้ ระโยชน์ในทีดินของร ัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวล
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขออนุญาตใชป
กฎหมายทีดินการขุดดินลูกร ัง (กรณีอธิบดีกรมทีดินเป็นพน ักงานเจ้าหน้าที)
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การอนุญาตต ้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ดังนี
(1) ผู ้ขอต ้องเป็ นบุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชาติไทยและประกอบกิจการด ้วยตนเอง
(2) เป็ นทีดินบริเวณทีเขาหรือภูเขาและปริมณฑลรอบทีเขาหรือภูเขา 40 เมตรทีรัฐมนตรียังมิได ้ประกาศกําหนดพืนทีนันเป็ น
แหล่งหินปูนหรือดินลูกรังหรือหินผุเพือการก่อสร ้าง
ิ ของแผ่นดินและของเอกชนทีตังอยูบ
(3) ไม่เป็ นอันตรายต่อทรัพย์สน
่ ริเวณใกล ้เคียง
(4) จํานวนเนือทีทีควรอนุญาตในจังหวัดหนึงๆโดยผู ้ขอจะขอกีแห่งก็ตามเมือรวมเนือทีทังหมดรายหนึงๆต ้องไม่เกินสิบไร่ถ ้าผู ้ขอ
รายใดเป็ นคูส
่ มรสของผู ้ขออีกรายหนึงหรือของผู ้ทีได ้รับอนุญาตเนือทีทีจะอนุญาตเมือรวมกันแล ้วไม่ควรเกินสิบไร่เว ้นแต่จะมีเหตุ
อันสมควร
2. ให ้ผู ้ขอยืนคําขอต่อนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู ้เป็ นหัวหน ้าประจํากิงอําเภอท ้องทีซึงทีดินนันตังอยู่สาํ หรับท ้องทีซึงรัฐมนตรี
ยังไม่ได ้ประกาศยกเลิกอํานาจหน ้าทีในการปฏิบต
ั ก
ิ ารตามประมวลกฎหมายทีดินของนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู ้เป็ นหัวหน ้า
ประจํากิงอําเภอตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตแ
ิ ก ้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายทีดิน (ฉบับที 4) พ.ศ. 2528 ส่วนในท ้องทีอืน
ให ้ยืนต่อเจ ้าพนักงานทีดินจังหวัดหรือเจ ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขาแล ้วแต่กรณี
3. ต ้องไม่เป็ นพืนทีลุม
่ นํ าชันที 1ตามมติคณะรัฐมนตรีทเกี
ี ยวกับการกําหนดชันคุณภาพลุม
่ นํา
กรณีพนที
ื ทีขออนุญาตเป็ นพืนทีลุม
่ นํ าชันที 2ตามมติคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตได ้เมือปรากฏว่า
(1) เป็ นกิจกรรมทีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและความมันคงของประเทศอย่างแท ้จริงและไม่สามารถหลีกเลียงหรือหาพืนที
ดําเนินการทีอืนได ้และ
(2) เป็ นกิจกรรมทีได ้รับการรับรองจากหน่วยงานทีรับผิดชอบโดยตรงว่ามีลักษณะของกิจกรรมตาม (1) และมีความจําเป็ นต ้อง
ดําเนินการอย่างแท ้จริง
4. ต ้องไม่เป็ นพืนทีสงวนหรือหวงห ้ามตามหลักเกณฑ์ทางด ้านสิงแวดล ้อมตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 11มีนาคม 2529ดังนี
ั กรังและหินผุอยูใ่ ต ้ผิวดินทีระดับความลึกมากกว่ายีสิบห ้าเซนติเมตร
(1) ทีดินทีมีชนลู
(2) พืนทีทีมีความลาดชันมากจนเป็ นเหตุให ้เกิดการพังทลายในบริเวณทีขุดลูกรังและหินผุหรือบริเวณใกล ้เคียง
(3) พืนทีทีมีสภาพป่ าสมบูรณ์
(4) บริเวณทีมีสภาพทรงคุณค่าทางประวัตศ
ิ าสตร์ทางโบราณคดีหรือทางศิลปกรรมและศาสนสถาน
(5) บริเวณทีมีความงามของธรรมชาติ
(6) แหล่งทีมีซากดึกดําบรรพ์หรือโครงสร ้างทางธรณีวท
ิ ยาทีสําคัญและหายาก
(7) สถานทีหรือบริเวณทีราษฎรใช ้ประโยชน์รว่ มกัน

(8) บริเวณทีมีแร่ธาตุทีมีคา่ ในปริมาณทีคุ ้มค่าทางเศรษฐกิจ
(9) บริเวณทีอยูใ่ กล ้เส ้นทางคมนาคมทังทางบกและทางนําภายในระยะหนึงร ้อยเมตร
(10) แหล่งพืชพันธุท
์ มี
ี คุณค่าหรือหายาก
(11) แหล่งอาหารทีสําคัญของสัตว์ป่า
(12) แหล่งนํ าหรือพืนทีทีอนุญาตแล ้วจะมีผลกระทบต่อคุณภาพนํ า
(13) พืนทีทีมีความลาดชันเกินร ้อยละสามสิบห ้า
5. ใบอนุญาตมีกําหนดไม่เกิน 5ปี นับแต่วน
ั ออกใบอนุญาต
6.ระยะเวลาดําเนินการอาจลดลงหรือเพิมขึนขึนอยู่กบ
ั ลําดับวันทําการรังวัด (คิวรังวัด) และการพิจารณาให ้ความเห็นจากส่วน
ราชการทีเกียวข ้อง
(รายละเอียดปรากฏตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการอนุญาตตามมาตรา๙แห่งประมวล
กฎหมายทีดินพ.ศ. 2543)

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
อําเภอ/กิงอําเภอท ้องทีสํานักงานทีดินจังหวัดหรือสํานั กงานทีดิน
จังหวัดสาขาทีทีดินตังอยู่สาํ นักจัดการทีดินของรัฐกรมทีดิน/
ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน

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

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :320 วัน
ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ยืนคําขอต่อนายอําเภอปลัดอําเภอผู ้เป็ นหัวหน ้าประจํากิงอําเภอ
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัดหรือเจ ้าพนักงานทีดินจังหวัดสาขาตาม
แบบทด. 64 พร ้อมแผนทีสังเขปซึงแสดงว่าในรัศมีห ้าร ้อยเมตรมี
ถาวรวัตถุหรือสิงปลูกสร ้างหรือพืชพันธุไ์ ม ้หรือทรัพยากรอันมีคา่
อย่างหนึงอย่างใดบ ้างหรือไม่
-สอบสวนข ้อเท็จจริงวัตถุประสงค์และเหตุผลทีขออนุญาตตาม
แบบทด. 66
-ชําระค่าใช ้จ่าย
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคืออําเภอ/กิงอําเภอ

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

15 วัน

-

สํานักงานทีดินจังหวัดหรือสํานักงานทีดินจังหวัดสาขาทีทีดิน
ตังอยู่))
2)

การพิจารณา
- ให ้เจ ้าหน ้าทีผู ้รับคําขอหรือผู ้ซึงได ้รับมอบหมายออกไปชันสูตร

ลําด ับ

3)

4)

5)

6)

7)

ขนตอน
ั
สอบสวนณทีดินทีขออนุญาตตามแบบท.ด.67 พร ้อมเก็บ
ตัวอย่างดินจากจุดต่างๆภายในเขตทีดินทีขออนุญาตรวมสีจุด
แล ้วส่งให ้กรมทรัพยากรธรณีตรวจวิเคราะห์และให ้ช่างทําการ
รังวัดแปลงทีขอโดยให ้ผู ้ขอออกค่าใช ้จ่ายและนํ าทําการรังวัด
- ผู ้ขอหรือผู ้ได ้รับมอบอํานาจเป็ นหนังสือจากผู ้ขอมีหน ้าทีนํ า
เจ ้าหน ้าทีของหน่วยงานราชการทีเกียวข ้องไปทําการตรวจสอบ
พืนที
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือหน่วยงานรับคําขอ))
การพิจารณา
จัดทําประกาศโดยปิ ดไว ้ในทีเปิ ดเผยณสํานักงานทีดินจังหวัด
หรือสํานั กงานทีดินจังหวัดสาขาทีว่าการอําเภอหรือกิงอําเภอที
ทําการกํานันทีทําการองค์กรปกครองส่วนท ้องถินและบริเวณ
ทีดินทีขออนุญ าตแห่งละหนึงฉบับอ (ประกาศตามกฎหมาย 30
วันและรวมระยะเวลาการปิ ดประกาศ 10 วัน)
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือหน่วยงานรับคําขอ))
การพิจารณา
หน่วยงานรับคําขอส่งเรืองให ้จังหวัด

(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือหน่วยงานรับคําขอ))
การพิจารณา
กรณีจังหวัดตรวจสอบแล ้วเห็นว่าอําเภอ/กิงอําเภอสํานั กงาน
ทีดินจังหวัดหรือสํานั กงานทีดินจังหวัดสาขาดําเนินการถูกต ้อง
แล ้วจังหวัดทําหนังสือประสานหน่วยงานราชการทีเกียวข ้องให ้
ความเห็นเช่นสํานักบริหารพืนทีอนุรักษ์สํานักจัดการทรัพยากร
ป่ าไม ้สํานักงานพัฒนาทีดินหน่วยทหารในเขตพืนทีสํานักงาน
โบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติองค์กรปกครองส่วน
ท ้องถินสํานั กงานสิงแวดล ้อมภาคอําเภอท ้องทีหรือกิงอําเภอ
ท ้องทีหรือหน่วยราชการอืนๆทีเกียวข ้องเช่นแขวงการทาง
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักงานทีดินจังหวัด))
การพิจารณา
จังหวัดส่งเรืองไปกรมทีดิน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักงานทีดินจังหวัด/
สํานักจัดการทีดินของรัฐ))
การพิจารณา
กรมทีดินตรวจสอบเรืองราวการขออนุญาต

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

40 วัน

-

7 วัน

-

7 วัน

-

7 วัน

กรมทีดิน

7 วัน

กรมทีดิน

180 วัน

กรมทีดิน

7 วัน

กรมทีดิน

(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักจัดการทีดินของ
รัฐ))
8)

การพิจารณาโดยหน่วยงานอืน
หน่วยราชการทีเกียวข ้องแจ ้งผลการพิจารณาไปกรมทีดิน
(เมือครบกําหนด 180 วันหน่วยงานใดไม่ตอบถือว่าหน่วยงานนัน
ให ้ความเห็นชอบ)
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักจัดการทีดินของ
รัฐ))

9)

การพิจารณา
กรมทีดินตรวจสอบแล ้วปรากฎว่าการดําเนินการของอําเภอ/กิง
อําเภอสํานักงานทีดินจังหวัดหรือสํานั กงานทีดินจังหวัดสาขา
และของจังหวัดถูกต ้องแล ้วส่งเรืองราวการขออนุญ าตให ้
กรรมการเพือทําการตรวจสอบในส่วนทีเกียวข ้องกับหน่วยงาน

ลําด ับ

ขนตอน
ั

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

30 วัน

กรมทีดิน

19 วัน

กรมทีดิน

(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักจัดการทีดินของ
รัฐ))
10)

11)

การพิจารณา
นัดประชุมคณะกรรมการภายในสามสิบวัน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักจัดการทีดินของ
รัฐ))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอความเห็นคณะกรรมการให ้อธิบดีกรมทีดินพิจารณาสังการ
- อนุญาต (ลงนามใบอนุญาต)
- ไม่อนุญาต
-สังการเป็ นอย่างอืน
กรมทีดินแจ ้งจังหวัด/ผู ้ขอ (กรณีไม่อนุญาตให ้แจ ้งสิทธิการ
อุทธรณ์คัดค ้านแก่ผู ้ขอทราบด ้วย)
จังหวัดแจ ้งหน่วยงานรั บคําขอ/ผู ้ขอ
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือสํานักจัดการทีดินของรัฐ/
สํานักงานทีดินจังหวัด/หน่วยงานรับคําขอ))

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
รายละเอียดว ัตถุประสงค์วธ
ิ ด
ี ําเนินการทีจําเป็นต่อการพิจารณา
้ ระโยชน์ในทีดน
การขอใชป
ิ
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุั
2)
แผนทีสงเขปซึ
งแสดงว่าในร ัศมีหา้ ร้อยเมตรมีถาวรว ัตถุหรือสิง
ปลูกสร้างหรือพืชพ ันธุไ์ ม้หรือทร ัพยากรอ ันมีคา
่ อย่างหนึงอย่าง
ใดบ้างหรือไม่
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3)
หล ักฐานการอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตป่าของพนก
ั งาน
เจ้าหน้าที (กรณีพนที
ื ทีขออนุญาตอยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือ
ป่าไม้ถาวรตามมติคณะร ัฐมนตรี
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ4)
หนงั สืออนุญาตแผ้วถางป่าจากพน ักงานเจ้าหน้าทีตามมาตรา 54
ั
แห่งพระราชบ ัญญ ัติป่าไม้พท
ุ ธศกราช
2484 (ตามความเห็ น
คณะกรรมการกฤษฎีกาเรืองเสร็ จที 921/2558)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ5)
กรณีบุคคลธรรมดา -บ ัตรประจําต ัวประชาชน -ทะเบียนบ้านพร้อม
สําเนาทีมีการลงนามร ับรองความถูกต้อง
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ถ ้าไม่ไปดําเนินการด ้วยตนเองต ้องนํ าหนังสือมอบอํานาจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทีผู ้มอบอํานาจรับรองสําเนาความถูกต ้อง
บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านของผู ้รับมอบอํานาจ)
6)
กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล - หน ังสือร ับรองการจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล ข้อบ ังค ับของนิตบ
ิ ุคคล -หน ังสือบริคณห์สนธิและว ัตถุประสงค์ บ ัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื ห้◌น
ุ กรณีบริษท
ั จําก ัดหรือบริษท
ั มหาชนจําก ัด -

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

-

กรมการปกครอง

-

ลําด ับ

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
แบบร ับรองการจดทะเบียนจ ัดตงห้
ั างห้◌น
ุ ส่วนจําก ัดหรือห้างห้◌น
ุ
ส่วนสาม ัญทีจดทะเบียนแล้ว - บ ัตรประจําต ัวประชาชนและ
ทะเบียนบ้านของกรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ุคคล ต ัวอย่างลายมือชือของกรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล รายงานการประชุมนิตบ
ิ ุคคลพร้อมสําเนาทีมีการลงนามร ับรอง
ความถูกต้อง
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ((ถ ้าไม่ไปดําเนินการด ้วยตนเองต ้องนํ าหนังสือมอบอํานาจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทีผู ้มอบอํานาจรับรองสําเนาความถุกต ้อง
บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ ้านของผู ้รับมอบอํานาจ))

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
1)
ค่าคําขอแปลงละ
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

2)

ค่าประกาศฉบ ับละ
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

3)

ค่ า ใ ช ้ จ่ า ย ใ น ก า ร ร ั ง ว ั ด
้ า่ ยจริง)
(เรียกเก็บเงินม ัดจําร ังว ัดได้เท่าทีจําเป็นและใชจ
(หมายเหตุ: -)
ผูไ้ ด้ร ับอนุญาตตามมาตรา 9 ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี ให้แก่
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
ิ ( ไร่ละ 10,000 บาทต่อปี หรือลูกบาศก์เมตร
ละ 10 บาท )
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

4)

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)

ลําด ับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
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)
คําขอ (ท.ด. 64)
(หมายเหตุ: -)
2)
ประมวลกฎหมายทีดิน
(หมายเหตุ: -)
3)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารเกียวกับการอนุญาตตามมาตรา๙แห่งประมวลกฎหมาย
ทีดินพ.ศ. 2543
(หมายเหตุ: -)
4)
คําสังกระทรวงมหาดไทยที 109/2538
(หมายเหตุ: -)
5)
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรืองกําหนดบริเวณทีหวงห ้ามตามมาตรา 9(2) แห่งป. ทีดิน
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
คําสังของอธิบดีกรมทีดินเป็ นคําสังทางปกครองสามารถอุทธรณ์ตอ
่ อธิบดีกรมทีดินได ้ภายในสิบห ้าวันนับแต่วันทีได ้รับแจ ้งคําสัง
ดังกล่าวตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ป
ี ฏิบต
ั ริ าชการทางปกครองพ.ศ. 2539

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 17/07/2558

