
คู่มอืส ำหรบัประชำชน : กำรข ึน้ทะเบยีนเกษตรกร กรณีเกษตรกรน ำแปลงใหม่มำข ึน้ทะเบยีนดว้ย

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

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรย ืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ครัวเรอืนเกษตรกรผูข้อขึน้ทะเบยีนจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบกจิกรรมกำรเกษตร เป็นอำชพีหลัก หรอืรองกไ็ด ้

 

2. ครัวเรอืนเกษตรกร 1 ครัวเรอืน จะมตัีวแทนมำขอขึน้ทะเบียนไดเ้พียง 1 คน 

 

3. เกษตรกรตอ้งบรรลุนติภิำวะ และมสัีญชำตไิทย กรณีเป็นนิตบิุคคล จะตอ้งมกีำรมอบหมำยตัวแทนมำขึน้ทะเบยีน 

 

4. ผูข้อขึน้ทะเบยีนใหม่ หรอืเพิม่แปลงใหม่ ใหไ้ปยืน่เอกสำรทีส่ ำนักงำนเกษตรอ ำเภอทีตั่ง้แปลงทีด่ินที่ท ำกจิกรรมอยู่ หำกมี

แปลงทีท่ ำกจิกรรมหลำยพืน้ที ่หลำยกำรปกครอง ใหไ้ปยืน่ทีส่ ำนักงำนเกษตรอ ำเภอทีตั่ง้แปลงหลัก 

 

5. ผูข้อขึน้ทะเบยีน ตอ้งมพียำนแปลงขำ้งเคียงหรอืผูน้ ำชุมชนในพืน้ทีตั่ง้แปลง รับรองกำรใชป้ระโยชนท์ีด่นิและกำรจัดท ำ

กจิกรรมกำรเกษตร โดยตอ้งลงลำยมอืชือ่เป็นพยำน ก ำหนดใหร้ะบุต ำแหน่งกรณีพยำนเป็นผูน้ ำชุมชน 

 

6. เกษตรกรทีป่ลูกพชืเศรษฐกจิทีก่รมส่งเสรมิกำรเกษตรก ำหนดจะตอ้งมกีำรตรวจสอบ ดังนี้ 

 

 6.1 หำกเกษตรกรเพำะปลูกพชืชนดิเดมิในแปลงเดมิทีเ่คยขึน้ทะเบยีนไว (้เนือ้ทีป่ลูกไม่เกนิของเดมิ) จะมกีำรตรวจสอบโดยน ำ

รำยชือ่และรำยละเอยีดกำรเพำะปลูกไปติดประกำศเพือ่ใหต้รวจสอบโดยชุมชน 

 

 6.2 หำกเกษตรกรเพำะปลูกพชืในแปลงใหม่ซึง่ยังไม่เคยขึ้นทะเบยีนไว ้จะมกีำรตรวจสอบพืน้ทีจ่รงิโดยเจำ้หนำ้ทีส่่งเสรมิ

กำรเกษตรทีไ่ดร้ับมอบหมำย 

 

หมำยเหตุ : 

 

1. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพจิำรณำไม่ครบถว้น หรอืไม่ถกูตอ้ง และไม่อำจแกไ้ข เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงบันทกึควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอ

ด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูร้ับค ำขอจะด ำเนินกำรคนืค ำขอ

และเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

 

2. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำน ตำมคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แต่เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นถูกตอ้งตำมทีร่ะบุไวใ้นคู่มอื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. ทัง้นีจ้ะมกีำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 

 

4. ส ำหรับพชืเศรษฐกจิ ใชร้ะยะเวลำทัง้สิน้ ไม่เกนิ 40 วันท ำกำร พชือืน่ๆ ใชร้ะยะเวลำทัง้สิน้ ไม่เกนิ 4 วันท ำกำร 

  
 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ/ส ำนักงำนเกษตรเขต(กทม.)/ตดิต่อดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 40 วันท ำกำร 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เกษตรกรยืน่แบบค ำรอ้งขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกรทีก่รอกขอ้มูล
ครบถว้นสมบูรณ์พรอ้มกำรรบัรองเอกสำรเพือ่ใหเ้จำ้หนำ้ที่
ตรวจสอบควำมครบถว้น สมบูรณ์ของขอ้มูลและเอกสำร 
(หน่วยงำนผูร้ับผดิชอบ คอื ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ/ส ำนักงำน

เกษตรเขต (กทม.)) 
(หมำยเหตุ: (- กำรรับขึน้ทะเบยีนและตรวจสอบเอกสำรใชร้ะยะ 
เวลำใหบ้รกิำร 20 นำท/ีรำย และเจำ้หนำ้ทีร่ับขึน้ทะเบยีน
รวบรวมเอกสำรเสนอเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรภำยในวันถัดไป 
))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ
เถนิ 

 

2) กำรพจิำรณำ 
2.1 เจำ้หนำ้ทีพ่จิำรณำตรวจสอบรำยละเอียด ควำมถูกตอ้งของ
ขอ้มูลกำรถอืครองทีด่นิ 
2.2 เจำ้หนำ้ทีด่ ำเนนิกำรรวบรวมขอ้มูลเกษตรกร บันทกึขอ้มูล
เขำ้สู่ระบบโปรแกรมทะเบยีนเกษตรกรและจัดท ำขอ้มูลของ

เกษตรกร เพือ่เตรยีมแผนตรวจสอบพืน้ทีจ่รงิ โดยจัดกลุ่ม
ตรวจสอบพืน้ทีต่ำมสถำนทีตั่ง้แปลง   
2.3 เจำ้หนำ้ทีด่ ำเนนิกำรนัดหมำยเกษตรกรและลงตรวจสอบ
พืน้ทีจ่รงิ และยนืยันตำมถูกตอ้งของขอ้มูลในพืน้ทีโ่ดยกำร
ตรวจสอบ พกิัด GPS ชนดิ / พันธุ์พชื / เนือ้ทีป่ลูก 
(หน่วยงำนผูร้ับผดิชอบ คอื ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ/ส ำนักงำน

เกษตรเขต (กทม.)) 
(หมำยเหตุ: (- กรณีพชืเศรษฐกจิ จัดพมิพร์ำยชือ่ผูท้ีข่อขึน้
ทะเบยีนสง่ใหนั้กวชิำกำรสง่เสรมิกำรเกษตรภำยใน 7 วันท ำกำร 
- กรณีพชือืน่ๆ ใหนั้บระยะเวลำในขัน้ตอนนี ้2 วันท ำกำร   
และรอพมิพข์อ้มูลลงในสมุดทะเบยีนเกษตรกรภำยใน 
วันท ำกำรถัดไป ไม่ตอ้งตรวจสอบพืน้ทีจ่รงิ 
- เจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ก ำหนดกำรตรวจสอบแปลงใหเ้กษตรกรทรำบ
ก่อนวันทีแ่จง้ว่ำจะเก็บเกีย่วโดยตรวจสอบเฉพำะพชืเศรษฐกจิที่
ก ำหนดเท่ำนัน้ (เจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ก ำหนดกำรตรวจสอบพืน้ทีจ่รงิ
ใหเ้กษตรกรทรำบภำยในเวลำ 30 วันท ำกำร 
- ใชเ้วลำในกำรตรวจสอบพืน้ทีจ่รงิ ภำยใน 1 วันท ำกำร))  

38 วันท ำกำร ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ
เถนิ 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
เจำ้หนำ้ทีเ่สนอนำยทะเบียนลงนำมในสมุดทะเบียนเกษตรกร 
(หน่วยงำนผูร้ับผดิชอบ คอื ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ/ส ำนักงำน
เกษตรเขต (กทม.)) 

(หมำยเหตุ: (- กำรจัดพมิพส์มุดทะเบยีนเกษตรกรใชร้ะยะเวลำ 
15 นำท/ีรำย และรวบรวมเสนอนำยทะเบยีน))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ
เถนิ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอข ึน้ทะเบยีนเกษตรกร (แบบ ทบก.01) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

สมุดทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหตุ - 

4) 
 

หลกัฐำนแสดงสทิธกิำรถอืครองทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหตุ - 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหตุ - 

- 

6) 
 

สมุดทะเบยีนเกษตรกร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหตุ - 

- 

7) 
 

รูปถำ่ย ขนำด 1 นิว้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหตุ: -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  
 

 

ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุ่มช่วยอ ำนวยกำรและประสำนรำชกำร ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมส่งเสรมิกำรเกษตร 
(หมำยเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศัพท ์025793669))  

2) ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด (ทีส่ ำนักงำนเกษตรอ ำเภอนัน้สังกัดอยู่) 
(หมำยเหตุ: -)  

3) ส ำนักงำนเกษตรกรุงเทพมหำนคร (ทีส่ ำนักงำนเกษตรเขตนัน้สังกัดอยู่) 
(หมำยเหตุ: -)  

4) ศูนยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ำขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกร (แบบ ทบก.01) 
(หมำยเหตุ: -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขึน้ทะเบยีนเกษตรกร กรณีเกษตรกรน ำแปลงใหม่มำขึน้ทะเบยีนดว้ยตนเอง ณ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ/

ส ำนักงำนเกษตรเขต(กทม.)  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมส่งเสรมิกำรเกษตร กรมส่งเสรมิกำรเกษตร กรมส่งเสรมิกำรเกษตร 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: ขึน้ทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง : 

  
1)ระเบยีบคณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ว่ำดว้ยกำรขึ้นทะเบยีนเกษตรกร พ.ศ. 2554  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สังคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมภิำค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไม่ม ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีสุ่ด 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรขึน้ทะเบยีนเกษตรกร กรณีเกษตรกรน ำแปลงใหม่มำขึน้ทะเบียนดว้ยตนเอง ณ ส ำนักงำน

เกษตรอ ำเภอ/ส ำนักงำนเกษตรเขต(กทม.) ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเถนิ 
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