
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอสมัปทานตามมาตรา 12 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิ (กรณี

อนุญาตเกนิ 20 ปีแตไ่มเ่กนิ 50 ปี) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

การขอสมัปทานในที�ดนิของรัฐมหีลกัเกณฑด์งันี� 

 

1. ที�ดนิของรัฐที�มไิดม้บีคุคลใดมสีทิธคิรอบครอง 

 

2. ผูข้อมคีวามประพฤตดิ ี

 

3. ผูข้อตอ้งมีความสามารถและมปัีจจัยที�จะกระทํากจิการที�ไดร้ับสมัปทานใหเ้ป็นผลสาํเร็จได ้

 

4. ที�ดนิที�ขออนุญาตสมควรกับกจิการที�ขอสมัปทานและกจิการที�ทํานั �นจะตอ้งไมเ่ป็นที�เสื�อมเสยีแกเ่ศรษฐกจิของประเทศตอ้งไม่

ขดัตอ่สาธารณประโยชน์และไมเ่ป็นอันตรายแกท่รัพยส์นิหรอืขัดตอ่สวสัดภิาพของประชาชนที�อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงที�ดนินั �นใน

กรณีขอสมัปทานที�ดนิที�ถกูกนัออกจากที�ดนิที�ทางราชการไม่ออกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิผูข้อสมัปทานจะตอ้งเป็นผูซ้ ึ�งได ้

ครอบครองที�ดนินั �น 

 

5. การขอสมัปทานในที�ดนิของรัฐกรณีใหส้มัปทานเกนิ 20 ปีจะตอ้งไดร้ับอนุมัตจิากคณะรัฐมนตร ี

 

6. กจิการใดซึ�งตอ้งจัดทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มให ้

ผูข้อจัดทํารายงานดงักล่าวดว้ย 

 

7.ใหผู้ข้อยื�นคําขอตอ่นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจํากิ�งอําเภอทอ้งที�ซึ�งที�ดนินั �นตั �งอยู่สาํหรับทอ้งที�ซ ึ�งรัฐมนตรียัง

ไมไ่ดป้ระกาศยกเลกิอํานาจหนา้ที�ในการปฏบิัตกิารตามประมวลกฎหมายที�ดนิของนายอาํเภอหรอืปลดัอําเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจํา

กิ�งอําเภอตามมาตรา 19 แหง่พระราชบัญญัตแิกไ้ขเพิ�มเตมิประมวลกฎหมายที�ดนิ (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2528 สว่นในทอ้งที�อื�นใหย้ื�น

ตอ่เจา้พนักงานที�ดนิจังหวัดหรอืเจา้พนักงานที�ดนิจังหวดัสาขาแลว้แต่กรณี 

 

8.ระยะเวลาดําเนนิการอาจลดลงหรือเพิ�มข ึ�นขึ�นอยู่กบัลําดับวันทําการรังวัด (ควิรังวดั) และการพจิารณาใหค้วามเห็นจากสว่น

ราชการที�เกี�ยวขอ้ง 

 

(รายละเอยีดปรากฏตามกฎกระทรวงฉบบัที� 12 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 

2497กฎกระทรวงฉบับที� 13 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 กฎกระทรวง

ฉบับที� 21(พ.ศ. 2515)ออกตามความในพระราชบัญญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 คําสั�งกระทรวงมหาดไทยที� 

194/2501 ลงวนัที� 13 มนีาคม 2501 เรื�องระเบยีบการใหส้มัปทานที�ดนิของรัฐตามประมวลกฎหมายที�ดนิ) คําสั�ง

กระทรวงมหาดไทยที� 330/2539 เรื�องแตง่ตั �งคณะกรรมการพจิารณาเรื�องราวขอสมัปทานตามมาตรา 12 แหง่ประมวลกฎหมาย

ที�ดนิ) 

 

 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
ที�วา่การอําเภอกิ�งอาํเภอสํานักงานที�ดนิจังหวดัหรอืสํานักงานที�ดนิ
จังหวดัสาขาที�ที�ดนิตั �งอยู่/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :332 วัน 



 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นคําขอตอ่นายอําเภอปลดัอําเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจํากิ�งอําเภอ
เจา้พนักงานที�ดนิจังหวดัและเจา้พนักงานที�ดนิจังหวัดสาขาตาม
แบบพมิพท์.ด.73 พรอ้มแผนงาน/โครงการแผนผังที�จะใชท้ี�ดนิ
นั�นกระทํากจิการโดยละเอยีดและแผนที�ที�ดนิที�แสดงเขตที�ดนิ
และภมูปิระเทศในบรเิวณที�ขอสมัปทานมรีัศมหีา่งจากเขตที�ดนิ
ออกไปดา้นละอย่างนอ้ย 300 เมตรและใหแ้สดงวา่มสี ิ�งปลูก
สรา้งพชืพันธุไ์มห้รอืทรัพยากรอนัมคีา่อย่างใดบา้งหรอืไม ่- 
สอบสวนขอ้เท็จจรงิวตัถุประสงคแ์ละเหตผุลที�ขออนุญาตโดย
ละเอยีด - ชําระคา่ใชจ้า่ย 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอือําเภอ/กิ�งอําเภอทอ้งที�
สํานักงานที�ดนิจังหวดัหรอืสํานักงานที�ดนิจังหวดัสาขาที�ที�ดนิ
ตั �งอยู ่)) 

1 วัน - 
 

2) การพจิารณา 
ใหเ้จา้หนา้ที�ผูร้ับคําขอหรอืผูซ้ ึ�งไดร้ับมอบหมายออกไปทําการ
รังวัดชนัสตูรสอบสวนณที�ดนิที�ขออนุญาตตามแบบท.ด.67 และ
ใหช้า่งทําการรังวัดแปลงที�ขอโดยใหผู้ข้อออกคา่ใชจ้่ายและนํา
ทําการรังวดั 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืหน่วยงานรับคําขอ)) 

25 วัน - 
 

3) การพจิารณา 
จัดทําประกาศโดยปิดไวใ้นที�เปิดเผยณสํานักงานที�ดนิจังหวัด
หรอืสาํนักงานที�ดนิจังหวัดสาขาที�วา่การอําเภอหรอืก ิ�งอําเภอที�
ทําการกํานันที�ทําการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นและบรเิวณ
ที�ดนิที�ขออนุญาตแหง่ละหนึ�งฉบับ (ประกาศตามกฎหมาย 30 
วันและรวมระยะเวลาการปิดประกาศ 10 วัน) 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืหน่วยงานรับคําขอ)) 

40 วัน - 
 

4) การพจิารณา 
หน่วยงานรับคําขอสง่เรื�องพรอ้มความเหน็ใหจ้ังหวดัพจิารณา 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืหน่วยงานรับคําขอ)) 

7 วัน - 
 

5) การพจิารณา 
จังหวดัประสานหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้งเชน่สาํนักงานป่าไม ้
จังหวดัหน่วยทหารในเขตพื�นที�สํานักงานโบราณคดแีละ
พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นสาํนักงาน
สิ�งแวดลอ้มภาคอําเภอทอ้งที�หรอืกิ�งอําเภอทอ้งที�หรอืหน่วย
ราชการอื�นๆเพื�อพจิารณาในสว่นที�เกี�ยวขอ้ง 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืสํานักงานที�ดนิจังหวดั)) 

7 วัน - 
 

6) การพจิารณาโดยหนว่ยงานอื�น 
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืสํานักงานที�ดนิจังหวดั)) 

90 วัน - 
 

7) การพจิารณา 
นัดประชมุคณะกรรมการพจิารณาเรื�องราวขอสมัปทานตาม
มาตรา 12 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิประจําจังหวดัเพื�อพจิารณา 
 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืสํานักงานที�ดนิจังหวดั)) 

15 วัน - 
 

8) การพจิารณา 
จังหวดัสง่เรื�องพรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการพจิารณา
เรื�องราวขอสมัปทานตามมาตรา 12 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิ
ไปกรมที�ดนิ 
 
 

10 วัน - 
 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืสํานักงานที�ดนิจังหวดั)) 

9) การพจิารณา 
กรมที�ดนิตรวจสอบเรื�องราวและประสานงานกับสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืสํานักจัดการที�ดนิของ
รัฐ)) 

5 วัน กรมที�ดนิ 
 

10) การพจิารณา 
เมื�อไดร้ับแจง้ผลการพจิารณาจากสาํนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มและเรื�องราวการขออนุญาต
ถกูตอ้งแลว้นัดประชมุคณะกรรมการพจิารณาเรื�องราวขอ
สมัปทานตามมาตรา 12 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิ 
 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืสํานักจัดการที�ดนิของ
รัฐ)) 

25 วัน กรมที�ดนิ 
 

11) การพจิารณา 
ดําเนนิการตามมตคิณะกรรมการพจิารณาเรื�องราวขอสมัปทาน
ตามมาตรา 12 แหง่ประมวลกฎหมายที�ดนิ 
- กรณีไม่อนุญาตเสนอความเห็นตอ่รัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงมหาดไทยพจิารณาสั�งการและดําเนนิการตามขั �นตอนที� 
14 
- กรณีอนุญาตใหจ้ัดทําและสง่สมัปทานไปจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืสํานักจัดการที�ดนิของ
รัฐ)) 

10 วัน กรมที�ดนิ 
 

12) การพจิารณา 
กรณีอนุญาตเรยีกผูข้อมาลงนามรับทราบเงื�อนไขในสมัปทาน
เสร็จแลว้จังหวัดสง่กลับกรมที�ดนิ 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืสํานักงานที�ดนิจังหวดั)) 

15 วัน - 
 

13) การพจิารณา 
กรณีอนุญาตเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื�อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พจิารณา 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืสํานักจัดการที�ดนิของ
รัฐ)) 

60 วัน กรมที�ดนิ 
 

14) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
- กรณีคณะรัฐมนตรีอนุมตัเิสนอรัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงมหาดไทยลงนามในสมัปทานบัตร 
- กรณีคณะรัฐมนตรีไม่อนุมัตเิสนอรัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงมหาดไทยพจิารณาสั�งการ 
กรมที�ดนิแจง้ผลการพจิารณาและสง่เรื�องคนืจังหวัด (ทั �งกรณี
อนุญาตและไม่อนุญาต) 
จังหวดัแจง้หน่วยงานรับคําขอ - กรณีอนุญาตเพื�อขอรับสมัปทาน
บัตร 
- กรณีไม่อนุญาตแจง้สทิธกิารฟ้องคดปีกครอง 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืสํานักจัดการที�ดนิของรัฐ/
กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานที�ดนิจังหวดั/หน่วยงานรับคําขอ)) 

22 วัน กรมที�ดนิ 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แผนงาน/โครงการโดยแสดงเหตุผลความจําเป็นกําหนด
วตัถุประสงคว์ธิดีําเนนิการและรายละเอยีดของกจิกรรมตา่งๆ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

2) 
 

แผนผงัการใชป้ระโยชน ์
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

แผนที�ท ี�แสดงเขตที�ดนิและภูมปิระเทศในบรเิวณที�ขอสมัปทานมี
รศัมหีา่งจากเขตที�ดนิออกไปดา้นละอยา่งนอ้ย 300 เมตรและให้
แสดงวา่มสี ิ�งปลกูสรา้งพชืพนัธุไ์มห้รอืทรพัยากรอนัมคีา่อยา่ง
ใดบา้งหรอืไม ่
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม (กรณีกจิการที�ขอ
สมัปทานอยูใ่นหลกัเกณฑต์อ้งจดัทํารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

กรณีบุคคลธรรมดา               - บตัรประจําตวัประชาชน               
- ทะเบยีนบา้นพรอ้มสําเนาที�มกีารลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ไมไ่ปดาํเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจ
สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนที�ผูม้อบอํานาจรับรองสําเนาความถกูตอ้ง
บัตรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอํานาจ) 

- 

6) 
 

กรณีนติบิคุคล - หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล - 
ขอ้บงัคบัของนติบิุคคล  - หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละวตัถปุระสงค ์- 
บญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้กรณีบรษิทัจํากดัหรอืบรษิทัมหาชนจํากดั - 
แบบรบัรองการจดทะเบยีนจดัต ั�งหา้งหุน้สว่นกรณีหา้งหุน้สว่น
จํากดัหรอืหา้งหุน้สว่นสามญัที�จดทะเบยีนแลว้ - บตัรประจําตวั
ประชาชนและทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติ ิ
บุคคล - ตวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติ ิ
บุคคล - รายงานการประชุมนติบิคุคลพรอ้มสาํเนาที�มกีารลงนาม
รบัรองความถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ไมไ่ปดาํเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจ
สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนที�ผูม้อบอํานาจรับรองสําเนาความถกูตอ้ง
บัตรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอํานาจ) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอรายละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

2) คา่สมัปทานตอ่ปีไรล่ะ (เศษของไรใ่หค้ดิเป็นหนึ�งไร)่ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

3) คา่ประกาศฉบบัละ คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

4) คา่ใชจ้า่ยในการรงัวดั (เรยีกเก็บเงนิมดัจํารงัวดัไดเ้ท่าที�จําเป็น
และใชจ้า่ยจรงิ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

5) อตัราคา่ตอบแทนใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งผูใ้หส้มัปทานกบั
ผู ้รบัสมัปทานโดยรฐัมนตรีสามารถกําหนดเป็นเง ื�อนไขตาม
กฎกระทรวงฉบบัที� 12 (พ.ศ. 2500) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เจา้พนักงานที�ดนิจังหวดั/สาขาพื�นที�ที�ใชบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนสํานักงานที�ดนิจังหวัด/สาขา 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยด์ํารงธรรมกรมที�ดนิโทร. 0 21415678-9 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯชั �น 
6 อาคารรัฐประศาสนภกัดถีนนแจง้วัฒนะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลกัสี�กทม. 10210 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

6) ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชั �น 2 ถนนแจง้วฒันะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) ประมวลกฎหมายที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

2) กฎกระทรวงฉบับที� 12 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบญัญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 
(หมายเหต:ุ -) 

3) กฎกระทรวงฉบับที� 13 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบญัญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 
(หมายเหต:ุ -) 

4) กฎกระทรวงฉบับที� 21 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบญัญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2497 
(หมายเหต:ุ -) 

5) คําสั�งที� 194/2501 เรื�องระเบยีบการใหส้มัปทานในที�ดนิของรัฐตามป. ที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

6) คําสั�งกระทรวงมหาดไทยที� 330/2539 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ



คําสั�งของรัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นคําสั�งทางปกครองที�ผูข้อสามารถฟ้องคดตีอ่ศาลปกครองภายในเกา้สบิวนันับแต่
วันที�รูห้รอืควรรูถ้งึเหตแุหง่การฟ้องคดตีามพระราชบญัญตัจิัดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครองพ.ศ. 2542 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 18/07/2558 


