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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรอนุญำตให้ ใช้ ท่ดี ินเพื่อกิจกำรสำธำรณูปโภคและกิจกำรอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดนิ
เพื่อกำรศึกษำ/ เพื่อกำรอนำมัยและกำรสำธำรณสุข /เพื่อกำรศำสนำ/ เพื่อจัดสร้ ำงศำลำประจำหมู่บ้ำนที่อ่ำน
หนังสือประจำหมู่บ้ำนห้ องสมุด (อำนำจคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรอนุญำตหรือกำรให้ ควำมยินยอมให้ ใช้
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงำน: การอนุญาตให้ ใช้ ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการศึกษา/
เพือ่ การอนามัยและการสาธารณสุข /เพื่อการศาสนา/ เพื่อจัดสร้ างศาลาประจาหมูบ่ ้ านที่อ่านหนังสือประจาหมูบ่ ้ าน
ห้ องสมุด (อานาจคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตหรื อการให้ ความยินยอมให้ ใช้ ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน )
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 เกษตรกรรมว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิ การสานักงานการปฏิ รูปที ด่ ิ น
เพือ่ เกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ทีด่ ิ นเพือ่ กิ จการสาธารณูปโภคและกิ จการอื ่นๆในเขตปฏิ รูปทีด่ ิ น
พ.ศ. 2536
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, 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] การอนุญาตให้ ใช้ ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการ
อื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการศึกษา/ เพื่อการอนามัยและการสาธารณสุข /เพือ่ การศาสนา/ เพื่อจัดสร้ างศาลา
ประจาหมู่บ้านที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้านห้ องสมุด (อานาจคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตหรื อการให้
ความยินยอมให้ ใช้ ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานการปฏิ รูปทีด่ ิ นเพือ่ เกษตรกรรม/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
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08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ยื่นคาขอ : เอกชนที่ดาเนินการโดยไม่หวังผลกาไรถ้ าไม่มีฐานะเป็ นนิติบุคคลการขออนุญาตต้ องได้ รับมอบอานาจ
จากผู้มีอานาจตามกฎหมายซึง่ มีหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบในกิจการที่ขออนุญาตด้ วย
2. สถานที่ยื่นคาขอณส.ป.ก.จังหวัดที่ที่ดินนันตั
้ งอยู
้ ่
3. ประเภทกิจการที่ขอรับอนุญาตตามข้ อข้ อ 6 ถึงข้ อ 16 ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้ วยการ
อนุญาตให้ ใช้ ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. 2536 และเนื ้อที่การขอใช้ ที่ดินเกิน
กว่าจานวนที่กาหนดไว้ ตามข้ อข้ อ 6 ถึงข้ อ 16
3.1 เพื่อการศึกษาระดับอนุบาลเกิน 12 ไร่ระดับประถมศึกษาเกิน 25 ไร่ระดับมัธยมศึกษาเกิน 50 ไร่
3.2 เพื่อการสาธารณสุขก่อสร้ างสถานบริ การสาธารณสุขชุมชนเกิน 3 ไร่สถานีอนามัย(โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตาบล)เกิน 10 ไร่โรงพยาบาลเกิน 20 ไร่
3.3 เพื่อการศาสนาเช่นวัดสานักสงฆ์มสั ยิดโบสถ์เป็ นต้ นเกิน 15 ไร่
3.4 เพื่อจัดสร้ างศาลาประจาหมู่บ้านที่อ่านหนังสือประจาหมูบ่ ้ านห้ องสมุดเนื ้อที่รวมกันไม่เกิน 1 ไร่
*** การเรี ยกเก็บค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์ในที่ดินให้ เรี ยกเก็บตามราคาประเมินของกรมที่ดินหรื อราคาที่ส.ป.ก.ได้
จ่ายชาระค่าที่ดินอันมีราคาสูงกว่าราคาประเมินของกรมที่ดินในปี ที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ที่ดิน
หมำยเหตุ (เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอานาจยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ในที่ดินเมื่อปรากฎข้ อเท็จจริ งว่า
1. ไม่มีการเรี ยกเก็บค่าบริ การหรื อค่าใช้ จา่ ยใดๆจากผู้ใช้ บริ การ
2. กิจการนันเป็
้ นประโยชน์แก่เกษตรกรและต่อชุมชนในท้ องถิ่นหรื อเหมาะสมในการรักษาความมัน่ คงของประเทศ
3. พื ้นที่ใช้ สอยเหมาะสมจาเป็ นแก่การนันและไม่
้
มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม)
หมำยเหตุ : 1. กรณีคาขอหรื อเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถูกต้ องและไม่อาจแก้ ไข
เพิ่มเติมได้ ในขณะนันผู
้ ้ รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกัน
พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถว้ นถูกต้ อง
ตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
3. ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

การพิจารณา

4)

การพิจารณา

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

1.1 ยื่นคาขอ
1.2 ตรวจสอบคาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ
1.3 ออกใบรับคาขอ
2.1 ดาเนินการตรวจสอบ
แปลงที่ดินและสารวจรังวัด
แปลงที่ดินที่ขออนุญาตใช้
ที่ดิน
2.2 สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดดาเนินการ
รวบรวมข้ อมูลเพื่อใช้
ประกอบการจัดทาวาระการ
ประชุมเสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณา
และแจ้ งผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดต่อสานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
2.3 สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตรวจสอบแผนงานโครงการ
แปลงที่ดินกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณา

1 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด

หมำยเหตุ

-

15 วันทาการ สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด

-

90 วันทาการ สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด

-

15 วันทาการ สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

-

4/9

ที่
5)

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
73 วันทาการ สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

หมำยเหตุ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

2.4 สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รวบรวมเอกสารเพื่อจัดทา
ระเบียบวาระการประชุม
และประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณา
การอนุญาตหรื อการให้
ความยินยอมให้ ใช้ ที่ดินใน
เขตปฏิรูปที่ดินและ
เลขานุการ
คณะอนุกรรมการพิจารณา
การอนุญาตหรื อการให้
ความยินยอมให้ ใช้ ที่ดินใน
เขตปฏิรูปที่ดิน
6)
การลงนาม/
3.1 คณะอนุกรรมการ
1 วันทาการ
คณะกรรมการมีมติ
พิจารณาการอนุญาตหรื อ
การให้ ความยินยอมให้ ใช้
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินมีมติ
และเสนอให้ ผ้ มู ีอานาจลง
นามและแจ้ งสานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพื่อแจ้ ง
ผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคา
ขอทราบ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 195 วันทาการ

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

(กรณีเป็ นอานาจ
ของ
คณะอนุกรรมการ)

-
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1)

บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

2)

ใบสำคัญกำร
เปลีย่ นชื่อ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

1

ชุด

3)

4)

หมำยเหตุ
(กรณีนิติบุคคล
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
กรรมกำรผู้จดั กำร/
ของหุ้นส่วน
ผู้จดั กำร/ของผู้
มอบอำนำจ/ของ
ผู้รับมอบอำนำจ )
(เปลีย่ นสกุล (ถ้ ำ
มี))
(กรณีนิติบุคคล
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของกรรมกำร
ผู้จดั กำร/ของ
หุ้นส่วนผู้จดั กำร/
ของผู้มอบอำนำจ/
ของผู้รับมอบ
อำนำจ )
(บัญชีรำยชื่อ
หุ้นส่วนผู้จดั กำร /
หนังสือบริ คณห์
สนธิ /บัญชีรำยชื่อ
กรรมกำรผู้จดั กำร
/ใบสำคัญแสดง
กำรจดทะเบียน
พำณิชย์ (ถ้ ำมี)/ใบ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ทะเบียน
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
(ภพ.20) (ถ้ ำมี))

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

คำขออนุญำตใช้ สำนักงำนกำร
ที่ดินเพื่อกิจกำร ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
สำธำรณูปโภค เกษตรกรรม
และกิจกำรอื่นๆ
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
(ส.ป.ก.4-29ก)

1

2)

บันทึกรับรองกำร
ปฏิบตั ิตำม
เงื่อนไขกำรได้ รับ
อนุญำตให้ ใช้
ที่ดิน (ส.ป.ก.430ก)
หนังสือมอบ
อำนำจ
แผนที่ภมู ิ
ประเทศแสดงจุด
ที่ตงแปลงที
ั้
่ดินที่
ขออนุญำต
มำตรำส่วน
1:50000

สำนักงำนกำร
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

3)
4)

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

3

0

ฉบับ

(กรณีมีกำรเรี ยก
เก็บค่ำตอบแทน
ต้ องระบุในแบบ
ด้ วยว่ำยินยอม
ชำระค่ำตอบแทน
กำรใช้ ประโยชน์
ในที่ดินตำมอัตรำ
ที่ คปก. กำหนด )
-

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

กรมแผนที่ทหำร

1

0

ฉบับ

(โดยให้ แสดงแนว
เขตบริ เวณที่ขอใช้
ด้ วยปำกกำเขียน
แผนที่ให้ ชดั เจน)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

5)

แผนผังแสดง
บริ เวณและ
สิง่ ก่อสร้ ำงใน
ที่ดิน

-

3

6)

แบบแปลนกำร
ก่อสร้ ำง
รำยละเอียด
สิง่ ก่อสร้ ำง

-

ควำมเห็นชุมชน
ท้ องถิ่นกรณี
กิจกำรนันไม่
้
ก่อให้ เกิดมลพิษ
ต่อชุมชนและ
สิง่ แวดล้ อม
รวมทังควำม
้
ปลอดภัยของ

7)

8)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

สำนักบริ หำรกำร
ปกครองท้ องที่

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ผู้ยื่นคำขอลงนำม
กำกับในเแผนผังฯ
(เอ4 หรื ออื่นๆ)
โดยแสดงให้ เห็น
ตำแหน่งกำรจัด
วำงสิง่ ปลูกสร้ ำง
ทังหมดตำม
้
โครงกำร
ดำเนินงำน)
(ถ้ ำมี)
(โดยระบุจำนวน
เนื ้อที่แต่ละส่วน
พร้ อมระบุ
รำยละเอียด
เหตุผลควำม
จำเป็ นในกำรใช้
พื ้นที่กำร
ดำเนินกำรหรื อ
กิจกรรมที่ทำให้
เกิดรำยได้ )
(รำยงำน
ควำมเห็นของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นเช่น
อบต./ อบจ./
เทศบำล)
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ที่
9)
10)

11)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
รำษฎรในพื ้นที่
แผนงำนโครงกำร
และงบประมำณ
ภำพถ่ำยสภำพ
ที่ดินปั จจุบนั และ
ภำพถ่ำย
สิง่ ก่อสร้ ำง
คำขอสละสิทธิ
ที่ดินของบุคคลที่
ได้ รับสิทธิโดย
กำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก. 4-52ก)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

สำนักงำนกำร
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

1

0

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สานักงานการปฏิรูปทีด่ ินจังหวัด
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 องเรียน ศูนย์บริ การประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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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
ARTIT SUNEEPAT
SUNSERN AGGUTAMANUS
วัชรชัย วิสทุ ธิสมาจาร

