การขออนุญาตจาหน่ายหรือก่อให้เกิดภาระติดพันซึ่งที่ดินในท้องที่ที่จะสารวจการจัดรูปที่ดิน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ด้วยพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๒๖ กาหนดไว้ว่า เมื่อได้มีประกาศของ
รัฐมนตรี กาหนดท้องที่ที่จะสารวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินแล้ว ภายในระยะเวลาห้าปี ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายด้วย
ประการใดๆ หรือก่อให้เกิดภาระติดพันใดๆ ซึ่งที่ดินในท้องที่ที่จะสารวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน หรือกระทาการ
ใดๆ อันอาจทาให้ราคาประเมินที่ดินสูงขึ้นในที่ดินนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
กลาง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ประกอบกับ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้ออก
ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้จาหน่าย หรือก่อให้เกิดภาระติดพัน
ซึ่งที่ดินในท้องที่ที่จะสารวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ( ฉบับที่ ๑ ) พ.ศ. ๒๕๓๖ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.
๒๕๔๐ ดังนั้นการจาหน่ายด้วยประการใดๆ หรือก่อให้เกิดภาระติดพันใดๆ ซึ่งที่ดินในท้องที่ที่จะสารวจเป็นเขตโครงการ
จัดรูปที่ดิน หรือกระทาการใดๆ อันอาจทาให้ราคาประเมินที่ดินสูงขึ้นในที่ดินนั้น ต้องขออนุญาตคณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินกลางหรือผู้ได้รับมอบหมาย ผ่านสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่ เพื่อดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด ต่อไป
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 1 ธันวาคม
2552
2. พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517
3. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
4. ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้จาหน่ายหรือก่อให้เกิดภาระ
ติดพัน ซึ่งที่ดินในเขตท้องที่ที่จะสารวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ( ฉบับที่ ๑ ) พ.ศ. ๒๕๓๖ แก้ไขเพิ่มเติม (
ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๐
ช่องทางการให้บริการ
ลาดับ สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:00 น
(มีพักเที่ยง)

สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่ /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 85 วันทาการ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 85 วัน
ทาการ
ลาดับ ขั้นตอน

หน่วยงาน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1

การตรวจสอบเอกสาร
- ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาต พร้อมเอกสารการขออนุญาต
ตามที่กาหนด - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
ผู้ขออนุญาต / สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่

1 วันทา
การ

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรม
ชลประทาน
(หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

2

การพิจารณา
- พิจารณาเอกสารประกอบและตาแหน่งที่ดินที่ขออนุญาต บันทึกถ้อยคา / สอบสวนคู่สัญญาตามองค์ประกอบของกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ -จัดทาแผนที่ / ผังแปลงที่ดินประกอบการ
พิจารณา - พิจารณาคุณสมบัติผู้รับโอน - พิจารณาข้อกฎหมาย
ระเบียบ คาสั่ง และคุณสมบัติผู้รับโอน- สรุปเรื่อง ทาความเห็น
เสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง หรือผู้ได้รับมอบหมายเพื่อ
พิจารณา อนุญาต / ไม่อนุญาต
สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่

14 วันทา กระทรวงเกษตร
การ
และสหกรณ์ กรม
ชลประทาน
(หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

3

การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น
-การพิจารณาอนุญาต / ไม่อนุญาต (โดยคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
กลางหรือผู้ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี)
สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่ สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

69 วันทา กระทรวงเกษตร
การ
และสหกรณ์ กรม
ชลประทาน
(หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

4

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
- จัดทาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบ และลง
นาม -จัดทาหนังสืออนุญาต ลงนามแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตร และสหกรณ์ และลงนามในหนังสือ
กรณีไม่อนุญาต - จัดทาหนังสือแจ้งผลการไม่อนุญาต พร้อมเหตุผล
และแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

1 วันทา
การ

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรม
ชลประทาน
(หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลาดับ ชื่อเอกสาร

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

1

บัตรประจาตัวประชาชน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ /สาเนา 1 ฉบับ ) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต / ผู้แทนนิติบุคคล และผู้รับมอบอานาจ
พร้อมลงนามจริงรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ (ถ้าหากมีการมอบอานาจ ต้อง
แนบของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจด้วย)

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
(หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

2

สาเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สาเนา 1 ฉบับ ) สาเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ขออนุญาต ผู้แทนนิติบุคคล และผู้รับมอบอานาจ พร้อมลงนามจริง
รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ(ถ้าหากมีการมอบอานาจ ต้องแนบของผู้มอบ
อานาจ และผู้รับมอบอานาจด้วย)

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
(หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

3

ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ( ฉบับจริง 1 ฉบับ /สาเนา 1 ฉบับ ) สาเนาใบสาคัญ
การเปลี่ยนชื่อของผู้ขออนุญาต ผู้แทนนิติบุคคล และผู้รับมอบอานาจ พร้อมลง
นามจริงรับรองสาเนาถูกต้อง

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
(หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

4

ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สาเนา 1
ฉบับ ) สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อของผู้ขออนุญาต ผู้แทนนิติบุคคล และ
ผู้รับมอบอานาจ พร้อมลงนามจริงรับรองสาเนาถูกต้อง

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
(หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

5

ทะเบียนสมรส ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / สาเนา 1 ฉบับ ) สาเนาใบสาคัญการสมรส กระทรวงมหาดไทย
ของผู้ขออนุญาต พร้อมลงนามจริงรับรองสาเนาถูกต้อง
กรมการปกครอง
(หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

6

ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ /สาเนา 1 ฉบับ ) สาเนาใบสาคัญ
กาหย่าของผู้ขออนุญาต พร้อมลงนามจริงรับรองสาเนาถูกต้อง

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
(หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

7

หนังสือรับรองนิติบุคคล ( ฉบับจริง 1 ฉบับ /สาเนา 1 ฉบับ ) ต้นฉบับ หนังสือ
รับรองนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่เกิน
..6... เดือนหรือ สาเนา หนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามจริง
รับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจ และประตราสาคัญของนิติบุคคล
นั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง

กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้า
ต่างประเทศ
(หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

ลาดับ ชื่อเอกสาร

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์
8

หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมีการมอบอานาจ) ( ฉบับ
จริง 1 ฉบับ /สาเนา 1 ฉบับ ) ลงนามจริงรับรองสาเนาถูกต้อง กรณีเป็นบริษัท
ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอานาจจะต้องเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ที่มีอานาจลงนามตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานผู้ออกเอกสาร : ผู้มอบอานาจ

กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

9

สาเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครองที่ดินที่ขอ
อนุญาต ( สาเนา 1 ฉบับ )ลงนามจริงรับรองสาเนาถูกต้อง หน่วยงานผู้ออก
เอกสาร : สานักงานที่ดินจังหวัด / ที่ดินอาเภอ

กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน (หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

