คู่มือประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

การขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย (กรณีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตพื้นที่ระหว่างประเทศ)
กระบวนการ ขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

ยื่นคาขอตามแบบ ทด
. ๖๔ ต่อนายอาเภอปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่ง อาเภอ /กิ่งอาเภอ สานักงานที่ดิน
งหวัดหรือ สานักงา นที่ ดินจังหวัด
อาเภอ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา พร้อมด้วยจัสาขาที
่ที่ดินตั้งอยู่
แผนที่ที่ดินบริเวณที่ขออนุญาต (ในการจัดทาแผนที่ประกอบคาขอให้
ดาเนินการตามหนังอกระทรวงมหาดไทย
สื
ด่วนที่สุดที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว ๑๐๔๖
ลงวันที๒๕
่ มีนาคม๒๕๔๗)
- สอบสวนข้อเท็จจริงวัตถุประสงค์และเหตุผลที่ขออนุ
ตโดยละเอี
ญา ยด
๑ วันทาการ
- ชาระค่าใช้จ่าย

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายและผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการขออนุญาตออกไปชันสูตรสอบสวนที่ดินที่ขอ
อนุญาตตามแบบท.ด.๖๗
- กรณีเห็นว่าไม่ควรอนุญาตให้รายงานจังหวัดภายใน
๕ วัน

หน่วยงานรับคาขอ

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

๑

๕ วันทาการ

๒

- กรณีเห็นสมควรอนุญาตให้จัดทาประกาศโดยปิดไว้ในทีณ่เปิทีด่วเผย
่าการ
หน่วยงานรับคาขอ
อาเภอหรือกิ่งอาเภอหรือสานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินจังหวัด
สาขาที่ทาการกานันที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ
และที
่น ่บริเวณใกล้เคียง
หรือในที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบั(ประกา
บ ศ ตามกฎหมาย๓๐วัน
และรวมระยะเวลาการปิดประกาศ
๑๐วัน)
๔๐วันทาการ
- ขอความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

- กรณีไม่มีการคัดค้านหรือข้อขัดข้องให้หน่วยงานรับคาขอส่งเรื่องและ
ชี้แจงไปจังหวัด (๓ วันทาการ)
- กรณีมีการคัดค้านหรือมีข้อขัดข้องให้หน่วยงานที่รับคาขอ
สอบสวนพิจารณาแล้วรายงานจังหวัด (๑๐ วันทาการ)

หน่วยงานรับคาขอ

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจาจังหวัด ตรวจสอบ
พื้นที่และประชุมพิจารณาให้ความเห็นเสนอจังหวัดดาเนินการตามมติที่
ประชุมให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเรื่องราวส่งให้กรมที่ดินเพื่อ
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย

สานักงานที่ดินจังหวัด

๓

๑๐วันทาการ

๔

๒๕ วันทาการ

การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ

คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย
พิจารณา

การพิจารณา

๑
๒

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

รายละเอียด
ของขั้นตอน
การบริการ

สานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน

๑๕ วันทาการ

กรมที่ดินแจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัด

๕ วันทาการ

แจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ขอทราบ
(กรณีไม่อนุญาตแจ้งสิทธิการฟ้อคดีต่อศาล
ปกครองด้วย)

๒ วันทาการ

หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบ

สานักจัดการที่ดิน
ของรัฐ กรมที่ดิน
สานักงานที่ดิน
จังหวัด

คู่มือประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

การขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย (กรณีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตพื้นที่ระหว่างประเทศ)
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

กรณีอนุญาตให้ผู้ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตภายใน
๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบมติอนุญาต
สานักงานที่ดินจังหวัด
พร้อมใบอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- เมื่อจังหวัดตรวจสอบแล้วเห็นว่าใบอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วให้
จังหวัดออกใบอนุญาตพร้อมแจ้งหน่วยงานรับ/ผูค้ขาขอ
อ
๓๐วันทาการ
ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๓๓ วันทาการ

เอกสารประกอบการยื่นคาขอ

ค่าธรรมเนียม

๑ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา (กรมการปกครองเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร)
- บัตรประจาตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
พร้อมสาเนาที่มีการลงนามรับรอง
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
ความถูกต้อง

๑. ค่าคาขอ แปลงละ
ค่าธรรมเนียม ๕ บาท
๒. ค่าประกาศ ฉบับละ
ค่าธรรมเนียม ๑๐ บาท
๓. ผู้ได้รับอนุญาตดูดทรายต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินนั้น ตั้งอยู่ตาม
วิธีการและอัตราที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นแต่
ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน
( ลูกบาศก์เมตรละ ๒๘ บาท )
ค่าธรรมเนียม ๐ บาท

(ถ้าไม่ไปดาเนินการด้วย ตนเองต้องนาหนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตั ว
ประชาชนที่ ผู้ มอบอานาจรับรองสาเนาความถูกต้องบัตรประจาตัวประชาชน
ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจ)
๑.๒ กรณีนิติบุคคล ุ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ุ
- ข้อบังคับของนิติบุคคล
- หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีบริษัท จากัดหรือบริษัท มหาชน จากัด
- แบบรับรองการจดทะเบียนจดตั้งห้างหุ้นส่วนกรณีห้างหุ้นส่วนจากัดหรือ
ห้างหุ้นส่วนสามัญทีจ่ ดทะเบียนแล้ว
- บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มอี านาจทาการ
แทนนิติบุคคล
- ตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการ
ผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล
- รายงานการประชุมนิติบุคคล พร้อม
สาเนาที่มีการลงนามรับรอง
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
ความถูกต้อง
(ถ้าไม่ไปดาเนินการด้วย ตนเองต้องนาหนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตั ว
ประชาชนที่ ผู้ มอบอานาจรับรองสาเนาความถูกต้องบัตรประจาตัวประชาชน
ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจ)

๒. เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการยื่นคาขอ

๒.๑ แผนทีบ่ ริเวณที่ขออนุญาต

หมายเหตุ

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสาเนา ๑ ฉบับ

มติคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้
ดูดทรายเป็นคาสั่งทางปกครอง
ที่ผู้ขอสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือ
ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. ๒๕๔๒

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ ที่ว่าการอาเภอ กิ่งอาเภอ สานักงานที่ดินจังหวัดหรือ
สานักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง)

ช่องทางติดต่อ/ร้องเรียน
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 ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย
พ.ศ.๒๕๔๖
๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุดที่ มท๐๕๑๑.๓/ว ๑๐๔๖
ลงวันที๒๕
่ มีนาคม๒๕๔๗

