
คู่มอืส าหรบัประชาชน : การข ึน้ทะเบยีนเกษตรกรกรณีเกษตรกรน าแปลงเดมิมาข ึน้ทะเบยีนดว้ย

ตนเองณส านกังานเกษตรอ าเภอ/ส านกังานเกษตรเขต(กทม.) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :ส านักงานเกษตรอ าเภอเมอืงสมุทรสงครามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการย ืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1. ครัวเรอืนเกษตรกรผูข้อขึน้ทะเบยีนจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบกจิกรรมการเกษตรเป็นอาชพีหลักหรอืรองก็ได ้

 

2. ครัวเรอืนเกษตรกร 1 ครัวเรอืนจะมตัีวแทนมาขอขึน้ทะเบยีนไดเ้พยีง 1 คน 

 

3. เกษตรกรตอ้งบรรลุนติภิาวะและมสัีญชาตไิทยกรณีเป็นนติบิุคคลจะตอ้งมกีารมอบหมายตัวแทนมาขึน้ทะเบยีน  

 

4. ผูข้อขึน้ทะเบยีนใหม่หรอืเพิม่แปลงใหม่ใหไ้ปยืน่เอกสารทีส่ านักงานเกษตรอ าเภอทีตั่ง้แปลงทีด่นิทีท่ ากจิกรรมอยู่หากมแีปลง

ทีท่ ากจิกรรมหลายพืน้ทีห่ลายการปกครองใหไ้ปยืน่ทีส่ านักงานเกษตรอ าเภอทีตั่ง้แปลงหลัก  

 

5. ผูข้อขึน้ทะเบยีนตอ้งมพียานแปลงขา้งเคยีงหรอืผูน้ าชุมชนในพืน้ทีตั่ง้แปลงรับรองการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและการจัดท ากจิกรรม

การเกษตรโดยตอ้งลงลายมอืชือ่เป็นพยานก าหนดใหร้ะบุต าแหน่งกรณีพยานเป็นผูน้ าชุมชน  

 

6. เกษตรกรทีป่ลูกพชืเศรษฐกจิทีก่รมส่งเสรมิการเกษตรก าหนดจะตอ้งมกีารตรวจสอบดังนี ้

 

 6.1 หากเกษตรกรเพาะปลูกพชืชนดิเดมิในแปลงเดมิทีเ่คยขึน้ทะเบยีนไว ้(เนือ้ทีป่ลูกไม่เกนิของเดมิ) จะมกีารตรวจสอบโดยน า

รายชือ่และรายละเอยีดการเพาะปลูกไปตดิประกาศเพือ่ใหต้รวจสอบโดยชุมชน  

 

 6.2 หากเกษตรกรเพาะปลูกพชืในแปลงใหม่ซึง่ยังไม่เคยขึน้ทะเบยีนไวจ้ะมกีารตรวจสอบพืน้ทีจ่รงิโดยเจา้หนา้ทีส่่งเสรมิ

การเกษตรทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

 

หมายเหตุ : 

 

1. กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูร้ับค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไม่ด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูร้ับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอ

และเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

2. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นคู่มอื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ  

 

4. ส าหรับพชืเศรษฐกจิใชร้ะยะเวลาทัง้สิน้ไม่เกนิ 13 วันท าการพชือืน่ๆใชร้ะยะเวลาทัง้สิน้ไม่เกนิ 4 วันท าการ 

 
 

ช่องทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมอืงสมุทรสงคราม/ตดิต่อดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

 

 

 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :13 วันท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เกษตรกรยืน่แบบค ารอ้งขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกร 
ทีก่รอกขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์พรอ้มการรับรองเอกสารเพือ่ให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลและเอกสาร  

(หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืส านักงานเกษตรอ าเภอเมอืง
สมุทรสงคราม) 
(หมายเหตุ: (- การรับขึน้ทะเบยีนและตรวจสอบเอกสารใช ้
ระยะเวลาใหบ้รกิาร 20 นาที/รายและเจา้หนา้ทีร่ับขึน้ทะเบยีน
รวบรวมเอกสารเสนอเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารภายในวัน
ถัดไป)) 

1 วันท าการ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมอืงสมุทรสงคราม 

 

2) การพจิารณา 
2.1 เจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายละเอยีด 
ความถูกตอ้งของขอ้มูล 
การถอืครองทีด่นิ 

2.2 เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการรวบรวมขอ้มูลเกษตรกรบันทกึขอ้มูล
เขา้สู่ระบบโปรแกรมทะเบยีนเกษตรกรและจัดท าขอ้มูลของ
เกษตรกรเพือ่ตดิประกาศ 
ใหชุ้มชนตรวจสอบ 
2.3 ด าเนนิการตดิประกาศใหชุ้มชนตรวจสอบ 
(หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืส านักงานเกษตรอ าเภอเมอืง

สมุทรสงคราม) 
(หมายเหตุ: (- การบันทกึขอ้มูลเขา้สูร่ะบบใชร้ะยะเวลา 15 
นาท/ีราย 
- พชือืน่ๆทีไ่ม่ใชพ่ชืเศรษฐกจิใหนั้บระยะเวลาในขัน้ตอนนี ้2 วัน
ท าการและรอพมิพข์อ้มูลลงในสมุดทะเบยีนเกษตรกรภายในวัน
ถัดไปไม่ตอ้งพมิพข์อ้มูลเกษตรกรไปตดิประกาศเพือ่ใหชุ้มชน
ตรวจสอบ 
 
- แปลงทีป่ลูกพชืเศรษฐกจิทีก่ าหนดนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะพมิพข์อ้มูล
ไปตดิประกาศเพือ่ใหชุ้มชนตรวจสอบสปัดาหล์ะ 1 ครัง้)) 

11 วันท าการ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมอืงสมุทรสงคราม 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ทีเ่สนอนายทะเบยีนลงนามในสมุดทะเบยีนเกษตรกร  
(หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืส านักงานเกษตรอ าเภอ
สมุทรสงคราม) 
(หมายเหตุ: (- จัดพมิพส์มุดทะเบยีนเกษตรกร 15 นาท/ีราย 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในสมุดทะเบยีน
เกษตรกรเพือ่สง่ใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่เสรมิการเกษตร)) 

1 วันท าการ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมอืงสมุทรสงคราม 

 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

แบบค าขอข ึน้ทะเบยีนเกษตรกร (แบบทบก.01) 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

3) 
 

สมุดทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หลกัฐานแสดงสทิธกิารถอืครองทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

สมุดทะเบยีนเกษตรกร 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

7) 

 

รูปถา่ยขนาด 1 นิว้ 

ฉบบัจรงิ1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
 

ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) กลุ่มช่วยอ านวยการและประสานราชการส านักงานเลขานุการกรมกรมส่งเสรมิการเกษตร  
(หมายเหตุ: ( 2143/1 ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท ์025793669)) 

2) ส านักงานเกษตรจังหวัด (ทีส่ านักงานเกษตรอ าเภอนัน้สังกัดอยู่) 
(หมายเหตุ: -) 

3) ส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (ทีส่ านักงานเกษตรเขตนัน้สังกัดอยู่) 
(หมายเหตุ: -) 

4) ศูนยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกร (แบบทบก.01) 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 



 

ชือ่กระบวนงาน:การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรกรณีเกษตรกรน าแปลงเดมิมาขึน้ทะเบยีนดว้ยตนเองณส านักงานเกษตรอ าเภอ /

ส านักงานเกษตรเขต(กทม.) 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมส่งเสรมิการเกษตรกรมส่งเสรมิการเกษตรกรมส่งเสรมิการเกษตร 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: ขึน้ทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง : 

 
1)ระเบยีบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าดว้ยการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรพ .ศ. 2554 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคัญดา้นเศรษฐกจิ/สังคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ส่วนกลาง, ส่วนภูมภิาค 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:ไม่ม ี

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีสุ่ด 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรกรณีเกษตรกรน าแปลงเดมิมาขึน้ทะเบยีนดว้ยตนเองณส านักงาน

เกษตรอ าเภอเมอืงสมุทรสงคราม 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูย์กลางขอ้มูลคูม่ือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่ือ: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


