
1/6 
 

คู่มือสาํหรับประชาชน: การขึน้ทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนําแปลงเดมิมาขึน้ทะเบียนด้วยตนเอง ณ 

สาํนักงานเกษตรอาํเภอ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กรมสง่เสริมการเกษตร 

กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขึน้ทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนําแปลงเดมิมาขึน้ทะเบียนด้วยตนเอง ณ สํานกังาน

เกษตรอําเภอ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กรมสง่เสริมการเกษตร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึน้ทะเบียน  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ว่าดว้ยการข้ึนทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 

2554 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขึน้ทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนําแปลงเดมิมาขึน้

ทะเบียนด้วยตนเอง ณ สํานกังานเกษตรอําเภอ 19/05/2558 10:57  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ สํานกังานเกษตรอําเภอ/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึน้ทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจกรรมการเกษตร เป็นอาชีพหลกั หรือรองก็ได้ 

2. ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตวัแทนมาขอขึน้ทะเบียนได้เพียง 1 คน 

3. เกษตรกรต้องบรรลนิุตภิาวะ และมีสญัชาตไิทย กรณีเป็นนิตบิคุคล จะต้องมีการมอบหมายตวัแทนมาขึน้ทะเบียน 

4. รับขึน้ทะเบียนใหมเ่ฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีเอกสารสทิธ์ิหรือพืน้ท่ีของทางราชการ/เอกชน ท่ีมีหนงัสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์เท่านัน้ 

5. ผู้ขอขึน้ทะเบียนใหม ่หรือเพิ่มแปลงใหม ่ให้ไปย่ืนเอกสารท่ีสํานกังานเกษตรอําเภอท่ีตัง้แปลงท่ีดนิท่ีทํากิจกรรมอยู ่

หากมีแปลงท่ีทํากิจกรรมหลายพืน้ท่ี หลายการปกครอง ให้ไปย่ืนท่ีสํานกังานเกษตรอําเภอท่ีตัง้แปลงหลกั 

6. ผู้ขอขึน้ทะเบียน ต้องมีพยานแปลงข้างเคียงหรือผู้ นําชมุชนในพืน้ท่ีตัง้แปลง รับรองการใช้ประโยชน์ท่ีดนิและการจดัทํา

กิจกรรมการเกษตร โดยต้องลงลายมือช่ือเป็นพยาน กําหนดให้ระบตํุาแหน่งกรณีพยานเป็นผู้ นําชมุชน 

7. เกษตรกรท่ีปลกูพืชเศรษฐกิจท่ีกรมสง่เสริมการเกษตรกําหนดจะต้องมีการตรวจสอบ ดงันี ้

    7.1 หากเกษตรกรเพาะปลกูพืชชนิดเดมิในแปลงเดมิท่ีเคยขึน้ทะเบียนไว้(เนือ้ท่ีปลกูไมเ่กินของเดมิ) จะมีการตรวจสอบ

โดยนํารายช่ือและรายละเอียดการเพาะปลกูไปตดิประกาศเพ่ือให้ตรวจสอบโดยชมุชน 

   7.2 หากเกษตรกรเพาะปลกูพืชในแปลงใหมซ่ึง่ยงัไมเ่คยขึน้ทะเบียนไว้ จะมีการตรวจสอบพืน้ท่ีจริงโดยเจ้าหน้าท่ี

สง่เสริมการเกษตรท่ีได้รับมอบหมาย 

ทัง้นี ้พืชเศรษฐกิจท่ีต้องตรวจสอบในปี 2558 ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ มนัสําปะหลงั อ้อยโรงงาน สปัปะรดและปาล์มนํา้มนั 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เกษตรกรย่ืนแบบคําร้องขอ

ขึน้ทะเบียนเกษตรกร 

ท่ีกรอกข้อมลูครบถ้วน

สมบรูณ์พร้อมการรับรอง

เอกสารเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความครบถ้วน 

สมบรูณ์ของข้อมลูและ

เอกสาร 
 

1 วนัทําการ - (- การรับขึน้

ทะเบียนและ

ตรวจสอบเอกสาร

ใช้ระยะเวลา

ให้บริการ 20 

นาที/ราย และ

เจ้าหน้าท่ีรับขึน้

ทะเบียนรวบรวม

เอกสารเสนอ

เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบเอกสาร

ภายในวนัถดัไป) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

2.1 เจ้าหน้าท่ีพิจารณา

ตรวจสอบรายละเอียด 

ความถกูต้องของข้อมลู 

การถือครองท่ีดนิ    

2.2 เจ้าหน้าท่ีดําเนินการ

รวบรวมข้อมลูเกษตรกร 

บนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ

โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร

และจดัทําข้อมลูของ

เกษตรกร เพ่ือตดิประกาศ 

ให้ชมุชนตรวจสอบ   

2.3 ดําเนินการตดิประกาศ

ให้ชมุชนตรวจสอบ 
 

11 วนัทําการ - (- การบนัทกึ

ข้อมลูเข้าสูร่ะบบ

ใช้ระยะเวลา 15 

นาที/ราย 

- พืชอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่

พืชเศรษฐกิจ ให้

นบัระยะเวลาใน

ขัน้ตอนนี ้1 วนั  

และรอพิมพ์ข้อมลู

ลงในสมดุทะเบียน

เกษตรกรภายใน

วนัถดัไปไมต้่อง

พิมพ์ข้อมลู

เกษตรกรไปตดิ

ประกาศเพ่ือให้

ชมุชนตรวจสอบ 

- แปลงท่ีปลกูพืช

เศรษฐกิจท่ี

กําหนดนัน้ 

เจ้าหน้าท่ีจะพิมพ์

ข้อมลูไปตดิ

ประกาศเพ่ือให้

ชมุชนตรวจสอบ

สปัดาห์ละ 1 ครัง้ 

) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าหน้าท่ีเสนอนาย

ทะเบียนลงนามในสมดุ

ทะเบียนเกษตรกร 
 

1 วนัทําการ - (- จดัพิมพ์สมดุ

ทะเบียนเกษตรกร 

15 นาที/ราย 

- ตรวจสอบ

ความถกูต้อง

ครบถ้วนของ

ข้อมลูในสมดุ

ทะเบียนเกษตรกร

เพ่ือสง่ให้

เจ้าหน้าท่ีสง่เสริม

การเกษตร 

ภายในวนัทําการ

ถดัไป 

) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 13 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 1 0 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอขึน้

ทะเบียน

เกษตรกร (แบบ 

ทบก.01) 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 
สมดุทะเบียน

บ้าน 

- 1 0 ฉบบั - 

3) 

หลกัฐานแสดง

สทิธิการถือครอง

ท่ีดนิ 

- 1 1 ฉบบั - 

4) 
หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 
สมดุทะเบียน

เกษตรกร 

- 1 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กลุม่ช่วยอํานวยการและประสานราชการ สํานกังานเลขานกุารกรม กรมสง่เสริม

การเกษตร 

หมายเหตุ ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ 025793669) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอขึน้ทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01) 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พมิพ์ 22/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย มนชัญา อทุยัฉาย 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


