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คู่ม ือ สําหรั บ ประชาชน: การขออนุญาตเข้ าทําประโยชน์ ใ นเขตปฏิรู ป ที#ด นิ กรณีอ อกส.ป.ก. 4-01 ในแปลง
เกษตรกรรมกรณีอ อกส.ป.ก. 4-01 ชในแปลงที#อ ยู่อ าศัยกรณีอ อกส.ป.ก. 4-01 ในที#ด นิ เกิน 50 ไร่ แ ต่ ไ ม่ เ กิน
100 ไร่ )
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม
กระทรวง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื#อ กระบวนงาน: การขออนุญาตเข้ าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปทีดินกรณีออกส.ป.ก. 4-01 ในแปลงเกษตรกรรม
กรณีออกส.ป.ก. 4-01 ชในแปลงทีอยู่อาศัยกรณีออกส.ป.ก. 4-01 ในทีดินเกิน 50 ไร่แต่ไม่เกิน 100 ไร่)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม
3. ประเภทของงานบริก าร: กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ข องงานบริก าร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที#ใ ห้ อ าํ นาจการอนุญาต หรื อ ที#เ กี#ยวข้ อ ง:
1) พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยการกํ าหนดหลักเกณฑ์ และเงื อ นไขในการเป็ นเกษตรกรพ.ศ.2535
2) ระเบี ยบคณะกรรมการปฏิ รูปที ด ิ นเพือ เกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไ้ ด้รับที ดินจาก
การปฏิ รูปที ด ิ นเพื อ เกษตรกรรมปฏิ บตั ิ เกี ยวกับการเข้าทําประโยชน์ในที ด ิ นพ.ศ. 2535
3) ระเบี ยบคณะกรรมการปฏิ รูปที ด ิ นเพือ เกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อ นไขในการคัดเลื อกเกษตรกร
พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ มเติ ม (ฉบับที  3) พ.ศ.2538
4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื องกํ าหนดชนิ ดจํ านวนและเงื อ นไขเพือ การเลี ย4 งสัตว์จําพวกสัตว์ใหญ่
ตามความในมาตรา 29(2) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิ รูปที ด ิ นเพือ เกษตรกรรมพ.ศ. 2518
5) ประกาศคณะกรรมการปฏิ รูปที ด ิ นเพื อ เกษตรกรรมเรื องกํ าหนดเวลาและการตรวจสอบระยะเวลาการถื อครอง
ที ด ิ นของเกษตรกรตามมาตรา 30 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการปฏิ รูปที ด ิ นเพือ เกษตรกรรมพ.ศ. 2518
แก้ไขเพิ มเติ ม (ฉบับที  3)
6) มติ คณะกรรมการปฏิ รูปที ดินเพือ เกษตรกรรมในการประชุมครั4งที  2/2546 เมื อวันที  14 กุมภาพันธ์ 2546
7) มติ คณะกรรมการปฏิ รูปที ดินเพือ เกษตรกรรมในการประชุมครั4งที  8/2544 เมื อวันที  6 ธันวาคม 2544
8) พระราชบัญญัติการปฏิ รูปที ดินเพือ เกษตรกรรมพ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ มเติ ม (ฉบับที  3) พ.ศ. 2532 มาตรา 30
6. ระดับ ผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน= ที#ใ ห้ บ ริก าร: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อ บังคับ /ข้ อ ตกลงที#ก าํ หนดระยะเวลา ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมว่าด้ วย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึงจะมีสิทธิได้ รับทีดินจากการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม
พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2538
ระยะเวลาที#ก าํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อ กําหนด ฯลฯ
180 วันทําการ
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9. ข้ อ มูล สถิต ิ
จํานวนเฉลี#ยต่ อ เดือ น0
จํานวนคําขอที#ม ากที#ส ุด 0
จํานวนคําขอที#น้ อ ยที#ส ุด 0
10. ชื#อ อ้ างอิงของคู่ม ือ ประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตเข้ าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปทีดินกรณีออก
ส.ป.ก. 4-01 ในแปลงเกษตรกรรมกรณีออกส.ป.ก. 4-01 ชในแปลงทีอยูอ่ าศัยกรณีออกส.ป.ก. 4-01 ในทีดินเกิน 50
ไร่แต่ไม่เกิน 100 ไร่)
11. ช่ อ งทางการให้ บ ริก าร
1) สถานทีให้ บริการ สํานักงานการปฏิ รูปที ด ิ นจังหวัด/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท างราชการกํ าหนด) ตัง4 แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย ง)
หมายเหตุ 12. หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงื#อ นไข(ถ้ ามี) ในการยื#น คําขอ และในการพิจ ารณาอนุญาต
1. เกษตรกรตามกฎหมายปฏิรูปทีดินหมายความถึง (1) เป็ นเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลักหรื อ (2) เป็ น
เกษตรกรผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลักซึงได้ แก่ผ้ ยู ากจน/ ผู้ทีจบการศึกษาทางการเกษตรกรรม/
บุตรของเกษตรกรทังนี
K Kเป็ นไปตามทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยการกําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขในการเป็ น
เกษตรกรพ.ศ.2535
2. เกษตรกรผู้ยืนคําขอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายกําหนดได้ แก่
- มีสญ
ั ชาติไทย
- บรรลุนิตภิ าวะหรื อเป็ นหัวหน้ าครอบครัว
- มีความประพฤติดีและซือสัตย์สจุ ริ ต
- มีร่างกายสมบูรณ์ขยันขันแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได้
- ไม่เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ
- ต้ องไม่มีทีดินทํากินเป็ นของตนเองเพียงพอแก่การเลี Kยงชีพอยูก่ ่อนแล้ ว (มีทีดินเมือรวมกับคําขอต้ องไม่เกินกว่า 50
ไร่หรื อ 100 ไร่แล้ วแต่กรณี)
- เป็ นผู้ยินยอมปฏิบตั ติ ามระเบียบข้ อบังคับและเงือนไขทีคณะกรรมการกําหนด
หมายเหตุ *** เกษตรกรสามารถยืนคําขอเข้ าทําประโยชน์ได้ เมือได้ มีประกาศของคณะกรรมการปฏิรูปทีดินจังหวัด
กําหนดระยะเวลาและสถานทีเท่านันโดยระยะเวลาดั
K
งกล่าวต้ องไม่น้อยกว่า 15 วันและขยายได้ รวมแล้ วไม่เกิน 90 วัน
****การจัดทีดินเพืออยู่อาศัยเฉพาะในเขตทีคณะกรรมการปฏิรูปทีดินจังหวัดกําหนดเท่านันK
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3. ผู้ทีเคยได้ รับการจัดทีดินจากส.ป.ก. หรื อจากหน่วยงานอืนๆของรัฐมาแล้ วแต่ถกู ตัดสิทธิเนืองจากไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงานต้ องพ้ นระยะเวลา 5 ปี ก่อนจึงจะมีสิทธิยืนคําขอได้
4. ผู้ทีได้ รับหนังสืออนุญาตให้ เข้ าอยู่อาศัยหรื อประกอบการเกษตรในเขตป่ าสงวนแห่งชาติจะต้ องทําหนังสือยินยอมสละ
สิทธิหนังสืออนุญาตนันก่
K อนได้ รับสิทธิตามกฎหมายว่าด้ วยการปฏิรูปทีดิน
5. กรณีขออนุญาตใช้ ทีดินตามทีถือครองอยูจ่ ริ งเกินกว่า 50 ไร่แต่ไม่เกิน 100 ไร่มีได้ ในกรณี
5.1 เลี Kยงสัตว์ใหญ่ตามทีกําหนดในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือโคกระบือและม้ า
5.2 เกษตรกรถือครองทีดินแปลงนันมาก่
K อนปี 2524
6. คณะกรรมการปฏิรูปทีดินจังหวัดเป็ นผู้จดั ลําดับเกษตรกรทีจะจัดทีดินให้ และเกษตรกรนันจะต้
K องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ดงั นี K
- เป็ นเกษตรกรผู้ถือครองทีดินของรัฐหรื อเช่าทีดินแปลงทีนํามาดําเนินการและเป็ นผู้ทํากินในทีดินนันK
- เป็ นเกษตรกรผู้ได้ รับการขึ Kนทะเบียนขอรับทีดินทํากินจากการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม
- เป็ นเกษตรกรอืนตามทีคณะกรรมการปฏิรูปทีดินจังหวัดกําหนด
7. เมือคณะกรรมการปฏิรูปทีดินจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรให้ เข้ าทําประโยชน์ในทีดินแล้ วจะได้ มีประกาศผล
การคัดเลือกปิ ดไว้ ในทีเปิ ดเผยณศาลากลางจังหวัดสํานักงานการปฏิรูปทีดินจังหวัดทีว่าการอําเภอหรื อกิงอําเภอทีทํา
การกํานันแห่งท้ องทีและทีชุมชนในท้ องทีดําเนินการมีกําหนดเวลาประมาณ 30 วัน
8. ภายหลังจากครบกําหนดเวลาตามประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรแล้ วปฏิรูปทีดินจังหวัดก็จะดําเนินการจัดทํา
หนังสือรับมอบทีดิน(ส.ป.ก.4-28) และออกหนังสืออนุญาตให้ เข้ าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปทีดิน (ส.ป.ก. 4-01)
หมายเหตุ : 1. กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องและไม่อาจแก้ ไข
เพิมเติมได้ ในขณะนันผู
K ้ รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกัน
พร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไขเพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไขเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขันตอนการดํ
K
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
K เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ องตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
3. ทังนี
K Kจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จ
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13. ขัน= ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที#รั บ ผิด ชอบ
ที#

ประเภทขัน= ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

-

รายละเอียดของขัน= ตอน
การบริก าร

ระยะเวลา
ให้ บ ริก าร

1.1 การยืนคําขอเข้ าทํา
1 วันทําการ
ประโยชน์ฯ
1.2 ตรวจสอบคําขอและ
ตรวจสอบเอกสาร
1.3 ตรวจคุณสมบัติ
เบื Kองต้ น
1.4 ออกใบรับคําขอ
2.1 ดําเนินการสํารวจรังวัด 60 วันทําการ
แปลงทีดินการสอบสวน
สิทธิการตรวจสอบ
คุณสมบัตอิ ืนๆและ
ดําเนินการจัดทําบัญชี
คัดเลือกเกษตรกร
2.2 ตรวจสอบระยะเวลา
การถือครองทีดินและจัดทํา
บันทึกรับรองของผู้ปกครอง
ท้ องทีตามมาตรา 30 วรรค 3
- การจัดทําบัญชีคดั เลือก
เกษตรกร
2.3 สํานักงานการปฏิรูป
30 วันทําการ
ทีดินจังหวัดรวบรวมข้ อมูล
เอกสารทังหมดเสนอ
K
คณะอนุกรรมการปฏิรูป
ทีดินอําเภอพิจารณา
เห็นชอบ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที#
รั บ ผิด ชอบ
สํานักงานการ
ปฏิรูปทีดิน
จังหวัด

หมายเหตุ

-

สํานักงานการ
ปฏิรูปทีดิน
จังหวัด

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

สํานักงานการ
ปฏิรูปทีดิน
จังหวัด

-
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ที#
4)

ประเภทขัน= ตอน

รายละเอียดของขัน= ตอน
การบริก าร

-

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที#
รั บ ผิด ชอบ
30 วันทําการ สํานักงานการ
ปฏิรูปทีดิน
จังหวัด

2.4 สํานักงานการปฏิรูป
ทีดินจังหวัดนําผลการ
พิจารณาของ
คณะอนุกรรมการปฏิรูป
ทีดินอําเภอเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปทีดิน
จังหวัดพิจารณาอนุญาต
5)
2.5 ส.ป.ก.จังหวัดเสนอให้ ผ้ ู 40 วันทําการ
มีอํานาจลงนามในประกาศ
คณะกรรมการปฏิรูปทีดิน
จังหวัดแจ้ งผลการคัดเลือก
เกษตรกรให้ ทราบหรื อ
คัดค้ าน
6)
การลงนาม/
3.1 ปฏิรูปทีดินจังหวัดลง
1 วันทําการ
คณะกรรมการมีมติ
นามในหนังสืออนุญาตให้
เข้ าทําประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปทีดิน
7)
การลงนาม/
3.2 ดําเนินการมอบหนังสือ 18 วันทําการ
คณะกรรมการมีมติ
อนุญาตให้ เข้ าทําประโยชน์
ในเขตปฏิรูปทีดินและ
หนังสือรับมอบทีดิน
ระยะเวลาดําเนิน การรวม 180 วันทําการ

-

สํานักงานการ
ปฏิรูปทีดิน
จังหวัด

-

สํานักงานการ
ปฏิรูปทีดิน
จังหวัด

-

สํานักงานการ
ปฏิรูปทีดิน
จังหวัด

(สํานักงานการ
ปฏิรูปทีดิน
จังหวัด)

14. งานบริก ารนีผ= ่ านการดําเนิน การลดขัน= ตอน และระยะเวลาปฏิบ ัต ริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
K
15. รายการเอกสารหลัก ฐานประกอบการยื#น คําขอ
15.1) เอกสารยืน ยัน ตัวตนที#อ อกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ

หมายเหตุ

ระยะเวลา
ให้ บ ริก าร
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ที#

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน
ทะเบียนสมรส
ใบสําคัญการ
เปลี%ยนชื%อ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

0
0

1
1

ฉบับ
ฉบับ

3)
4)

หมายเหตุ
(บัตรประจําตัว
ประชาชนคูส่ มรส
(ถ้ ามี) สําเนา 1
ฉบับ)
(ถ้ ามี)
(เปลี%ยนสกุล (ถ้ า
มี))

15.2) เอกสารอื#น ๆ สําหรั บ ยื#น เพิ#ม เติม
ที#
1)
2)

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื#น เพิ#ม เติม
ผู้อ อกเอกสาร
ทะเบียนการหย่า
(ถ้ ามี)
หลักฐานเกี%ยวกับ
ที%ดนิ ของตนเองคู่
สมรสและบุตรที%
ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะเช่นโฉนด,
น.ส.3, น.ส.3 ก,
ส.ป.ก. 4-01,
สทก., น.ค.,กสน.
หลักฐานการเสีย
ภาษี บํารุงท้ องที%
(ภบท.5)
หลักฐานการเป็ น
เจ้ าของสัตว์ที%
เลี 9ยง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

กรมที%ดนิ

0

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

สํานักบริ หารการ
ปกครองท้ องที%

0

1

ฉบับ

(ถ้ ามี)

กรมปศุสตั ว์

0

2

ฉบับ

-
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ที#
5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื#น เพิ#ม เติม
ผู้อ อกเอกสาร
แผนงานและ
โครงการในการ
ประกอบการ
เลี 9ยงสัตว์ใหญ่

-

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ฉบับ

หมายเหตุ
-

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ยน
1) ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ยน สํานักงานการปฏิรูปทีดินจังหวัด
หมายเหตุ (ณ สํานักงานการปฏิ รูปที ดินจังหวัดที ย ื นคําขอ)
2) ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ยน สํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม
หมายเหตุ (เลขที  1 ถนนราชดําเนิ นนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หรื อเว็บไซต์
http://eoffice.alro.go.th/alro_complain)
3) ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที  1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที  1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
4) ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ยนศูนย์อํานวยการต่อต้ านการทุจริ ตแห่งชาติ (ศอตช.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ
หมายเหตุ ( 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ ค ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 / http://www.pacc.go.th/cnac / สายด่วน PACC Call Center 1206)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่ม ือ การกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุวัน ที#พ มิ พ์
สถานะ
จัด ทําโดย
อนุม ัต โิ ดย
เผยแพร่ โดย

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

