คู่มือสาหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนาแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ
สานักงานเกษตรอาเภอ/กิ่งอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานเกษตรอาเภอแวงใหญ่
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงาน : การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนาแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ
สานักงานเกษตรอาเภอ/กิ่งอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : สานักงานเกษตรอาเภอแวงใหญ่
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : การขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
5.1 ระเบียนคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร พ.ศ. 2554
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย/ข้อกาหนด ฯลฯ
0
วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนาแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วย
ตนเอง ณ สานักงานเกษตรอาเภอแวงใหญ่
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ สานักงานเกษตรอาเภอแวงใหญ่
158 หมู่ 7 ตาบลแวงใหญ่ อาเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4349 6058
Website : http://waengyai.khonkaen.doae.go.th/
e-mail : kk_wangyai@doae.go.th ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ .-

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจกรรมการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรือ
รองก็ได้
2) ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน
3) เกษตรกรต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายตัวแทน
มาขึ้นทะเบียน
4) ผู้ขอขึ้นทะเบียน หรือเพิ่มแปลงใหม่ ให้ไปยื่นเอกสารที่สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลงที่ดินที่ทา
กิจกรรมอยู่ หากมีแปลงที่ทากิจกรรมหลายพื้นที่ หลายการปกครอง ให้ไปยื่นที่สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลง
หลัก
5) ผู้ขอขึ้นทะเบียน ต้องมีพยานแปลงข้างเคียงหรือผู้นาชุมชนในพื้นที่ตั้งแปลง รับรองการใช้ประโยชน์
ที่ดินและการจัดทากิจกรรมการเกษตร โดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยาน กาหนดให้ระบุตาแหน่งกรณีพยานเป็น
ผู้นาชุมชน
6) เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนดจะต้องมีการตรวจสอบ ดังนี้
6.1) หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชชนิดเดิมในแปลงเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนไว้ (เนื้อที่ปลูกไม่เกิน
ของเดิม) จะมีการตรวจสอบโดยนารายชื่อและรายละเอียดการเพาะปลูกไปติดประกาศเพื่อให้ตรวจสอบโดย
ชุมชน
6.2) หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชในแปลงใหม่ซึ่งยังไม่เคยขึ้นทะเบียนไว้ จะมีการตรวจสอบ
พื้นที่จริงโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ
1. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไข เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน ร่วมกัน
พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาและกาหนดวันทาสัญญาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ
4. สาหรับพืชเศรษฐกิจใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 40 วันทาการ พืชอื่นๆ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 4 วัน
ทาการ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ให้บริการ
1 การตรวจสอบ
เกษตรกรยื่นแบบคาร้อง 1 วันทาการ
เอกสาร
ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์พร้อมการรับรอง
เอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลและ
เอกสาร

2 การพิจารณา

ส่วนงาน/หน่วยงาน
หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ
สานักงานเกษตร
การรับขึ้น
อาเภอแวงใหญ่
ทะเบียนและ
ตรวจสอบ
เอกสารใช้
ระยะเวลา
ให้บริการ 20
นาที/ราย และ
เจ้าหน้าที่รับขึ้น
ทะเบียน
รวบรวมเอกสาร
เสนอเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
เอกสารภายใน
วันถัดไป)
2.1 เจ้าหน้าที่พิจารณา 38 วันทาการ สานักงานเกษตร
- กรณีพืช
ตรวจสอบรายละเอียด
อาเภอแวงใหญ่
เศรษฐกิจ
ความถูกต้องของข้อมูล
จัดพิมพ์รายชื่อ
การถือครองที่ดิน
ผู้ที่ขอขึ้น
2.2 เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ทะเบียนส่งให้
รวบรวมข้อมูลเกษตรกร
นักวิชาการ
บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ส่งเสริม
โปรแกรมทะเบียน
การเกษตร
เกษตรกรและจัดทาข้อมูล
ภายใน 7 วันทา
ของเกษตรกร เพื่อเตรียม
การ
แผนตรวจสอบพื้นที่จริง
- กรณีพืชอื่นๆ
โดยจัดกลุ่มตรวจสอบพื้นที่
ให้นับระยะเวลา
ตามสถานที่ตั้งแปลง
ในขั้นตอนนี้ 2
2.3 เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
วันทาการ และ
นัดหมายเกษตรกรและลง
รอพิมพ์ข้อมูล
ตรวจสอบพื้นที่จริง และ
ลงในสมุด
ยืนยันตามถูกต้องของ
ทะเบียน
ข้อมูลในพื้นที่โดยการ
เกษตรกร
ตรวจสอบพิกัด GPS
ภายในวันถัดไป

ที่

ประเภทขั้นตอน

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ชนิด/พันธุ์พืช/เนื้อที่ปลูก

เจ้าหน้าที่เสนอนาย
ทะเบียนลงนามในสมุด
ทะเบียนเกษตรกร

ระยะเวลาดาเนินการ 40 วันทาการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 วันทาการ สานักงานเกษตร
อาเภอแวงใหญ่

หมายเหตุ
ไม่ต้อง
ตรวจสอบพื้นที่
จริง
- เจ้าหน้าที่
จะแจ้ง
กาหนดการ
ตรวจสอบแปลง
ให้เกษตรกร
ทราบก่อนวันที่
แจ้งว่าจะเก็บ
เกี่ยวโดย
ตรวจสอบ
เฉพาะพืช
เศรษฐกิจที่
กาหนดเท่านั้น
(เจ้าหน้าที่
จะแจ้ง
กาหนดการ
ตรวจสอบพื้นที่
จริงให้เกษตรกร
ทราบภายใน
เวลา 30 วันทา
การ
- ใช้เวลาในการ
ตรวจสอบพื้นที่
จริง ภายใน 1
วันทาการ)
- จัดพิมพ์สมุด
ทะเบียน
เกษตรกรใช้
ระยะเวลา 15
นาที/ราย และ
รวบรวมเสนอ
นายทะเบียน

14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายงานเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวน จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
เอกสาร
สาเนา
เอกสาร
ฉบับจริง
1 บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
1
0
ฉบับ
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่นๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่ รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวน จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
เอกสาร
สาเนา
เอกสาร
ฉบับจริง
1 แบบคาขอขึ้น
สานักงานเกษตร
1
0
ฉบับ
ทะเบียนเกษตรกร อาเภอแวงใหญ่
(แบบ ทบก.01)
2 สมุดทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง
1
0
ฉบับ
3 หลักฐานการแสดง
1
1
ฉบับ
สิทธิการถือครอง
ที่ดิน
4 หนังสือมอบอานาจ
1
0
ฉบับ
5 สมุดทะเบียน
สานักงานเกษตร
1
0
ฉบับ
เกษตรกร
อาเภอแวงใหญ่
6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
1
0
รูป

หมายเหตุ
หมายเหตุ
-

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มี
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
156 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4324-6753 0-4333-6382 โทรสาร : 0-4324-6754
e-mail : khonkaen@doae.go.th
(คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เป็นผู้พิจารณา ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด)
2) ช่องทางการร้องเรียน กลุ่มช่วยอานวยการและประสานราชการ สานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริม
การเกษตร โทรศัพท์ 0-2579-3669
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 /สายด่วน 111 / www.111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
แบบคาร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

08/09/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
สานักงานเกษตรอาเภอแวงใหญ่ กสก.
-

