ั
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอสมปทานตามมาตรา
12 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน (กรณี
อนุญาตไม่เกิน 20 ปี )
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอสัมปทานในทีดินของรัฐมีหลักเกณฑ์ดงั นี
ิ ธิครอบครอง
1. ทีดินของรัฐทีมิได ้มีบค
ุ คลใดมีสท
2. ผู ้ขอมีความประพฤติดี
3. ผู ้ขอต ้องมีความสามารถและมีปัจจัยทีจะกระทํากิจการทีได ้รับสัมปทานให ้เป็ นผลสําเร็จได ้
4. ทีดินทีขออนุญาตสมควรกับกิจการทีขอสัมปทานและกิจการทีทํานันจะต ้องไม่เป็ นทีเสือมเสียแก่เศรษฐกิจของประเทศต ้องไม่
ิ หรือขัดต่อสวัสดิภาพของประชาชนทีอยูใ่ นบริเวณใกล ้เคียงทีดินนันใน
ขัดต่อสาธารณประโยชน์และไม่เป็ นอันตรายแก่ทรัพย์สน
กรณีขอสัมปทานทีดินทีถูกกันออกจากทีดินทีทางราชการไม่ออกหนังสือแสดงสิทธิในทีดินผู ้ขอสัมปทานจะต ้องเป็ นผู ้ซึงได ้
ครอบครองทีดินนัน
5. กิจการใดซึงต ้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล ้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อมให ้
ผู ้ขอจัดทํารายงานดังกล่าว
6.ให ้ผู ้ขอยืนคําขอต่อนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู ้เป็ นหัวหน ้าประจํากิงอําเภอท ้องทีซึงทีดินนันตังอยู่สาํ หรับท ้องทีซึงรัฐมนตรียัง
ไม่ได ้ประกาศยกเลิกอํานาจหน ้าทีในการปฏิบัตก
ิ ารตามประมวลกฎหมายทีดินของนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู ้เป็ นหัวหน ้าประจํา
กิงอําเภอตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตแ
ิ ก ้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายทีดิน (ฉบับที 4) พ.ศ. 2528 ส่วนในท ้องทีอืนให ้ยืน
ต่อเจ ้าพนักงานทีดินจังหวัดหรือเจ ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขาแล ้วแต่กรณี
7.ระยะเวลาดําเนินการอาจลดลงหรือเพิมขึนขึนอยู่กบ
ั ลําดับวันทําการรังวัด (คิวรังวัด) และการพิจารณาให ้ความเห็นจากส่วน
ราชการทีเกียวข ้อง
(รายละเอียดปรากฏตามกฎกระทรวงฉบับที 12 (พ.ศ.2500) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห ้ใช ้ประมวลกฎหมายทีดิน
พ.ศ.2497กฎกระทรวงฉบับที 13 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห ้ใช ้ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ.2497
กฎกระทรวงฉบับที 21(พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห ้ใช ้ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ.2497คําสัง
กระทรวงมหาดไทยที 194/2501 ลงวันที 13 มีนาคม 2501 เรืองระเบียบการให ้สัมปทานในทีดินของรัฐตามประมวลกฎหมาย
ทีดินคําสังกระทรวงมหาดไทยที 330/2539 เรืองแต่งตังคณะกรรมการพิจารณาเรืองราวขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวล
กฎหมายทีดิน)

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 :272 วัน
ลําด ับ

ขนตอน
ั

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ยืนคําขอต่อนายอําเภอปลัดอําเภอผู ้เป็ นหัวหน ้าประจํากิงอําเภอ
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัดเจ ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขาตามแบบ
พิมพ์ท.ด.73 พร ้อมแผนงาน/โครงการแผนผังทีจะใช ้ทีดินนัน
กระทํากิจการโดยละเอียดและแผนทีทีดินทีแสดงเขตทีดินและ
ภูมป
ิ ระเทศในบริเวณทีขอสัมปทานมีรัศมีหา่ งจากเขตทีดิน
ิ
ออกไปด ้านละอย่างน ้อย 300 เมตรและให ้แสดงว่ามีสงปลู
ก
สร ้างพืชพันธุไ์ ม ้หรือทรัพยากรอันมีคา่ อย่างใดบ ้างหรือไม่ สอบสวนข ้อเท็จจริงวัตถุประสงค์และเหตุผลทีขออนุญาตโดย
ละเอียด - ชําระค่าใช ้จ่าย

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

25 วัน

-

40 วัน

-

7 วัน

-

7 วัน

-

90 วัน

-

15 วัน

-

10 วัน

-

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

3)

4)

5)

6)

7)

8)

การพิจารณา
ให ้เจ ้าหน ้าทีผู ้รับคําขอหรือผู ้ซึงได ้รับมอบหมายออกไปทําการ
รังวัดชันสูตรสอบสวนณทีดินทีขออนุญาตตามแบบท.ด.67 และ
ให ้ช่างทําการรังวัดแปลงทีขอโดยให ้ผู ้ขอออกค่าใช ้จ่ายและนํ า
ทําการรังวัด
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือหน่วยงานรับคําขอ))
การพิจารณา
จัดทําประกาศโดยปิ ดไว ้ทีเปิ ดเผยณสํานั กงานทีดินจังหวัดหรือ
สํานักงานทีดินจังหวัดสาขาทีว่าการอําเภอหรือกิงอําเภอทีทํา
การกํานันทีทําการองค์กรปกครองส่วนท ้องถินและบริเวณทีดินที
ขออนุญาตแห่งละหนึงฉบับ (ประกาศตามกฎหมาย 30 วันและ
รวมระยะเวลาการปิ ดประกาศ 10 วัน)
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือหน่วยงานรับคําขอ))
การพิจารณา
หน่วยงานรับคําขอส่งเรืองพร ้อมความเห็นให ้จังหวัดพิจารณา
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือหน่วยงานรับคําขอ))
การพิจารณา
จังหวัดประสานหน่วยงานราชการทีเกียวข ้องเช่นหน่วยทหารใน
เขตพืนทีสํานักงานโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
องค์กรปกครองส่วนท ้องถินสํานักงานสิงแวดล ้อมภาคอําเภอ
ท ้องทีหรือกิงอําเภอท ้องทีหรือหน่วยราชการอืนๆเพือพิจารณา
ในส่วนทีเกียวข ้อง
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักงานทีดินจังหวัด))
การพิจารณาโดยหน่วยงานอืน
หน่วยงานทีเกียวข ้องแจ ้งผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักงานทีดินจังหวัด))
การพิจารณา
นัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรืองราวขอสัมปทานตาม
มาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายทีดินประจําจังหวัดเพือพิจารณา
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักงานทีดินจังหวัด))
การพิจารณา
จังหวัดส่งเรืองพร ้อมความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
เรืองราวขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน
ไปกรมทีดิน

(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักงานทีดินจังหวัด))

ลําด ับ
9)

10)

ขนตอน
ั
การพิจารณา
กรมทีดินตรวจสอบเรืองราวและประสานงานกับสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักจัดการทีดินของ
รัฐ))
การพิจารณา
เมือได ้รับแจ ้งผลการพิจารณาจากสํานั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อมและเรืองราวขออนุญาต
ถูกต ้องแล ้วนั ดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรืองราวขอ
สัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน

ระยะเวลา
5 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
กรมทีดิน

25 วัน

กรมทีดิน

10 วัน

กรมทีดิน

15 วัน

-

22 วัน

กรมทีดิน

(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักจัดการทีดินของ
รัฐ))
11)

การพิจารณา
ดําเนินการตามมติคณะกรรมการพิจารณาเรืองราวขอสัมปทาน
ตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน
- กรณีไม่อนุญาตเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสังการแล ้วดําเนินการตามขันตอนที
13
- กรณีอนุญาตให ้จัดทําและส่งสัมปทานบัตรไปจังหวัด

(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักจัดการทีดินของรัฐ/
กระทรวงมหาดไทย))
12)

13)

การพิจารณา
กรณีอนุญาตเรียกผู ้ขอมาลงนามรับทราบเงือนไขในสัมปทาน
เสร็จแล ้วจังหวัดส่งกลับกรมทีดิน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักงานทีดินจังหวัด))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอรัฐมนตรีเพือพิจารณาอนุญาตและลงนามในสัมปทานบัตร
กรมทีดินแจ ้งผลการพิจารณาและส่งเรืองคืนจังหวัด (ทังกรณี
อนุญาตและไม่อนุญาต)
จังหวัดแจ ้งหน่วยงานรั บคําขอ - กรณีอนุญาตเพือขอรับสัมปทาน
บัตร
- กรณีไม่อนุญาตแจ ้งสิทธิการฟ้ องคดีปกครอง
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับคําขอคือสํานักจัดการทีดินของรัฐ/
กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานทีดินจังหวัด/หน่วยงานรับคําขอ))

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
แผนงาน/โครงการโดยแสดงเหตุผลความจําเป็นกําหนด
ว ัตถุประสงค์วธ
ิ ด
ี ําเนินการและรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ้ ระโยชน์
2)
แผนผ ังการใชป
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ3)
แผนทีทีดินทีแสดงเขตทีดินและภูมป
ิ ระเทศในบริเวณทีขอ
ั
สมปทานมี
ร ัศมีหา
่ งจากเขตทีดินออกไปด้านละอย่างน้อย 300

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

ลําด ับ

4)

5)

6)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ิ
เมตรและให้แสดงว่ามีสงปลู
กสร้างพืชพ ันธุไ์ ม้หรือทร ัพยากรอ ันมี
ค่าอย่างใดบ้างหรือไม่
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (กรณีกจ
ิ การทีขอ
ั
สมปทานอยู
ใ่ นหล ักเกณฑ์ตอ
้ งจ ัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิงแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุกรณีบุคคลธรรมดา
- บ ัตรประจําต ัวประชาชน
- ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนาทีมีการลงนามร ับรองความถูกต้อง
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ถ ้าไม่ไปดําเนินการด ้วยตนเองต ้องนํ าหนังสือมอบอํานาจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทีผู ้มอบอํานาจรับรองสําเนาความถูกต ้อง
บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านของผู ้รับมอบอํานาจ)
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
ี ํานาจทําการแทนนิต ิ
ํ 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)
ค่าคําขอรายละ
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

กรมการปกครอง

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท

2)

ั
ค่าสมปทานต่
อปี ไร่ละ (เศษของไร่ให้คด
ิ เป็นหนึงไร่)
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

3)

ค่าประกาศฉบ ับละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

4)

ค่ า ใ ช ้ จ่ า ย ใ น ก า ร ร ั ง ว ั ด
้ า่ ยจริง)
(เรียกเก็บเงินม ัดจําร ังว ัดได้เท่าทีจําเป็นและใชจ
(หมายเหตุ: -)
ั
อ ัตราค่าตอบแทนให้เป็นไปตามข อ
้ ตกลงระหว่างผูใ้ ห้สมปทานก
ับ
ั ปทา นโ ดยร ฐ
ผู ้ร บ
ั สม
ั มนตรี ส า มารถกํ า หน ดเ ป็ นเ งือนไข ตา ม
กฎกระทรวงฉบ บ
ั ที 12
(พ.ศ.
2500)
ออกตามความใน

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

5)

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ลําด ับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
้ ระมวลกฎหมายทีดินพ.ศ. 2497
พระราชบ ัญญ ัติให้ใชป
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

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)
กฎกระทรวงฉบับที 12 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห ้ใช ้ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ. 2497
(หมายเหตุ: -)
3)
กฎกระทรวงฉบับที 13 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห ้ใช ้ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ. 2497
(หมายเหตุ: -)
4)
กฎกระทรวงฉบับที 21 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห ้ใช ้ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ. 2497
(หมายเหตุ: -)
5)
คําสังที 194/2501 เรืองระเบียบการให ้สัมปทานในทีดินของรัฐตามป. ทีดิน
(หมายเหตุ: -)
6)
คําสังกระทรวงมหาดไทยที 330/2539
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
ั ปทาน
อายุสม
ในการให ้สัมปทานนันรัฐมนตรีมอ
ี าํ นาจอนุญาตได ้ไม่เกิน 20ปี ในกรณีทจะให
ี
้สัมปทานแก่ผู ้ใดเกิน 20ปี แต่ไม่เกิน 50ปี ต ้องได ้รับ
อนุมัตจิ ากคณะรัฐมนตรีกอ
่ นเป็ นรายๆไป
คําสังของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยเป็ นคําสังทางปกครองทีผู ้ขอสามารถฟ้ องคดีตอ
่ ศาลปกครองภายในเก ้าสิบวันนับแต่
วันทีรู ้หรือควรรู ้ถึงเหตุแห่งการฟ้ องคดีตามพระราชบัญญัตจิ ัดตังศาลปกครองและวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 18/07/2558

