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ขั้นตอน
ขอรับเงิน
สนับสนุน

จากกองทุน

หมวดที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

หมวดที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน

หมวดที่ 3 ขั้นตอนขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน

หมวดที่ 4 แนวทางและหลักเกณฑ์การให้เงินแก่โครงการจัดรูปที่ดิน 

หมวดที่ 5 การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

หมวดที่ 6 การท าสัญญากู้ยืมเงิน/หนังสือข้อตกลง 

หมวดที่ 7 การควบคุมการด าเนินโครงการ
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หมวดที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

1.1 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที่ (ตามมาตรา 75)

1.2 อ านาจหน้าที่ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที่

1.3 วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ (ตามมาตรา 79)

1.4 การจัดสรรเงิน  
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กองทุนจัดรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่

Land Readjustment Fund
จัดตั้งขึ้นตาม

มาตรา 75 แห่ง 
พรบ.จัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ 

พ.ศ. 2547  

มีสถานะเป็น
นิติบุคคล

ในกรมโยธาธิการ
และผังเมือง  

เป็นแหล่งเงิน
นอกงบประมาณ เพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลือ่นโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ให้สามารถด าเนินการได้เสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าให้เกิดความยืดหยุ่น และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการบริหาร
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
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หมวดที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

1.1 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ตามมาตรา 75)

การวางผังจัดรูปที่ดินใหม่

ปรับปรุง หรือจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

การร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 

ความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับรัฐ 

การด าเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลง โดย “โครงการจัดรูปที่ดิน”
หมายความว่า  

โครงการที่จัดท าขึ้น
ส าหรับการจัดรูปที่ดิน

เพื่อพัฒนาพื้นที่
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แหล่งที่มาของเงินกองทุน

งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2536

เงินโอนจาก
ทุนหมุนเวียน
เพ่ือการจัดรูป
ที่ดินในเมือง 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล

เงินค่าบริการ
และค่าปรับ
ที่จัดเก็บตาม 
พรบ.จัดรูป

เงินหรือ
ทรัพย์สินอื่น
ที่มีผู้อุทิศให้

เงินดอกเบี้ย
หรือ

ผลประโยชน์
อื่นใดที่เกิด
จากกองทุน

เงินหรือ
ทรัพย์สินอื่น
ที่ตกเป็นของ

กองทุน

หมวดที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
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1.2 อ านาจหน้าที่ของ
กองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ 

สนับสนุนด้านการเงินในการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปทีด่ิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่

ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่และคณะกรรมการบริหารกองทุน

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินโครงการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

หมวดที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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1.3
วัตถุประสงค์
การใช้จ่ายเงิน
ของกองทุน

(ตามมาตรา 79)

เป็นเงินอุดหนุนหรือ
ให้กู้ยืมแก่ส่วนราชการ 
อปท. รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
ในการจัดสร้างหรือ
ปรับปรุงสถานที่

สาธารณประโยชน์

เป็นเงินให้กู้ยืม
แก่ผู้ด าเนิน

โครงการจัดรูป
ที่ดิน

ใช้เป็นเงินทดรอง
จ่ายค่าทดแทนหรือ
ค่าเสียหายในการ
ด าเนินโครงการจัด

รูปที่ดิน
ใช้เพื่อการค้นคว้า 

วิจัย การอบรม การ
ประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่ข้อมูลการจัด
รูปที่ดิน

ใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร

กองทุน

หมวดที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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1.4 การจัดสรรเงิน  

หมวดที่ 1 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

เงินอุดหนุน เงินกองทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุน มีมติให้เป็นเงินช่วยเหลือแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ในการจัดสร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคหรือสถานที่
สาธารณประโยชน์ที่เป็นการรองรับการจัดรูปที่ดินฯ

เงินให้กู้ยืม เงินกองทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุน มีมติให้ผู้ด าเนินโครงการ กู้ยืมเพื่อใช้ในการด าเนิน
โครงการจัดรูปที่ดินฯ หรืออนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ใช้ในการจัดสร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคหรือสถานที่สาธารณประโยชน์ที่เป็นการรองรับการจัดรูปที่ดินฯ

เงินสนับสนุน เงินกองทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติจัดสรรให้ผู้ด าเนินโครงการใช้เพื่อการค้นคว้า 
การวิจัย การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน
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2.1 การจัดท าบทสรุปผู้บริหาร

2.2 เอกสารในการยื่นขอใช้เงินกองทุน 

2.3 การจัดท ารายละเอียดโครงการทีจ่ะขอเงินกองทนุ

หมวดที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุน
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หมวดที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน

ผู้ด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ม.35)

สมาคม หน่วยงานราชการ นิติบุคคล 
รัฐจัดตั้งขึ้น

หน่วยงานรัฐ
ตามกฎกระทรวง 
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ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน

ในกรณีผู้ด าเนินโครงการประสงค์จะขอเงินอุดหนุน เงินให้กู้ยืม 
หรือเงินสนับสนุนจากกองทุนให้คณะกรรมการส่วนจังหวัดแจ้งผู้ด าเนิน
โครงการย่ืนค าขอตามแบบค าขอใช้เงินกกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ (แบบ จร. 6) พร้อมทั้งเอกสาร ดังต่อไปนี้

1 
วัตถุประสงค์

และ
เป้าหมาย

2 
รายละเอียด
โครงการ

3
แผนการ

ด าเนินงาน
และ

ระยะเวลา

4
จ านวน

เงินอุดหนุน 
เงินให้กู้ยืม 
หรือเงิน
สนับสนุน

5
แผนการ

ใช้เงินของ
โครงการ

6 
ผลประโยชน์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับจากการ
ด าเนิน

โครงการ

7
หลักฐานอื่นที่
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน

ก าหนด

หมวดที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
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2.1 การจัดท าบทสรุปผู้บริหาร
ข้อเสนอโครงการจะต้องมีบทสรุป

ผู้บริหารควรมีเนื้อความไม่เกิน 2 หน้า 
และภาพแผนที่-แผนผัง 1 หน้า

การจัดท า
บทสรุป
ผู้บริหาร 

1
ข้อมูลเฉพาะ 2

รูปแบบ
โครงการและ
เป้าหมายการ
ด าเนินงาน

3
ความจ าเป็น

ของ
โครงการ

4
ระยะเวลา
ด าเนิน

โครงการ

5
ผลประโยชน์
ที่จะได้รับ

6
แผนการเงิน

7
รายละเอียดงาน
ก่อสร้างท่ีขอใช้
เงินจากกองทุน
ไปใช้ด าเนินการ

8
ความพร้อม

ของ
โครงการ 

9
แผนที่และ
แผนผัง

หมวดที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
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2.1 การจัดท าบทสรุปผู้บริหาร
1) ข้อมูลเฉพาะ

ชื่อโครงการ ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งในเขตผังเมืองรวมเมือง ทิศทางการ
ขยายตัวของชุมชน จ านวนแปลงที่ดิน และจ านวนเจ้าของที่ดิน 

2) รูปแบบโครงการและเป้าหมายการด าเนินงาน

แนวคิดการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ ผังระบบถนนภายในโครงการ 
การเชื่อมโยงกับถนนภายนอก ระบบระบายน้ าและบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 
พื้นที่นันทนาการ และพื้นที่จัดหาประโยชน์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โครงการ พร้อมทั้งเป้าหมายการด าเนินโครงการ

หมวดที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
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2.1 การจัดท าบทสรุปผู้บริหาร
3) ความจ าเป็นของโครงการ
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันและศักยภาพของพื้นที่บริเวณโครงการ แนวทางการพัฒนาระบบโครงข่าย

คมนาคมตามผังเมือง ระบุความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณนี้ ความไม่เพียงพอของงบประมาณ
ในการบริหารโครงการ และความจ าเป็นที่จะต้องขอใช้เงินจากกองทุน 

4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ
ระยะเวลาด าเนินโครงการเมื่อได้รับเงินจากกองทุนจนแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์การขอใช้เงินกองทุนและ

ระยะเวลาการคืนเงินให้กองทุน 

5) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อได้ใช้เงินจากกองทุนและท าให้ภาพรวมของการบริหารโครงการจัดรูปที่ดินของ

เมืองได้รับประโยชน์อย่างไร

หมวดที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
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2.1 การจัดท าบทสรุปผู้บริหาร
6) แผนการเงิน

ระบจุ านวนเงินงบประมาณที่ใช้บริหารโครงการทั้งหมดเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์

งบประมาณ
จ านวนเงิน

(บาท)
ร้อยละ หมายเหตุ

งบประมาณทั้งโครงการ 100

ได้รับจัดสรรจากกรมโยธาธกิารและผังเมือง

เงินจากการขายที่ดินจัดหาประโยชน์

เงินสมทบจากหน่วยงานอื่น ๆ 

เงินขออุดหนุน/กู้ยืมจากกองทุน

หมวดที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
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2.1 การจัดท าบทสรุปผู้บริหาร
7) รายละเอียดงานก่อสร้างที่ขอใช้เงินจากกองทุนไปใช้ด าเนินการ บาท

รายการก่อสร้าง
ถนนขนาดเขต

ทางกว้าง
(เมตร)

ความยาว
ถนน

(เมตร)

ราคา
ต่อหน่วย

(บาท/เมตร)

ราคารวม
(ความยาวX

ราคาต่อหน่วย)
หมายเหตุ

-เงินอุดหนุน/กู้ยืมกองทุน
-ถนนสายรอง
-ถนนสายย่อย
-ถนนสายย่อย
-สวนสาธารณะ

รวม

หมวดที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
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2.1 การจัดท าบทสรุปผู้บริหาร
8) ความพร้อมของโครงการ 

แบบก่อสร้าง ประมาณราคา หมายเหตุ
แล้วเสร็จ
ตามแบบแปลน/แผนผัง...............

แล้วเสร็จ
ตามเอกสาร.............

สรุป ต้องการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
ประเภทเงิน...................จ านวน  ...................... บาท

หมวดที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
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2.1 การจัดท าบทสรุปผู้บริหาร
9) แผนท่ีและแผนผัง

แผนที่แสดง ที่ตั้งโครงการในเขตผังเมืองรวม พร้อมภาพถ่ายทางอากาศ

แผนที่ปัจจุบันก่อนการจัดรูปที่ดิน

แผนผังแปลงที่ดินที่มีการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่  แสดงบริเวณที่จะน าเงินกองทุนไปใช้ด าเนินการ

หมวดที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
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2.2  เอกสารในการยื่นขอใช้เงินกองทุน 

1. 
หนังสือน าส่ง

2. 
แบบค าขอใช้
เงินกองทุน
(แบบ จร.6) 

3. 
บัญชีโครงการ
จัดรูปที่ดินฯ

4. 
ไฟล์เอกสารใน
รูปของไฟล์
เอกสาร PDF 
จ านวน 1 ชุด

5. 
เอกสาร

สนับสนุนอื่น ๆ

หมวดที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน

21



2.3 การจัดท ารายละเอียด
โครงการที่จะขอเงินกองทุน

เอกสารประกอบค าขอใช้
เงินกองทุน ประกอบด้วยรายละเอียด
ของข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ประกอบด้วย

หมวดที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน

รายละเอียด
โครงการ

1.
บทน า 2.

วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย

3.
รายละเอียดโครงการ  

ลักษณะปัญหา  
ความจ าเป็นและ
เหมาะสมในการ

ด าเนินงาน

4.
แผนการ

ด าเนินงานและ
ระยะเวลา

5.
วิธีการ

ด าเนินงาน
6.

ขั้นตอนงาน
ต่างๆ ของ
โครงการ

7.
แผนการใช้เงิน
ของโครงการ  

และบัญชีโครงการ

8.
ผลประโยชน์ที่คาด

ว่าจะได้รับจาก
การด าเนิน
โครงการ

9.
หลักประกัน

10.
เอกสาร

สนับสนุนอื่นๆ
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หมวดที่ 3 ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

3.1 สรุปความต้องการขอใช้เงินกองทุน

3.2 น าเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วนจังหวัด

3.3 คณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วนจังหวัดพิจารณาและให้ความเห็น

3.4 ยื่นค าขอใช้เงินกองทุน (แบบ จร.6)

3.5 เสนอคณะอนุกรรมการด้านบริหาร/ด้านระเบียบกองทุน

3.6 เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา

3.7 แจ้งมติให้ผู้ด าเนินโครงการทราบ

3.8 ท าสัญญา/ข้อตกลง โอนเงินให้ผู้ขอใช้เงิน
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ผังขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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รายละเอียดตามขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุน
3.1 สรุปความต้องการขอใช้เงนิกองทุน

ผู้ด าเนินโครงการ ตรวจสอบบัญชีโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประมาณการสรุป
รายรับ-รายจ่ายทั้งหมดของโครงการ

1)  จัดท าแบบค าขอใช้เงินกองทุน (แบบ จร.6) 

2) เสนอเรื่องการขอใช้เงินกองทุนให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดพิจารณา

หมวดที่ 3 ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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รายละเอียดตามขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุน
3.2 น าเสนอคณะกรรมการจัดรูปทีด่ินส่วนจังหวัด

4)  ส านักงานกองทุนเสนอเรื่องการขอใช้เงินให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา

3)  ผู้ด าเนินโครงการจัดส่งแบบ จร.6 พร้อมเอกสารหลักฐานให้ส านักงานกองทุนตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนของเอกสาร และแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบ

2)  เสนอโครงการขอรับเงินให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ

1)  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด โดยสามารถเสนอขอใช้เงินได้ 2 ช่วงเวลา คือ
(1)   พร้อมค าขอด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ (2)  หลังจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วนจังหวัดอนุมัตโิครงการแลว้

หมวดที่ 3 ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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รายละเอียดตามขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุน
3.3 คณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วนจังหวัดพจิารณาและให้ความเห็น

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วนจังหวัดพิจารณาค าขอใช้เงินจากกองทุน โดยต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี

1)  พิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบในการขอใช้เงิน

จากกองทุน

2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสม  ความเป็นไป

ได้ของโครงการต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ฯ

3) ระบุเงื่อนไขในการ
ขอรับและการคืนเงินให้

กองทุน

หมวดที่ 3 ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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รายละเอียดตามขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุน
3.4 ย่ืนค าขอใช้เงินกองทุน (แบบ จร.6)

ผู้ด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่หรือผู้ขอใช้เงิน ยื่นค าขอตามแบบค า
ขอใช้เงินกองทุน (แบบ จร.6) และเอกสารหลักฐานต่างๆ แก่ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด (เลขานุการคณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วนจังหวัด) และส่งให้ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพ้ืนที่พิจารณาในเบ้ืองต้น

หมวดที่ 3 ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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รายละเอียดตามขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุน
3.5 เสนอคณะอนุกรรมการด้านบรหิาร/ด้านระเบียบกองทุน

กรณีต้องพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ หรือข้อกฎหมายที่จ าเป็น ต้องวินิจฉัยจะต้องเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขกองทุนก่อน  แล้วจึงน าเสนอคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุน และคณะกรรมการบริหารกองทุนต่อไป

ส านักงาน
กองทุนจัดรูป

ที่ดินฯ 

รับแบบค าขอ
พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้อง/

ครบถ้วน

วิเคราะห์ความ
เหมาะสมใน
การให้เงิน
สนับสนุน

น าเสนอ
คณะอนุกรรมการด้าน
บริหารกองทุนและ

ส านักงานกองทุนเพ่ือ
พิจารณา

น าเสนอ
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน

หมวดที่ 3 ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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รายละเอียดตามขั้นตอนการ
ขอใช้เงินกองทุน

3.6 เสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพิจารณา

• สรุปมติการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ /
อนุกรรมการด้านระเบียบฯ

• น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาการสนับสนุน
เงินให้ผู้ด าเนินโครงการเป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืม 

ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อชี้แจง
รายละเอียดโครงการ

ผู้ด าเนินโครงการ

• จัดให้มีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการอนุมัติให้ใช้เงิน
จากกองทุนฯ ในการสนับสนุนให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่

คณะกรรมการบริหารกองทุน

หมวดที่ 3 ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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รายละเอียดตามขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุน
3.7  แจ้งมติให้ผู้ด าเนินโครงการทราบ

ส านักงานกองทุน แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ผู้ขอใช้เงินรับทราบ

กรณี :
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน  

มีมตอินุมัติ

1)  ผู้ด าเนินโครงการรับแจ้งมติการอนุมัติและวงเงินที่ได้รับสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 
พร้อมเงื่อนไข

2) ผู้ด าเนินโครงการจัดท าเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมได้แก่ การปรับแผนด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของแผนให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ส่งให้ส านักงานกองทุน ภายใน 10 วัน หลังจากได้รับแจ้งมติคณะกรรมการ
บริหารกองทุน เพื่อใช้ประกอบแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง

กรณี : 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน  
มีมตไิม่อนุมัติ 

ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินแจ้งมติคณะกรรมการให้ผู้ด าเนินโครงการทราบหรือแจ้งให้จัดท ารายละเอียด
เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกองทุนและเสนอให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วน
จังหวัดพิจารณาอีกครั้ง

หมวดที่ 3 ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
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รายละเอียดตามขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุน
3.8 ท าสัญญา/ข้อตกลง โอนเงินให้ผู้ขอใช้เงิน ส านักงานกองทุน จัดท าร่างสญัญา/ข้อตกลงให้ผูข้อรับเงินสนบัสนุนลงนาม

หมวดที่ 3 ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

1)  ผู้ด าเนินโครงการตรวจสอบสัญญาเงิน
ให้กู้ยืม/บันทึกข้อตกลงเงินอุดหนุนพร้อมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญาและลงนามแล้วส่งคืน
ให้ส านักงานกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐาน

ประกอบของผู้ลงนาม

2)  เมื่อสัญญาเงินให้กู้ยืม/บันทึก
ข้อตกลงเงินอุดหนุนได้มีการลงนาม

ของผู้ด าเนินโครงการร่วมกับประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนแล้ว 

ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละ 1 ฉบับ

3)  กองทุนจัดรูปที่ดินฯ โอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้เงิน

ตามสัญญา

4)  ผู้ขอใช้เงิน ผ่อนช าระเงินกู้ตาม
สัญญา ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของ

กองทุน ฯ

5)  ส านักงานกองทุนออกหลักฐาน
การช าระคืนเงินกองทุนให้ผู้ขอใช้เงิน

6)  ผู้ขอใช้เงินรายงานผลการใช้
จ่ายเงินและผลการด าเนินงานโครงการ
จัดรูปที่ดินต่อคณะกรรมการบริหาร

กองทุนทุกไตรมาส
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หมวดที่ 4 แนวทางและหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน

4.1 วงเงินที่จะให้การสนับสนุน

4.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน
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ไม่เกิน 60% 
ของงบประมาณ

ประจ าปีของกองทุน 

เงิน
อุดหนุน 

ไม่เกิน 60% 
ของงบประมาณ

ประจ าปีของกองทุน

เงินให้กู้ยืม 
ไม่เกิน 10% 

ของงบประมาณ
ประจ าปีของกองทุน

เงิน
สนับสนุน 

รวมกันท้ังหมดไม่เกิน 80 %ของงบประมาณประจ าปีของกองทุน และอีก 20% เป็นเงินบริหารส านักงาน

4.1 วงเงินที่จะให้การสนับสนุน
หมวดที่ 4 แนวทางและหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน
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4.2 หลักเกณฑก์ารจัดสรรเงินกองทุน
• เงินอุดหนุน

ส่วนราชการ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นๆ
ของรัฐเท่านั้น

ผู้มีสิทธิ
ขอรับการ
สนับสนุน วงเงินอุดหนุนไม่เกิน ร้อยละ 70 

ของวงเงินโครงการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่ขอ
เงินอุดหนุนจะต้องออกเงิน
สมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
ของวงเงินของโครงการ

วงเงิน

ท าการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของโครงการ
เสนอมาพร้อมแผนการ
ใช้เงินของโครงการ

มีแผนการใช้เงินเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนก าหนด

หลักเกณฑ์

หมวดที่ 4 แนวทางและหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน
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4.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน
• เงินให้กู้ยืม (Money for lending) 

หมวดที่ 4 แนวทางและหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน

หลักเกณฑ์

มีแผนการด าเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูป
ที่ดินใหม่ ปรับปรุงหรือจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยความร่วมมือ
ของภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับการผังเมือง

ระบุแผนการใช้เงินของโครงการ ต้องมีการใช้เงินกู้ยืมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 เพื่อการจัดสร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคหรือสถานที่
สาธารณประโยชน์ 

ถ้าผู้กู้ยืมผิดนัดไม่ช าระหนี้เงินกู้ยืมโดยไม่ได้รับการผ่อนผันเป็น
หนังสือจากคณะกรรมการบริหารกองทุนให้คิดดอกเบี้ยระหว่างผิด
นัดอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจ านวนเงินที่ผิดนัด

เป็นโครงการท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการส่วน
จังหวัด

ผู้มีสิทธิ
ขอรับการ
สนับสนุน

วงเงินให้กู้ยืมต้องไม่เกิน 
ร้อยละ 70 ของวงเงิน
ทั้งโครงการ

วงเงิน
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4.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน
• เงินสนับสนุน  (Money for supporting)

• ผู้ด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนนุ

• ขอใช้เงินสนับสนุน เพ่ือการค้นคว้าวิจัยการฝึกอบรม 
การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินลักษณะโครงการ

• คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนดวงเงิน

• ต้องมีโครงการที่จะต้องใช้เงินสนับสนุน และมีแผนการใช้เงิน
สนับสนุนหลักเกณฑ์

หมวดที่ 4 แนวทางและหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน
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4.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน
• เงินทดรองจ่าย

หลักเกณฑ์
• น าไปใช้เป็นค่าทดแทนความเสียหายหรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินการจัดรูปที่ดิน

ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 59

• ผู้ด าเนินโครงการเสนอระยะเวลาการส่ง

ใช้เงินคืนเพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการกองทุน

หมวดที่ 4 แนวทางและหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน

ผู้มีสิทธิขอรับ
การสนับสนุน

ผู้ด าเนินโครงการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ลักษณะ
โครงการ

ใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

วงเงิน คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด
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หมวดที่ 5 การพิจารณาอนุมัติเงินให้แก่โครงการ

5.1 หลักการพิจารณา ระดับที่ 1 

5.2 หลักการพิจารณา ระดับที่ 2

5.3 การพิจารณาอนุมัติเงินให้แก่โครงการจัดรูปที่ดิน

5.4 หลักการพิจารณาอื่น ๆ 
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หมวดที่ 5 การพิจารณาอนุมัติเงินให้แก่โครงการ
5.1 หลักการพิจารณา ระดับที่ 1  

พิจารณาค าขอเบื้องต้น ดังนี้

1) คุณสมบัติของผู้ด าเนินโครงการครบถ้วนตามที่ก าหนด
ไว้ใน หมวด 2

2) วัตถุประสงค์ของโครงการตามมาตรา 79 แห่ง 
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่

3) ความพร้อมของข้อเสนอตามค าขอครบถ้วน และ
สามารถด าเนินการได้ทันทีที่ได้รับเงินจากกองทุน 

4) เอกสารในการยื่นข้อเสนอ ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้

5.2 หลักการพิจารณา ระดับที่ 2

ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่  
จะจัดท าสรุปและวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

การขอใช้เงินตามข้อ 5.1 เสนอต่อ

1) คณะอนุกรรมการด้านระเบียบกองทุนฯ กรณีต้อง
พิจารณาตามข้อกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวข้อง 

2) น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองการให้การสนับสนุน 

3) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ 
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5.2 หลักการพิจารณา 
ระดับที่ 2 (ต่อ)

ใช้หลักการในการ
ตรวจสอบเปรียบเทียบกับ
ส ภ า พ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร  แ ผ น ง า น ห รื อ
กิจกรรมที่ตรวจสอบเป็นหลัก
ในการด า เ นิ น ง าน  โ ดย มี
รายละเอียดดังนี้

หลักการตรวจสอบ การพิจารณา

ด้านความสอดคล้อง 
(Relevance)

- พิจารณาเป้าหมายของการใช้ เงินกองทุน สอดคล้องกับ
เป้าหมายของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

- ร ะ บุ ปั ญ ห า / ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ น า ม า สู่ ก า ร ข อ ใ ช้ เ งิ น
และระบุผู้ได้รับประโยชน์

ด้านประสิทธิภาพ 
(Efficiency)

- เปรียบเทียบโอกาสของประโยชน์และความส าเร็จของโครงการ
ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เงินกองทุน 

ด้านประสิทธิผล 
(Effectiveness)

- เปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจากการใช้ เงินกองทุน
กับเป้าหมายของโครงการ

ด้านผลกระทบ 
(Impact)

- การระบุผลประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะยาว

ด้านความยั่งยืน 
(Sustainability)

- การระบุผลประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง การรักษา
สภาพแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

- ระบุการเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาเมือง หรือมาตรการ
ที่ได้รับประโยชน์จากผลส าเร็จของโครงการ

หมวดที่ 5 การพิจารณาอนุมัติเงินให้แก่โครงการ
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5.3 การพิจารณาอนุมัติเงินให้แก่โครงการจัดรูปท่ีดิน
1)  ในการพิจารณาอนุมัติอุดหนุน เงินให้กู้ยืม หรือเงินสนับสนุน คณะกรรมการบริหารกองทุน

จะพิจารณาเป็นรายไตรมาสของแต่ละปีงบประมาณ โดยค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ของเงิน ในแต่ละประเภท

2)  ในการพิจารณาคณะกรรมการบริหารกองทุน จะต้องน าความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของโครงการ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการของคณะกรรมการส่วนจังหวัดมาใช้
ประกอบในการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน เงินให้กู้ยืมและเงินสนับสนุนโครงการที่ต้องใช้เงินจากกองทุน 

3)  กรณีเงินกู้ยืมที่สมาคมขอกู้จากกองทุน ให้พิจารณาความเหมาะสมของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็น
หลักประกันโครงการด้วย

4)  กรณีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนว่าจะให้มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน
โครงการหรือไม่ และจ านวนเท่าใดของมูลค่าของโครงการ 

หมวดที่ 5 การพิจารณาอนุมัติเงินให้แก่โครงการ
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5.4 หลักการพิจารณาอื่น ๆ 
1) ข้อมูลที่ใช้จัดท าประมาณการรายจ่ายแต่ละรายการให้สอดคล้องกับผลผลิตของงานโครงการนั้นๆ

ให้ประมาณการรายจ่ายตามความจ าเป็นและประหยัด โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายและแนว
ทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

2) ข้อมูลที่ใช้จัดท างบประมาณการรายจ่าย กรณีที่อ้างอิงคุณสมบัติหรือลักษณะ (specification)
ของวัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ต้องการ ต้องเป็นไปอย่างเปิดกว้าง โปร่งใส เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการเอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดเป็นการเฉพาะ

หมวดที่ 5 การพิจารณาอนุมัติเงินให้แก่โครงการ
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6.1 แจ้งผลการพิจารณา

6.2 หนังสือสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุน/ข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน

หมวดที่ 6 การท าสัญญากู้ยืมเงิน/หนังสือข้อตกลง
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ส านักงานกองทุนจะมี
หนังสือแจ้งมติคณะอนุกรรมการหรือ
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูป
ที่ดินให้ “ผู้ด าเนินโครงการ” ที่ได้รับ
จัดสรรเงินกองทุนฯ ได้รับทราบผล
การพิจารณา

6.1 แจ้งผลการพิจารณา

- ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็น
ผู้จัดท าหนังสือสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุน/ข้อตกลง
การรับเงินอุดหนุน

- ผู้ด าเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้อง
อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏในหนังสือสัญญา
การกู้ยืมเงินกองทุน/ข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน
และเอกสารแนบท้ายทุกฉบับโดยตลอดก่อนลงนาม

- ส่งกลับคืนส านักงานกองทุน ฯ เพื่อน าเสนอให้
ประธานกรรมการบริหารกองทุนร่วมลงนามแล้ว
เก็บไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

6.2 หนังสือสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุน/
ข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน

หมวดที่ 6 การท าสัญญากู้ยืมเงิน/หนังสือข้อตกลง
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หมวดที่ 7 การควบคุมการด าเนินโครงการ

7.1 การควบคุมการด าเนินโครงการ

7.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายการ/ระยะเวลาด าเนินการ
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(1 )  ผู้ด า เนินโครงการที่ ได้ รับจัดสรรเงินกองทุน 
ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินงวดแรก ต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนด แห่งหนังสือสัญญาการ
กู้ยืมเงินจากกองทุนหรือข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน 
โดยต้องด าเนินการตามแผนงาน

(2) หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จะต้อง
ยินยอมให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ส านักงานกองทุน
มอบหมาย เข้าในสถานที่ที่ท าการของหน่วยงานหรือ
สถานที่ที่ด าเนินโครงการอยู่  เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ

(3) กองทุนฯ จะติดตามการด าเนินโครงการ ก่อนครบ
ก าหนด 60 วัน

7.1 การควบคุมการด าเนินโครงการ

หากผู้ด าเนินโครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายการ หรือระยะเวลาด าเนินการไปจากรายละเอียดโครงการที่
คณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติไว้แล้ว ต้องด าเนินการดังนี้ 

(1) ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน จะต้องยื่นเรื่องต่อส านักงานกองทุน
ภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น เพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขก่อน
ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะด าเนินงานต่อไป

(2) หากจ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่
ต้องด าเนินการ ผลกระทบหากยุติการสนับสนุน

(3) การขอเปลี่ยนแปลงรายการและ/หรือระยะเวลาด าเนินการนั้น
เป้าหมายของการด าเนินงานต้องไม่ลดลงและวงเงินไม่เพิ่มขึ้น

7.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายการ/
ระยะเวลาด าเนินการ

หมวดที่ 7 การควบคุมการด าเนินโครงการ
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