
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตใชป้ระโยชนใ์นที�ดนิของรฐัตามมาตรา 9 แหง่ประมวล

กฎหมายที�ดนิ (สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิประเภทที�ดนิรกรา้งวา่งเปลา่) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. ที�ดนิที�ขออนุญาตตอ้งเป็นที�ดนิของรัฐซึ�งมลีกัษณะดงันี� 

 

 (1) ที�ดนิซึ�งมไิดม้บีคุคลใดมสีทิธคิรอบครอง 

 

      (2) ที�ดนิซึ�งมผีูเ้วนคนืสทิธใินที�ดนิใหแ้กร่ัฐหรือทอดทิ�งไมท่ําประโยชน์หรอืปลอ่ยใหเ้ป็นที�รกรา้งวา่งเปลา่จนตกเป็นของรัฐ

ตามประมวลกฎหมายที�ดนิ 

 

2. ใหผู้ข้อยื�นคําขอตอ่นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเ้ป็นหัวหนา้ประจํากิ�งอาํเภอทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนินั�นตั �งอยู่สาํหรับทอ้งที�ซ ึ�งรัฐมนตรี

ยังไมไ่ดป้ระกาศยกเลกิอํานาจหนา้ที�ในการปฏบิตักิารตามประมวลกฎหมายที�ดนิของนายอําเภอหรอืปลัดอําเภอผูเ้ป็นหวัหนา้

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

ใหย้ื�นตอ่เจา้พนักงานที�ดนิจังหวดัหรอืเจา้พนักงานที�ดนิจังหวัดสาขาแลว้แตก่รณี 

 

     3. การอนุญาตตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑด์งันี� 

 

 (1) ผูข้อตอ้งเป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลสญัชาตไิทยและประกอบกจิการดว้ยตนเอง 

 

 (2) ไม่เป็นอนัตรายตอ่ทรัพยส์นิของแผน่ดนิและของเอกชนที�ตั �งอยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง 

 

 (3) จํานวนเนื�อที�ที�ควรอนุญาตในจงัหวัดหนึ�งๆโดยผูข้อจะขอกี�แหง่ก็ตามเมื�อรวมเนื�อที�ทั �งหมดรายหนึ�งๆตอ้งไมเ่กนิสบิไร่ถา้ผู ้

ขอรายใดเป็นคูส่มรสของผูข้ออกีรายหนึ�งหรอืของผูท้ี�ไดร้ับอนุญาตเนื�อที�ที�จะอนุญาตเมื�อรวมกนัแลว้ไม่ควรเกนิสบิไรเ่วน้แตจ่ะมี

เหตอุันสมควร 

 

4. ลักษณะกจิการที�ขออนุญาตซึ�งตอ้งแสดงรายละเอยีดแผนผังแผนงานโครงการอันเป็นความจําเป็นเพื�อใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�

ประกอบการพจิารณาใหผู้ข้อแสดงหลักฐานดังกลา่วดว้ย 

 

5. ใบอนุญาตมกํีาหนดไมเ่กนิ 5ปีนับแตว่นัออกใบอนุญาต 

 

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

ราชการที�เกี�ยวขอ้ง 

 

(รายละเอยีดปรากฏตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิีการเกี�ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9แหง่ประมวล

กฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2543) 

 

 

 

 

 
 

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 :279 วัน 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นคําขอตามแบบทด. 64 พรอ้มแผนที�สงัเขปซึ�งแสดงวา่ในรัศมี
หา้รอ้ยเมตรมถีาวรวัตถุหรอืสิ�งปลกูสรา้งหรอืพชืพันธุไ์มห้รอื
ทรัพยากรอันมคี่าอยา่งหนึ�งอย่างใดบา้งหรือไม ่
-สอบสวนขอ้เท็จจรงิวัตถปุระสงคแ์ละเหตุผลที�ขออนุญาตตาม
แบบทด. 66 
-ชําระคา่ใชจ้่าย 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอือําเภอ/กิ�งอําเภอ
สํานักงานที�ดนิจังหวดัหรอืสํานักงานที�ดนิจังหวดัสาขาที�ที�ดนิ
ตั �งอยู่)) 

1 วัน - 
 

2) การพจิารณา 
- ใหเ้จา้หนา้ที�ผูร้ับคําขอหรอืผูซ้ ึ�งไดร้ับมอบหมายออกไปชนัสตูร
สอบสวนณที�ดนิที�ขออนุญาตตามแบบท.ด.67 และใหช้า่งทํา
การรังวัดแปลงที�ขอโดยใหผู้ข้อออกคา่ใชจ้า่ยและนําทําการ
รังวัด 
- ผูข้อหรือผูไ้ดร้ับมอบอํานาจเป็นหนังสอืจากผูข้อมหีนา้ที�นํา
เจา้หนา้ที�ของหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้งไปทําการตรวจสอบ
พื�นที� 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืหน่วยงานรับคําขอ)) 

15 วัน - 
 

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

40 วัน - 
 

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

7 วัน - 
 

5) การพจิารณา 
กรณีจังหวัดตรวจสอบแลว้เห็นวา่อําเภอ/กิ�งอําเภอสาํนักงาน
ที�ดนิจังหวัดหรอืสาํนักงานที�ดนิจังหวัดสาขาดาํเนนิการถกูตอ้ง
แลว้จังหวัดทําหนังสอืประสานหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้งให ้
ความเห็นเชน่สาํนักบรหิารพื�นที�อนุรักษ์สํานักจัดการทรัพยากร
ป่าไมสํ้านักงานพัฒนาที�ดนิหน่วยทหารในเขตพื�นที�สาํนักงาน
โบราณคดแีละพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิงคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ�นสาํนักงานส ิ�งแวดลอ้มภาคอําเภอทอ้งที�หรอืก ิ�งอําเภอ
ทอ้งที�หรอืหน่วยราชการอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งเชน่แขวงการทาง 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืสํานักงานที�ดนิจังหวดั)) 

7 วัน - 
 

6) การพจิารณาโดยหนว่ยงานอื�น 
หน่วยราชการที�เกี�ยวขอ้งแจง้ผลการพจิารณาไปจังหวดั 
(เมื�อครบกําหนด 180 วันหน่วยงานใดไม่ตอบถอืวา่หน่วยงานนั �น
ใหค้วามเห็นชอบ) 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืสํานักงานที�ดนิจังหวดั)) 

180 วัน - 
 

7) การพจิารณา 15 วัน - 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

นัดประชมุคณะกรรมการประจําจังหวดัเพื�อพจิารณา 
 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืสํานักงานที�ดนิจังหวดั)) 

 

8) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เสนอผูว้า่ราชการจังหวดัลงนามใบอนุญาตพรอ้มจังหวดัแจง้
หน่วยงานรับคําขอ/ผูข้อ 
 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืสํานักงานที�ดนิจังหวดั)) 

14 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
รายละเอยีด/แผนผงัแผนงานโครงการ/วตัถุประสงคว์ธิดีําเนนิการ
ที�จําเป็นตอ่การพจิารณาการขอใชป้ระโยชนใ์นที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

แผนที�สงัเขปซึ�งแสดงวา่ในรศัมหีา้รอ้ยเมตรมถีาวรวตัถหุรอืสิ�ง
ปลกูสรา้งหรอืพชืพนัธุไ์มห้รอืทรพัยากรอนัมคีา่อยา่งหน ึ�งอยา่ง
ใดบา้งหรอืไม ่
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

หลกัฐานการอนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชนใ์นเขตป่าของพนกังาน
เจา้หนา้ที� (กรณีพื�นที�ท ี�ขออนุญาตอยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาตหิรอื
เขตป่าไมถ้าวรตามมตคิณะรฐัมนตร)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

หนงัสอือนุญาตแผว้ถางป่าจากพนกังานเจา้หนา้ที�ตามมาตรา 54 
แหง่พระราชบญัญตัป่ิาไมพ้ทุธศกัราช 2484 (ตามความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีาเรื�องเสร็จที� 921/2558) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

กรณีบุคคลธรรมดา - บตัรประจําตวัประชาชน - ทะเบยีนบา้น
พรอ้มสําเนาที�มกีารลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ไมไ่ปดาํเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจ
สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนที�ผูม้อบอํานาจรับรองสําเนาความถกูตอ้ง
บตัรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

กรณีนติบิคุคล - หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล - 
ขอ้บงัคบัของนติบิุคคล  - หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละวตัถปุระสงค ์- 
บญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้กรณีบรษิทัจํากดัหรอืบรษิทัมหาชนจํากดั - 
แบบรบัรองการจดทะเบยีนจดัต ั�งหา้งหุน้สว่นกรณีหา้งหุน้สว่น
จํากดัหรอืหา้งหุน้สว่นสามญัที�จดทะเบยีนแลว้ - บตัรประจําตวั
ประชาชนและทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติ ิ
บุคคล - ตวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติ ิ
บุคคล - รายงานการประชุมนติบิคุคลพรอ้มสาํเนาที�มกีารลงนาม
รบัรองความถูกตอ้ง 

- 



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

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุ*ถา้ไมไ่ปดําเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจ
สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนที�ผูม้อบอํานาจรับรองสําเนาความถกูตอ้ง
บัตรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอํานาจ) 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอ  แปลงละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่ประกาศ  ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

3) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ร ั ง ว ั ด 
(เรยีกเก็บเงนิมดัจาํรงัวดัไดเ้ทา่ที�จําเป็นและใชจ้า่ยจรงิ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

4) ผูไ้ดร้บัอนุญาตตามมาตรา 9 ตอ้งเสยีคา่ตอบแทนเป็นรายปีใหแ้ก่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�ท ี�ดนิน ั�นต ั�งอยูต่ามวธิกีารและอตัราที�
กําหนดไวใ้นข้อบญัญตัทิ้องถิ�นแต่ไม่เกนิอตัราตามบญัชีท้าย
ประมวลกฎหมายที�ดนิ ( ไรล่ะ 1,000 บาทตอ่ปี ) 
(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 214105678-9 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 21415500-4 ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯชั �น 6 
อาคารรัฐประศาสนภักดถีนนแจง้วัฒนะแขวงทุง่สองหอ้งเขตหลกัสี�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) คําขอ (ท.ด. 64) 
(หมายเหต:ุ -) 



ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

2) ประมวลกฎหมายที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกี�ยวกบัการอนุญาตตามมาตรา 9 แหง่ป.ที�ดนิพ.ศ. 2543 
(หมายเหต:ุ -) 

4) คําสั�งกระทรวงมหาดไทยที� 109/2538 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

คําสั�งของผูว้่าราชการจังหวัดเป็นคําสั�งทางปกครองสามารถอทุธรณ์ตอ่ผูว้า่ราชการจังหวัดไดภ้ายในสบิหา้วันนับแต่วนัที�ไดร้ับ
แจง้คําสั�งดงักลา่วตามพระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 16/07/2558 


