบันทึกความบกพรองและรายงานเอกสารหลักฐาน 

รวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไขเพ่ิมเติม หากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

  2. ข้ันตอนการดําเนินงาน ตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวน

ถูกตองตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว 

  3. ท้ังน้ีจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีพิจารณาแลว

เสร็จ 

4. สําหรับพืชเศรษฐกิจ ใชระยะเวลาท้ังส้ิน ไมเกิน 40 วันทําการ พืชอ่ืน  ๆใชระยะเวลาท้ังส้ิน ไมเกิน 

4 วันทําการ 

 

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

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบริการ 

(หมายเหตุ: -)  

สํานักงานเกษตรอําเภอ/สํานักงานเกษตรเขต(กทม.)/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวัน 

จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ

กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก

เท่ียง) 

 

 

 

 



ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนินการรวม : 40 วันทําการ 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เกษตรกรยืน่แบบคํารองขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรที่

กรอกขอมูลครบถวนสมบูรณพรอมการรับรองเอกสาร

เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวน สมบูรณของ

ขอมูลและเอกสาร 

(หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ สํานักงานเกษตรอําเภอ/

สํานักงานเกษตรเขต (กทม.)) 

(หมายเหตุ: (- การรับข้ึนทะเบียนและตรวจสอบ

เอกสารใชระยะ 

เวลาใหบริการ 20 นาที/ราย และเจาหนาท่ีรับข้ึน

ทะเบียนรวบรวมเอกสารเสนอเจาหนาท่ีตรวจสอบ

เอกสารภายในวันถดัไป))  

1 วันทําการ - 

 

2) การพิจารณา 

2.1 เจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด ความ

ถูกตองของขอมูลการถือครองท่ีดิน 

2.2 เจาหนาท่ีดําเนินการรวบรวมขอมูลเกษตรกร 

บันทึกขอมูลเขาสูระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร

และจัดทําขอมูลของเกษตรกร เพ่ือเตรียมแผน

ตรวจสอบพ้ืนที่จริง โดยจัดกลุมตรวจสอบพ้ืนท่ีตาม

สถานท่ีตั้งแปลง   

2.3 เจาหนาท่ีดําเนินการนัดหมายเกษตรกรและลง

ตรวจสอบพ้ืนที่จริง และยืนยันตามถูกตองของขอมูลใน

พ้ืนท่ีโดยการตรวจสอบ พิกัด GPS ชนิด / พันธุพืช / 

38 วันทําการ - 

 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผดิชอบ 

เน้ือท่ีปลูก 

(หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ สํานักงานเกษตรอําเภอ/

สํานักงานเกษตรเขต (กทม.)) 

(หมายเหตุ: (- กรณีพืชเศรษฐกิจ จดัพิมพรายช่ือผูท่ีขอ

ข้ึนทะเบียนสงใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรภายใน 

7 วันทําการ 

- กรณีพืชอื่น  ๆใหนับระยะเวลาในข้ันตอนน้ี 2 วันทํา

การ   

และรอพิมพขอมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรภายใน 

วันทําการถดัไป ไมตองตรวจสอบพ้ืนท่ีจริง 

- เจาหนาท่ีจะแจงกําหนดการตรวจสอบแปลงให

เกษตรกรทราบกอนวันท่ีแจงวาจะเก็บเกี่ยวโดย

ตรวจสอบเฉพาะพืชเศรษฐกิจท่ีกําหนดเทาน้ัน 

(เจาหนาท่ีจะแจงกําหนดการตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงให

เกษตรกรทราบภายในเวลา 30 วันทําการ 

- ใชเวลาในการตรวจสอบพ้ืนที่จริง ภายใน 1 วันทํา

การ))  

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ

เจาหนาท่ีเสนอนายทะเบียนลงนามในสมุดทะเบียน

เกษตรกร 

(หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ สํานักงานเกษตรอําเภอ/

สํานักงานเกษตรเขต (กทม.)) 

(หมายเหตุ: (- การจัดพิมพสมุดทะเบียนเกษตรกรใช

ระยะเวลา 15 นาที/ราย และรวบรวมเสนอนาย

ทะเบียน))  

1 วันทําการ - 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

แบบคาํขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01) 

ฉบบัจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

บัตรประจาํตวัประชาชน 

ฉบบัจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

สมุดทะเบียนบาน 

ฉบบัจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หลักฐานแสดงสิทธกิารถอืครองที่ดนิ 

ฉบบัจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนังสือมอบอํานาจ 

ฉบบัจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

สมุดทะเบียนเกษตรกร 

ฉบบัจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 



 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

7) 

 

รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว 

ฉบบัจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) ไมมีคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนาํบริการ 

1) กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ สํานักงานเลขานุการกรม กรมสงเสริมการเกษตร 

(หมายเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท 025793669))  

2) สํานักงานเกษตรจังหวัด (ท่ีสํานักงานเกษตรอาํเภอนัน้สังกดัอยู) 

(หมายเหตุ: -)  

3) สํานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (ท่ีสํานักงานเกษตรเขตน้ันสังกัดอยู) 

(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

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

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

 

 



 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

1) แบบคําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01) 

(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหต ุ

- 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ 

www.info.go.th 

วันท่ีคูมือมีผลบังคับใช: 25/08/2558 


