คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มำขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจกรรมกำรเกษตร เป็นอำชีพหลัก หรือรองก็ได้
2. ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมำขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน
3. เกษตรกรต้องบรรลุนิติภำวะ และมีสัญชำติไทย กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีกำรมอบหมำยตัวแทนมำขึ้น
ทะเบียน
4. ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่ หรือเพิ่มแปลงใหม่ ให้ไปยื่นเอกสำรที่สำนักงำนเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ดินที่ทำกิจกรรม
อยู่ หำกมีแปลงที่ทำกิจกรรมหลำยพื้นที่ หลำยกำรปกครอง ให้ไปยื่นที่สำนักงำนเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลัก
5. ผู้ขอขึน้ ทะเบียน ต้องมีพยำนแปลงข้ำงเคียงหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ตั้งแปลง รับรองกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและ
กำรจัดทำกิจกรรมกำรเกษตร โดยต้องลงลำยมือชื่อเป็นพยำน กำหนดให้ระบุตำแหน่งกรณีพยำนเป็นผู้นำชุมชน
6. เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรกำหนดจะต้องมีกำรตรวจสอบ ดังนี้
6.1 หำกเกษตรกรเพำะปลูกพืชชนิดเดิมในแปลงเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนไว้(เนื้อที่ปลูกไม่เกินของเดิม) จะมีกำร
ตรวจสอบโดยนำรำยชื่อและรำยละเอียดกำรเพำะปลูกไปติดประกำศเพื่อให้ตรวจสอบโดยชุมชน
6.2 หำกเกษตรกรเพำะปลูกพืชในแปลงใหม่ซึ่งยังไม่เคยขึ้นทะเบียนไว้ จะมีกำรตรวจสอบพื้นที่จริงโดยเจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมกำรเกษตรที่ได้รับมอบหมำย
หมำยเหตุ :
1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อม
กำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
4. สำหรับพืชเศรษฐกิจ ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้น ไม่เกิน 40 วันทำกำร พืชอื่นๆ ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้น ไม่เกิน 4 วันทำกำร

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน เลขที่..-...หมู่ที่..4. ตำบล..ห้วยเกตุ..
อำเภอ.ตะพำนหิน......จังหวัดพิจิตร
เบอร์โทรศัพท์...056-623404........
e-mail……taphanhin@doae.go.th……………….
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :40 วันทำกำร
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เกษตรกรยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมกำรรับรองเอกสำรเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบควำมครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสำร
(หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
(หมำยเหตุ: (- กำรรับขึ้นทะเบียนและตรวจสอบเอกสำรใช้
ระยะ
เวลำให้บริกำร 20 นำที/รำย และเจ้ำหน้ำที่รับขึ้นทะเบียน
รวบรวมเอกสำรเสนอเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรภำยในวัน
ถัดไป)
2)

การพิจารณา
2.1 เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำตรวจสอบรำยละเอียด ควำมถูกต้อง
ของข้อมูลกำรถือครองที่ดิน
2.2 เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเกษตรกร บันทึกข้อมูล
เข้ำสู่ระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกรและจัดทำข้อมูลของ
เกษตรกร เพื่อเตรียมแผนตรวจสอบพื้นที่จริง โดยจัดกลุ่ม
ตรวจสอบพื้นที่ตำมสถำนที่ตั้งแปลง
2.3 เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรนัดหมำยเกษตรกรและลงตรวจสอบ
พื้นที่จริง และยืนยันตำมถูกต้องของข้อมูลในพื้นที่โดยกำร
ตรวจสอบ พิกัด GPS ชนิด / พันธุ์พืช / เนื้อที่ปลูก
(หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
(หมำยเหตุ: (- กรณีพืชเศรษฐกิจ จัดพิมพ์รำยชื่อผู้ที่ขอขึ้น
ทะเบียนส่งให้นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรภำยใน 7 วันทำ
กำร

ระยะเวลา
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

38 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

- กรณีพืชอื่นๆ ให้นับระยะเวลำในขั้นตอนนี้ 2 วันทำกำร
และรอพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรภำยใน
วันทำกำรถัดไป ไม่ต้องตรวจสอบพื้นที่จริง
- เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งกำหนดกำรตรวจสอบแปลงให้เกษตรกร
ทรำบก่อนวันที่แจ้งว่ำจะเก็บเกี่ยวโดยตรวจสอบเฉพำะพืช
เศรษฐกิจที่กำหนดเท่ำนั้น (เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งกำหนดกำร
ตรวจสอบพื้นที่จริงให้เกษตรกรทรำบภำยในเวลำ 30 วันทำ
กำร
- ใช้เวลำในกำรตรวจสอบพื้นที่จริง ภำยใน 1 วันทำกำร)
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้ำหน้ำที่เสนอนำยทะเบียนลงนำมในสมุดทะเบียนเกษตรกร
(หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน
(หมำยเหตุ: (- กำรจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรใช้ระยะเวลำ
15 นำที/รำย และรวบรวมเสนอนำยทะเบียน)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3) สมุดทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ4) หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

-

ลาดับ

5)

6)

7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุหนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุสมุดทะเบียนเกษตรกร
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มช่วยอำนวยกำรและประสำนรำชกำร สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร
(หมำยเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 025793669))
2) สำนักงำนเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
(หมำยเหตุ: -เลขที่..-.. หมูที่ 4 ตำบล..ห้วยเกตุ....... อำเภอ.ตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร)
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01)
(หมำยเหตุ: -)

หมายเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มำขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงำนเกษตร
อำเภอตะพำนหิน
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2554
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มำขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

