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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตขุดบ่ อเพื่อกำรเกษตรกรรมเกินร้ อยละห้ ำของเนือ้ ที่ท่ ไี ด้ รับมอบที่ดิน
จำกกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือขอนำดิน หรือสิ่งของที่ได้ จำกกำรขุดบ่ อออกไปนอกบริเวณที่ดนิ ที่
ได้ รับอนุญำต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงำน: ขออนุญาตขุดบ่อเพื่อการเกษตรกรรมเกินร้ อยละห้ าของเนื ้อที่ที่ได้ รับมอบที่ดินจากการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อขอนาดินหรื อสิง่ ของที่ได้ จากการขุดบ่อออกไปนอกบริ เวณที่ดินที่ได้ รับอนุญาต
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบคณะกรรมการปฏิ รูปทีด่ ิ นเพือ่ เกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไ้ ด้รบั ทีด่ ิ นจาก
การปฏิ รูปทีด่ ิ นเพือ่ เกษตรกรรมปฏิ บตั ิ เกี ่ยวกับการเข้าทาประโยชน์ในทีด่ ิ นพ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที ่ 2)
พ.ศ. 2540
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตขุดบ่อเพือ่ การเกษตรกรรมเกินร้ อยละห้ าของ
เนื ้อที่ที่ได้ รับมอบที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อขอนาดินหรื อสิง่ ของที่ได้ จากการขุดบ่อออกไปนอก
บริ เวณที่ดินที่ได้ รับอนุญาต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานการปฏิ บตั ิ 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 -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ยื่นคาขอเป็ นเกษตรกรหรื อสถาบันเกษตรกรผู้ได้ รับมอบที่ดินให้ เข้ าทาประโยชน์ในที่ดินตามระเบียบคปก. ว่าด้ วย
การให้ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้ รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเข้ าทา
ประโยชน์ในที่ดินพ.ศ.2535 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
2. ต้ องการขุดบ่อเพือ่ การเกษตรกรรมเกินร้ อยละห้ าของเนื ้อที่ที่ได้ รับมอบให้ เกษตรกรหรื อสถาบันเกษตรกร
3. ยื่นคาขอณสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่ที่ดินนันตั
้ งอยู
้ ่
4. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเป็ นผู้พิจารณาอนุญาต
*** หมำยเหตุ กรณีการอนุญาตให้ ดาเนินการขุดบ่อเพื่อการเกษตรกรรมเกินจานวนดังกล่าวถ้ ามีการนาดินหรื อสิง่ ของที่
ขุดได้ ออกไปนอกบริ เวณที่ดินที่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทาประโยชน์ไม่วา่ เพือ่ การใดๆเกษตรกรหรื อสถาบันเกษตรกรต้ องใช้
เงินเท่ามูลค่าของดินหรื อสิง่ ที่ขดุ ได้ ดงั กล่าวเป็ นรายได้ ของส.ป.ก. เพื่อนาเข้ ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเว้ น
แต่เป็ นการนาออกไปโดยได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
หมำยเหตุ : 1. กรณีคาขอหรื อเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องและไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติม
ได้ ในขณะนันผู
้ ้ รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้
รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถว้ นถูกต้ อง
ตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
3. ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาและกาหนดวันทาสัญญาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่
พิจารณาแล้ วเสร็ จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
1.1 ยื่นคาขอ
1.2 ตรวจสอบคาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ
1.3 ออกใบรับคาขอ
2.1 เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการ
ตรวจสอบรายละเอียด
ความครบถ้ วนของข้ อมูล

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
1 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด

30 วันทาการ สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด

หมำยเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ตรวจสอบพื ้นที่ที่ขอและ
ดาเนินการรังวัดแปลงที่ดิน
เสนอความเห็นต่อปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด
3)
2.2 ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
96 วันทาการ
ดาเนินการรวบรวมข้ อมูล
เอกสารจัดทาความเห็น
เสนอคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดพิจารณา
อนุญาต
4)
การลงนาม/
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน 1 วันทาการ
คณะกรรมการมีมติ
จังหวัดมีมติและเสนอให้ ผ้ มู ี
อานาจลงนาม
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 128 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด

-

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด

-

14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
2)
สำเนำทะเบียน กรมกำรปกครอง 0
บ้ ำน
3)
ใบสำคัญกำร
กรมกำรปกครอง 0
เปลีย่ นชื่อ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(เปลีย่ นสกุล (ถ้ ำ
มี))
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบแปลนแสดง บริ เวณที่ขอขุด
บ่อ
ส.ป.ก.4-01
สำนักงำนกำร
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
เหตุผลควำม
จำเป็ นหรื อ
ประโยชน์ที่ได้
จำกกำรขุดบ่อ
หรื อเหตุผลควำม
จำเป็ นที่ต้องนำ
ดินออกจำกที่ดิน
ที่ได้ รับอนุญำต
รูปถ่ำยแปลง
ที่ดินที่ขุดบ่อ/ที่
นำดินออก
รำยกำรปริ มำตร ดินที่นำออก/
รำยกำรสิง่ ของที่
ขอนำออก

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีขอนำดิน
ออกจำกพื ้นที่)

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินจังหวัด
หมายเหตุ (ณ สานักงานการปฏิ รูปทีด่ ิ นจังหวัดทีย่ ืน่ คาขอ)

5/5

2)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรื อเว็บไซต์
http://eoffice.alro.go.th/alro_complain
หมายเหตุ (เลขที ่ 1 ถนนราชดาเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ 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. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

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

