
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอตอ่อายุใบอนุญาตใชป้ระโยชนใ์นที�ดนิของรฐัตามมาตรา 9 แหง่

ประมวลกฎหมายที�ดนิ (การขดุดนิลกูรงั) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

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

ผูท้ี�ประสงคจ์ะขอตอ่อายุใบอนุญาตจะตอ้งยื�นคําขอกอ่นใบอนุญาตสิ�นอายุไม่นอ้ยกวา่ 240 วัน 

 

1. การอนุญาตตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑด์ังนี� 

 

 (1) ผูข้อตอ้งเป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลสัญชาตไิทยและประกอบกจิการดว้ยตนเอง 

 

 (2) ไม่เป็นอนัตรายตอ่ทรัพยส์นิของแผน่ดนิและของเอกชนที�ตั �งอยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง 

 

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

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

เหตอุันสมควร 

 

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. ตอ้งไม่เป็นพื�นที�ลุม่นํ�าชั �นที� 1 ตามมตคิณะรัฐมนตรทีี�เกี�ยวกับการกําหนดชั �นคณุภาพลุม่นํ�า 

 

กรณีพื�นที�ที�ขออนุญาตเป็นพื�นที�ลุม่นํ�าชั �นที� 2 ตามมตคิณะรัฐมนตรจีะอนุญาตไดเ้มื�อปรากฏวา่ 

 

(1) เป็นกจิกรรมที�มคีวามสาํคัญตอ่เศรษฐกจิและความมั�นคงของประเทศอยา่งแทจ้รงิและไมส่ามารถหลกีเลี�ยงหรอืหาพื�นที�

ดําเนนิการที�อื�นไดแ้ละ 

 

(2) เป็นกจิกรรมที�ไดร้ับการรับรองจากหน่วยงานที�รับผดิชอบโดยตรงวา่มลีักษณะของกจิกรรมตาม (1) และมคีวามจําเป็นตอ้ง

ดําเนนิการอย่างแทจ้รงิ 

 

4. ตอ้งไม่เป็นพื�นที�สงวนหรอืหวงหา้มตามหลักเกณฑท์างดา้นสิ�งแวดลอ้มตามมตคิณะรัฐมนตรเีมื�อวันที� 11 มนีาคม 2529 ดังนี� 

 

(1) ที�ดนิที�มชีั �นลกูรังและหนิผุอยูใ่ตผ้วิดนิที�ระดบัความลกึมากกวา่ยี�สบิหา้เซนตเิมตร 

 

(2) พื�นที�ที�มคีวามลาดชนัมากจนเป็นเหตใุหเ้กดิการพังทลายในบรเิวณที�ขดุลกูรังและหนิผหุรอืบรเิวณใกลเ้คยีง 

 

(3) พื�นที�ที�มสีภาพป่าสมบรูณ์ 

 

(4) บรเิวณที�มสีภาพทรงคณุคา่ทางประวัตศิาสตรท์างโบราณคดหีรือทางศลิปกรรมและศาสนสถาน 

 

(5) บรเิวณที�มคีวามงามของธรรมชาต ิ

 

(6) แหลง่ที�มซีากดกึดําบรรพห์รือโครงสรา้งทางธรณีวทิยาที�สาํคญัและหายาก 

 

(7) สถานที�หรอืบรเิวณที�ราษฎรใชป้ระโยชนร์ว่มกนั 

 

(8) บรเิวณที�มแีรธ่าตุที�มคีา่ในปรมิาณที�คุม้คา่ทางเศรษฐกจิ 



 

(9) บรเิวณที�อยูใ่กลเ้สน้ทางคมนาคมทั �งทางบกและทางนํ�าภายในระยะหนึ�งรอ้ยเมตร 

 

(10) แหลง่พชืพันธุท์ี�มคีุณคา่หรอืหายาก 

 

(11) แหลง่อาหารที�สาํคัญของสตัวป่์า 

 

(12) แหลง่นํ�าหรอืพื�นที�ที�อนุญาตแลว้จะมผีลกระทบตอ่คณุภาพนํ�า 

 

(13) พื�นที�ที�มคีวามลาดชนัเกนิรอ้ยละสามสบิหา้ 

 

5. ใบอนุญาตมกํีาหนดไมเ่กนิ 5 ปีนับแตว่ันออกใบอนุญาต 

 

6.ระยะเวลาดําเนนิการอาจลดลงหรือเพิ�มข ึ�นขึ�นอยู่กบัการพจิารณาใหค้วามเห็นจากสว่นราชการที�เกี�ยวขอ้ง 

 

(รายละเอยีดปรากฏตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิีการเกี�ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แหง่ประมวล

กฎหมายที�ดนิพ.ศ. 2543) 

 

 

 

 
 

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 :239 วัน 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นคําขอตอ่นายอําเภอปลดัอําเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจํากิ�งอําเภอ
เจา้พนักงานที�ดนิจังหวดัหรอืเจา้พนักงานที�ดนิจังหวัดสาขาตาม
แบบทด. 64 พรอ้มสาํเนาแผนที�ที�ดนิที�ไดร้ับอนุญาตและสาํเนา
ใบอนุญาต 
-สอบสวน 
-ชําระคา่ใชจ้่าย 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
ใหเ้จา้หนา้ที�ผูร้ับคําขอหรอืผูซ้ ึ�งไดร้ับมอบหมายออกไป
ตรวจสอบบรเิวณที�ขอตอ่ใบอนุญาตวา่ในขณะนั�นพื�นที�ที�ขอตอ่
อายใุบอนุญาตอยูใ่นเขตพื�นที�ลุม่นํ�าชั �นที� 1 หรอืชั �นที� 2 ตามมติ
คณะรัฐมนตรหีรอืไมพ่รอ้มทั �งเก็บตัวอยา่งดนิจากจดุตา่งๆภายใน
เขตที�ดนิที�ขออนุญาตรวมสี�จดุแลว้สง่ใหก้รมทรัพยากรธรณีตรวจ
วเิคราะห ์
(หมายเหต:ุ -) 

15 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 
หน่วยงานรับคําขอสง่เรื�องใหจ้ังหวัด 
 
 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

4) 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:ุ -) 

7 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

5) การพจิารณาโดยหนว่ยงานอื�น 
หน่วยราชการที�เกี�ยวขอ้งแจง้ผลการพจิารณาไปจังหวดั 
(เมื�อครบกําหนด 180 วันหน่วยงานใดไม่ตอบถอืวา่หน่วยงานนั �น
ใหค้วามเห็นชอบ) 
 
(หมายเหต:ุ -) 

180 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

6) การพจิารณา 
นัดประชมุคณะกรรมการประจําจังหวดัเพื�อพจิารณา 
 
 
(หมายเหต:ุ -) 

15 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

7) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เสนอผูว้า่ราชการจังหวดัลงนามใบอนุญาตเสร็จแลว้แจง้
หน่วยงานรับคําขอ/ผูข้อ 
(หมายเหต:ุ -) 

14 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

สําเนาแผนที�ท ี�ดนิที�ไดร้บัอนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

สําเนาใบอนุญาต 
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 

- 



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

หมายเหต-ุ 

5) 
 

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

กรมการปกครอง 

6) 
 

กรณีนติบิคุคล - หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล - 
ขอ้บงัคบัของนติบิุคคล  - หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละวตัถปุระสงค ์- 
บญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้กรณีบรษิทัจํากดัหรอืบรษิทัมหาชนจํากดั - 
แบบรบัรองการจดทะเบยีนจดัต ั�งหา้งหุน้สว่นกรณีหา้งหุน้สว่น
จํากดัหรอืหา้งหุน้สว่นสามญัที�จดทะเบยีนแลว้ - บตัรประจําตวั
ประชาชนและทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติ ิ
บุคคล - ตวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อีาํนาจทําการแทนนติ ิ
บุคคล - รายงานการประชุมนติบิคุคลพรอ้มสาํเนาที�มกีารลงนาม
รบัรองความถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุถา้ไมไ่ปดาํเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจ
สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนที�ผูม้อบอํานาจรับรองสําเนาความถกูตอ้ง
บัตรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอํานาจ) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอ  แปลงละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) ผูไ้ดร้บัอนุญาตตามมาตรา 9 ตอ้งเสยีคา่ตอบแทนเป็นรายปีใหแ้ก่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�ท ี�ดนิน ั�นต ั�งอยูต่ามวธิกีารและอตัราที�
กําหนดไวใ้นข้อบญัญตัทิ้องถิ�นแต่ไม่เกนิอตัราตามบญัชีท้าย
ประมวลกฎหมายที�ดนิ ( ไรล่ะ 10,000 บาทตอ่ปีหรอืลกูบาศกเ์มตร
ละ 10 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 2141 5678-9 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯชั �น 
6 อาคารรัฐประศาสนภกัดถีนนแจง้วฒันะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลกัสี�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) คําขอ (ท.ด. 64) 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ประมวลกฎหมายที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

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

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

5) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื�องกําหนดบรเิวณที�หวงหา้มตามมาตรา 9 (2) แหง่ป.ที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

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

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ - 


