คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมำขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงำน
เกษตรอำเภอตะพำนหิน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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. ผู้ขอขึ้นทะเบียน 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. ทั้งนี้ จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
4. สำหรับพืชเศรษฐกิจ ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้น ไม่เกิน 13 วันทำกำร พืชอื่นๆ ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้น ไม่เกิน 4 วันทำกำร

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน เลขที่..-...หมู่ที่..4.. ตำบล..ห้วยเกตุ....อำเภอ..
ตะพำนหิน.....จังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์.....056623404...... email……taphanhin@doae.go.th……………….
(หมำยเหตุ: -)

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

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม :13 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เกษตรกรยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมกำรรับรองเอกสำรเพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลและ
เอกสำร
(หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน(หมำยเหตุ: (- กำรรับขึน้ ทะเบียนและตรวจสอบ
เอกสำรใช้ระยะเวลำให้บริกำร 20 นำที/รำย และเจ้ำหน้ำที่รับ
ขึ้นทะเบียนรวบรวมเอกสำรเสนอเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
ภำยในวันถัดไป)
2)

กำรพิจำรณำ
2.1 เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำตรวจสอบรำยละเอียด
ควำมถูกต้องของข้อมูล
กำรถือครองที่ดิน
2.2 เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเกษตรกร บันทึก
ข้อมูลเข้ำสู่ระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกรและจัดทำข้อมูล

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

11 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

ลำดับ

ขั้นตอน
ของเกษตรกร เพื่อติดประกำศ
ให้ชุมชนตรวจสอบ
2.3 ดำเนินกำรติดประกำศให้ชุมชนตรวจสอบ
(หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน
(หมำยเหตุ: (- กำรบันทึกข้อมูลเข้ำสู่ระบบใช้ระยะเวลำ 15
นำที/รำย
- พืชอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ ให้นับระยะเวลำในขั้นตอนนี้ 2
วันทำกำร และรอพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร
ภำยในวันถัดไปไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลเกษตรกรไปติดประกำศ
เพื่อให้ชุมชนตรวจสอบ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

1 วันทำกำร

สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน

- แปลงที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่กำหนดนั้น เจ้ำหน้ำที่จะพิมพ์
ข้อมูลไปติดประกำศเพื่อให้ชุมชนตรวจสอบสัปดำห์ละ 1 ครั้ง)
3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้ำหน้ำที่เสนอนำยทะเบียนลงนำมในสมุดทะเบียนเกษตรกร
(หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน
(หมำยเหตุ: (- จัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร 15 นำที/รำย
- ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในสมุดทะเบียน
เกษตรกรเพื่อส่งให้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
หมำยเหตุ2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
หมำยเหตุ3) สมุดทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

ลำดับ
4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุหลักฐำนแสดงสิทธิกำรถือครองที่ดิน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ1ฉบับ
หมำยเหตุหนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
หมำยเหตุสมุดทะเบียนเกษตรกร
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนำ0ฉบับ
หมำยเหตุรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว
ฉบับจริง1ชุด
สำเนำ0ชุด
หมำยเหตุ-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) กลุ่มช่วยอำนวยกำรและประสำนรำชกำร สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมส่งเสริมกำรเกษตร
(หมำยเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 025793669))
2) สำนักงำนเกษตรจังหวัด (ที่สำนักงำนเกษตรอำเภอตะพำนหิน)
(หมำยเหตุ: -เลขที่...-. หมู่ที่ 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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01)
(หมำยเหตุ: -)
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน:กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมำขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ
ตะพำนหิน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบคณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2554
ระดับผลกระทบ:บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ:ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมำขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงำน
เกษตรอำเภอตะพำนหิน
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

