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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตใช้ ประโยชน์ ในทีดินของรั ฐตามมาตรา 9 แห่ งประมวลกฎหมายทีดิน
(สาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดินสําหรั บพลเมืองใช้ ร่วมกัน)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตใช้ ประโยชน์ในทีดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน (สาธารณ
สมบัตขิ องแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานทีเชือมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ประมวลกฎหมายที ดิ น
2)

ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการเกี ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที ดิ นพ.ศ. 2543

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน
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 20/07/2015 09:15 การขออนุญาตใช้ ประโยชน์ในทีดินของรัฐ
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน (สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน) สํานักงานทีดิน
จังหวัดนครสวรรค์
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)
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ทีดินทีขออนุญาตต้ องเป็ นทีดินของรัฐซึงมีลกั ษณะดังนี
(1) ทีดินซึงมิได้ มีบคุ คลใดมีสิทธิครอบครอง
(2) ทีดินอันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีราษฎรใช้ ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
2. ให้ ผ้ ขู อยืนคําขอต่อนายอําเภอหรื อปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิงอําเภอท้ องทีซึงทีดินนันตังอยูส่ ําหรับท้ องทีซึง
รัฐมนตรี ยงั ไม่ได้ ประกาศยกเลิกอํานาจหน้ าทีในการปฏิบตั กิ ารตามประมวลกฎหมายทีดินของนายอําเภอหรื อ
ปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิงอําเภอตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายทีดิน (ฉบับ
ที 4) พ.ศ. 2528 ส่วนในท้ องทีอืนให้ ยืนต่อเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดหรื อเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดสาขาแล้ วแต่กรณี
3. การอนุญาตต้ องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ดงั นี
(1) ผู้ขอต้ องเป็ นบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลสัญชาติไทยและประกอบกิจการด้ วยตนเอง
(2) ไม่เป็ นอันตรายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินและของเอกชนทีตังอยูบ่ ริ เวณใกล้ เคียง
(3) จํานวนเนือทีทีควรอนุญาตในจังหวัดหนึงๆโดยผู้ขอจะขอกีแห่งก็ตามเมือรวมเนือทีทังหมดรายหนึงๆต้ องไม่เกินสิบไร่
ถ้ าผู้ขอรายใดเป็ นคูส่ มรสของผู้ขออีกรายหนึงหรื อของผู้ทีได้ รับอนุญาตเนือทีทีจะอนุญาตเมือรวมกันแล้ วไม่ควรเกินสิบไร่
เว้ นแต่จะมีเหตุอนั สมควร
(4) (หากการขออนุญาตไม่ขดั ต่อการใช้ ประโยชน์ร่วมกันของราษฎรเมือผู้มีอํานาจหน้ าทีดูแลรักษาตามกฎหมายไม่
ขัดข้ องพนักงานเจ้ าหน้ าทีจะอนุญาตได้ ก็ตอ่ เมือได้ รับอนุมตั จิ ากกระทรวงมหาดไทยแล้ ว)
4. ลักษณะกิจการทีขออนุญาตซึงต้ องแสดงรายละเอียดแผนผังแผนงานโครงการอันเป็ นความจําเป็ นเพือให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าทีประกอบการพิจารณาให้ ผ้ ขู อแสดงหลักฐานดังกล่าวด้ วย
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5. ใบอนุญาตมีกําหนดไม่เกิน 5ปี นับแต่วนั ออกใบอนุญาต
6.ระยะเวลาดําเนินการอาจลดลงหรื อเพิมขึนขึนอยู่กบั ลําดับวันทําการรังวัด (คิวรังวัด) และการพิจารณาให้ ความเห็น
จากส่วนราชการทีเกียวข้ อง
(รายละเอียดปรากฏตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9แห่ง
ประมวลกฎหมายทีดินพ.ศ. 2543)

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ยืนคําขอตามแบบทด. 64 1 วัน
พร้ อมแผนทีสังเขปซึงแสดง
ว่าในรัศมีห้าร้ อยเมตรมี
ถาวรวัตถุหรื อสิงปลูกสร้ าง
หรื อพืชพันธุ์ไม้ หรื อ
ทรัพยากรอันมีคา่ อย่างหนึง
อย่างใดบ้ างหรื อไม่
- สอบสวนข้ อเท็จจริ ง
วัตถุประสงค์และเหตุผลที
ขออนุญาตตามแบบทด.66
- ชําระค่าใช้ จา่ ย

-

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
อําเภอ/กิงอําเภอ
สํานักงานทีดิน
จังหวัดหรื อ
สํานักงานทีดิน
จังหวัดสาขาที
ทีดินตังอยู่)

การพิจารณา

- ให้ เจ้ าหน้ าทีผู้รับคําขอ
15 วัน
หรื อผู้ซงได้
ึ รับมอบหมาย
ออกไปชันสูตรสอบสวนณ
ทีดินทีขออนุญาตตามแบ
บท.ด.67 และให้ ชา่ งทําการ
รังวัดแปลงทีขอโดยให้ ผ้ ขู อ
ออกค่าใช้ จ่ายและนําทํา

-

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
หน่วยงานรับคํา
ขอ)

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

4/12

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การรังวัด
- ผู้ขอหรื อผู้ซงได้
ึ รับมอบ
อํานาจเป็ นหนังสือจากผู้ขอ
มีหน้ าทีนําเจ้ าหน้ าทีของ
หน่วยงานราชการที
เกียวข้ องไปทําการ
ตรวจสอบพืนที
การพิจารณา

จัดทําประกาศโดยปิ ดไว้ ใน 40 วัน
ทีเปิ ดเผยณสํานักงานทีดิน
จังหวัดหรื อสํานักงานทีดิน
จังหวัดสาขาทีว่าการอําเภอ
หรื อกิงอําเภอทีทําการ
กํานันทีทําการองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินและ
บริ เวณทีดินทีขออนุญาต
แห่งละหนึงฉบับ (ประกาศ
ตามกฎหมาย 30 วันและ
รวมระยะเวลาปิ ดประกาศ
10 วัน)

-

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
หน่วยงานรับคํา
ขอ)

การพิจารณา

หน่วยงานรับคําขอส่งเรื อง
ให้ จงั หวัด

7 วัน

-

การพิจารณา

กรณีจงั หวัดตรวจสอบแล้ ว 7 วัน
เห็นว่าอําเภอ/กิงอําเภอ
สํานักงานทีดินจังหวัดหรื อ
สํานักงานทีดินจังหวัดสาขา

-

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
หน่วยงานรับคํา
ขอ)
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
หน่วยงานรับคํา
ขอ)

3)

4)

5)
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

(หน่วยงาน
ผู้รับผืดชอบคือ
สํานักงานทีดิน
จังหวัด)

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
สํานักงานทีดิน

ดําเนินการถูกต้ องแล้ ว
จังหวัดทําหนังสือประสาน
หน่วยงานราชการที
เกียวข้ องให้ ความเห็นเช่น
สํานักบริ หารพืนทีอนุรักษ์
สํานักจัดการทรัพยากรป่ า
ไม้ สํานักงานพัฒนาทีดิน
หน่วยทหารในเขตพืนที
สํานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
สํานักงานสิงแวดล้ อมภาค
อําเภอท้ องทีหรื อกิงอําเภอ
ท้ องทีหรื อหน่วยราชการ
อืนๆทีเกียวข้ องเช่นแขวง
การทาง
การพิจารณาโดย
หน่วยงานอืน

หน่วยราชการทีเกียวข้ อง
แจ้ งผลการพิจารณาไป
จังหวัด
(เมือครบกําหนด 180 วัน
หน่วยงานใดไม่ตอบถือว่า
หน่วยงานนันให้ ความ
เห็นชอบ)

การพิจารณา

นัดประชุมคณะกรรมการ 15 วัน
ประจําจังหวัดเพือพิจารณา

6)

7)

180 วัน

6/12

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

การพิจารณา

จังหวัดส่งเรื องให้ กรมทีดิน 7 วัน
เพือพิจารณาเสนอขออนุมตั ิ
รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทยก่อน
ออกใบอนุญาต

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

การพิจารณา

กรมทีดินตรวจสอบความ
ถูกต้ องและพิจารณาเสนอ
กระทรวงมหาดไทย

30 วัน

กรมทีดิน

การพิจารณา

กรมทีดินแจ้ งจังหวัด

7 วัน

กรมทีดิน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอผู้วา่ ราชการจังหวัดลง 14 วัน
นามใบอนุญาตพร้ อมแจ้ ง
หน่วยงานรับคําขอ/ผู้ขอ

8)

9)

10)

11)

สํานักงานทีดิน
จังหวัด
นครสวรรค์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 323 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน

หมายเหตุ

จังหวัด)
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
สํานักงานทีดิน
จังหวัด)

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
สํานักจัดการทีดิน
ของรัฐ/
กระทรวงมหาดไท
ย)
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
สํานักจัดการทีดิน
ของรัฐ)
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
สํานักงานทีดิน
จังหวัด)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรณีบคุ คล
กรมการปกครอง 1
ธรรมดา
- บัตรประจําตัว
ประชาชน
- ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนาทีมี
การลงนาม
1)
รับรองความ
ถูกต้ อง

2)

กรณีนิติบคุ คล - หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล ข้ อบังคับของนิติ
บุคคล - หนังสือ
บริ คณห์สนธิและ
วัตถุประสงค์ บัญชีรายชือผู้ถือ
หุ้นกรณีบริ ษัท
จํากัดหรื อบริ ษัท
มหาชนจํากัด

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

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
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
แบบรับรองการ
จดทะเบียนจัดตัง
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

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บ้ านของผู้รับมอบ
อํานาจ)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

รายละเอียด/
แผนผังแผนงาน

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที

2)

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
โครงการ/
วัตถุประสงค์
วิธีดําเนินการที
จําเป็ นต่อการ
พิจารณาการใช้
ประโยชน์ในทีดิน
แผนทีสังเขปซึง แสดงว่าในรัศมี
ห้ าร้ อยเมตรมี
ถาวรวัตถุหรื อสิง
ปลูกสร้ างหรื อพืช
พันธุ์ไม้ หรื อ
ทรัพยากรอันมี
ค่าอย่างหนึง
อย่างใดบ้ าง
หรื อไม่
หลักฐานการ
อนุญาตให้ เข้ าทํา
ประโยชน์ในเขต
ป่ าของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที (กรณี
พืนทีทีขอ
อนุญาตอยูใ่ น
เขตป่ าสงวน
แห่งชาติหรื อเขต
ป่ าไม้ ถาวรตาม
มติคณะรัฐมนตรี
หนังสืออนุญาต แผ้ วถางป่ าจาก

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
พนักงาน
เจ้ าหน้ าทีตาม
มาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติ
ป่ าไม้ พทุ ธศักราช
2484 (ตาม
ความเห็น
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาเรื อง
เสร็ จที
921/2558)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

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

ค่ าประกาศฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

3)

ค่ าใช้ จ่ายในการรั งวัด
(เรี ยกเก็บเงินมัดจํารั งวัดได้ เท่ าทีจําเป็ นและใช้ จ่ายจริง)
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

4)

ผู้ได้ รับอนุญาตตามมาตรา 9 ต้ องเสียค่ าตอบแทนเป็ นรายปี ให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถินทีทีดิน
นันตังอยู่ตามวิธีการและอัตราทีกําหนดไว้ ในข้ อบัญญัตทิ ้ องถินแต่ ไม่ เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวล
กฎหมายทีดิน ( ไร่ ละ 1,000 บาทต่ อปี )
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
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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)
คําขอ (ท.ด. 64)
2)

ประมวลกฎหมายทีดิน
-

3)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการอนุญาตตามมาตรา๙แห่งประมวล
กฎหมายทีดินพ.ศ. 2543
-

4)

คําสังกระทรวงมหาดไทยที 109/2538
-
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19. หมายเหตุ
คําสังของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นคําสังทางปกครองสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดได้ ภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที
ได้ รับแจ้ งคําสังดังกล่าวตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครองพ.ศ. 2539

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

