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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตเข้ ำทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดินกรณีออกส.ป.ก. 4-01 ในแปลง
เกษตรกรรมกรณีออกส.ป.ก. 4-01 ชในแปลงที่อยู่อำศัยกรณีออกส.ป.ก. 4-01 ในที่ดินเกิน 50 ไร่ แต่ ไม่ เกิน
100 ไร่ )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตเข้ าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินกรณีออกส.ป.ก. 4-01 ในแปลงเกษตรกรรม
กรณีออกส.ป.ก. 4-01 ชในแปลงที่อยูอ่ าศัยกรณีออกส.ป.ก. 4-01 ในที่ดินเกิน 50 ไร่แต่ไม่เกิน 100 ไร่)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขในการเป็ นเกษตรกรพ.ศ.2535
2) ระเบี ยบคณะกรรมการปฏิ รูปทีด่ ิ นเพือ่ เกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไ้ ด้รบั ทีด่ ิ นจาก
การปฏิ รูปทีด่ ิ นเพือ่ เกษตรกรรมปฏิ บตั ิ เกี ่ยวกับการเข้าทาประโยชน์ในทีด่ ิ นพ.ศ. 2535
3) ระเบี ยบคณะกรรมการปฏิ รูปทีด่ ิ นเพือ่ เกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงือ่ นไขในการคัดเลือกเกษตรกร
พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2538
4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื ่องกาหนดชนิดจานวนและเงือ่ นไขเพือ่ การเลีย้ งสัตว์จาพวกสัตว์ใหญ่
ตามความในมาตรา 29(2) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิ รูปทีด่ ิ นเพือ่ เกษตรกรรมพ.ศ. 2518
5) ประกาศคณะกรรมการปฏิ รูปทีด่ ิ นเพือ่ เกษตรกรรมเรื ่องกาหนดเวลาและการตรวจสอบระยะเวลาการถือครอง
ทีด่ ิ นของเกษตรกรตามมาตรา 30 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการปฏิ รูปทีด่ ิ นเพือ่ เกษตรกรรมพ.ศ. 2518
แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 3)
6) มติ คณะกรรมการปฏิ รูปทีด่ ิ นเพือ่ เกษตรกรรมในการประชุมครัง้ ที ่ 2/2546 เมือ่ วันที ่ 14 กุมภาพันธ์ 2546
7) มติ คณะกรรมการปฏิ รูปทีด่ ิ นเพือ่ เกษตรกรรมในการประชุมครัง้ ที ่ 8/2544 เมือ่ วันที ่ 6 ธันวาคม 2544
8) พระราชบัญญัติการปฏิ รูปทีด่ ิ นเพือ่ เกษตรกรรมพ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2532 มาตรา 30
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้ วย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึง่ จะมีสทิ ธิได้ รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
180 วันทาการ
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9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตเข้ าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินกรณีออก
ส.ป.ก. 4-01 ในแปลงเกษตรกรรมกรณีออกส.ป.ก. 4-01 ชในแปลงที่อยูอ่ าศัยกรณีออกส.ป.ก. 4-01 ในที่ดินเกิน 50
ไร่แต่ไม่เกิน 100 ไร่)
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานการปฏิ รูปทีด่ ิ นจังหวัด/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. เกษตรกรตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินหมายความถึง (1) เป็ นเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลักหรื อ (2) เป็ น
เกษตรกรผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลักซึง่ ได้ แก่ผ้ ยู ากจน/ ผู้ที่จบการศึกษาทางการเกษตรกรรม/
บุตรของเกษตรกรทังนี
้ ้เป็ นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเป็ น
เกษตรกรพ.ศ.2535
2. เกษตรกรผู้ยื่นคาขอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนดได้ แก่
- มีสญ
ั ชาติไทย
- บรรลุนิติภาวะหรื อเป็ นหัวหน้ าครอบครัว
- มีความประพฤติดีและซื่อสัตย์สจุ ริ ต
- มีร่างกายสมบูรณ์ขยันขันแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได้
- ไม่เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
- ต้ องไม่มีที่ดินทากินเป็ นของตนเองเพียงพอแก่การเลี ้ยงชีพอยูก่ ่อนแล้ ว (มีที่ดินเมื่อรวมกับคาขอต้ องไม่เกินกว่า 50
ไร่หรื อ 100 ไร่แล้ วแต่กรณี)
- เป็ นผู้ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
หมำยเหตุ *** เกษตรกรสามารถยื่นคาขอเข้ าทาประโยชน์ได้ เมื่อได้ มีประกาศของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
กาหนดระยะเวลาและสถานที่เท่านันโดยระยะเวลาดั
้
งกล่าวต้ องไม่น้อยกว่า 15 วันและขยายได้ รวมแล้ วไม่เกิน 90 วัน
****การจัดที่ดินเพื่ออยูอ่ าศัยเฉพาะในเขตที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาหนดเท่านัน้
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3. ผู้ที่เคยได้ รับการจัดที่ดินจากส.ป.ก. หรื อจากหน่วยงานอื่นๆของรัฐมาแล้ วแต่ถกู ตัดสิทธิเนื่องจากไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงานต้ องพ้ นระยะเวลา 5 ปี กอ่ นจึงจะมีสทิ ธิยื่นคาขอได้
4. ผู้ที่ได้ รับหนังสืออนุญาตให้ เข้ าอยูอ่ าศัยหรื อประกอบการเกษตรในเขตป่ าสงวนแห่งชาติจะต้ องทาหนังสือยินยอมสละ
สิทธิหนังสืออนุญาตนันก่
้ อนได้ รับสิทธิตามกฎหมายว่าด้ วยการปฏิรูปที่ดิน
5. กรณีขออนุญาตใช้ ที่ดินตามที่ถือครองอยูจ่ ริ งเกินกว่า 50 ไร่แต่ไม่เกิน 100 ไร่มีได้ ในกรณี
5.1 เลี ้ยงสัตว์ใหญ่ตามที่กาหนดในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือโคกระบือและม้ า
5.2 เกษตรกรถือครองที่ดินแปลงนันมาก่
้ อนปี 2524
6. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเป็ นผู้จดั ลาดับเกษตรกรที่จะจัดที่ดินให้ และเกษตรกรนันจะต้
้ องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ดงั นี ้
- เป็ นเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินของรัฐหรื อเช่าที่ดินแปลงที่นามาดาเนินการและเป็ นผู้ทากินในที่ดินนัน้
- เป็ นเกษตรกรผู้ได้ รับการขึ ้นทะเบียนขอรับที่ดินทากินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- เป็ นเกษตรกรอื่นตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาหนด
7. เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดดาเนินการคัดเลือกเกษตรกรให้ เข้ าทาประโยชน์ในที่ดินแล้ วจะได้ มีประกาศผล
การคัดเลือกปิ ดไว้ ในที่เปิ ดเผยณศาลากลางจังหวัดสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่วา่ การอาเภอหรื อกิ่งอาเภอที่ทา
การกานันแห่งท้ องที่และที่ชุมชนในท้ องที่ดาเนินการมีกาหนดเวลาประมาณ 30 วัน
8. ภายหลังจากครบกาหนดเวลาตามประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรแล้ วปฏิรูปที่ดินจังหวัดก็จะดาเนินการจัดทา
หนังสือรับมอบที่ดิน(ส.ป.ก.4-28) และออกหนังสืออนุญาตให้ เข้ าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)
หมำยเหตุ : 1. กรณีคาขอหรื อเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องและไม่อาจแก้ ไข
เพิ่มเติมได้ ในขณะนันผู
้ ้ รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกัน
พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
3. ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จ

4/7

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

-

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

1.1 การยื่นคาขอเข้ าทา
1 วันทาการ
ประโยชน์ฯ
1.2 ตรวจสอบคาขอและ
ตรวจสอบเอกสาร
1.3 ตรวจคุณสมบัติ
เบื ้องต้ น
1.4 ออกใบรับคาขอ
2.1 ดาเนินการสารวจรังวัด 60 วันทาการ
แปลงที่ดินการสอบสวน
สิทธิการตรวจสอบ
คุณสมบัติอื่นๆและ
ดาเนินการจัดทาบัญชี
คัดเลือกเกษตรกร
2.2 ตรวจสอบระยะเวลา
การถือครองที่ดินและจัดทา
บันทึกรับรองของผู้ปกครอง
ท้ องที่ตามมาตรา 30 วรรค 3
- การจัดทาบัญชีคดั เลือก
เกษตรกร
2.3 สานักงานการปฏิรูป
30 วันทาการ
ที่ดินจังหวัดรวบรวมข้ อมูล
เอกสารทังหมดเสนอ
้
คณะอนุกรรมการปฏิรูป
ที่ดินอาเภอพิจารณา
เห็นชอบ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด

หมำยเหตุ

-

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด

(ขันตอน
้
2.2
เป็ นกรณีออก
ส.ป.ก. 4-01 ใน
ที่ดินเกิน 50 ไร่แต่
ไม่เกิน 100 ไร่)

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด

-
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ที่
4)

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

-

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
30 วันทาการ สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด

2.4 สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดนาผลการ
พิจารณาของ
คณะอนุกรรมการปฏิรูป
ที่ดินอาเภอเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดพิจารณาอนุญาต
5)
2.5 ส.ป.ก.จังหวัดเสนอให้ ผ้ ู 40 วันทาการ
มีอานาจลงนามในประกาศ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดแจ้ งผลการคัดเลือก
เกษตรกรให้ ทราบหรื อ
คัดค้ าน
6)
การลงนาม/
3.1 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลง
1 วันทาการ
คณะกรรมการมีมติ
นามในหนังสืออนุญาตให้
เข้ าทาประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
7)
การลงนาม/
3.2 ดาเนินการมอบหนังสือ 18 วันทาการ
คณะกรรมการมีมติ
อนุญาตให้ เข้ าทาประโยชน์
ในเขตปฏิรูปที่ดินและ
หนังสือรับมอบที่ดิน
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 180 วันทาการ

-

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด

-

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด

-

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด

(สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด)

14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ

หมำยเหตุ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

1)

บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

0

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน
ทะเบียนสมรส
ใบสำคัญกำร
เปลีย่ นชื่อ

กรมกำรปกครอง
กรมกำรปกครอง
กรมกำรปกครอง

3)
4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0
0

1
1

ฉบับ
ฉบับ

หมำยเหตุ
(บัตรประจำตัว
ประชำชนคูส่ มรส
(ถ้ ำมี) สำเนำ 1
ฉบับ)
(ถ้ ำมี)
(เปลีย่ นสกุล (ถ้ ำ
มี))

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ทะเบียนกำรหย่ำ
(ถ้ ำมี)
หลักฐำนเกี่ยวกับ
ที่ดินของตนเองคู่
สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติ
ภำวะเช่นโฉนด,
น.ส.3, น.ส.3 ก,
ส.ป.ก. 4-01,
สทก., น.ค.,กสน.
หลักฐำนกำรเสีย
ภำษีบำรุงท้ องที่
(ภบท.5)
หลักฐำนกำรเป็ น
เจ้ ำของสัตว์ที่
เลี ้ยง

กรมกำรปกครอง

0

กรมที่ดิน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

สำนักบริ หำรกำร
ปกครองท้ องที่

0

1

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

กรมปศุสตั ว์

0

2

ฉบับ

-
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ที่
5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แผนงำนและ
โครงกำรในกำร
ประกอบกำร
เลี ้ยงสัตว์ใหญ่

-

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
หมายเหตุ (ณ สานักงานการปฏิ รูปทีด่ ิ นจังหวัดทีย่ ืน่ คาขอ)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม
หมายเหตุ (เลขที ่ 1 ถนนราชดาเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หรื อเว็บไซต์
http://eoffice.alro.go.th/alro_complain)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์อานวยการต่อต้ านการทุจริ ตแห่งชาติ (ศอตช.) สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ
หมายเหตุ ( 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ ค ถนนแจ้ งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 / http://www.pacc.go.th/cnac / สายด่วน PACC Call Center 1206)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุวันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

31/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
PREECHA LIMTHAVIL
SUNSERN AGGUTAMANUS
วัชรชัย วิสทุ ธิสมาจาร

