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คูมือสําหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนําแปลงใหมมาขึ้นทะเบียนดวยตนเอง ณ สํานักงาน
เกษตรอําเภอ/สํานักงานเกษตรเขต(กทม.)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานเกษตรอําเภอสามชัย
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. ชื่อกระบวนงาน : การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนําแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนดวยตนเอง ณ สํานักงานเกษตร
อําเภอ/สํานักงานเกษตรเขต(กทม.)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักงานเกษตรอําเภอสามชัย
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณวาดวยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพ.ศ. 2554
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนําแปลงใหมมาขึ้นทะเบียนดวยตนเอง ณ
สํานักงานเกษตรอําเภอ/สํานักงานเกษตรเขต (กทม.) สํานักงานเกษตรอําเภอสามชัย ปยนุช สําเนาคูมือประชาชน
03/09/2015 11:20
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักงานเกษตรอําเภอสามชัย
ที่วาการอําเภอสามชัย หมูที่ 4 ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 46180
โทรศัพท : 043-818256 e-mail : Samchai@doae.go.th
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12.หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ครัวเรือนเกษตรกรผูขอขึ้นทะเบียนจะตองเปนผูประกอบกิจกรรมการเกษตรเปนอาชีพหลักหรือรองก็ได
2. ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนไดเพียง 1 คน
3. เกษตรกรตองบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีเปนนิติบุคคลจะตองมีการมอบหมายตัวแทนมาขึ้นทะเบียน
4. ผูขอขึ้นทะเบียนใหมหรือเพิ่มแปลงใหมใหไปยื่นเอกสารที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงที่ดินที่ทํากิจกรรมอยูหาก
มีแปลงที่ทํากิจกรรมหลายพื้นที่หลายการปกครองใหไปยื่นที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงหลัก
5. ผูขอขึ้นทะเบียนตองมีพยานแปลงขางเคียงหรือผูนําชุมชนในพื้นที่ตั้งแปลงรับรองการใชประโยชนที่ดินและการจัดทํา
กิจกรรมการเกษตรโดยตองลงลายมือชื่อเปนพยานกําหนดใหระบุตําแหนงกรณีพยานเปนผูนําชุมชน
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6. เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดจะตองมีการตรวจสอบดังนี้
6.1 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชชนิดเดิมในแปลงเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนไว(เนื้อที่ปลูกไมเกินของเดิม) จะมีการ
ตรวจสอบโดยนํารายชื่อและรายละเอียดการเพาะปลูกไปติดประกาศเพื่อใหตรวจสอบโดยชุมชน
6.2 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชในแปลงใหมซึ่งยังไมเคยขึน้ ทะเบียนไวจะมีการตรวจสอบพื้นที่จริงโดยเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรที่ไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ :
1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถูกตองและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงบันทึกความบกพรองและรายงานเอกสารหลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู
ยื่นคําขอดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว
3. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
4. สําหรับพืชเศรษฐกิจใชระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน 40 วันทําการพืชอื่นๆใชระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน 4 วันทําการ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ
เกษตรกรยื่นแบบคํารองขอ 1 วันทําการ สํานักงานเกษตร (- การรับขึ้นทะเบียนและ
เอกสาร
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
อําเภอสามชัย
ตรวจสอบเอกสาร
ที่กรอกขอมูลครบถวน
ใชระยะเวลาใหบริการ 20
สมบูรณพรอมการรับรอง
นาที/รายและเจาหนาที่รับ
เอกสารเพื่อใหเจาหนาที่
ขึ้นทะเบียนรวบรวม
ตรวจสอบความครบถวน
เอกสารเสนอเจาหนาที่
สมบูรณของขอมูลและ
ตรวจสอบเอกสารภายใน
เอกสาร
วันถัดไป)
(หนวยงานผูรับผิดชอบคือ
สํานักงานเกษตรอําเภอ/
สํานักงานเกษตรเขต (กทม.))
2)

การพิจารณา

2.1 เจาหนาที่พิจารณา
38 วันทําการ สํานักงานเกษตร
ตรวจสอบรายละเอียดความ
อําเภอสามชัย
ถูกตองของขอมูลการถือครอง
ที่ดิน
2.2 เจาหนาที่ดําเนินการ
รวบรวมขอมูลเกษตรกร
บันทึกขอมูลเขาสูระบบ
โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร
และจัดทําขอมูลของเกษตรกร

(- กรณีพืชเศรษฐกิจ
จัดพิมพรายชื่อผูที่ขอขึ้น
ทะเบียนสงใหนักวิชาการ
สงเสริมการเกษตรภายใน
7 วันทําการ
- กรณีพืชอื่นๆใหนับ
ระยะเวลาในขั้นตอนนี้ 2
วันทําการ
และรอพิมพขอมูลลงใน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

เพื่อเตรียมแผนตรวจสอบ
พื้นที่จริงโดยจัดกลุม
ตรวจสอบพื้นที่ตามสถานที่ตั้ง
แปลง
2.3 เจาหนาที่ดําเนินการนัด
หมายเกษตรกรและลง
ตรวจสอบพื้นที่จริงและยืนยัน
ตามถูกตองของขอมูลในพื้นที่
โดยการตรวจสอบพิกัด GPS
ชนิด / พันธุพืช / เนื้อที่ปลูก
(หนวยงานผูรับผิดชอบคือ
สํานักงานเกษตรอําเภอ/
สํานักงานเกษตรเขต (กทม.))

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มติ

เจาหนาที่เสนอนายทะเบียน
ลงนามในสมุดทะเบียน
เกษตรกร
(หนวยงานผูรับผิดชอบคือ
สํานักงานเกษตรอําเภอ/
สํานักงานเกษตรเขต (กทม.))

1 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักงานเกษตร
อําเภอสามชัย

หมายเหตุ
สมุดทะเบียนเกษตรกร
ภายใน
วันทําการถัดไปไมตอง
ตรวจสอบพื้นที่จริง
- เจาหนาที่จะแจง
กําหนดการตรวจสอบ
แปลงใหเกษตรกรทราบ
กอนวันที่แจงวาจะเก็บ
เกี่ยวโดยตรวจสอบเฉพาะ
พืชเศรษฐกิจที่กําหนด
เทานั้น (เจาหนาที่จะแจง
กําหนดการตรวจสอบ
พื้นที่จริงใหเกษตรกร
ทราบภายในเวลา 30 วัน
ทําการ
- ใชเวลาในการตรวจสอบ
พื้นที่จริงภายใน 1 วันทํา
การ)
(- การจัดพิมพสมุด
ทะเบียนเกษตรกรใช
ระยะเวลา 15 นาที/ราย
และรวบรวมเสนอนาย
ทะเบียน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 วันทําการ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยืนยัน หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ตัวตน
ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ

หมายเหตุ
-

4/4

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
เพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
แบบคําขอขึ้นทะเบียน 1
0
ฉบับ
1)
เกษตรกร (แบบทบก.01)
2) สมุดทะเบียนบาน
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
หลักฐานแสดงสิทธิการ 1
1
ฉบับ
3)
ถือครองที่ดิน
4) หนังสือมอบอํานาจ
1
0
ฉบับ
5) สมุดทะเบียนเกษตรกร 1
0
ฉบับ
6) รูปถายขนาด 1 นิ้ว
1
0
ชุด
16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ –
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการสํานักงานเลขานุการกรมกรมสงเสริมการเกษตร
หมายเหตุ ( 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 025793669)
2) ชองทางการรองเรียนสํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ
หมายเหตุ ((ถนนบายพาส-ทุงมน ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 46000
โทรศัพท : 043-811714 โทรสาร : 043-815870 e-mail : kalasin@doae.go.th))
3) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด )
4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบทบก.01)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
07/09/2558
สถานะ
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเกษตรอ.สามชัย กสก.
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย -

