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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตดูดทราย
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานทีเชือมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ประมวลกฎหมายที ดิ น
2)

ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทรายพ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 17/07/2015 10:58 การขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย
สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการที ว่าการอํ าเภอกิ งอําเภอสํ านักงานที ดิ นจังหวัดหรื อสํานักงานที ดิ นจังหวัดสาขาที ที ดิ นตังอยู่/
ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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ผู้ทีประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้ องยืนคําขอก่อนใบอนุญาตสินอายุไม่น้อยกว่า 90 วันหากไม่ยืนภายใน
กําหนดให้ ถือว่าไม่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเมือได้ ยืนคําขอดังกล่าวแล้ วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้ จนกว่าจะ
ได้ รับคําสังไม่อนุญาตให้ ตอ่ ใบอนุญาต
1. เป็ นการขออนุญาตดูดทรายในทีดินของรัฐยกเว้ นเขตพืนทีกรุงเทพมหานครและเขตพืนทีระหว่างประเทศ
2. ผู้ขอต้ องเป็ นบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลสัญชาติไทยและต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขดังนี
(1) ดําเนินการด้ วยตนเองจะโอนสิทธิให้ ผ้ อู ืนมิได้
(2) ทําการดูดทรายตังแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.
(3) ไม่ทําการดูดทรายจนทําให้ เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรื อของผู้อืน
(4) ไม่ทําการเป็ นทีกีดขวางการจราจรหรื อก่อให้ เกิดเสียงดังเป็ นทีรบกวนบุคคลอืน
(5) แสดงใบอนุญาตไว้ ประจํายานพาหนะเครื องมือเครื องใช้ หรื อเครื องจักรกลทีใช้ ดดู ทราย
3. ให้ ผ้ ปู ระสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทรายยืนคําขอต่อนายอําเภอหรื อปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิงอําเภอท้ องที
ซึงทีดินตังอยูส่ ว่ นอําเภอหรื อกิงอําเภอทีรัฐมนตรี ประกาศยกเลิกอํานาจหน้ าทีของนายอําเภอหรื อปลัดอําเภอผู้เป็ น
หัวหน้ าประจํากิงอําเภอตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายทีดิน (ฉบับที 4)
พ.ศ. 2528 แล้ วให้ ยืนคําขอต่อเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดหรื อเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดสาขาแล้ วแต่กรณี
4. จํานวนเนือทีทีอนุญาตในจังหวัดหนึงๆโดยผู้ขอจะขอกีแห่งก็ตามเมือรวมเนือทีทังหมดรายหนึงๆต้ องไม่เกินห้ าไร่
5. ทีดินทีขออนุญาตจะต้ องอยูใ่ นโซนนิง (Zoning) ทีจังหวัดกําหนด
6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ คํานึงถึง
(1) ในด้ านวิชาการเช่นความเสียหายแก่สภาพตลิงสภาพธรรมชาติของลํานํา
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(2) ในด้ านการปกครองเช่นความเดือดร้ อนของราษฎรความเสียหายทางเศรษฐกิจหรื อทรัพยากรธรรมชาติให้ ได้ รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
(3) แม่นําลําคลองแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
7.กรณีทีผู้ขออนุญาตไม่ยืนคําขอรับใบอนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีทราบมติอนุญาตโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้
ถือว่าผู้ขอรับอนุญาตไม่ประสงค์จะดําเนินการต่อไปและให้ งดเว้ นการออกใบอนุญาต
8.ก่อนจังหวัดออกใบอนุญาตผู้ขอต้ องนําใบอนุญาตจากส่วนราชการทีเกียวข้ องมาแสดงให้ ครบถ้ วน
9. ใบอนุญาตมีกําหนดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ออกใบอนุญาต
10.วันหมายถึงวันทําการปกติของหน่วยงานของรัฐ
11.ระยะเวลาดําเนินการอาจลดลงหรื อเพิมขึนขึนอยู่กบั การออกใบอนุญาตจากส่วนราชการทีเกียวข้ องและการพิจารณา
จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
(รายละเอียดปรากฏตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการอนุญาตให้ ดดู ทรายพ.ศ. 2546)

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ยืนคําขอตามแบบทด. 64 1 วันทําการ
ต่อนายอําเภอปลัดอําเภอผู้
เป็ นหัวหน้ าประจํากิงอําเภอ
เจ้ าพนักงานทีดินจังหวัด
หรื อเจ้ าพนักงานทีดิน

-

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
อําเภอ/กิงอําเภอ /
สํานักงานทีดิน
จังหวัดหรื อ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

จังหวัดสาขาพร้ อมด้ วยแผน
ทีทีดินบริ เวณทีขออนุญาต
(ในการจัดทําแผนที
ประกอบคําขอให้
ดําเนินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วน
ทีสุดทีมท 0511.3/ว 1046
ลงวันที 25 มีนาคม 2547
รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบ)
-สอบสวนข้ อเท็จจริ งและ
เหตุผลทีขออนุญาตโดย
ละเอียดตามแบบท.ด. 66
-ชําระค่าใช้ จา่ ย

3)

สํานักงานทีดิน
จังหวัดสาขาที
ทีดินตังอยู่)

การพิจารณา

ให้ เจ้ าหน้ าทีผู้รับคําขอหรื อ 5 วันทําการ
ผู้ซงได้
ึ รับมอบหมายและ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินในพืนทีทีมีการขอ
อนุญาตออกไปชันสูตร
สอบสวนทีดินทีขออนุญาต
ตามแบบท.ด.67
-กรณีเห็นว่าไม่ควรอนุญาต
ให้ รายงานจังหวัดภายใน 5
วัน

การพิจารณา

- กรณีเห็นควรอนุญาตให้
จัดทําประกาศโดยปิ ดไว้ ใน

2)

หมายเหตุ

-

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
หน่วยงานรับคํา
ขอ)

40 วันทําการ -

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
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ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ทีเปิ ดเผยณทีว่าการอําเภอ
หรื อกิงอําเภอหรื อสํานักงาน
ทีดินจังหวัดหรื อสํานักงาน
ทีดินจังหวัดสาขาทีทําการ
กํานันทีทําการองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินและที
บริ เวณใกล้ เคียงหรื อในทีดิน
นันแห่งละหนึงฉบับ
(ประกาศตามกฎหมาย 30
วันและรวมระยะเวลาการ
ปิ ดประกาศ 10 วัน)
- ขอความเห็นจากสภา
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน

หน่วยงานรับคํา
ขอ)

การพิจารณา

-กรณีไม่มีการคัดค้ านหรื อ 10 วันทําการ ข้ อขัดข้ องให้ หน่วยงาน
รับคําขอส่งเรื องและชีแจง
ไปจังหวัด (3 วันทําการ)
-กรณีมีการคัดค้ านหรื อมี
ข้ อขัดข้ องให้ หน่วยงานที
รับคําขอสอบสวนพิจารณา
แล้ วรายงานจังหวัด (10 วัน
ทําการ)

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
หน่วยงานรับคํา
ขอ)

การพิจารณา

คณะอนุกรรมการพิจารณา 27 วันทําการ สํานักงานทีดิน
อนุญาตให้ ดดู ทรายประจํา
จังหวัด
จังหวัดตรวจสอบพืนทีและ
นครสวรรค์
ประชุมพิจารณาให้

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
สํานักงานทีดิน
จังหวัด)

4)

5)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
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ที

ประเภทขันตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

กรณีอนุญาตให้ ผ้ ขู อยืนคํา 30 วันทําการ สํานักงานทีดิน
ขอรับใบอนุญาตภายใน 30
จังหวัด
วันนับแต่วนั ทีทราบมติ
นครสวรรค์
อนุญาตพร้ อมใบอนุญาต
จากส่วนราชการทีเกียวข้ อง
- เมือจังหวัดตรวจสอบแล้ ว
เห็นว่าใบอนุญาตจากส่วน
ราชการทีเกียวข้ องครบถ้ วน
แล้ วให้ จงั หวัดออก
ใบอนุญาตพร้ อมแจ้ ง
หน่วยงานรับคําขอ/ผู้ขอ

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
สํานักงานทีดิน
จังหวัด)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ความเห็นเสนอจังหวัด
ดําเนินการตามมติทีประชุม
และแจ้ งมติทีประชุมให้ ผ้ ขู อ
ทราบ (กรณีไม่อนุญาตแจ้ ง
สิทธิอทุ ธรณ์คําสังทาง
ปกครองด้ วย)
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

6)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 113 วันทําการ
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 105 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
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ที

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
กรณีบคุ คล
ธรรมดา
- บัตรประจําตัว
ประชาชน
- ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนาทีมี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกต้ อง

กรมการปกครอง

กรณีนิติบคุ คล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล ข้ อบังคับของนิติ
บุคคล หนังสือบริ คณห์
สนธิและ
วัตถุประสงค์ บัญชีรายชือผู้ถือ
หุ้นกรณีบริ ษัท
จํากัดหรื อบริ ษัท
มหาชนจํากัด แบบรับรองการ
จดทะเบียนจัดตัง

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ถ้ าไม่ไป
ดําเนินการด้ วย
ตนเองต้ องนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทีผู้มอบ
อํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกต้ องบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บ้ านของผู้รับมอบ
อํานาจ)
(ถ้ าไม่ไป
ดําเนินการด้ วย
ตนเองต้ องนํา
หนังสือมอบ
อํานาจสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทีผู้มอบ
อํานาจรับรอง
สําเนาความ
ถูกต้ องบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทะเบียน
บ้ านของผู้รับมอบ
อํานาจ)
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ห้ างหุ้นส่วนกรณี
ห้ างหุ้นส่วน
จํากัดหรื อห้ าง
หุ้นส่วนสามัญที
จดทะเบียนแล้ ว บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านของ
กรรมการผู้มี
อํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล ตัวอย่างลายมือ
ชือของกรรมการ
ผู้มีอํานาจทําการ
แทนนิติบคุ คล รายงานการ
ประชุมนิติบคุ คล
พร้ อมสําเนาทีมี
การลงนาม
รับรองความ
ถูกต้ อง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แผนทีทีดิน
บริ เวณทีขอ
อนุญาต

-

1

0

ฉบับ

-
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าคําขอแปลงละ
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่ าประกาศฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

3)

ผู้ได้ รับอนุญาตดูดทรายต้ องเสียค่ าตอบแทนเป็ นรายปี ให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถินทีทีดินนัน
ตังอยู่ตามวิธีการและอัตราทีกําหนดไว้ ในข้ อบัญญัติท้องถินแต่ ไม่ เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวล
กฎหมายทีดิน ( ลูกบาศก์ เมตรละ 28 บาท )
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัด/สาขาพืนทีทีใช้ บริ การ
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยนสํานักงานทีดินจังหวัด/สาขา
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 21415678-9
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายเรื องราวร้ องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้ งวัฒนะแขวงทุง่ สองห้ องเขตหลักสีกทม. 10210
หมายเหตุ5) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ประมวลกฎหมายทีดิน
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2)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการอนุญาตให้ ดดู ทรายพ.ศ. 2546
-

3)

หนังสือเวียนการจัดทําแผนที
-

19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

21/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
ทด.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

