คู่มือประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตราแห่๙งประมวลกฎหมายที่ดินการขุดดินลูกรั(กรณี
ง อธิบดีกรมที่ดินเป็นพนักงานเจ้าหน้าที) ่

กระบวนการ ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

ยื่นคาขอต่อนายอาเภอปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือ เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดสาขา ตามแบบ ทด. ๖๔ พร้อมแผนที่
สังเขปซึ่งแสดงว่าในรัศมีห้าร้อยเมตรมีถาวรวัตถุหรือสิ่งปลูกสร้างหรือ
พืชพันธุ์ไม้หรือทรัพยากรอันมีค่าอย่างหนึ่งอย่างใดบ้างหรือไม่
-สอบสวนข้อเท็จจริงวัตถุประสงค์และเหตุผลที่ขออนุญาต
ตามแบบ ทด. ๖๖
-ชาระค่าใช้จ่าย
๑ วัน

อาเภอ /กิ่งอาเภอ สานักงานที่ดิน
จังหวัดหรือ สานักงา นที่ ดินจังหวัด
สาขาที่ที่ดินตั้งอยู่

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

๑

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายออกไปชันสูตรสอบสวนณที่ดิน
ที่ขออนุญาตตามแบบท.ด.๖๗ พร้อมเก็บตัวอย่างดินจากจุดต่างๆภายในเขตที่ดิน
ที่ขออนุญาตรวมสี่จุดแล้วส่งให้กรมทรัพยากรธรณีตรวจวิเคราะห์และให้ช่าง
ทาการรังวัดแปลงที่ขอโดยให้ผู้ขอออกค่าใช้จ่ายและนาทาการรังวัด
- ผู้ขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจเป็นหนังสือจากผู้ขอมีหน้าที่นา
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไปทาการตรวจสอบพื้นที่ ๑๕ วัน

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

๒

หน่วยงานรับคาขอ

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

จัดทาประกาศโดยปิดไว้ในที่เปิดเผยณสานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอที่ทาการกานันที่ทาการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและบริเวณที่ดินที่ขออนุญาตแห่งละหนึ่งฉบับ
(ประกาศตามกฎหมาย
๓๐ วันและรวมระยะเวลาการปิดประกาศ
๑๐ วัน)

หน่วยงานรับคาขอ

๔๐ วัน

๓

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ
หน่วยงานรับคาขอส่งเรื่องให้จังหวัด

๔

การพิจารณา

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
๗ วัน

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

กรณีจังหวัดตรวจสอบแล้ว เห็นว่าอาเภอ/กิ่งอาเภอ สานักงานที่ดิน
จังหวัดหรือ สานักงานที่ดินจังหวัดสาขา ดาเนินการถู กต้ องแล้ว
จังหวัดทาหนังสือประสาน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้
ความเห็นเช่น สานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ สานักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ สานักงานพัฒนาที่ดิ น หน่วยทหารในเขตพื้นที่ สานักงาน
โบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค อาเภอท้องที่หรือกิ่งอา เภอ
ท้องที่หรือหน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น แขวงการทาง

๕
๖
๗

๗ วัน

รายละเอียด
ของขั้นตอน
การบริการ

จังหวัดส่งเรื่องไปกรมที่ดิน
กรมที่ดินตรวจสอบเรื่องราวการขออนุญาต

หน่วยงานรับคาขอ

๗ วัน
๗ วัน

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

สานักงานที่ดินจังหวัด

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
สานักงานที่ดินจังหวัด /
สานักจัดการที่ดินของรั ฐ กรมที่ดิน
สานักจัดการที่ดินของรั ฐ กรมที่ดิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานอื่น
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการพิจารณาไปกรมที่ดิน (เมื่อครบกาหนด
๑๘๐ วัน หน่วยงานใดไม่ตอบถือว่า
หน่วยงานนั้นให้ความเห็นชอบ)

สานักจัดการที่ดินของรั ฐ กรมที่ดิน

๑๘๐ วัน

๘

รายละเอียด
ของขั้นตอน
การบริการ

กรมที่ดินตรวจสอบแล้วปรากฎว่าการดาเนินการของอาเภอ /
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กิ่งอาเภอสานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินจังหวัดสาขา
และของจังหวัดถูกต้องแล้วส่งเรื่องราวการขออนุญาตให้กรรมการ
สานักจัดการที่ดินของรั ฐ กรมที่ดิน
เพื่อทาการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

๗ วัน

คู่มือประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตราแห่๙งประมวลกฎหมายที่ดินการขุดดินลูกรั(กรณี
ง อธิบดีกรมที่ดินเป็นพนักงานเจ้าหน้าที) ่
การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

๙

นัดประชุมคณะกรรมการภายในสามสิบวัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

๓๐ วัน

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ
เสนอความเห็นคณะกรรมการให้อธิบดีกรมที่ดินพิจารณาสั่งการ
- อนุญาต(ลงนามใบอนุญาต
)
- ไม่อนุญาต
-สั่งการเป็นอย่างอื่น
กรมที่ดินแจ้งจังหวั/ดผู้ขอ (กรณีไม่อนุญาตให้แจ้งสิทธิการอุทธรณ์
คัดค้านแก่ผู้ขอทราบด้ว)ยจังหวัดแจ้งหน่วยงานรับคาขอ
/ผู้ขอ

สานักจัดการที่ดินของรั ฐ กรมที่ดิน

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

๑๙ วัน

สานักจัดการที่ดินของรั ฐ กรมที่ดิน
สานักงานที่ดินจังหวัด
หน่วยงานรับคาขอ

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๓๒๐ วัน

ค่าธรรมเนียม

เอกสารประกอบการยื่นคาขอ

๑. ค่าคาขอ แปลงละ
ค่าธรรมเนียม๕ บาท
๒. ค่าประกาศฉบับละ
๑.๒ กรณีนิติบุคคล
ค่าธรรมเนียม๑๐ บาท
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
๓. ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
- ข้อบังคับของนิติบุคคล
(เรียกเก็บเงินมัดจารังวัดได้เท่าที่จาเป็นและ
- หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
ใช้จ่ายจริง)
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีบริษัทจากัดหรือบริษัท
ค่าธรรมเนียม๐ บาท
มหาชนจากัด
๔. ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา๙ ต้องเสีย
- แบบรับรองการจดทะเบียนจดตั้งห้างหุ้นส่วน
ค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์กรปกครอง
กรณีห้างหุ้นส่วนจากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน
ส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยูตามวิ
่
ธีการและ
แล้ว
อัตราที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
- บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านขอ
งกรรมการ
แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวล
ผูม้ อี านาจทาการแทนนิบุติคคล
กฎหมายที่ดิน(ไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี
- ตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอานาจทาการแทน
หรือลูกบาศก์เมตรละ๑๐ บาท )
นิติบุคคล
ค่าธรรมเนียม๐ บาท
- รายงานการประชุมนิติบุคคลพร้อมสาเนาที่มีการ
ลงนามรับรองความถูอง
กต้
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา
(กรมการปกครองเป็น
หน่วยงานภาครัฐ
ผูอ้ อกเอกสาร)
- บัตรประจาตัว
ประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
พร้อมสาเนาที่มีการ
ลงนามรับรอง
ความถูกต้อง

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒. เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒.๒ แผนที่สังเขปซึ่งแสดงว่าในรัศมีห้าร้อยเมตรมีถาวรวัตถุหรือสิ่งปลูกสร้างหรือพืชพันธุ์ไม้หรือ
ทรัพยากรอันมีค่าอย่างหนึ่งอย่างใดบ้างหรือไม่
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
๒.๓ หลักฐานการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตป่าของพนักงานเจ้าหน้าที่
(กรณีพนื้ ที่ที่ขออนุญาตอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
หรือเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
)
เอกสารฉบับสาเนา ๑ ฉบับ

เอกสารประกอบการยื่นคาขอ
๒.๔ หนังสืออนุญาตแผ้วถางป่าจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

มาตรา๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช
๒๔๘๔
(ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็
๙๒๑/๒๕๕๘
จที่ )

หมายเหตุ

สถานที่ให้บริการ ที่ว่าการ
อาเภอ กิ่งอาเภอ สานักงาน
ที่ดินจังหวัดหรือ สานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(มีพักเที่ยง)

ช่องทางติดต่อ/ร้องเรียน

(ถ้าไม่ไปดาเนินการด้วย ตนเองต้องนาหนังสือมอบอานาจ
สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนที่ผมู้ อบอานาจรับรองสาเนาความถูกต้อง
บัตรประจาตัวประชาชนทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจ)

๒.๑ รายละเอียดวัตถุประสงค์วิธีดาเนินการที่จาเป็น
ต่อการพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ช่องทาง
การให้บริการ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสาเนา ๑ ฉบับ

๑.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวั/สาขา
ด พื้นที่ที่ใช้บริการ
๒. ตู้รับเรื่องร้องเรียนสานักงานที่ดินจัง/สาขา
หวัด
๓. ศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดิน. โทร
๐ ๒๑๔๑ ๕๖๗๘ – ๙
๔. ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์สานักงานเลขานุการกรม
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๐๐-ศู๔นย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐พรรษาฯชั้น ๖อาคารรัฐประศาสนภัถนนแจ้
กดี งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อเขตหลั
ง กสีกทม
่ . ๑๐๒๑๐
๕.ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐ/มนตรี
ตู้ปณ. ๑๑๑๑ เลขที๑่ ถ. พิษณุโลก
เขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐/ สายด่วน๑๑๑๑/ www.๑๑๑๑.go. th
๖.ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนก
ารทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมก
ารป้องกันและปร
าบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สานักงาน ป.ป.ท.)
– ๙๙หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์าปร์ค ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลือาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุร๑๑๑๒๐
ี
- สายด่วน๑๒๐๖/ โทรศัพท์๐ ๒๕๐๒๖๖๗๐-๘๐ต่อ ๑๙๐๐, ๑๙๐๔- ๗ / โทรสาร ๐ ๒๕๐๒๖๑๓๒www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรั
บ
นักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 /
Line : Fad.pacc /Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))

กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง
๑) ประมวลกฎหมายที่ดิน
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่ง ป.ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๓) คาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๐๙/๒๕๓๘
๔) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดบริเวณที่หวงห้าม
ตามมาตรา ๙ (๒) แห่ง ป.ที่ดิน

คาสั่งของอธิบดีกรมที่ดินเป็นคาสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมที่ดินได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าวตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

