คําสัง่ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ 50/2549
เรื่ อง การกําหนดแบบและขั้นตอนแนวทางปฏิบตั ิในการพิจารณาคําขออนุ ญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการ
สาธารณู ปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาคํา ขออนุ ญ าตใช้ที่ ดิ น ตามระเบี ย บคณะกรรมการปฏิ รูป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิ การสํานักงานการปฏิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พิจารณาอนุ ญาต
การใช้ที่ ดิน เพื่ อกิ จการสาธารณู ป โภคและกิ จการอื่ น ๆ ในเขตปฏิ รูป ที่ ดิน พ.ศ. 2536 สอดคล้องกับ การ
ปรับปรุ งโครงสร้างภายในของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบฯ ข้อ 18 กําหนดอํานาจหน้าที่ของ สํานัก / กอง / สํานักงานการ
ปฏิ รู ป ที่ ดิ น จัง หวัด แบบและขั้น ตอนแนวทางปฏิ บ ัติ ใ นการพิ จ ารณาคํา ขออนุ ญ าตใช้ท่ี ดิ น เพื่ อ กิ จการ
สาธารณู ปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินตามที่แนบท้ายคําสั่งนี้ และให้ยกเลิกคําสั่ง สํานักงานการ
ปฏิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 576/2541 สั่ง ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2541 เรื่ อง แบบและขั้นตอนในการ
พิ จ ารณ าคํ า ขออนุ ญ าตใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การสาธารณู ปโภคและกิ จ การอื่ น ๆ ในเขตปฏิ รู ปที่ ดิ น
และให้ใช้คาํ สั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549
ฉันทลักษณ์ บุศยอังกูร
(นายฉันทลักษณ์ บุศยอังกูร)
รองเลขาธิ การ รักษาราชการแทนเลขาธิ การ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคําขออนุญาตใช้ ทดี่ ินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค
และกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปทีด่ ิน
แนบท้ ายคําสั่ งสํานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ 50 / 2549
สั่ ง ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549

ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( คปก. ) ว่าด้วยการมอบหมายให้
เลขาธิ การสํานักงานการปฏิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พิจารณาอนุ ญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิ จการสาธารณู ปโภค
และกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอกําหนดแบบ
และขั้นตอนแนวทางปฏิบตั ิในการพิจารณาคําขออนุ ญาตใช้ที่ดินฯ ดังต่อไปนี้
1. การยื่นคําขออนุญาต
1.1 ผูข้ ออนุ ญาต หมายถึง ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชนที่ดาํ เนิ นการ
โดยไม่หวังผลกําไร ผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมายซึ่ งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในกิจการที่ขออนุญาต
1.2 การพิจารณาคําขออนุ ญาตใช้ที่ดินให้ถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในระเบียบฯ
ทั้งนี้ ให้พิจารณาสงวนพื้นที่ไว้เพื่อประกอบเกษตรกรรมให้มากที่สุด
1.3 การยื่นคําขออนุ ญาตใช้ที่ดินให้ยื่นที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ( ส.ป.ก. จังหวัด )
ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ และใช้เอกสารประกอบคําขอ ดังนี้
- คําขออนุ ญาตใช้ที่ดินเพื่อกิ จการสาธารณู ปโภคและกิ จการอื่ น ๆ ในเขตปฏิ รูปที่ ดิน
( ส.ป.ก. 4 - 29 ก. ) จํานวน 1 ฉบับ
- บันทึกรับรองการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการได้รับอนุ ญาตให้ใช้ที่ดิน ( ส.ป.ก. 4 - 30 ก. )
จํานวน 3 ฉบับ
- แผนที่ภูมิประเทศแสดงจุดที่ต้ งั ที่ดินแปลงที่ยื่นคําขออนุ ญาตฯ ( 1:50,000 ) โดยให้
แสดงตําแหน่งแนวเขตบริ เวณที่ขอใช้ดว้ ยปากกาเขียนแผนที่ให้ชดั เจน กรณี ที่ผยู ้ นื่ คําขอไม่สามารถจัดทําได้
ให้ ส.ป.ก. จังหวัดอํานวยความสะดวกให้
- แผนผังแสดงบริ เวณและสิ่ งก่อสร้างในที่ดิน ซึ่ งผูข้ ออนุ ญาตลงนามกํากับ ขนาด เอ 3
หรื อ เอ 4 จํานวน 3 ฉบับ
/ - คําขอ .....
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- คําขอสละสิ ท ธิ ที่ ดิ น ของบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ โดยการปฏิ รูป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
( ส.ป.ก. 4 - 52 ก ) กรณี มี ก ารจัดที่ ดิน แล้ว รวมทั้งหลัก ฐานการเพิ ก ถอน หรื อ แก้ไ ขหนัง สื ออนุ ญ าตให้
เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ( ส.ป.ก. 4 - 01 )
- หนังสื อยินยอมของผูค้ รอบครองที่ดินกรณี ยงั ไม่ได้จดั ที่ดิน
- หลัก ฐานอื่ น ที่ จาํ เป็ น เช่ น สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบี ยนบ้าน
ของผูย้ ื่นคําขอ หรื อ สําเนาบัตรข้าราชการของผูย้ ื่นคําขอ หนังสื อมอบอํานาจ หนังสื อจดทะเบี ยน มูลนิ ธิ
นิติบุคคล สําเนาบัตรประจําตัวผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ ฯลฯ
กรณี ขออนุ ญาตใช้ที่ดินเนื้ อที่ เกินกว่าจํานวนที่กาํ หนดไว้ในระเบี ยบฯ หรื อขออนุ ญาตใช้
ที่ดินเพื่อกิจการอื่นที่ไม่ได้กาํ หนดไว้ในระเบียบฯ ใช้หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
- รายละเอียด แผนงานโครงการ งบประมาณ ที่ได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย
- รายละเอียดสิ่ งก่อสร้างโดยระบุจาํ นวนเนื้อที่แต่ละส่ วน เหตุผลความจําเป็ นในการใช้พ้ืนที่
และกิจกรรมบริ เวณพื้นที่ส่วนที่ทาํ ให้เกิดรายได้ ให้ระบุจาํ นวนเนื้ อที่ พร้อมระบุรายละเอียดการดําเนิ นการ
หรื อกิจกรรมที่ทาํ ให้เกิดรายได้
- ภาพถ่ายสภาพที่ดินปั จจุบนั และภาพถ่ายสิ่ งก่อสร้าง ( ถ้ามี )
- ถ้าที่ ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่ งชาติ ที่กรมป่ าไม้มอบให้ ส.ป.ก. เพื่อนําไป
ปฏิรูปที่ดินให้จดั ส่ งสําเนาบันทึกตรวจสอบและแผนที่การกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติออกจากเขตที่จะทําการ
ปฏิรูปที่ดินโดยให้แสดงตําแหน่งแนวเขตบริ เวณที่ขอใช้ดว้ ยปากกาเขียนแผนที่ลงในแผนที่ให้ชดั เจนด้วย
2. การตรวจสอบ
ส.ป.ก. จังหวัด มีห น้ า ที่ ตรวจสอบหลัก ฐานคํา ขออนุ ญ าตใช้ที่ดิน ให้ค รบถ้วนรวมทั้ง
ดําเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ดังต่อไปนี้
2.1 กรณี ที่ดินที่ขอใช้ได้ดาํ เนินการจัดที่ดินแล้ว ให้แจ้งผูข้ ออนุ ญาตว่าไม่อนุ ญาต เว้นแต่
กิจการที่ขออนุญาตเป็ นกิจการ ดังต่อไปนี้
( 1 ) กิจการเกี่ยวกับความมัน่ คงของประเทศ
( 2 ) กิจการเพื่อสาธารณประโยชน์
( 3 ) กิจการซึ่ งผูข้ ออนุญาตได้หาที่ดินแปลงอื่นทดแทนให้แล้ว
/ โดยให้……
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โดยให้ดาํ เนิ นการตามขั้นตอนการสละสิ ทธิ ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ผูไ้ ด้รับ ที่ ดินจากการปฏิ รูป ที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรมปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ การเข้าทําประโยชน์ ในที่ ดิน พ.ศ. 2535
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2540 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 กรณี ที่ ดินที่ ขอใช้ยงั ไม่ได้ดาํ เนิ นการจัดที่ ดิน แต่มี ผูค้ รอบครอง ให้จดั ทําหนังสื อ
ยินยอมของผูค้ รอบครอง พร้อมเหตุผลที่ไม่ดาํ เนินการจัดที่ดิน
2.3 กรณี มีลกั ษณะการใช้ที่ดินเหนื อพื้นดิน หรื อใต้พ้ืนดิน เช่น การปั กเสาเพื่อเดินสายไฟฟ้ า
สายโทรศัพท์ หรื อ การวางท่อส่ งนํ้า เพื่อการประปา หรื อการชลประทาน หรื ออื่น ๆ ที่มีลกั ษณะทํานองนี้
หากเกษตรกรผูไ้ ด้รับการจัดที่ดินยังสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินบริ เวณที่ขอใช้ได้ และการใช้ที่ดินของผูข้ อใช้
เป็ นเพียงการรอนสิ ทธิ บางส่ วน ให้จดั ทําเป็ นหนังสื อยินยอมจากเกษตรกรผูไ้ ด้รับการจัดที่ ดินโดยไม่ตอ้ ง
สละสิ ทธิ เพื่อมิให้เกษตรกรต้องสิ้ นสิ ทธิ หากไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ ดินบริ เวณที่ขอใช้ได้ตอ้ งดําเนิ นการ
ตามขั้นตอนการสละสิ ทธิ เช่นเดียวกับ ข้อ 2.1
2.4 กรณี ขอใช้ที่ดินลัก ษณะเป็ นการชั่วคราวและมี กาํ หนดระยะเวลาไม่เกิ น 5 ปี และ
มี การใช้ที่ดินเนื้ อที่ ไม่มาก หากพิจารณาเห็ นว่าเนื้ อที่ที่ ขอใช้ไม่กระทบต่อการประกอบเกษตรกรรมของ
เกษตรกร ผูไ้ ด้รับ การจัดที่ ดิน ให้จดั ทําเป็ นหนังสื อยินยอมจากเกษตรกรผูไ้ ด้รับการจัดที่ ดินโดยไม่ ตอ้ ง
สละสิ ทธิ เพื่อมิให้เกษตรกรต้องสิ้ นสิ ทธิ โดยให้นาํ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ( คปจ. ) พิจารณาและ
เห็นชอบเป็ นหลักการว่าเมื่อผูร้ ับอนุ ญาตส่ งมอบที่ดินคืน ส.ป.ก. แล้วให้เกษตรกรดังกล่าวสามารถกลับเข้าทํา
ประโยชน์ในที่ดินได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเสนอ คปจ. อีก
2.5 กรณี ที่ บริ ษทั กฟผ. จํากัด ( มหาชน ) ( บมจ. กฟผ. ) ขอใช้ที่ดินให้แนบบัญชี รายชื่อ
ผูค้ รอบครองที่ดินที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้ าพร้อมสําเนาบันทึกการจ่ายเงินค่าชดเชยให้ผคู ้ รอบครองที่ดินตามบัญชี
รายชื่อให้ ส.ป.ก. โดยไม่ตอ้ งดําเนิ นการตามข้อ 2.3
2.6 กรณี ผขู ้ ออนุญาตเข้าไปใช้ประโยชน์อยูก่ ่อนพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
ให้ตรวจสอบหลักฐานการเข้าใช้ประโยชน์ ว่าได้รับอนุ ญาตจากหน่ วยราชการหรื อไม่ และเข้าใช้ประโยชน์
ตั้งแต่เมื่อใด
2.7 การขออนุ ญาตโดยทัว่ ไปต้องมี ความเห็ นของผูป้ กครองท้องที่ แต่ หากเป็ นกิ จการที่
เห็ นว่าอาจจะมี ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ต้องผ่านความเห็ นชอบจากชุ มชนท้องถิ่ นว่าไม่มี ผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ กิจการใดหากมีกฎหมายระบุวา่ ต้องผ่านการพิจารณาของหน่วยงานอื่นจะต้องมีความเห็ น
ของหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย
/ 2.8 .....
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2.8 ให้พิจารณาในเบื้องต้นว่าอยูใ่ นหลักเกณฑ์การเรี ยกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
ในที่ดินจากการขอใช้ที่ดินเพื่อกิ จการสาธารณู ปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินตามมติ คปก. ครั้งที่
1 / 2546 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2546 และครั้งที่ 2 / 2547 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 หรื อไม่ และให้ปฏิบตั ิดงั นี้
2.8.1 กรณี อยูใ่ นหลักเกณฑ์ตอ้ งชําระค่าตอบแทนฯ
- ต้องมีหนังสื อยืนยันจากผูข้ อใช้ หรื อระบุ ใน ส.ป.ก. 4 - 29 ก.ข้อ 2 ต่อท้าย
ข้อความเหตุ ผ ลและความจําเป็ นในการขอใช้ที่ ดิ น โดยระบุ ว่ายิน ยอมชํา ระค่ าตอบแทนฯ ตามอัตราที่
คปก. กําหนด
- ให้แจ้งราคาประเมิ นทุ นทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนสิ ทธิ และ
นิติกรรมเพื่อเรี ยกเก็บค่าตอบแทนฯ สําหรับที่ดินแปลงที่ขอใช้
2.8.2 กรณี อยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่เลขาธิ การ มีอาํ นาจยกเว้นการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนฯ
- ต้องมี ขอ้ เท็จจริ งหรื อหลักฐานเพื่อแสดงว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ
ตามมติ คปก. ครั้ งที่ 1 / 2546 เมื่ อวันที่ 7 มกราคม 2546 และครั้ งที่ 2 / 2547 เมื่ อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เช่ น
มีหนังสื อยืนยันว่าไม่มีการเรี ยกเก็บค่าบริ การ หรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผูใ้ ช้บริ การ
3. การนําเสนอ คปจ. เพื่อขอความเห็นชอบ
เมื่ อตรวจสอบตามข้อ 2. เรี ยบร้ อยแล้ว ให้ ส.ป.ก. จังหวัดนําเรื่ องการขออนุ ญาตใช้ที่ดินฯ
พร้ อมความเห็ นประกอบเสนอ คปจ. เพื่อขอความเห็ นชอบ โดยให้บนั ทึ กข้อมู ลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ คปจ..
ใช้พิ จารณาในการประชุ มเรื่ องดังกล่ าวให้ปรากฏในรายงานการประชุ มโดยละเอี ยด เพื่ อเป็ นข้อมู ลในการ
นําเสนอผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุ ญาตให้ใช้ที่ดิน
เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คปจ. แล้ว หาก คปจ. มีความเห็นไม่ให้เรี ยกเก็บค่าตอบแทนฯ
ให้รวบรวมรายละเอียดพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา จัดส่ งให้ ส.ป.ก. ดําเนินการต่อไป
หาก คปจ. มีความเห็นให้เรี ยกเก็บค่าตอบแทนฯ ให้ดาํ เนินการตามข้อ 4
4. กรณี คปจ. มีความเห็นให้ เรียกเก็บค่ าตอบแทนฯ
หาก คปจ. มี ความเห็ นให้เรี ยกเก็บค่าตอบแทนฯ ส.ป.ก. จังหวัดต้องมี หนังสื อแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผูข้ อใช้ทราบ พร้อมทั้งสอบถามว่ายังคงมีความประสงค์ที่จะใช้ที่ดินและยินยอมชําระค่าตอบแทนฯ
หรื อไม่ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ คปจ. มีมติ และให้ผขู ้ อใช้แจ้งให้ ส.ป.ก. จังหวัดทราบภายใน 1 เดือนนับจาก
วันที่ได้รับหนังสื อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่แจ้งภายในเวลาที่ กาํ หนด ถือว่าผูข้ อใช้ที่ดินไม่ประสงค์ที่จะใช้
ที่ดินต่อไป ให้ ส.ป.ก. จังหวัดรายงานให้ คปจ. ทราบ
/ หาก .....
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หากผูข้ อใช้มีหนังสื อยืนยันว่าประสงค์จะใช้ที่ดินและยินยอมชําระค่าตอบแทนฯ ให้รวบรวม
รายละเอียดพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา จัดส่ งให้ ส.ป.ก. ดําเนินการต่อไป
หากผูข้ อใช้ประสงค์ที่จะขอยกเว้นการชําระค่าตอบแทนฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้ ส.ป.ก.
จังหวัดทราบภายในระยะเวลาดังกล่าว และให้ ส.ป.ก. จังหวัดนําเสนอ คปจ. พิจารณาอีกครั้ง
หาก คปจ. ยืนยันให้เรี ยกเก็บค่าตอบแทนฯ ให้แจ้งผูข้ อใช้ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ คปจ.
มีมติ และให้ผขู ้ อใช้มีหนังสื อยืนยันว่ายังคงประสงค์จะใช้ที่ดินและยินยอมชําระค่าตอบแทนฯ ภายในกําหนด
1 เดื อน นับจากวันที่ ได้รับหนังสื อแจ้งและให้ ส.ป.ก. จังหวัดส่ งเรื่ องให้ ส.ป.ก. ดําเนิ นการต่ อ หากไม่ ยืนยัน
ภายในกําหนดดังกล่าวให้ยุติการดําเนิ นการ โดยให้ ส.ป.ก. จังหวัดแจ้งให้ผขู ้ อใช้ทราบ ทั้งนี้ไม่ตดั สิ ทธิ ผขู ้ อใช้
ที่จะยืน่ คําขอใหม่
ถึงแม้ คปจ. มีมติเห็นควรให้ยกเว้นการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนฯ แต่หากการพิจารณาอนุ ญาตให้
ใช้ที่ดินอยูใ่ นอํานาจของเลขาธิการ หรื อ คปก. ผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุญาตดังกล่าว ยังคงมีอาํ นาจที่จะพิจารณาเรี ยก
เก็บค่าตอบแทนฯ จากผูข้ อใช้ได้
หลักฐานประกอบการพิจารณา หมายถึง
กรณีที่ 1 การขอใช้ ทดี่ ินเต็มแปลง
( ก. ) ที่ดิน ส.ป.ก. ที่มีตาํ แหน่งที่ดินตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยการควบคุมตําแหน่ง
ที่ดิน พ.ศ. 2533 ให้ ส.ป.ก. จังหวัด จัดส่ งเอกสาร ดังนี้
1. หลักฐานแสดงรายการรังวัด
2. รายการคํานวณ ( ส.ป.ก. / สร. 9 )
3. แผนที่ตน้ ร่ าง ( ส.ป.ก. / สร. 22 )
4. แผนที่แปลงที่ดิน ( ส.ป.ก. / สร. 5 ก. ตัวจริ ง ) จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาบันทึกการนํารังวัด ( ส.ป.ก. / สร. 1 ข. )
6. แผนที่โครงการปฏิรูปที่ดิน มาตราส่ วน 1 : 50,000
( ข. ) ที่ดิน ส.ป.ก. ที่มีหนังสื อสําคัญสําหรับที่ดินให้จดั ส่ งสําเนาหนังสื อสําคัญสําหรับที่ดิน
กรณีที่ 2 การขอใช้ ทดี่ ินไม่ เต็มแปลง
ที่ดิน ส.ป.ก. ที่มีหนังสื อสําคัญสําหรับที่ดิน หรื อที่ดินที่มีตาํ แหน่งที่ดินตามระเบียบ ส.ป.ก.
ว่าด้วยการควบคุ ม ตําแหน่ งที่ ดิน พ.ศ. 2533 ให้ ดาํ เนิ น การรั งวัดแบ่ งแยกเพื่ อ ให้ ไ ด้รูป แผนที่ และเนื้ อ ที่
ทั้งแปลงที่ขอใช้และแปลงคงเหลือ แล้วนําส่ งหลักฐานแผนที่ เช่นเดียวกับกรณี ที่ 1 ( ก. )
/ กรณี .....
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กรณีที่ 3 การขอใช้ที่ดินในพื้นที่ โครงการส่ วนที่ ยงั ไม่ได้ทาํ การรั งวัดให้ ส.ป.ก. จังหวัด
ดําเนิ นการรังวัดเพื่อให้ได้รูปแผนที่และเนื้ อที่ตามมาตรฐานการรังวัด และระบบงานประจําโครงการนั้น ๆ
แล้วนําส่ งหลักฐานแผนที่เช่นเดียวกับกรณี ที่ 1
กรณีที่ 4 การขอใช้ที่ดินต่อเนื่ องจํานวนหลายแปลง เช่น การขุดคลอง การสร้างอ่างเก็บนํ้า
ฝายหรื อก่อสร้างถนน ฯลฯ ดําเนินการตามกรณี ที่ 1 - 3 เว้นแต่ไม่สามารถดําเนินการได้ให้กาํ หนดเพียงลงรู ป
ในแผนที่โครงการปฏิรูปที่ดิน มาตราส่ วน 1 : 50,000 พร้อมคํานวณเนื้อที่โดยประมาณ
กรณี ที่ 5 กรณี ขอใช้ที่ ดินตามข้อ 2.4 ให้ทาํ การรั งวัดรู ปแผนที่ เฉพาะส่ วนที่ ขอใช้ที่ ดินและ
แสดงตําแหน่ งรู ปแผนที่ ส่ วนที่ ขอใช้พร้ อมสั ญลักษณ์ แผนที่ ลงในรู ปแผนที่ เดิ ม และคํานวณเนื้ อที่ โดยวิธี
คณิ ตศาสตร์ สําหรับใช้ในการคํานวณเงิ นในการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ ดิน ( ถ้ามี ) โดยไม่
ต้องแก้ไข ส.ป.ก. 4 - 01 และเมื่ อ พ้น ระยะเวลาที่ อ นุ ญ าตแล้ว ให้ ต รวจสอบว่า ผู ้รั บ อนุ ญ าตได้ร้ื อถอน
สิ่ ง ก่ อสร้ างพร้ อมทั้งปรั บสภาพที่ ดิ นให้ คื นสภาพเดิ มแล้วหรื อไม่ หากยังไม่ดาํ เนิ นการให้ แจ้งผูร้ ั บอนุ ญาต
ดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว หากยังเพิกเฉยไม่ดาํ เนิ นการให้ ส.ป.ก. จังหวัดดําเนินการรื้ อถอนสิ่ งก่อสร้าง
พร้อมทั้งปรับสภาพที่ดินให้คืนสภาพเดิม โดยผูร้ ับอนุ ญาตต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่าย เมื่อดําเนิ นการแล้วให้แจ้ง
เกษตรกรเข้าทําประโยชน์ต่อไป
5. สํ านักจัดการปฏิรูปทีด่ ิน ( สจก. ) มีหน้ าที่
5.1 ตรวจรู ปแผนที่ รายการรังวัดคํานวณพร้อมหมายเหตุในหลักฐาน
5.2 รวบรวมหลักฐาน พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุ ญาต ดังนี้
5.2.1 กรณี ขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณู ปโภคตามประเภทกิจการและจํานวนเนื้ อที่
ตามระเบียบ ฯ ในข้อ 6 ถึงข้อ 16 ให้นาํ เสนอเลขาธิ การพิจารณาอนุญาต
5.2.2 กรณี ขอใช้ที่ดินเพื่อกิ จการสาธารณู ปโภคเนื้อที่เกินระเบียบฯ กําหนด ให้นาํ เสนอ
คณะอนุ กรรมการพิจารณาการอนุ ญาตหรื อการให้ความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินพิจารณาอนุ ญาต
แล้วรายงานให้ คปก. ทราบ ตามมติ คปก. ครั้งที่ 1 / 2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547
5.2.3 กรณี ข อใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น นอกจากข้อ 6 ถึ ง ข้อ 16 ให้ นําเสนอ คปก.
พิจารณาอนุญาต
5.3. เมื่อเลขาธิ การ คณะอนุ กรรมการพิจารณาการอนุ ญาตฯ หรื อ คปก. พิจารณาอนุ ญาต
ให้ ใช้ที่ ดินแล้ว ให้ สจก. แจ้งผลการพิ จารณาให้ ส.ป.ก. จังหวัดทราบ จัดทํา ส.ป.ก. 4 - 31 ก. นําเสนอ
เลขาธิ การลงนาม และจัดส่ ง ส.ป.ก. 4 - 31 ก. พร้อม ส.ป.ก. 4 - 30 ก. ให้ ส.ป.ก. จังหวัด เพื่อมอบต้นฉบับ
ให้แก่ผรู ้ ับอนุญาตคู่ฉบับเก็บรักษาไว้ ณ ส.ป.ก. จังหวัด และ สจก.
/ 3.4 …..
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5.4. กรณี พ บว่าการออก ส.ป.ก. 4 - 31 ก. มี ค วามผิด พลาดคลาดเคลื่ อนในการจัดทํา
ให้ออก ส.ป.ก. 4 - 31 ก. ฉบับใหม่ โดยให้ใช้หมายเลขทะเบี ยนเดิ ม และให้เรี ยก ส.ป.ก. 4 - 31 ก. ฉบับเดิมคื น
ทั้งต้นฉบับและคู่ฉบับ และจัดเก็บไว้ที่ สจก. โดยรวบรวมไว้กบั ส.ป.ก. 4 - 31 ก. ฉบับใหม่
6. สํ านักพัฒนาพืน้ ทีป่ ฏิรูปทีด่ ิน ( สพป. ) มีหน้ าที่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบตรวจสอบพื้นที่และความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมรวมทั้งพิจารณาการ
ขอใช้ที่ดินว่าเป็ นอุปสรรคขัดขวางงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อไม่
7. สํ านักบริหารกองทุน ( สบก. ) มีหน้ าที่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการคํานวณเงินค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามอัตราที่ คปก. กําหนด
8. การชํ าระค่ าตอบแทนการใช้ ประโยชน์ ในทีด่ ิน
ผูร้ ับอนุญาตสามารถชําระค่าตอบแทนฯ ได้ท่ี สบก. หรื อ ส.ป.ก. จังหวัดที่ยนื่ คําขอ
9. ส.ป.ก. 4 - 30 ก. และ ส.ป.ก. 4 - 31 ก. ชํ ารุดหรื อสู ญหาย
กรณี ได้รับแจ้งจากผูร้ ับอนุ ญาตว่าเอกสารชํารุ ด หรื อสู ญหาย ให้ ส.ป.ก. จังหวัดบันทึกถ้อยคํา
ผูร้ ับอนุ ญาตถึงสาเหตุของการชํารุ ด หรื อสู ญหาย กรณี สูญหายต้องมีรายงานประจําวันรับแจ้งเอกสารหายจาก
สถานี ตาํ รวจท้องที่ที่เอกสารสู ญหาย โดยให้ใช้สําเนาเอกสารแทนการออกเอกสารฉบับใหม่ โดยใช้ขอ้ ความว่า
“ ขอรับรองว่าถ่ ายจากคู่ฉบับจริ ง ” ให้ปฏิ รูปที่ ดินจังหวัดเป็ นผูล้ งนามรั บรอง และ ลงวันที่ เดื อน ปี ที่ ลงนาม
กํากับด้วย และให้เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่ งรวมถึงเอกสารที่ชาํ รุ ดไว้ในเรื่ องเดิม โดยจัดเก็บไว้ที่ สจก.
10. การเพิกถอนการอนุญาต
หาก ส.ป.ก. เพิกถอนการอนุ ญาตตามระเบียบฯ ข้อ 19 ให้ ส.ป.ก. จังหวัดเรี ยก ส.ป.ก. 4 - 31 ก.
คื นจากผูร้ ั บ อนุ ญ าต หากเรี ยกคื นไม่ได้ให้ ส.ป.ก. จังหวัดออกประกาศแจ้งให้ท ราบถึ งการเพิ กถอนการ
อนุญาตนั้น โดยปิ ดประกาศ ณ ที่วา่ การอําเภอ ที่ทาํ การกํานัน / ผูใ้ หญ่บา้ น แห่งละ 1 ฉบับ มีกาํ หนด 30 วัน
กรณี มี ปั ญ หาในการพิ จารณาอนุ ญ าตให้ สจก. สพป. สบก. และกองนิ ติ ก าร ร่ วมกัน
พิจารณา และนําเสนอผูม้ ีอาํ นาจต่อไป

