ค่ ูมือการขึน้ ทะเบียนการปลกูข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 (ทพศ.1 รอบที่ 2)
วัตถุประสงค์
Ô เพื่อเป็ นหลักฐานให้ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 ใช้ ประกอบการรับการช่วยเหลือจากรัฐบาล
Ô เพื่อให้ ทราบจํานวนเกษตรกร เนื ้อที่เพาะปลูก และประมาณการปริ มาณผลผลิตของข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2
Ô เพื่อป้องกันมิให้ มีการสวมสิทธิเกษตรกรและปั ญหาข้ อขัดแย้ งที่อาจเกิดขึ ้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ มอบให้ กรมส่งเสริ มการเกษตรดําเนินการรั บขึน้ ทะเบียนการปลูกข้ า ว
ปี 2552/53 รอบที่ 2 และเพื่อให้ การดําเนินงานขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 ดังกล่าว เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รัดกุม และได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องตรงกับความเป็ นจริง จึงได้ กําหนดหลักเกณฑ์การรับขึ ้นทะเบียน ดังนี ้
1. แบบขึน้ ทะเบียนการปลกข้
ู าวปี 2552/53 รอบที่ 2
แบบ ทพศ. 1 รอบที่ 2 เป็ นแบบขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2
2. สถานที่รับขึน้ ทะเบียน
2.1 สํานักงานเกษตรอําเภอ
2.2 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
2.3 สถานที่ที่สํานักงานเกษตรอําเภอนัดหมาย
3. ระยะเวลาการรั บขึน้ ทะเบียน กําหนดระยะเวลารับขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2
ภาคเหนื อ กลาง ตะวั น ออก ตะวั น ตก และตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตั ง้ แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2553
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ยกเว้ น ภาคใต้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2553 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2553
4. เกษตรกรผ้ ูมีสิทธิ์ ขอขึน้ ทะเบียน
4.1 เกษตรกรผู้มีสทิ ธิขึ ้นทะเบียน (ทพศ.1 รอบที่ 2) ต้ องมีสญ
ั ชาติไทยเท่านัน้
4.2 ต้ องเป็ นเกษตรกรที่เพาะปลูกข้ าว ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2553
ส่วนจังหวัดภาคใต้ ต้องเพาะปลูกข้ าวตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2553 ถึง วันที่ 15 มิถนุ ายน 2553
4.3 เกษตรกรผู้มีสทิ ธิขอขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 ได้ แก่ หัวหน้ าครัวเรื อน หรือสมาชิก
ครัวเรื อนเกษตรกร ซึง่ เป็ นเจ้ าของผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยว โดยไม่คํานึงว่าจะเป็ นผู้เช่าที่ดนิ จากผู้อื่นหรื อไม่ นอกจากนี ้
ต้ องเป็ นผู้ที่ขึ ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก. 01) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ ว หากเกษตรกรยังไม่เคยขึ ้นทะเบียน
เกษตรกร (ทบก. 01) มาก่อน ให้ ยื่นขึ ้นทะเบียนเกษตรกร ก่อนยื่นขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2
4.4 เกษตรกรที่จะขึน้ ทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 ต้ องเดินทางมาขึน้ ทะเบียนด้ วยตนเอง
ณ สถานที่รับขึ ้นทะเบียนที่เกษตรกรมีพื ้นที่เพาะปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 กรณีเกษตรกรมีพื ้นที่ปลูกหลายแปลง
คือ มีพื ้นที่เพาะปลูกข้ าวข้ ามตําบล ข้ ามอําเภอ ข้ ามจังหวัด ให้ เลือกแจ้ งขึ ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว ณ สถานที่
ที่มีแปลงปลูกข้ าวและมีภมู ิลําเนาอยูเ่ ป็ นอันดับแรก เพื่อสะดวกในการทําธุรกรรมกับ ธกส.โดยให้ แจ้ งพื ้นที่ปลูกทังหมด
้
ทุกแปลง ทังภายในจั
้
งหวัด และต่างจังหวัดพร้ อมกันเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้
กรณีแปลงปลูกข้ าว 1 แปลง แต่แบ่งปลูกข้ าว 2 พันธุ์ ให้ แยกขึ ้นทะเบียนเป็ น 2 แปลง โดยแยกตามพันธุ์
4.5 กรณี เกษตรกรมี ญ าติพี่ น้อ งที่ อ าศัย อยู่ด้วยกัน มากกว่า 1 ครั ว เรื อน และมี การแบ่งแยกพื น้ ที่ ปลูก
เป็ นสัดส่วนที่แน่นอนให้ แยกยื่นขอขึ ้นทะเบียนเป็ นรายครัวเรื อนได้ ทังนี
้ ้ จะต้ องขึ ้นทะเบียน ทบก. 01 มาก่อนแล้ ว
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5. การเตรียมการขึน้ ทะเบียน
5.1 ประชาสัมพันธ์ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2553 เพื่อให้
เกษตรกรรับทราบประกาศ ขันตอน
้
และการเตรี ยมหลักฐานประกอบการยื่นขอขึ ้นทะเบียนให้ ครบถ้ วน รวมทัง้
ประกาศนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ให้ เกษตรกรทราบอย่างทัว่ ถึง
5.2 จัดทําแผนปฏิบตั งิ านในการรับขึ ้นทะเบียน
5.3 ชี ้แจงเจ้ าหน้ าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
6. ขัน้ ตอนและวิธีการรั บขึน้ ทะเบียน
ขัน้ ตอนที่ 1 การรับขึน้ ทะเบียน
(1) เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 ที่ ประสงค์ ขึน้ ทะเบียน ต้ องแจ้ ง ข้ อมูลที่ เป็ นจริ งตามแบบ
ขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 (ทพศ.1 รอบที่ 2)
(2) เกษตรกรต้ องแสดงหลักฐานตัวจริงพร้ อมสําเนาประกอบการขึ ้นทะเบียน ดังนี ้
1) บัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ
2) ทะเบียนบ้ าน
3) เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน และ/หรื อเอกสารสิทธิที่ทางราชการให้ การรับรอง และ/หรื อ
เอกสารการเช่าที่ดนิ และ/หรื อหนังสือรับรองการใช้ ที่ดนิ กรณีนอกเหนือจากพื ้นที่มีเอกสารสิทธิ เป็ นต้ น
4) หลักฐานการขึ ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2552 (ทบก.02)
้ ้ สําเนาเอกสารที่ประกอบการขอขึ ้นทะเบียน ตามข้ อ (2) ให้ รับรองสําเนาถูกต้ องพร้ อมเซ็นชื่อกํากับและเขียน
ทังนี
ข้ อความ
“เอกสารนีใ้ ช้ เฉพาะการขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผ้ ูปลกข้
ู าวปี 2552/53 รอบที่ 2 เท่ านัน้ ”
(3) เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 ต้ องเป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานราชการ
(ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริ มการเกษตร) ที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานการรับขึ ้นทะเบียน และเป็ นผู้มีอํานาจ
ลงนามและตําแหน่งในช่องเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับแจ้ ง ในการนี ้ เจ้ าหน้ าที่จะลงลายมือชื่อในแบบไว้ ลว่ งหน้ าไม่ได้
(4) เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับขึ ้นทะเบียนต้ องตรวจสอบความครบถ้ วนของเอกสารและตรวจสอบข้ อมูลที่เกษตรกรเป็ น
ผู้บนั ทึกด้ วยตนเอง หรื อแจ้ งข้ อมูลให้ กับเจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้บนั ทึกให้ ตามแบบขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53
รอบที่ 2 (ทพศ.1 รอบที่ 2) เช่น จํานวนพื ้นที่ปลูกกับเอกสารสิทธิ ระบุชื่อพันธุ์ข้าวที่ปลูกครบถ้ วนหรื อไม่ และความ
เป็ นไปได้ ของผลผลิตที่จะแจ้ ง เสร็ จแล้ วจึงให้ เกษตรกรลงลายมือชื่อต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่ เพื่อรับรองความถูกต้ องของ
ข้ อมูลที่ได้ แจ้ งไว้ (กรณีเกษตรกรไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ ทําการประทับลายนิ ้วมือของเกษตรกรแทน)
(5) การรับรองข้ อมูล ให้ บุคคลที่เชื่อถือได้ และเป็ นผู้ร้ ู ข้อมูลของเกษตรกรว่ามีพื ้นที่ปลูกและผลผลิตข้ าวปี
2552/53 รอบที่ 2 ได้ แก่ กํานัน หรื อ ผู้ใหญ่บ้าน หรื อ กรรมการหมู่บ้าน หรื อ กรรมการ อบต. หรื อ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หรื อ กรรมการ ศบกต.หรื อ คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเป็ นผู้รับรอง สําหรับในเขตกรุ งเทพมหานครให้ ผ้ นู ํา
ชุมชนหรื อผู้นําเกษตรกรที่ได้ รับการมอบหมายโดยเกษตรอําเภอเขตเป็ นผู้รับรอง
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(6) การลงลายมือชื่อ ผู้รับรองต้ องลงลายมือชื่อรับรองพร้ อมระบุตําแหน่งต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่ ภายหลังจาก
เจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจสอบรายละเอียดข้ อมูลในแบบขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 (ทพศ.1 รอบที่ 2)
เรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้ โดยผู้รับรองจะลงลายมือชื่อในแบบไว้ ลว่ งหน้ าไม่ได้
(7) สํานักงานเกษตรอําเภอจะต้ องกําหนดวันที่ และสถานที่ที่จะปิ ดประกาศรายชื่อผู้ขึ ้นทะเบียน วัน เวลา
และสถานที่ที่จะจัดเวทีประชาคมไว้ ลว่ งหน้ า
(8) ส่งมอบแบบขึน้ ทะเบียน ทพศ.1 รอบที่ 2 ตัวจริ งให้ เกษตรกรผู้ขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53
้
รอบที่ 2 เก็บรักษาไว้ เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานในการขอใบรับรองผลการขอขึ ้นทะเบียนรายบุคคล เมื่อผ่านขันตอนการ
ตรวจสอบและประกาศผลการรับรองการขึ ้นทะเบียนแล้ ว กรณี ที่มีการบันทึกข้ อมูลผิดพลาดลงในแบบ ทพศ.1
ห้ ามขีดฆ่า หรื อ ทําลายทิ ้ง หรื อฉีกออกจากเล่ม
(8) เมื่ อเจ้ าหน้ าที่ รับขึน้ ทะเบียนผู้ปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 แล้ วให้ นําส่งแบบขึน้ ทะเบียน (ทพศ.1
รอบที่ 2 ) ส่งให้ เกษตรอําเภอตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลอีกครั ง้ หนึ่ง และลงลายมือชื่ อในช่องเจ้ าหน้ าที่
ผู้ตรวจสอบข้ อมูล ก่อนบันทึกข้ อมูลลงในระบบ
(9) กรมส่งเสริ มการเกษตร โดยศูนย์สารสนเทศรับผิดชอบการจัดทําโปรแกรมลักษณะ web base
application สําหรับบันทึกและประมวลผล ให้ สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอสามารถดําเนินการบันทึกข้ อมูล
แก้ ไขข้ อมูล ประมวลผล สรุ ปผลการบันทึก เรี ยกรายงานรายชื่อผู้ขอขึ ้นทะเบียน พิมพ์ใบรับรองผลการขึ ้นทะเบียน
และส่งข้ อมูลผลการขึ ้นทะเบียนผู้ปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 ภายใต้ การกํากับของกรมส่งเสริ มการเกษตร โดย
สามารถเรี ยกใช้ โปรแกรมผ่านระบบเครื อข่าย Internet ซึง่ โปรแกรมดังกล่าวจะประมวลผลลักษณะ on line และให้
เจ้ าหน้ าที่ในระดับอําเภอเรี ยกรายงานรายชื่อผู้ขึ ้นทะเบียนเพื่อ
1) ปิ ดประกาศบัญชีรายชื่อ ณ ศบกต. และสํานักงานเกษตรอําเภอที่รับขอขึ ้นทะเบียน (ทพศ.1 รอบที่ 2)
2) ใช้ เป็ นเอกสารประกอบการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
ขัน้ ตอนที่ 2 การตรวจสอบความถกต้
ู องของข้ อมลู
(1) การแต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล
1) แต่งตังโดยคณะอนุ
้
กรรมการนโยบายข้ าวแห่งชาติระดับจังหวัด ซึง่ มีผ้ วู า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน
2) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล ประกอบด้ วย
2.1) ปลัด อบต. หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจาก ปลัด อบต. เป็ นประธาน
เป็ นรองประธาน
2.2) กํานัน หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจาก กํานัน
2.3) ผู้ใหญ่บ้านทุกหมูบ่ ้ าน เจ้ าหน้ าที่ ธ.ก.ส. เป็ นคณะกรรมการ และนักวิชาการส่งเสริ มการเกษตร
ที่รับผิดชอบตําบลเป็ นกรรมการและเลขานุการ
2.4) ให้ แต่งตังคณะกรรมการเพิ
้
่มเติมได้ ตามความเหมาะสม
2.5) สําหรับกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการประกอบด้ วยผู้แทนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบล (ศบกต.) เจ้ าหน้ าที่ ธ.ก.ส. ประธานคณะกรรมการชุมชน เกษตรหมูบ่ ้ านหรื อเกษตรกร
ที่ได้ รับการมอบหมายโดยเกษตรอําเภอเขต และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตําบลเป็ นกรรมการ
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และเลขานุการ ส่วนประธานให้ คณะกรรมการเป็ นผู้คดั เลือก และให้ เกษตรกรุงเทพมหานครเป็ นผู้แต่งตัง้
คณะกรรมการเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม
2.6) เขตเทศบาล คณะกรรมการประกอบด้ วยผู้แทนศูนย์ บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจํ า
ตําบล (ศบกต.) เจ้ าหน้ าที่ ธ.ก.ส. ประธานคณะกรรมการชุมชน เกษตรหมู่บ้าน และนักวิชาการส่งเสริ มการเกษตร
รั บ ผิ ด ชอบตํ า บลเป็ นกรรมการและเลขานุก าร ส่ ว นประธานให้ ค ณะกรรมการเป็ นผู้คัด เลื อ ก และให้ แ ต่ง ตัง้
คณะกรรมการเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม
(2) หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล มีดงั นี ้
1) การตรวจสอบเอกสาร คณะกรรมการต้ องทํ าการตรวจสอบเอกสารของเกษตรกรทุกรายที่ มี
รายชื่อบันทึกในระบบ (ทพศ.1 รอบที่ 2) ประกอบกับเอกสารต่างๆ ดังนี ้
1.1) สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ าน ใช้ ตรวจสอบความมีตวั ตนของเกษตรกร
1.2) สําเนาเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายที่ ดิน และ/หรื อสําเนาเอกสารสิทธิ ที่ทางราชการ
ให้ การรับรอง และ/หรื อสําเนาเอกสารการเช่าที่ดิน ใช้ ตรวจสอบความสัมพันธ์ ของพื ้นที่ถือครองกับพื ้นที่ปลูกพืช
ที่แจ้ งไว้ ในแบบขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 ดังนี ้
1.2.1) พื ้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ ได้ แก่
ก) ของตนเอง หมายถึง ที่ดนิ ที่มีเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรื อเอกสารที่แสดงว่าได้ เข้ า
ถือครอง เช่น โฉนด นส.4 นส.3/นส.3ก สปก.4-01 สค.1 กสน. ใบจอง (นส.2) ใบไต่สวน (นส.5) ใบเหยียบยํ่า นค.3
และ สทก. เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ กรณีที่ดินในเขต สปก. (สปก.4-01) ตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน ได้ กําหนดว่าเกษตรกร
ซึ่งเป็ นผู้ได้ รับสิทธิ จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ ทําสัญญาเช่า หรื อเช่าซื ้อที่ดินกับสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่ประสงค์จะทําประโยชน์ในพื ้นที่ต่อ จะไม่สามารถโอนสิทธิการทําประโยชน์ในพื ้นที่ให้ แก่
บุคคลอื่นได้ ยกเว้ น คูส่ มรส บุตร และเครื อญาติ เท่านัน้
ข) การเช่า หมายถึง ที่ดนิ ที่เช่าจากผู้อื่น โดยจ่ายค่าเช่าเป็ นเงินสดหรื อผลผลิต ตามแต่
จะตกลงหรื อทําสัญญากับเจ้ าของที่ดนิ
1.2.2) พื น้ ที่ นอกเหนื อจากพืน้ ที่ ที่มีเอกสารสิทธิ ได้ แก่ ที่ดินที่เข้ าไปทํ าประโยชน์ โดยไม่มี
กรรมสิทธิหรื อไม่ได้ จ่ายค่าเช่า ให้ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรื อประธานคณะกรรมการชุมชน รับรองการใช้ ประโยชน์
ในพื ้นที่นนๆ
ั ้ โดยให้ ปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ข้ อ 18 สําหรับพื ้นที่ใดที่ไม่มีกํานัน
หรื อผู้ใหญ่บ้าน หรื อประธานคณะกรรมการชุมชน ให้ กํานัน หรื อผู้ใหญ่บ้าน หรื อประธานคณะกรรมการชุมชน
ข้ างเคียงเป็ นผู้รับรองแทน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552
1.2.3) สําหรับในกรุงเทพมหานคร กรณีพื ้นที่นอกเหนือจากพื ้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ ได้ แก่ ที่ดินที่
เข้ าไปทําประโยชน์โดยไม่มีกรรมสิทธิหรื อไม่ได้ จ่ายค่าเช่า ให้ ผ้ นู ําชุมชนหรื อผู้นําเกษตรกรที่ได้ รับมอบหมายโดย
เกษตรอําเภอเขตของกรุงเทพมหานครเป็ นผู้รับรอง
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1.3) แบบ ทบก. 01 ให้ ตรวจสอบว่าได้ ขึ ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ แล้ ว และใช้ ข้อมูลกิจกรรมและพื ้นที่
เพาะปลูกพืชที่ตามได้ แจ้ งไว้ ใน แบบ ทบก. 01 (ข้ อ 5 และ 9) เทียบเคียงกับพืน้ ที่เพาะปลูกพืชที่ได้ แจ้ งในแบบ
ขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวรอบที่ 2 ปี 2552/53 กรณีบันทึก ทบก. 01 ไม่ เสร็จให้ ใช้ ทบก.02 แทน
1.4) เอกสาร รอ. รต. และ รม. (ถ้ ามี)
1.5) ข้ อมูลทะเบียนลูกค้ า ธ.ก.ส.
1.6) หลักฐานอื่นๆ ตามความจําเป็ น เช่น ข้ อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรื อข้ อมูล
การเสียภาษี ของ อบต. หรื อข้ อมูลการปลูกพืชของจังหวัด เป็ นต้ น
้ วนั ที่ 6 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2553 ยกเว้ นภาคใต้ ตังแต่
้ วนั ที่ 6
2) การจัดเวทีประชาคม (ตังแต่
เมษายน – 15 สิงหาคม 2553) โดยให้ ดําเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิในการทําประชาคม การขึ ้นทะเบียนการปลูก
ข้ าวรอบที่ 2 หากพบข้ อสังเกตหรื อสิ่งผิดปกติจากการตรวจเอกสาร ให้ นํามาประกอบกับการทําประชาคมด้ วย เพื่อ
หาข้ อ สรุ ป จากชุม ชนว่ า มี ก ารคัด ค้ า นข้ อ มูล ของเกษตรกรรายใดหรื อ ไม่ บุค คลที่ เ ข้ า ร่ ว มเวที ป ระชาคมได้ แ ก่
เกษตรกรผู้ขอขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 เกษตรกรข้ างเคียง เกษตรหมู่บ้าน อาสาสมัครเกษตร
และคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล เป็ นต้ น
เมื่อประชาคมเสร็ จแล้ วให้ ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรที่ผ่านประชาคม รี บมาขอใบรับรองภายใน 7
วัน หลังจากวันที่จดั ทําประชาคม
3) การตรวจสอบพืน้ ที่จริง ให้ ดําเนินการ ดังนี ้
3.1) ในรายที่มีการคัดค้ าน คณะกรรมการต้ องตรวจสอบพื ้นที่จริ งของผู้ถกู คัดค้ านทุกราย
้
3.2) ในรายที่ไม่ถกู คัดค้ าน ให้ คณะกรรมการสุม่ ตรวจพื ้นที่จริ ง ร้ อยละ 10 ของจํานวนผู้ไม่ถกู คัดค้ านทังหมด
ขัน้ ตอนที่ 3 การออกใบรับรองการขึน้ ทะเบียน (ทพศ. 1/3 รอบที่ 2)
(1) การติดประกาศผลการตรวจสอบ
หลังการตรวจสอบทุกขัน้ ตอนแล้ ว สํานักงานเกษตรอําเภอจะต้ องส่งข้ อมูลในระบบฯ ว่า เกษตรกร
รายใดผ่านเวทีประชาคมให้ พิมพ์รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองว่าเป็ นเกษตรกรที่ได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนเป็ นผู้ปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 แล้ ว ปิ ดประกาศให้ ทราบโดยทัว่ กัน ณ ศบกต. และสํานักงานเกษตร
อําเภอที่รับขึ ้นทะเบียน อบต. หรื อศาลากลางบ้ าน ฯลฯ โดยในแบบประกาศผลการรั บรองการขึน้ ทะเบียน
(แบบ ทพศ.1/2 รอบที่ 2) คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลจะต้ องลงลายมือชื่อกํากับในประกาศทุกหน้ า
(2) การขอใบรับรองเพื่อเข้ าร่ วมโครงการ (ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2553 ยกเว้ นภาคใต้
ตังแต่
้ วนั ที่ 15 เมษายน – 20 สิงหาคม 2553)
เกษตรกรที่ขอใบรับรองต้ องลงชื่อ และวันที่รับใบรับรองทังในต้
้ นฉบับและสําเนา ให้ ประชาสัมพันธ์ ให้
เกษตรกรรี บไปทําสัญญากับ ธกส. ภายใน 7 วัน หลังจากเกษตรกรรับใบรับรองจากสํานักงานเกษตรอําเภอ
เกษตรกรที่ ผ่านการรั บรองจากข้ อ (1) และประสงค์ ที่ จ ะเข้ า ร่ วมโครงการประกันรายได้ เกษตรกร
สามารถขอใบรั บรองผลการขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 ได้ ที่สํานักงานเกษตรอําเภอ
ที่ เกษตรกรแจ้ งขอขึน้ ทะเบี ย น ทพศ.1 ได้ เ พี ย งฉบับเดีย ว (กรณี เกษตรกรแจ้ งขึน้ ทะเบียนหลายแปลงจะออก
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ใบรับรอง 1 ใบรวมทุกแปลง) ซึง่ ใบรับรองต้ องมีลายมือชื่อของเกษตรอําเภอ หรื อผู้ปฏิบตั ริ าชการแทนเกษตรอําเภอ
ลงนาม ในใบรับรองทัง้ ต้ นฉบับ และสําเนา เมื่อเกษตรกรมาขอรับเอกสารใบรับรองต้ องให้ เกษตรกรลงลายมือชื่อ
พร้ อมวันที่ที่มาขอรับเอกสารใบรับรองฉบับจริ งลงบนสําเนาใบรับรองฉบับที่เกษตรกรมาขอรับด้ วย เพื่อยืนยันว่า
เกษตรกรได้ รับใบรับรองแล้ ว กรณีท่ ีเกษตรกรมีพืน้ ที่เพาะปลกข้
ู าวหลายแปลง แต่ พืน้ ที่บางแปลงยังไม่
ผ่ านการประชาคม ถ้ าเกษตรกรมีความจําเป็ นต้ องใช้ ใบรั บรองเฉพาะแปลงที่ผ่านการประชาคม และ
สามารถออกใบรั บรองให้ แล้ วเท่ านัน้ สามารถมาขอใบรั บรองแปลงนัน้ ได้ แต่ แปลงที่เหลือจะไม่ สามารถ
ขอใบรั บรองได้ อีก โดยเกษตรกรต้ องเขียนคําร้ องได้ ท่ สี าํ นักงานเกษตรอําเภอที่ขอขึน้ ทะเบียน
กรณีที่เกษตรกรทําใบรับรองหาย ให้ เกษตรกรไปแจ้ งความที่สถานีตํารวจและนําใบแจ้ งความพร้ อมคํา
ร้ องขอใบรับรองฉบับแทนใบรับรองตัวจริงจากสํานักงานเกษตรอําเภอที่ขอใบรับรอง
7. มาตรการลงโทษ
หากคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลพบว่า ข้ อมูลในแบบขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2
(ทพศ.1 รอบที่ 2) มีข้อบ่งชี ้ว่าเป็ นเท็จ ตามกฏหมายมาตรา 137 แห่งประมวลกฏหมายอาญา แจ้ งความเท็จ
ให้ รายงานเกษตรจังหวัดนํ าเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายข้ าวแห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อพิจารณามาตรการ
ลงโทษตามสมควร เช่น ตัดสิทธิการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐ และ/หรื อแจ้ งความเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
8. การแก้ ไขปั ญหาการขึน้ ทะเบียน
8.1 กรณีที่ประสบปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน และไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาโดยเจ้ าหน้ าที่เกษตรระดับอําเภอ
หรื อระดับจังหวัดได้ ให้ นําปั ญหาดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายข้ าวแห่งชาติระดับจังหวัดและกรมส่งเสริม
การเกษตรพิจารณาแก้ ไขต่อไป
8.2หากมีปัญหาในด้ านการขึ ้นทะเบียนให้ ตดิ ต่อสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้ าเกษตร
e-mail : agriman31@doae.go.th หรื อ agriman34@doae.go.th
8.2.1 ส่วนส่งเสริมการผลิตข้ าว
โทร. 0-2940-6100
8.2.2 กลุม่ ส่งเสริ มการผลิตพืชไร่อตุ สาหกรรม
โทร. 0-2940-6124, 0-2579-6635
8.3 หากมีปัญหาในด้ านระบบบันทึกข้ อมูลและการพิมพ์ใบรับรองให้ ติดต่อศูนย์สารสนเทศ กลุม่ วิเคราะห์
และวางระบบข้ อมูล. e-mail :ict22@doae.go.th หรื อ โทร.0-2579-3926 , 0-2579-1260, 0-2579-6157
หมายเหตุ : การขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าว ปี 2552/53 รอบที่ 2 (ทพศ.1 รอบที่ 2) จะมีการรับชนิดข้ าวร่วมโครงการ
ประกันรายได้ 3 ชนิด ได้ แก่ ข้ าวปทุมธานี 1 ข้ าวเปลือกเจ้ า และข้ าวเปลือกเหนียว
สําหรับชนิดข้ าวปทุมธานี 1 พันธุ์ที่เข้ าร่ วมโครงการ คือ พันธุ์ปทุมธานี 1 ข้ าวเจ้ า ประกอบด้ วยพันธุ์ที่
ทางราชการกํ าหนดไว้ 29 พันธุ์ และข้ าวเหนี ยว ไม่มีการกํ าหนดพันธุ์ ที่เข้ า ร่ วมโครงการ แต่พันธุ์ข้าวเหนี ยวที่
เกษตรกรปลูก ได้ แก่ พันธุ์แพร่ 1 สกลนคร สันป่ าตอง กข.2 กข.4 กข.10 และ กข.14
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ผังขัน้ ตอนการขึน้ ทะเบียนการปลกูข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 (ทพศ.1 รอบที่ 2)
ขัน้ ตอนที่ 1 การรั บคําร้ อง
• รั บคําร้ อง
• ตรวจสอบหลักฐาน
• ออกใบรั บคําร้ อง
ผ้ ูรับผิดชอบ กษต./เจ้ าหน้ าที่ที่รับมอบ

ออกหลักฐานการรับคําร้ อง
ขึ ้นทะเบียน
(ทพศ.1 )
แจ้ งเวลา/สถานที่ประกาศ
ผลการตรวจสอบ
ความถูกต้ อง

ขัน้ ตอนที่ 2
การตรวจสอบ

• ตรวจสอบเอกสาร
• ประชาคม
• ตรวจสอบพืน้ ที่จริง
ตามแต่ กรณี
ผ้ ูรับผิดชอบ กษต./คณะกรรมการ
ตรวจสอบระดับตําบล

ยื่นคําร้ องขอขึ ้นทะเบียน (ทพศ.1)
1 มกราคม - 30 เมษายน 2553
(ภาคใต้ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2553)
สถานที่ สนง.กษอ./ ศบกต./ สถานที่นดั หมาย

รับขึ ้นทะเบียน (ทพศ.1 รอบที่ 2)
บันทึกข้ อมูลเข้ าระบบ

ปิ ดประกาศรายชื่อผู้ยื่นคําร้ อง

ขัน้ ตอนที่ 3
การออกใบทะเบียน

• ประกาศผลรั บรอง
• จัดพิมพ์ ใบรั บรองรวมทุก
แปลงเพียงรายละ 1 ใบ
ผ้ ูรับผิดชอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบระดับตําบล, กษอ.

1. ตรวจสอบ ทบก.01 (เก่า/ใหม่)
2. ตรวจสอบ รอ., รต., รม. (ถ้ ามี)
3. ตรวจสอบ จากข้ อมูล ธกส.
4 หลักฐานอื่น ๆตามความจําเป็ น เช่น
ข้ อมูล สศก.,การเสียภาษี อบต. ฯลฯ

(ทพศ.1/1 รอบที่ 2)
ตรวจสอบเบื ้องต้ น

ทําเวทีประชาคมตรวจสอบความถูกต้ องการ
การขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2
ผู้ไม่ถกู คัดค้ าน

ผู้ถกู คัดค้ าน

ตรวจสอบพื ้นที่จริงของผู้ไม่ถกู คัดค้ าน
(10% ของผู้ไม่ถกู คัดค้ าน)

เพิกถอน

1. ตรวจสอบหลักฐานที่นํามาประกอบ เช่น
บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้ าน/เอกสารการใช้
ที่ดิน/ ฯลฯ
2. เกษตรกรลงนามผู้ให้ ข้อมูล ในแบบ ทพศ1
3. ผู้รับรองลงนาม
4. จนท. ผู้รับแจ้ งลงนามใน ทพศ .
5. กําหนดนัดหมายปิ ดประกาศผลการขึ ้น
ทพศ.1
6. มอบ ทพศ.ฉบับจริ ง ให้ เกษตรกรเป็ น
หลักฐาน
7. เกษตรอําเภอลงนามตรวจสอบข้ อมูล
8. บันทึกข้ อมูลลงระบบ

ตรวจสอบพื ้นที่จริงของผู้ถกู คัดค้ าน
ทุกราย

ปิ ดประกาศผลรับรองการขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าว
ปี 2552/53 รอบที่ 2 (ทพศ.1/2 รอบที่ 2)

จัดพิมพ์รายงานผลรับรองการขึ ้น
ทะเบียนให้ เกษตรกรรวมทุกแปลง
เพียง 1 ใบ (ทพศ.1/3 รอบที่ 2)
เกษตรกรทําสัญญากับ ธกส.

เพิกถอน
เกษตรอําเภอหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ น
ผู้ออกใบทะเบียน ตามผลการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล ฯ
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คําอธิบายเพิ่มเติมประกอบ :- ผังการขึน้ ทะเบียนการปลกูข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 (ทพศ.1 รอบที่ 2)
1. จังหวัดได้ ปฏิบตั ิตามคู่มือการขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 (ทพศ.1 รอบที่ 2) ที่กรมส่งเสริ ม
การเกษตรได้ แจ้ งแล้ วนัน้ และต้ องจัดทําแผนปฏิบตั ิงานในการรับขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2
เพื่อทําการตรวจสอบไว้ ด้วย
2. เมื่อเกษตรกรมายื่นขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 (ทพศ.1 รอบที่ 2) แล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ
แจ้ งวันที่จะปิ ดประกาศรายชื่อผู้ขึ ้นทะเบียนและทําเวทีประชาคม ให้ เกษตรกรทราบด้ วย เพื่อให้ เกษตรกรที่มาขอ
ขึ ้นทะเบียนจะต้ องมาแสดงตนในการรั กษาสิทธิ ของตนตามที่ขอขึ ้นทะเบียนไว้ ว่าเป็ นเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวปี
2552/53 รอบที่ 2 ในพื ้นที่นนจริ
ั ้ ง และเป็ นที่รับรู้ของชุมชน
3. เมื่อเกษตรกรมายื่ นขอขึน้ ทะเบียนแล้ ว วันรุ่ งขึน้ เจ้ าหน้ าที่ จะต้ องจัดพิมพ์ รายชื่ อเกษตรกรที่ มาขึน้ ทะเบียน
(ทพศ.1/1 รอบที่ 2) เพื่อปิ ดประกาศ
4. ระหว่างที่ปิดประกาศ 3 วัน คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลจะต้ องทําการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ตามที่
แจ้ งในผังขันตอนการขึ
้
้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 (ทพศ.1 รอบที่ 2)
5. การจัด ทํ า เวที ป ระชาคม บุค คลที่ ร่ ว มในการทํ า เวที ป ระชาคม ได้ แ ก่ เกษตรกรผู้ยื ่น คํ า ร้ องขอขึน้ ทะเบี ย น
การปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 (ทพศ.1 รอบที่ 2) จํานวนร้ อยละ 70 เกษตรกรข้ างเคียงในหมู่บ้าน เกษตรอาสา
เกษตรหมูบ่ ้ าน และคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล เป็ นต้ น
6. เมื่อจัดทําเวทีประชาคมแล้ วจะมีเกษตรกรแบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุ่มที่ถกู คัดค้ าน คณะกรรมการตรวจสอบระดับ
ตําบลจะต้ องตรวจสอบพืน้ ที่จริ งทุกราย สําหรับกลุ่มที่ไม่ถูกคัดค้ านจะทํ าการตรวจสอบพื ้นที่ จริ งร้ อยละ 10
ของจํ า นวนเกษตรกรทัง้ หมดที่ ไม่ถูก คัดค้ า น ถ้ า พบว่า มี การแจ้ ง ข้ อมูลเท็ จก็ จ ะเพิก ถอนสิท ธิ ของเกษตรกร
รายนัน้
7. ปิ ดประกาศผลรับรองการขึ ้นทะเบียนการปลูกข้ าวปี 2552/53 รอบที่ 2 (ทพศ.1/2 รอบที่ 2) ที่สํานักงานเกษตร
อําเภอ ศบกต.หรื อที่ชมุ ชนในหมูบ่ ้ าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลต้ องลงชื่อรับรองกํากับการรับรอง
ผลและจัดพิมพ์รายงานผลการรับรองการขึ ้นทะเบียนเป็ นรายแปลงให้ เกษตรกร (ทพศ.1/3 รอบที่ 2) โดยเกษตร
อําเภอเป็ นผู้ลงนามในใบรับรองผลการขึ ้นทะเบียนฯ
8. เกษตรกรนําใบรับรองผลการขึ ้นทะเบียนไปทําสัญญา เพื่อเข้ าร่วมโครงการประกันรายได้ เกษตรกรกับ ธ.ก.ส.
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