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คู่มือสาหรับประชาชน: การอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การศึกษา/ เพื่อการอนามัยและการสาธารณสุข /เพื่อการศาสนา/ เพื่อจัดสร้างศาลาประจาหมู่บ้านที่อ่านหนังสือประจา
หมู่บ้านห้องสมุด (อานาจคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตหรือการให้ความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงาน: การอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการศึกษา/ เพื่อ
การอนามัยและการสาธารณสุข /เพื่อการศาสนา/ เพื่อจัดสร้างศาลาประจาหมู่บ้านที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน
ห้องสมุด (อานาจคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตหรือการให้ความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดิน เพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิ่ น พ.ศ. 2536
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน 01/09/2015 12:31
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สานักงานการปฏิรูปที่ดิ่ นจังหวัดสุโขทัย/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคาขอ : เอกชนที่ดาเนินการโดยไม่หวังผลกาไร ถ้าไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลการขออนุญาตต้องได้รับมอบอานาจจากผู้มี
อานาจตามกฎหมายซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในกิจการที่ขออนุญาตด้วย
2. สถานที่ยื่นคาขอณส.ป.ก.จังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
3. ประเภทกิจการที่ขอรับอนุญาตตามข้อ ข้อ 6 ถึงข้อ 16 ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการ
อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 และเนื้อที่การขอใช้ที่ดินเกินกว่า
จานวนที่กาหนดไว้ตามข้อ ข้อ 6 ถึงข้อ 16
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3.1 เพื่อการศึกษาระดับอนุบาลเกิน 12 ไร่ระดับประถมศึกษาเกิน 25 ไร่ระดับมัธยมศึกษาเกิน 50 ไร่
3.2 เพื่อการสาธารณสุขก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุขชุมชนเกิน 3 ไร่สถานีอนามัย(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล)
เกิน 10 ไร่โรงพยาบาลเกิน 20 ไร่
3.3 เพื่อการศาสนาเช่นวัดสานักสงฆ์มัสยิดโบสถ์เป็นต้นเกิน 15 ไร่
3.4 เพื่อจัดสร้างศาลาประจาหมู่บ้านที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้านห้องสมุดเนื้อที่รวมกันไม่เกิน 1 ไร่
การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เรียกเก็บตามราคาประเมินของกรมที่ดินหรือราคาที่ส.ป.ก.ได้จ่ายชาระ
ค่าที่ดินอันมีราคาสูงกว่าราคาประเมินของกรมที่ดินในปีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
หมายเหตุ (เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอานาจยกเว้นการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินเมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่า
1. ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้ใช้บริการ
2. กิจการนั้นเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและต่อชุมชนในท้องถิ่นหรือเหมาะสมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
3. พื้นที่ใช้สอยเหมาะสมจาเป็นแก่การนั้นและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)
หมายเหตุ : 1. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไข เพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคา
ขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถว้นถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

1.1 ยื่นคาขอ
1.2 ตรวจสอบคาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ
1.3 ออกใบรับคาขอ

1 วันทาการ

การพิจารณา

2.1 ดาเนินการตรวจสอบ
แปลงที่ดินและสารวจรังวัด
แปลงที่ดินที่ขออนุญาตใช้

15 วันทา
การ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสุโขทัย

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสุโขทัย

หมายเหตุ
-

-

3/7

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่ดิน
-

2.2 สานักงานการปฏิรูป
90 วันทา
ที่ดินจังหวัดดาเนินการ
การ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการจัดทาวาระการ
ประชุมเสนอ คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณา
และแจ้งผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด ต่อ สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสุโขทัย

-

-

2.3 สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตรวจสอบแผนงานโครงการ
แปลงที่ดิน กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณา

15 วันทา
การ

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

-

-

2.4 สานักงานการปฏิรูป 73 วันทา
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การ
รวบรวมเอกสารเพื่อจัดทา
ระเบียบวาระการประชุม
และประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณา
การอนุญาตหรือการให้ความ
ยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดินและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการพิจารณา
การอนุญาตหรือการให้ความ
ยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

(กรณีเป็นอานาจ
ของ
คณะอนุกรรมการ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3.1 คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการอนุญาตหรือ

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ

-

3)

4)

5)

6)

1 วันทาการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
การให้ความยินยอมให้ใช้
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินมีมติ
และเสนอให้ผู้มีอานาจลง
นามและแจ้งสานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพื่อแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอ
ทราบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เกษตรกรรม

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 195 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณี นิติบุคคล
ประชาชน
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
1)
กรรมการผุูจัดการ/
ของหู้นส่วน
ผู้จัดการ/ของผู้
มอบอานาจ/ของ
ผู้รับมอบอานาจ )
ใบสาคัญการ
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(เปลี่ยนสกุล (ถ้า
2)
เปลี่ยนชื่อ
มี))
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณี นิติบุคคล
บ้าน
สาเนาทะเบียน
บ้านของกรรมการ
3)
ูผุจัดการ/ของหู้น
ส่วนผู้จัดการ/ของ
ผู้มอบอานาจ/ของ
ผู้รับมอบอานาจ )
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ที่

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ชุด
(บัญชีรายชื่อ
บุคคล
การค้า
หุ้นส่วนผู้จัดการ /
หนังสือบริคณห์
สนธิ /บัญชีรายชื่อ
กรรมการผู้จัดการ
/ใบสาคัญแสดง
การจดทะเบียน
พาณิชย์ (ถ้ามี)/ใบ
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ภพ.20) (ถ้ามี))

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
คาขออนุญาตใช้ สานักงานการ
1
0
ฉบับ
ที่ดินเพื่อกิจการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
สาธารณูปโภค
เกษตรกรรม
และกิจการอื่นๆ
1)
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
(ส.ป.ก.4-29ก)

2)

3)

4)
5)

บันทึกรับรองการ
ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการได้รับ
อนุญาตให้ใช้ที่ดิน
(ส.ป.ก.4-30ก)
หนังสือมอบ
อานาจ
แผนที่ภูมิประเทศ
แสดงจุดที่ตั้ง
แปลงที่ดินที่ขอ
อนุญาต มาตรา
ส่วน1:50000
แผนผังแสดง

หมายเหตุ

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

3

0

ฉบับ

(กรณีมีการเรียก
เก็บค่าตอบแทน
ต้องระบุในแบบ
ด้วยว่ายินยอม
ชาระค่าตอบแทน
การใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินตามอัตราที่
คปก. กาหนด )
-

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

กรมแผนที่ทหาร

1

0

ฉบับ

(โดยให้แสดงแนว
เขตบริเวณที่ขอใช้
ด้วยปากกาเขียน
แผนที่ให้ชัดเจน)

-

3

0

ฉบับ

(ผู้ยื่นคาขอลงนาม

6/7

ที่

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บริเวณและ
สิ่งก่อสร้างใน
ที่ดิน

แบบแปลนการ
ก่อสร้าง
รายละเอียด
สิ่งก่อสร้าง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

กากับในเแผนผังฯ
(เอ4 หรืออื่นๆ)
โดยแสดงให้เห็น
ตาแหน่งการจัด
วางสิ่งปลูกสร้าง
ทั้งหมดตาม
โครงการ
ดาเนินงาน)
(ถ้ามี)

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

สานักบริหารการ
ปกครองท้องที่

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

สานักงานการ

1

0

ฉบับ

-

7)

ความเห็นชุมชน
ท้องถิ่น กรณี
กิจการนั้นไม่
ก่อให้เกิดมลพิษ
8) ต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งความ
ปลอดภัยของ
ราษฎรในพื้นที่
แผนงานโครงการ
9)
และงบประมาณ
ภาพถ่ายสภาพ
ที่ดินปัจจุบัน และ
10)
ภาพถ่าย
สิ่งก่อสร้าง
11) คาขอสละสิทธิ

หมายเหตุ

(โดยระบุจานวน
เนื้อที่แต่ละส่วน
พร้อมระบุ
รายละเอียด
เหตุผลความ
จาเป็นในการใช้
พื้นที่ การ
ดาเนินการหรือ
กิจกรรมที่ทาให้
เกิดรายได้)
(รายงานความเห็น
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น
อบต./ อบจ./
เทศบาล)

7/7

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ที่ดิน ของบุคคลที่ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
ได้รับสิทธิโดยการ เกษตรกรรม
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.
ป.ก. 4-52ก)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มี
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
หมายเหตุ (เลขที่ 138/26 ถนนสิงหวัฒน์ ตาบลธานี อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ุ64000 โทร.
055-611038)
2) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถนนราชดาเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หรือเว็บไซต์
http://eoffice.alro.go.th/alro_complain)
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

