คู่มือประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

การขอสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีอนุญาตเกิน ๒๐ ปีแต่ไม่เกิน ๕๐ ปี)
กระบวนการ ขั้นตอน
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคาขอต่อนายอาเภอปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอาเภอ /กิ่งอาเภอ สานักงานที่ดิน
และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาตามแบบพิม.ด.๗๓
พ์ท พร้อมแผนงาน/โครงการแผนผัง จังหวัดหรือ สานักงา นที่ ดินจังหวัด
ที่จะใช้ที่ดินนั้นกระทากิจการโดยละเอียดและแผนที่ที่ดินที่แสดงเขตที่ดินและภูมิประเทศสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่
ในบริเวณที่ขอสัมปทานมีรัศมีห่างจากเขตที่ดินออกไปด้านละอย่างน้๓๐๐
อย เมตร และ
ให้แสดงว่ามีสิ่งปลูกสร้าพืง ชพันธุ์ไม้ หรือทรัพยากรอันมีค่าอย่างใดบ้างหรือไม่
- สอบสวนข้อเท็จจริงวัตถุประสงค์และเหตุผลที่ขออนุญาตโดยละเอียด
- ชาระค่าใช้จ่าย
๑ วัน

๑

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายออกไปทาการรังวัดชันสูตรสอบสวน
ณ ที่ดินที่ขออนุญาตตามแบบท.ด.๖๗ และให้ช่างทาการรังวัดแปลงที่ขอโดย
ให้ผู้ขอออกค่าใช้จ่ายและนาทาการรังวัด

หน่วยงานรับคาขอ

๒๕ วัน

๒
การพิจารณา

๓

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

จัดทาประกาศโดยปิดไว้ในที่เปิดเผยณสานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน ที่ทาการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และบริเวณที่ดินที่ขออนุญาตแห่งละหนึ่งฉบับ
(ประกาศตามกฎหมาย ๓๐ วันและรวมระยะเวลาการปิดประกาศ ๑๐ วัน)

หน่วยงานรับคาขอ

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ
หน่วยงานรับคาขอส่งเรื่องพร้อมความเห็นให้จังหวัดพิจารณา

๔

๔๐วัน

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
๗ วัน

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

จังหวัดประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้เช่
องน สานักงานป่าไม้จังหวัดหน่วยทหาร
ในเขตพื้นทีส่ านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิส่นานักงานสิ่งแวดล้อมภาคอาเภอท้องที่
หรือกิ่งอาเภอท้องทีหรื
่ อหน่วยราชการอื่นเพื
ๆ ่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๗ วัน

๕

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ
หน่วยงานอื่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการพิจารณา

๖

๗

สานักงานที่ดินจังหวัด

๙๐ วัน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักงานที่ดินจังหวัด

๑๕ วัน

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ
จังหวัดส่งเรื่องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราว
ขอสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินไปกรมที่ดิน

สานักงานที่ดินจังหวัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ
นัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขอสัมปทานตาม
มาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประจาจังหวัดเพื่อพิจารณา

หน่วยงานรับคาขอ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑๐ วัน

สานักงานที่ดินจังหวัด

คู่มือประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

การขอสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีอนุญาตเกิน ๒๐ ปีแต่ไม่เกิน ๕๐ ปี)
การพิจารณา

กรมที่ดินตรวจสอบเรื่องราวและประสานงานกับสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕ วัน

๘
๙

เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเรื่องราวการขออนุญาตถูกต้องแล้วนัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องราวขอสัมปทานตามมาตรา
๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

รายละเอียด
ของ
ขั้นตอน
การบริการ

๒๕ วัน
ดาเนินการตามมติคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขอสัมปทานตามมาตรา
๑๒ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
- กรณีไม่อนุญาตเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ
และดาเนินการตามขั้นตอน
การลงนาม/คณะกรรมการมรมติ
- กรณีอนุญาตให้จัดทาและส่งสัมปทานไปจังหวัด

๑๐

๑๐ วัน

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

๑๑

สานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กรณีอนุญาตเรียกผู้ขอมาลงนามรับทราบเงื่อนไขในสัมปทานเสร็จแล้ว
จังหวัดส่งกลับกรมที่ดิน

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

๑๒

กรณีอนุญาตเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

สานักงานที่ดินจังหวัด

๑๕ วัน

รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
๖๐ วัน

สานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ

- กรณีคณะรัฐมนตรีอนุมัติเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามใน
สานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน /
สัมปทานบัตร
กระทรวงมหาดไทย/
- กรณีคณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ส
านักงานที่ดินจังหวัด /
สั่งการ กรมที่ดินแจ้งผลการพิจารณาและส่งเรื่องคืนจังหวัด (ทั้งกรณีอนุญาต
หน่วยงานรับคาขอ)
และไม่อนุญาต) จังหวัดแจ้งหน่วยงานรับคาขอ
- กรณีอนุญาตเพื่อขอรับสัมปทานบัตร
- กรณีไม่อนุญาตแจ้งสิทธิการฟ้องคดีปกครอง
๒๒ วัน
ระยะเวลาดาเนินการรวม ๓๓๒ วัน

เอกสารประกอบการยื่นคาขอ
๑ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา (กรมการปกครองเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ผูอ้ อกเอกสาร)
- บัตรประจาตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
พร้อมสาเนาที่มีการลงนามรับรอง
ความถูกต้อง
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสาเนา ๑ ฉบับ

๑.๒ กรณีนิติบุคคล ุ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ุ
- ข้อบังคับของนิติบุคคล
- หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีบริษัท จากัดหรือบริษัท มหาชน จากัด
- แบบรับรองการจดทะเบียนจดตั้งห้างหุ้นส่วนกรณีห้างหุ้นส่วนจากัดหรือ
ห้างหุ้นส่วนสามัญทีจ่ ดทะเบียนแล้ว
- บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มอี านาจทาการ
แทนนิติบุคคล
- ตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล
- รายงานการประชุมนิติบุคคล พร้อม
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
สาเนาที่มีการลงนามรับรอง
ความถูกต้อง
เอกสารฉบับสาเนา ๑ ฉบับ

(ถ้าไม่ไปดาเนินการด้วย ตนเองต้องนาหนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนที่ผมู้ อบอานาจรับรองสาเนาความถูกต้องบัตรประจาตัวประชาชน
ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจ)

คู่มือประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

การขอสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีอนุญาตเกิน ๒๐ ปีแต่ไม่เกิน ๕๐ ปี)
เอกสารประกอบการยื่นคาขอ

ช่องทางการให้บริการ

๒. เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
๒.๑ แผนงาน/โครงการโดยแสดงเหตุผลความจาเป็น
กาหนดวัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการและ
รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ
๒.๒ แผนผังการใช้ประโยชน์

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสาเนา ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสาเนา ๑ ฉบับ

ช่องทางติดต่อ/ร้องเรียน

๒.๓ แผนที่ที่แสดงเขตที่ดินและภูมิประเทศในบริเวณ
ที่ขอสัมปทานมีรัศมีห่างจากเขตที่ดินออกไป
ด้านละอย่างน้อย ๓๐๐ เมตร และให้แสดงว่า
มีสิ่งปลูกสร้าง พืชพันธุ์ไม้หรือทรัพยากร
อันมีค่าอย่างใดบ้างหรือไม่

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสาเนา ๑ ฉบับ

๒.๔ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(กรณีกิจการที่ขอสัมปทานอยู่ในหลักเกณฑ์
ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสาเนา ๑ ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
๑. ค่าคาขอรายละ
ค่าธรรมเนียม
๒. ค่าสัมปทานต่อปีไร่ละ (เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่)
ค่าธรรมเนียม ๒๐
๓. ค่าประกาศฉบับละ
ค่าธรรมเนียม
๔.ค่าใช้จ่ายในการรังวัด(เรียกเก็บเงินมัดจารังวัดได้
เท่าที่จาเป็นและใช้จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียม
๕. อัตราค่าตอบแทนให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
ผู้ให้สัมปทานกับผู้รับสัมปทานโดยรัฐมนตรีสามารถ
กาหนดเป็นเงื่อนไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๐๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗
ค่าธรรมเนียม

เอกสารประกอบการยื่นคาขอ

หมายเหตุ

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

๕๐๐ บาท
บาท
๑๐ บาท
๐ บาท

๐ บาท

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
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กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง
๑) ประมวลกฎหมายที่ดิน
๒) กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๐๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.๒๔๙๗
๓) กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๐๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.๒๔๙๗
๔) กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๑๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.๒๔๙๗
๕) คาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๙๔/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๐๑ เรื่อง ระเบียบการให้สัมปทานในที่ดินของ
รัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน
๖) คาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๓๓๐/๒๕๓๙ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขอสัมปทานตามมาตรา ๑๒
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

คาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคาสั่งทางปกครอง
ที่ผู้ขอสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. ๒๕๔๒

