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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขึน้ ทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนาแปลงใหม่ มาขึน้ ทะเบียนด้ วยตนเองณ
สานักงานเกษตรอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต(กทม.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงาน:การขึ ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนาแปลงใหม่มาขึ ้นทะเบียนด้ วยตนเองณสานักงานเกษตร
อาเภอ/สานักงานเกษตรเขต(กทม.)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพ .ศ.
2554
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขึ ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนาแปลงใหม่มาขึ ้นทะเบียนด้ วยตนเองณ
สานักงานเกษตรอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต(กทม.)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานเกษตรอาเภอมหาราช
เลขที ่ 4 หมู่ 4 ตาบลหัวไผ่
อาเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13150/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ครัวเรื อนเกษตรกรผู้ขอขึ ้นทะเบียนจะต้ องเป็ นผู้ประกอบกิจกรรมการเกษตรเป็ นอาชีพหลักหรื อรองก็ได้
2. ครัวเรื อนเกษตรกร 1 ครัวเรื อนจะมีตวั แทนมาขอขึ ้นทะเบียนได้ เพียง 1 คน
3. เกษตรกรต้ องบรรลุนิตภิ าวะและมีสญ
ั ชาติไทยกรณีเป็ นนิตบิ คุ คลจะต้ องมีการมอบหมายตัวแทนมาขึ ้นทะเบียน
4. ผู้ขอขึ ้นทะเบียนใหม่หรื อเพิ่มแปลงใหม่ให้ ไปยื่นเอกสารที่สานักงานเกษตรอาเภอที่ตงแปลงที
ั้
่ดนิ ที่ทากิจกรรมอยูห่ ากมี
แปลงที่ทากิจกรรมหลายพื ้นที่หลายการปกครองให้ ไปยื่นที่สานักงานเกษตรอาเภอที่ตงแปลงหลั
ั้
ก
5. ผู้ขอขึ ้นทะเบียนต้ องมีพยานแปลงข้ างเคียงหรื อผู้นาชุมชนในพื ้นที่ตงแปลงรั
ั้
บรองการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ และการจัดทา
กิจกรรมการเกษตรโดยต้ องลงลายมือชื่อเป็ นพยานกาหนดให้ ระบุตาแหน่งกรณีพยานเป็ นผู้นาชุมชน
6. เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนดจะต้ องมีการตรวจสอบดังนี ้
6.1 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชชนิดเดิมในแปลงเดิมที่เคยขึ ้นทะเบียนไว้ (เนื ้อที่ปลูกไม่เกินของเดิม) จะมีการตรวจสอบ
โดยนารายชื่อและรายละเอียดการเพาะปลูกไปติดประกาศเพื่อให้ ตรวจสอบโดยชุมชน
6.2 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชในแปลงใหม่ซงึ่ ยังไม่เคยขึ ้นทะเบียนไว้ จะมีการตรวจสอบพื ้นที่จริงโดยเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริม
การเกษตรที่ได้ รับมอบหมาย
หมายเหตุ :
1. กรณีคาขอหรื อเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องและไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนันผู
้ ้ รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้
รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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3. ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
4. สาหรับพืชเศรษฐกิจใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้นไม่เกิน 40 วันทาการพืชอื่นๆใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4 วันทาการ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา

2)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เกษตรกรยื่นแบบคาร้ องขอ 1 วันทาการ สานักงานเกษตร (- การรับขึ ้น
ขึ ้นทะเบียนเกษตรกรที่
อาเภอมหาราช ทะเบียนและ
กรอกข้ อมูลครบถ้ วน
ตรวจสอบเอกสาร
สมบูรณ์พร้ อมการรับรอง
ใช้ ระยะ
เอกสารเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่
เวลาให้ บริการ 20
ตรวจสอบความครบถ้ วน
นาที/รายและ
สมบูรณ์ของข้ อมูลและ
เจ้ าหน้ าที่รับขึ ้น
เอกสาร
ทะเบียนรวบรวม
(หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ
เอกสารเสนอ
สานักงานเกษตรอาเภอ/
เจ้ าหน้ าที่
สานักงานเกษตรเขต
ตรวจสอบเอกสาร
(กทม.))
ภายในวันถัดไป
)
2.1 เจ้ าหน้ าที่พิจารณา
38 วันทาการ สานักงานเกษตร (- กรณีพืช
ตรวจสอบรายละเอียด
อาเภอมหาราช เศรษฐกิจจัดพิมพ์
ความถูกต้ องของข้ อมูลการ
รายชื่อผู้ที่ขอขึ ้น
ถือครองที่ดนิ
ทะเบียนส่งให้
2.2 เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการ
นักวิชาการ
รวบรวมข้ อมูลเกษตรกร
ส่งเสริมการเกษตร
บันทึกข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบ
ภายใน 7 วันทา
โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร
การ
และจัดทาข้ อมูลของ
- กรณีพืชอื่นๆให้
รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
เกษตรกรเพื่อเตรี ยมแผน
ตรวจสอบพื ้นที่จริงโดยจัด
กลุม่ ตรวจสอบพื ้นที่ตาม
สถานที่ตงแปลง
ั้
2.3 เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการนัด
หมายเกษตรกรและลง
ตรวจสอบพื ้นที่จริงและ
ยืนยันตามถูกต้ องของ
ข้ อมูลในพื ้นที่โดยการ
ตรวจสอบพิกดั GPS ชนิด /
พันธุ์พืช / เนื ้อที่ปลูก
(หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ
สานักงานเกษตรอาเภอ/
สานักงานเกษตรเขต
(กทม.))

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นับระยะเวลาใน
ขันตอนนี
้
้ 2 วันทา
การ
และรอพิมพ์ข้อมูล
ลงในสมุดทะเบียน
เกษตรกรภายใน
วันทาการถัดไปไม่
ต้ องตรวจสอบ
พื ้นที่จริง
- เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ ง
กาหนดการ
ตรวจสอบแปลงให้
เกษตรกรทราบ
ก่อนวันที่แจ้ งว่าจะ
เก็บเกี่ยวโดย
ตรวจสอบเฉพาะ
พืชเศรษฐกิจที่
กาหนดเท่านัน้
(เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ ง
กาหนดการ
ตรวจสอบพื ้นที่
จริงให้ เกษตรกร
ทราบภายในเวลา
30 วันทาการ
- ใช้ เวลาในการ
ตรวจสอบพื ้นที่
จริงภายใน 1 วัน
ทาการ)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่เสนอนาย
ทะเบียนลงนามในสมุด
ทะเบียนเกษตรกร
(หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ
สานักงานเกษตรอาเภอ/
สานักงานเกษตรเขต
(กทม.))

1 วันทาการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานเกษตร (- การจัดพิมพ์
อาเภอมหาราช สมุดทะเบียน
เกษตรกรใช้
ระยะเวลา 15
นาที/รายและ
รวบรวมเสนอนาย
ทะเบียน)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 40 วันทาการ
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาขอขึ ้น
ทะเบียน
เกษตรกร (แบบ
ทบก.01)
สมุดทะเบียน
บ้ าน

-

1

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่
3)
4)
5)
6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หลักฐานแสดง
สิทธิการถือครอง
ที่ดนิ
หนังสือมอบ
อานาจ
สมุดทะเบียน
เกษตรกร
รูปถ่ายขนาด 1
นิ ้ว

-

1

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ชุด

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนกลุม่ ช่วยอานวยการและประสานราชการสานักงานเลขานุการกรมกรมส่งเสริม
การเกษตร
หมายเหตุ( 2143/1 ถนนพหลโยธิ นเขตจตุจกั รกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 025793669)
2) ช่ องทางการร้ องเรียนสานักงานเกษตรอาเภอมหาราช
หมายเหตุ(เลขที ่ 4 หมู่ 4 ตาบลหัวไผ่อาเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรี อยุธยาโทร/โทรสาร 035389126 Email : maharat27@hotmail.com)
3) ช่ องทางการร้ องเรียนสานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ(45/5 ม.7 ต.คลองสวนพลูอ.พระนครศรี อยุธยาจ.พระนครศรี อยุธยา 13000 โทร. 0-3533-6559 Email : Ayutthaya@doae.go.th)
4) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
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เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอขึ ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบทบก.01)
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

03/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
สานักงานเกษตรอ. มหาราชกสก.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

