การขออนุญาตใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในความดูแลของสานักงานจัดรูปที่ดิน
เพื่อปักเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าพาดผ่าน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การพิจารณาอนุญาตให้ปักเสาไฟฟ้าบนที่ดิน และเดินสายไฟฟ้าผ่านที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่ นั้น ต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และวิศวกรรมจัดรูป
ที่ดินของกรมชลประทาน โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด ตามคาสั่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่ ๕๕๙(ก) / ๒๕๔๒ เรื่องมอบอานาจให้หัวหน้าสานักงานจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ปักเสาไฟฟ้าบน
ที่ดิน และเดินสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สาคัญการปักเสาไฟฟ้าบนที่ดินและเดินสายไฟฟ้าผ่านที่ดินนั้นต้องไม่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่อระบบชลประทานที่งานจัดรูปที่ดินจัดสร้างไว้ และไม่มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ผู้ขออนุญาต
ต้องจัดทาหนังสือยืนยันกับสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
ทั้งหมดในภายหน้า หากมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือได้รับผลกระทบจากความชารุดบกพร่องจากผลการอนุญาต ที่ให้
ดาเนินการปักเสาไฟฟ้าหรือจากสายไฟฟ้าที่ใช้งานมานานแล้วและมีปัญหาอุปสรรคกับการพัฒนาการเกษตรหรือระบบ
ชลประทาน ความปลอดภัย ทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ปักเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่หัวหน้า
สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดจะพิจารณาเห็นสมควรในเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณา
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. คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๕๕๙ (ก) / ๒๕๔๒ เรื่องมอบอานาจให้หัวหน้าสานักงานจังหวัด เป็น
ผู้พิจารณาอนุญาตให้ปักเสาไฟฟ้าบนที่ดิน และเดินสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตโครงการ
จัดรูปที่ดินแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ช่องทางการให้บริการ
ลาดับ สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1

สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่ /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

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

ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 85 วันทาการผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
85 วันทาการ
ลาดับ ขั้นตอน

หน่วยงาน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1

การตรวจสอบเอกสาร
- ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาต พร้อมเอกสารการขออนุญาต
ตามที่กาหนด
ผู้ขออนุญาต / สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่

1 วันทา
การ

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรม
ชลประทาน
(หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

2

การพิจารณา
- พิจารณาเอกสาร, ตาแหน่งบริเวณที่ขออนุญาต ในแบบผังแปลง
การก่อสร้างระบบชลประทานในพื้นที่ - จัดทาแผนที่ รูปผังแปลง
ตาแหน่งการขออนุญาตประกอบการพิจารณา - ให้ความเห็น
ทางด้านวิศวกรรมจัดรูปที่ดิน พิจารณาปัญหา อุปสรรคและ
ผลกระทบต่าง ๆ ต่อระบบชลประทาน และการพัฒนาการเกษตร
ในพื้นที่ - พิจารณาข้อกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ฯลฯ - สรุป
เรื่อง ทาความเห็นเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณา
อนุญาต / ไม่อนุญาต
สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่

14 วันทา กระทรวงเกษตร
การ
และสหกรณ์ กรม
ชลประทาน
(หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

3

การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น
การพิจารณาอนุญาต / ไม่อนุญาต (โดยคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
จังหวัด)
สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่

69 วันทา กระทรวงเกษตร
การ
และสหกรณ์ กรม
ชลประทาน

4

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

1 วันทา

กระทรวงเกษตร

ลาดับ ขั้นตอน
กรณีอนุญาต - จัดทาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้ผู้ขออนุญาต
ทราบ และลงนาม -จัดทาหนังสืออนุญาตลงนามแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลงนามใน
หนังสือ
กรณีไม่อนุญาต - จัดทาหนังสือแจ้งผลการไม่อนุญาต พร้อม
เหตุผลและแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง

หน่วยงาน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การ

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 ( ฉบับจริง 1 ฉบับ /สาเนา 1 ฉบับ ) สาเนา
ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อของผู้ขออนุญาต ผู้แทนนิติบุคคล และผู้รับมอบอานาจ
พร้อมลงนามจริงรับรองสาเนาถูกต้อง

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
(หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

5

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

ลาดับ ชื่อเอกสาร

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร
ส่วนกลาง)

6

ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ /สาเนา 1 ฉบับ ) สาเนาใบสาคัญ
การหย่าของผู้ขออนุญาต 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
อิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (หน่วยงาน
ส่วนกลาง)

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

แผนผังแผนทีตาแหน่งบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A 4) ( ฉบับจริง 2
ฉบับ ) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร : ผู้ขออนุญาต

ไม่มีหน่วยงาน
เจ้าของเอกสาร

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยล่ะ)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

0.00 บาท

ช่องทางการร้องเรียน
ลาดับ

ช่องทางร้องเรียน

1

สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง / กรมชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / โทร.02-2413058 /
www.lawsclco1@hotmail.com

2

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมชลประทาน สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / โทร.02-2413058 /
www.lawsclco1@hotmail.com

3

สายด่วน 1460

4

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

