
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตดดูทราย (กรณีในเขตพื�นที�กรงุเทพมหานครและเขตพื�นที�

ระหวา่งประเทศ) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. เป็นการขออนุญาตดดูทรายในที�ดนิของรัฐในเขตพื�นที�กรงุเทพมหานครและเขตพื�นที�ระหวา่งประเทศ 

 

2. ผูข้อตอ้งเป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลสญัชาตไิทยและตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขดงันี� 

 

(1) ดําเนนิการดว้ยตนเองจะโอนสทิธใิหผู้อ้ื�นมไิด ้

 

(2) ทําการดูดทรายตั �งแตเ่วลา 06.00น. ถงึ 18.00น. 

 

(3) ไมท่ําการดดูทรายจนทําใหเ้กดิความเสยีหายแกท่รัพยส์นิของทางราชการหรอืของผูอ้ื�น 

 

(4) ไมท่ําการเป็นที�กดีขวางการจราจรหรอืกอ่ใหเ้กดิเสยีงดงัเป็นที�รบกวนบคุคลอื�น 

 

(5) แสดงใบอนุญาตไวป้ระจํายานพาหนะเครื�องมอืเครื�องใชห้รอืเครื�องจักรกลที�ใชด้ดูทราย 

 

3. ใหผู้ป้ระสงคข์ออนุญาตดดูทรายยื�นคําขอตอ่นายอาํเภอหรอืปลดัอําเภอผูเ้ป็นหัวหนา้ประจํากิ�งอําเภอทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนิตั �งอยู่สว่น

อําเภอหรอืกิ�งอําเภอที�รัฐมนตรปีระกาศยกเลกิอํานาจหนา้ที�ของนายอําเภอหรอืปลัดอําเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจํากิ�งอําเภอตาม

ความในมาตรา 19 แหง่พระราชบัญญัตแิกไ้ขเพิ�มเตมิประมวลกฎหมายที�ดนิ (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2528 แลว้ใหย้ื�นคําขอตอ่เจา้

พนักงานที�ดนิจังหวัดหรอืเจา้พนักงานที�ดนิจังหวัดสาขาแลว้แตก่รณี 

 

4. จํานวนเนื�อที�ที�อนุญาตในจังหวัดหนึ�งๆโดยผูข้อจะขอกี�แหง่ก็ตามเมื�อรวมเนื�อที�ทั �งหมดรายหนึ�งๆตอ้งไมเ่กนิหา้ไร ่

 

5. ที�ดนิที�ขออนุญาตจะตอ้งอยู่ในโซนนิ�ง (Zoning)ที�จังหวัดกําหนด 

 

6. หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาอนุญาตใหค้ํานงึถงึ 

 

(1) ในดา้นวชิาการเชน่ความเสยีหายแกส่ภาพตลิ�งสภาพธรรมชาตขิองลํานํ�า 

 

(2) ในดา้นการปกครองเชน่ความเดอืดรอ้นของราษฎรความเสยีหายทางเศรษฐกจิหรอืทรัพยากรธรรมชาตใิหไ้ดร้ับความ

เห็นชอบจากสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น 

 

(3) แมนํ่�าลําคลองแบง่เขตแดนระหวา่งประเทศ 

 

7. คณะกรรมการพจิารณาอนุญาตใหด้ดูทรายจะประชมุภายในกําหนดเวลา 15 วันไดต้อ่เมื�อเรื�องราวพรอ้มเอกสารหลักฐาน

ถกูตอ้งครบถว้น 

 

8.กรณีที�ผูข้ออนุญาตไม่ยื�นคําขอรับใบอนุญาตภายใน 30 วันนับแตว่ันที�ทราบมตอินุญาตโดยไมม่เีหตผุลอนัสมควรใหถ้อืวา่ผู ้

ขอรับอนุญาตไม่ประสงคจ์ะดําเนนิการต่อไปและใหง้ดเวน้การออกใบอนุญาต 

 

9.กอ่นจังหวัดออกใบอนุญาตผูข้อตอ้งนําใบอนุญาตจากสว่นราชการที�เกี�ยวขอ้งมาแสดงใหค้รบถว้น 

 

10. ใบอนุญาตมกํีาหนดไมเ่กนิ 1 ปีนับแตว่ันออกใบอนุญาต 

 

11.วันหมายถงึวนัทําการปกตขิองหน่วยงานของรัฐ 

 



12.ระยะเวลาดําเนนิการอาจลดลงหรอืเพิ�มขึ�นขึ�นอยู่กบัการออกใบอนุญาตจากสว่นราชการที�เกี�ยวขอ้งและการพจิารณาจากสภา

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น 

 

(รายละเอยีดปรากฏตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการอนุญาตใหด้ดูทรายพ.ศ. 2546) 

 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง
พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 
5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 2225 5734  / 
E-mail : bangkok@dol.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

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

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :133 วันทําการ 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นคําขอตามแบบทด. 64 ตอ่นายอําเภอปลัดอําเภอผูเ้ป็น
หวัหนา้ประจํากิ�งอําเภอเจา้พนักงานที�ดนิจงัหวัดหรอืเจา้
พนักงานที�ดนิจังหวัดสาขาพรอ้มดว้ยแผนที�ที�ดนิบรเิวณที�ขอ
อนุญาต 
 (ในการจัดทําแผนที�ประกอบคําขอใหด้ําเนนิการตามหนังสอื
กระทรวงมหาดไทยดว่นที�สดุที�มท 0511.3/ว 1046  ลงวนัที� 25 
มนีาคม 2547 รายละเอยีดตามเอกสารประกอบ) -สอบสวน
ขอ้เท็จจรงิวตัถปุระสงคแ์ละเหตผุลโดยละเอยีดตามแบบท.ด. 
66  - ชําระคา่ใชจ้า่ย 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วันทําการ สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
ใหเ้จา้หนา้ที�ผูร้ับคําขอหรอืผูซ้ ึ�งไดร้ับมอบหมายและผูแ้ทน
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�มกีารขออนุญาตออกไป
ชนัสตูรสอบสวนที�ดนิที�ขออนุญาตตามแบบท.ด.67 
-กรณีเห็นวา่ไม่ควรอนุญาตใหร้ายงานจังหวดัภายใน 5 วัน 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วันทําการ สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

3) การพจิารณา 
- กรณีเห็นควรอนุญาตใหจ้ัดทําประกาศโดยปิดไวใ้นที�เปิดเผยณ
ที�วา่การอําเภอหรือกิ�งอําเภอหรอืสาํนักงานที�ดนิจงัหวัดหรอื
สํานักงานที�ดนิจังหวัดสาขาที�ทําการกํานันที�ทําการองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�นและที�บรเิวณใกลเ้คยีงหรอืในที�ดนินั �นแห่ง
ละหนึ�งฉบบั (ประกาศตามกฎหมาย 30 วันและรวมระยะเวลาการ
ปิดประกาศ 10 วัน) 
- ขอความเห็นจากสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น 
(หมายเหต:ุ -) 

40 วันทําการ สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

4) การพจิารณา 
-กรณีไมม่กีารคัดคา้นหรอืขอ้ขดัขอ้งใหห้น่วยงานรับคําขอสง่
เรื�องและชี�แจงไปจงัหวัด (3 วนัทําการ) 
-กรณีมกีารคดัคา้นหรอืมขีอ้ขดัขอ้งใหห้น่วยงานที�รับคําขอ
สอบสวนพจิารณาแลว้รายงานจังหวดั (10 วันทําการ) 
 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วันทําการ สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

5) การพจิารณา 
คณะอนุกรรมการพจิารณาอนุญาตใหด้ดูทรายประจําจังหวัด
ตรวจสอบพื�นที�และประชมุพจิารณาใหค้วามเห็นเสนอจังหวดั
ดําเนนิการตามมตทิี�ประชมุใหแ้ลว้เสร็จพรอ้มรวบรวมเรื�องราวสง่
ใหก้รมที�ดนิเพื�อนําเสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุญาตใหด้ดู
ทราย 
(หมายเหต:ุ -) 

25 วันทําการ สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

6) การพจิารณา 
คณะกรรมการพจิารณาอนุญาตใหด้ดูทรายพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -) 

15 วันทําการ กรมที�ดนิ 
 

7) การพจิารณา 
กรมที�ดนิแจง้ผลการพจิารณาใหจ้ังหวัด 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วันทําการ สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

8) การพจิารณา 
แจง้มตทิี�ประชมุใหผู้ข้อทราบ (กรณีไมอ่นุญาตแจง้สทิธกิารฟ้อง
คดตีอ่ศาลปกครองดว้ย) 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วันทําการ สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

9) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
กรณีอนุญาตใหผู้ข้อยื�นคาํขอรับใบอนุญาตภายใน 30 วนันับแต่
วันที�ทราบมตอินุญาตพรอ้มใบอนุญาตจากสว่นราชการที�
เกี�ยวขอ้ง 
- เมื�อจงัหวัดตรวจสอบแลว้เห็นวา่ใบอนุญาตจากสว่นราชการที�
เกี�ยวขอ้งครบถว้นแลว้ใหจ้ังหวัดออกใบอนุญาตพรอ้มแจง้
หน่วยงานรับคําขอ/ผูข้อ 
(หมายเหต:ุ -) 

30 วันทําการ สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

แผนที�ท ี�ดนิบรเิวณที�ขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

กรณีบุคคลธรรมดา - บตัรประจําตวัประชาชน - ทะเบยีนบา้นพรอ้ม
สําเนาที�มกีารลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ไมไ่ปดาํเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจสําเนา
บัตรประจําตวัประชาชนที�ผูม้อบอํานาจรับรองสาํเนาความถกูตอ้งบัตร
ประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

กรณีนติบิคุคล - หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล - ขอ้บงัคบั
ของนติบิคุคล - หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละวตัถปุระสงค ์- บญัชรีายชื�อ
ผูถ้อืหุน้กรณีบรษิทัจํากดัหรอืบรษิทัมหาชนจํากดั - แบบรบัรองการ
จดทะเบยีนจดัต ั�งหา้งหุน้สว่นกรณีหา้งหุน้สว่นจํากดัหรอืหา้งหุน้สว่น
สามญัที�จดทะเบยีนแลว้ - บตัรประจําตวัประชาชนและทะเบยีนบา้น
ของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคล - ตวัอยา่งลายมอืชื�อ
ของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคลรายงานการประชุมนติ ิ
บุคคลพรอ้มสําเนาที�มกีารลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ไมไ่ปดาํเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจสําเนา
บัตรประจําตวัประชาชนที�ผูม้อบอํานาจรับรองสาํเนาความถกูตอ้งบัตร
ประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอํานาจ) 

- 



 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอแปลงละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่ประกาศฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

3) ผู ้ได้รบัอนุญาตดูดทรายต้องเสยีค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�ท ี�ดนิน ั�นต ั�งอยูต่ามวธิกีารและอตัราที�
กําหนดไวใ้นข้อบญัญตัทิ้องถิ�นแต่ไม่เกนิอตัราตามบญัชีท้าย
ประมวลกฎหมายที�ดนิ ( ลกูบาศกเ์มตรละ 28 บาท ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เจา้พนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานคร : สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครเลขที� 2  ถนนพระพพิธิแขวง

พระบรมมหาราชวงัเขตพระนคร 10200 / โทรศพัท ์: 0 2225 5758, 0 2224 0187, 0 2622 3490  / Fax : 0 
2225 5734  / E-mail : bangkok@dol.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนณสาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานคร 
(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)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) ประมวลกฎหมายที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการอนุญาตใหด้ดูทรายพ.ศ. 2546 
(หมายเหต:ุ -) 

3) หนังสอืเวยีนการจดัทําแผนที� 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

มตคิณะกรรมการพจิารณาอนุญาตใหด้ดูทรายเป็นคําสั�งทางปกครองที�ผูข้อสามารถฟ้องคดตีอ่ศาลปกครองภายในเกา้สบิวันนับ
แตว่ันที�รูห้รือควรรูถ้งึเหตแุหง่การฟ้องคดตีามพระราชบญัญัตจิัดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครองพ.ศ. 2542 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ - 


