
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีนเกษตรกร กรณีเกษตรกรน ำแปลงเดมิมำขึน้ทะเบยีนดว้ย

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

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ครัวเรอืนเกษตรกรผูข้อขึน้ทะเบยีนจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบกจิกรรมการเกษตร เป็นอาชพีหลัก หรอืรองก็ได ้

2. ครัวเรอืนเกษตรกร 1 ครัวเรอืน จะมตีวัแทนมาขอขึน้ทะเบยีนไดเ้พยีง 1 คน 

3. เกษตรกรตอ้งบรรลนุติภิาวะ และมสีญัชาตไิทย กรณีเป็นนติบิคุคล จะตอ้งมกีารมอบหมายตวัแทนมาขึน้ทะเบยีน 

4. ผูข้อขึน้ทะเบยีนใหม ่หรอืเพิม่แปลงใหม ่ใหไ้ปยืน่เอกสารทีส่ านักงานเกษตรอ าเภอทีต่ัง้แปลงทีด่นิทีท่ ากจิกรรมอยู ่หากมี

แปลงทีท่ ากจิกรรมหลายพืน้ที ่หลายการปกครอง ใหไ้ปยืน่ทีส่ านักงานเกษตรอ าเภอทีต่ัง้แปลงหลกั 

5. ผูข้อขึน้ทะเบยีน ตอ้งมพียานแปลงขา้งเคยีงหรอืผูน้ าชมุชนในพืน้ทีต่ัง้แปลง รับรองการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและการจัดท า

กจิกรรมการเกษตร โดยตอ้งลงลายมอืชือ่เป็นพยาน ก าหนดใหร้ะบตุ าแหน่งกรณีพยานเป็นผูน้ าชมุชน 

6. เกษตรกรทีป่ลกูพชืเศรษฐกจิทีก่รมสง่เสรมิการเกษตรก าหนดจะตอ้งมกีารตรวจสอบ ดงันี้ 

 6.1 หากเกษตรกรเพาะปลกูพชืชนดิเดมิในแปลงเดมิทีเ่คยขึน้ทะเบยีนไว(้เนือ้ทีป่ลกูไมเ่กนิของเดมิ) จะมกีารตรวจสอบโดยน า

รายชือ่และรายละเอยีดการเพาะปลกูไปตดิประกาศเพือ่ใหต้รวจสอบโดยชมุชน 

 6.2 หากเกษตรกรเพาะปลกูพชืในแปลงใหมซ่ึง่ยังไมเ่คยขึน้ทะเบยีนไว ้จะมกีารตรวจสอบพืน้ทีจ่รงิโดยเจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิ

การเกษตรทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

 

หมายเหต ุ: 

 

1. กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้น หรอืไมถู่กตอ้ง และไม่อาจแกไ้ข เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลกัฐาน ร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอ

และเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ทัง้นี ้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนัท าการนับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

4. ส าหรับพชืเศรษฐกจิ ใชร้ะยะเวลาทัง้ส ิน้ ไมเ่กนิ 13 วนัท าการ พชือืน่ๆ ใชร้ะยะเวลาทัง้ส ิน้ ไมเ่กนิ 4 วนัท าการ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานเกษตรอ าเภอ/ส านักงานเกษตรเขต(กทม.)/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

  



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 13 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เกษตรกรยืน่แบบค ารอ้งขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกร 

ทีก่รอกขอ้มลูครบถว้นสมบรูณ์พรอ้มการรับรองเอกสารเพือ่ให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์ของขอ้มลูและ
เอกสาร 

(หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื ส านักงานเกษตรอ าเภอ/ส านักงาน
เกษตรเขต (กทม.)) 

(หมายเหต:ุ (- การรับขึน้ทะเบยีนและตรวจสอบเอกสารใช ้
ระยะเวลาใหบ้รกิาร 20 นาท/ีราย และเจา้หนา้ทีรั่บขึน้ทะเบยีน
รวบรวมเอกสารเสนอเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารภายในวนั
ถัดไป))  

1 วนัท าการ - 
 

2) กำรพจิำรณำ 

2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายละเอยีด 

ความถกูตอ้งของขอ้มลู 
การถอืครองทีด่นิ    

2.2 เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการรวบรวมขอ้มลูเกษตรกร บนัทกึขอ้มลู
เขา้สูร่ะบบโปรแกรมทะเบยีนเกษตรกรและจัดท าขอ้มลูของ

เกษตรกร เพือ่ตดิประกาศ 

ใหช้มุชนตรวจสอบ   
2.3 ด าเนนิการตดิประกาศใหช้มุชนตรวจสอบ 

(หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื ส านักงานเกษตรอ าเภอ/ส านักงาน
เกษตรเขต (กทม.)) 

(หมายเหต:ุ (- การบนัทกึขอ้มูลเขา้สูร่ะบบใชร้ะยะเวลา 15 
นาท/ีราย 

- พชือืน่ๆ ทีไ่มใ่ชพ่ชืเศรษฐกจิ ใหนั้บระยะเวลาในขัน้ตอนนี ้2 

วนัท าการ  และรอพมิพข์อ้มูลลงในสมดุทะเบยีนเกษตรกรภายใน
วนัถัดไปไมต่อ้งพมิพข์อ้มลูเกษตรกรไปตดิประกาศเพือ่ใหช้มุชน
ตรวจสอบ 
 

- แปลงทีป่ลกูพชืเศรษฐกจิทีก่ าหนดนัน้ เจา้หนา้ทีจ่ะพมิพข์อ้มลู
ไปตดิประกาศเพือ่ใหช้มุชนตรวจสอบสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
))  

11 วนัท าการ - 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้หนา้ทีเ่สนอนายทะเบยีนลงนามในสมดุทะเบยีนเกษตรกร 
(หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื ส านักงานเกษตรอ าเภอ/ส านักงาน

เกษตรเขต (กทม.)) 
(หมายเหต:ุ (- จัดพมิพส์มดุทะเบยีนเกษตรกร 15 นาท/ีราย 

- ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในสมดุทะเบยีน
เกษตรกรเพือ่สง่ใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่เสรมิการเกษตร 
))  

1 วนัท าการ - 

 

 

  



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 ุ- 

กรมการปกครอง 

3) 

 

สมุดทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

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 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่ชว่ยอ านวยการและประสานราชการ ส านักงานเลขานุการกรม กรมสง่เสรมิการเกษตร 

(หมายเหต:ุ ( 2143/1 ถนน พหลโยธนิ เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์025793669))  

2) ส านักงานเกษตรจังหวดั (ทีส่ านักงานเกษตรอ าเภอนัน้สงักดัอยู)่ 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (ทีส่ านักงานเกษตรเขตนัน้สงักัดอยู่) 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

  



แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกร (แบบ ทบก.01) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 25/08/2558 

http://www.info.go.th/

