คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ้ทีประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต ้องยืนคําขอก่อนใบอนุญาตสินอายุไม่น ้อยกว่า 90 วันหากไม่ยนภายในกํ
ื
าหนดให ้ถือว่าไม่
ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเมือได ้ยืนคําขอดังกล่าวแล ้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได ้จนกว่าจะได ้รับคําสังไม่อนุญาตให ้ต่อ
ใบอนุญาต
1. เป็ นการขออนุญาตดูดทรายในทีดินของรัฐยกเว ้นเขตพืนทีกรุงเทพมหานครและเขตพืนทีระหว่างประเทศ
2. ผู ้ขอต ้องเป็ นบุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชาติไทยและต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขดังนี
(1) ดําเนินการด ้วยตนเองจะโอนสิทธิให ้ผู ้อืนมิได ้
(2) ทําการดูดทรายตังแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.
ิ ของทางราชการหรือของผู ้อืน
(3) ไม่ทําการดูดทรายจนทําให ้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สน
(4) ไม่ทําการเป็ นทีกีดขวางการจราจรหรือก่อให ้เกิดเสียงดังเป็ นทีรบกวนบุคคลอืน
(5) แสดงใบอนุญาตไว ้ประจํายานพาหนะเครืองมือเครืองใช ้หรือเครืองจักรกลทีใช ้ดูดทราย
3. ให ้ผู ้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทรายยืนคําขอต่อนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู ้เป็ นหัวหน ้าประจํากิงอําเภอท ้องทีซึงทีดิน
ตังอยู่สว่ นอําเภอหรือกิงอําเภอทีรัฐมนตรีประกาศยกเลิกอํานาจหน ้าทีของนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู ้เป็ นหัวหน ้าประจํากิง
อําเภอตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตแ
ิ ก ้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายทีดิน (ฉบับที 4) พ.ศ. 2528 แล ้วให ้ยืนคําขอ
ต่อเจ ้าพนักงานทีดินจังหวัดหรือเจ ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขาแล ้วแต่กรณี
4. จํานวนเนือทีทีอนุญาตในจังหวัดหนึงๆโดยผู ้ขอจะขอกีแห่งก็ตามเมือรวมเนือทีทังหมดรายหนึงๆต ้องไม่เกินห ้าไร่
5. ทีดินทีขออนุญาตจะต ้องอยู่ในโซนนิง (Zoning) ทีจังหวัดกําหนด
6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให ้คํานึงถึง
(1) ในด ้านวิชาการเช่นความเสียหายแก่สภาพตลิงสภาพธรรมชาติของลํานํ า
(2) ในด ้านการปกครองเช่นความเดือดร ้อนของราษฎรความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติให ้ได ้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
(3) แม่นําลําคลองแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
7.กรณีทผู
ี ้ขออนุญาตไม่ยนคํ
ื าขอรับใบอนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วันทีทราบมติอนุญาตโดยไม่มเี หตุผลอันสมควรให ้ถือว่าผู ้
ขอรับอนุญาตไม่ประสงค์จะดําเนินการต่อไปและให ้งดเว ้นการออกใบอนุญาต
8.ก่อนจังหวัดออกใบอนุญาตผู ้ขอต ้องนําใบอนุญาตจากส่วนราชการทีเกียวข ้องมาแสดงให ้ครบถ ้วน
9. ใบอนุญาตมีกําหนดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต
10.วันหมายถึงวันทําการปกติของหน่วยงานของรัฐ

11.ระยะเวลาดําเนินการอาจลดลงหรือเพิมขึนขึนอยู่กบ
ั การออกใบอนุญาตจากส่วนราชการทีเกียวข ้องและการพิจารณาจากสภา
องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
(รายละเอียดปรากฏตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการอนุญาตให ้ดูดทรายพ.ศ. 2546)

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
ทีว่าการอําเภอกิงอําเภอสํานักงานทีดินจังหวัดหรือสํานักงานทีดิน
จังหวัดสาขาทีทีดินตังอยู่/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :113 วันทําการ
ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ยืนคําขอตามแบบทด. 64 ต่อนายอําเภอปลัดอําเภอผู ้เป็ น
หัวหน ้าประจํากิงอําเภอเจ ้าพนั กงานทีดินจังหวัดหรือเจ ้า
พนักงานทีดินจังหวัดสาขาพร ้อมด ้วยแผนทีทีดินบริเวณทีขอ
อนุญาต (ในการจัดทําแผนทีประกอบคําขอให ้ดําเนินการตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุดทีมท 0511.3/ว 1046 ลง
วันที 25 มีนาคม 2547 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
-สอบสวนข ้อเท็จจริงและเหตุผลทีขออนุญาตโดยละเอียดตาม
แบบท.ด. 66
-ชําระค่าใช ้จ่าย

ระยะเวลา
1 วันทําการ

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

5 วันทําการ

-

40 วันทําการ

-

10 วันทําการ

-

(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคืออําเภอ/กิงอําเภอ /
สํานักงานทีดินจังหวัดหรือสํานักงานทีดินจังหวัดสาขาทีทีดิน
ตังอยู่))
2)

3)

4)

การพิจารณา
ให ้เจ ้าหน ้าทีผู ้รับคําขอหรือผู ้ซึงได ้รับมอบหมายและผู ้แทน
องค์กรปกครองส่วนท ้องถินในพืนทีทีมีการขออนุญาตออกไป
ชันสูตรสอบสวนทีดินทีขออนุญาตตามแบบท.ด.67
-กรณีเห็นว่าไม่ควรอนุญาตให ้รายงานจังหวัดภายใน 5 วัน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือหน่วยงานรับคําขอ))
การพิจารณา
- กรณีเห็นควรอนุญาตให ้จัดทําประกาศโดยปิ ดไว ้ในทีเปิ ดเผยณ
ทีว่าการอําเภอหรือกิงอําเภอหรือสํานั กงานทีดินจังหวัดหรือ
สํานักงานทีดินจังหวัดสาขาทีทํ าการกํานันทีทําการองค์กร
ปกครองส่วนท ้องถินและทีบริเวณใกล ้เคียงหรือในทีดินนันแห่ง
ละหนึงฉบับ (ประกาศตามกฎหมาย 30 วันและรวมระยะเวลาการ
ปิ ดประกาศ 10 วัน)
- ขอความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือหน่วยงานรับคําขอ))
การพิจารณา
-กรณีไม่มก
ี ารคัดค ้านหรือข ้อขัดข ้องให ้หน่วยงานรับคําขอส่ง
เรืองและชีแจงไปจังหวัด (3 วันทําการ)
-กรณีมก
ี ารคัดค ้านหรือมีข ้อขัดข ้องให ้หน่วยงานทีรับคําขอ
สอบสวนพิจารณาแล ้วรายงานจังหวัด (10 วันทําการ)

ลําด ับ

5)

6)

ขนตอน
ั
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือหน่วยงานรับคําขอ))
การพิจารณา
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให ้ดูดทรายประจําจังหวัด
ตรวจสอบพืนทีและประชุมพิจารณาให ้ความเห็นเสนอจังหวัด
ดําเนินการตามมติทประชุ
ี
มและแจ ้งมติทประชุ
ี
มให ้ผู ้ขอทราบ
(กรณีไม่อนุญาตแจ ้งสิทธิอท
ุ ธรณ์คาํ สังทางปกครองด ้วย)
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักงานทีดินจังหวัด))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
กรณีอนุญาตให ้ผู ้ขอยืนคําขอรับใบอนุญาตภายใน 30 วันนับแต่
วันทีทราบมติอนุญาตพร ้อมใบอนุญาตจากส่วนราชการที
เกียวข ้อง
- เมือจังหวัดตรวจสอบแล ้วเห็นว่าใบอนุญาตจากส่วนราชการที
เกียวข ้องครบถ ้วนแล ้วให ้จังหวัดออกใบอนุญาตพร ้อมแจ ้ง
หน่วยงานรับคําขอ/ผู ้ขอ

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

27 วันทําการ

-

30 วันทําการ

-

(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักงานทีดินจังหวัด))
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
แผนทีทีดินบริเวณทีขออนุญาต
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
กรณีบุคคลธรรมดา
- บ ัตรประจําต ัวประชาชน
- ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนาทีมีการลงนามร ับรองความถูกต้อง
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ถ ้าไม่ไปดําเนินการด ้วยตนเองต ้องนํ าหนังสือมอบอํานาจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทีผู ้มอบอํานาจรับรองสําเนาความถูกต ้อง
บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านของผู ้รับมอบอํานาจ)
3)
กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล - หน ังสือร ับรองการจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล ข้อบ ังค ับของนิตบ
ิ ุคคล - หน ังสือบริคณห์สนธิและว ัตถุประสงค ์ บ ัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้ กรณีบริษท
ั จําก ัดหรือบริษ ัทมหาชนจําก ัด แบบร ับรองการจดทะเบียนจ ัดตงห้
ั างหุน
้ ส่วนกรณีหา้ งหุน
้ ส่วน
จําก ัดหรือห้างหุน
้ ส่วนสาม ัญทีจดทะเบียนแล้ว - บ ัตรประจําต ัว
ประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจทําการแทนนิต ิ
บุคคล - ต ัวอย่างลายมือชือของกรรมการผูม
้ อ
ี า
ํ นาจทําการแทนนิต ิ
ํ เนาทีมีการลงนาม
บุคคล - รายงานการประชุมนิตบ
ิ ค
ุ คลพร้อมสา
ร ับรองความถูกต้อง
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ถ ้าไม่ไปดําเนินการด ้วยตนเองต ้องนํ าหนังสือมอบอํานาจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทีผู ้มอบอํานาจรับรองสําเนาความถูกต ้อง
บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านของผู ้รับมอบอํานาจ)
ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
1)
ค่าคําขอแปลงละ
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

กรมการปกครอง

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ลําด ับ
2)

3)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ค่าประกาศฉบ ับละ
(หมายเหตุ: -)
ผู ้ไ ด้ร บ
ั อนุ ญ าตดู ด ทรายต้อ งเสีย ค่ า ตอบแท นเป็ นรายปี ให้แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีทีดินนนต
ั งอยู
ั
ต
่ ามวิธก
ี ารและอ ัตราที
กํ า หนดไว้ใ นข้อ บ ญ
ั ญต
ั ท
ิ ้อ งถินแต่ไ ม่ เ กิน อ ต
ั ราตามบ ญ
ั ชีท ้า ย
ประมวลกฎหมายทีดน
ิ ( ลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท )
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัด/สาขาพืนทีทีใช ้บริการ
(หมายเหตุ: -)
2)
ตู ้รับเรืองร ้องเรียนสํานักงานทีดินจังหวัด/สาขา
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 21415678-9
(หมายเหตุ: -)
4)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน
6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห ้องเขตหลักสีกทม. 10210
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
6)
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะตําบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
ประมวลกฎหมายทีดิน
(หมายเหตุ: -)
2)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการอนุญาตให ้ดูดทรายพ.ศ. 2546
(หมายเหตุ: -)
3)
หนังสือเวียนการจัดทําแผนที
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 16/07/2558

