
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตใชป้ระโยชนใ์นที�ดนิของรฐัตามมาตรา 9 แหง่ประมวล

กฎหมายที�ดนิการขดุดนิลกูรงั (กรณีอธบิดกีรมที�ดนิเป็นพนกังานเจา้หนา้ที�) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :สาํนักงานที�ดนิกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย 

 

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

1. การอนุญาตตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑด์ังนี� 

 

(1) ผูข้อตอ้งเป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลสญัชาตไิทยและประกอบกจิการดว้ยตนเอง 

 

(2) เป็นที�ดนิบรเิวณที�เขาหรอืภเูขาและปรมิณฑลรอบที�เขาหรอืภเูขา 40 เมตรที�รัฐมนตรยีังมไิดป้ระกาศกําหนดพื�นที�นั�นเป็น

แหลง่หนิปนูหรอืดนิลกูรังหรอืหนิผุเพื�อการกอ่สรา้ง 

 

(3) ไมเ่ป็นอันตรายตอ่ทรัพยส์นิของแผน่ดนิและของเอกชนที�ตั �งอยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง 

 

(4) จํานวนเนื�อที�ที�ควรอนุญาตในจงัหวัดหนึ�งๆโดยผูข้อจะขอกี�แหง่ก็ตามเมื�อรวมเนื�อที�ทั �งหมดรายหนึ�งๆตอ้งไมเ่กนิสบิไรถ่า้ผูข้อ

รายใดเป็นคูส่มรสของผูข้ออกีรายหนึ�งหรอืของผูท้ี�ไดร้ับอนุญาตเนื�อที�ที�จะอนุญาตเมื�อรวมกันแลว้ไมค่วรเกนิสบิไร่เวน้แตจ่ะมเีหตุ

อันสมควร 

 

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� 1ตามมตคิณะรัฐมนตรทีี�เกี�ยวกับการกําหนดชั �นคณุภาพลุม่นํ�า 

 

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

 

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

ดําเนนิการที�อื�นไดแ้ละ 

 

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

ดําเนนิการอย่างแทจ้รงิ 

 

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

 

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

 

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

 

(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 5ปีนับแตว่นัออกใบอนุญาต 

 

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

ราชการที�เกี�ยวขอ้ง 

 

(รายละเอยีดปรากฏตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิีการเกี�ยวกับการอนุญาตตามมาตรา๙แหง่ประมวล

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 :320 วัน 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นคําขอตอ่นายอําเภอปลดัอําเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจํากิ�งอําเภอเจา้
พนักงานที�ดนิจังหวัดหรอืเจา้พนักงานที�ดนิจังหวดัสาขาตามแบบทด. 64 
พรอ้มแผนที�สังเขปซึ�งแสดงวา่ในรัศมหีา้รอ้ยเมตรมถีาวรวัตถหุรอืส ิ�งปลกู
สรา้งหรอืพชืพันธุไ์มห้รอืทรัพยากรอนัมคีา่อย่างหนึ�งอย่างใดบา้งหรอืไม่ 
-สอบสวนขอ้เท็จจรงิวัตถปุระสงคแ์ละเหตุผลที�ขออนุญาตตามแบบทด. 
66 
-ชําระคา่ใชจ้่าย 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

2) การพจิารณา 
- ใหเ้จา้หนา้ที�ผูร้ับคําขอหรอืผูซ้ ึ�งไดร้ับมอบหมายออกไปชนัสตูร
สอบสวนณที�ดนิที�ขออนุญาตตามแบบท.ด.67 พรอ้มเก็บตัวอยา่งดนิจาก
จุดตา่งๆภายในเขตที�ดนิที�ขออนุญาตรวมสี�จุดแลว้สง่ใหก้รมทรัพยากร
ธรณีตรวจวเิคราะหแ์ละใหช้า่งทําการรังวัดแปลงที�ขอโดยใหผู้ข้อออก
คา่ใชจ้่ายและนําทําการรังวัด 
- ผูข้อหรือผูไ้ดร้ับมอบอํานาจเป็นหนังสอืจากผูข้อมหีนา้ที�นําเจา้หนา้ที�
ของหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้งไปทําการตรวจสอบพื�นที� 
(หมายเหต:ุ -) 

15 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 
จัดทําประกาศโดยปิดไวใ้นที�เปิดเผยณสํานักงานที�ดนิจังหวัดหรอื
สํานักงานที�ดนิจังหวัดสาขาที�วา่การอําเภอหรอืกิ�งอําเภอที�ทําการกํานันที�
ทําการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นและบรเิวณที�ดนิที�ขออนุญาตแหง่ละ
หนึ�งฉบบัอ (ประกาศตามกฎหมาย 30 วันและรวมระยะเวลาการปิด
ประกาศ 10 วัน) 
(หมายเหต:ุ -) 

40 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

4) การพจิารณา 
หน่วยงานรับคําขอสง่เรื�องใหจ้ังหวัด 
 
 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

5) การพจิารณา 
กรณีจังหวัดตรวจสอบแลว้เห็นวา่อําเภอ/กิ�งอําเภอสาํนักงานที�ดนิจังหวัด
หรอืสาํนักงานที�ดนิจังหวัดสาขาดําเนนิการถกูตอ้งแลว้จังหวัดทําหนังสอื
ประสานหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้งใหค้วามเห็นเชน่สํานักบรหิารพื�นที�
อนุรักษ์สาํนักจัดการทรัพยากรป่าไมส้าํนักงานพัฒนาที�ดนิหน่วยทหารใน
เขตพื�นที�สํานักงานโบราณคดแีละพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิงคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�นสํานักงานส ิ�งแวดลอ้มภาคอําเภอทอ้งที�หรอืกิ�ง
อําเภอทอ้งที�หรอืหน่วยราชการอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งเชน่แขวงการทาง 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

6) การพจิารณา 
จังหวดัสง่เรื�องไปกรมที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

7) การพจิารณา 
กรมที�ดนิตรวจสอบเรื�องราวการขออนุญาต 
 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

8) การพจิารณาโดยหนว่ยงานอื�น 
หน่วยราชการที�เกี�ยวขอ้งแจง้ผลการพจิารณาไปกรมที�ดนิ 
(เมื�อครบกําหนด 180 วันหน่วยงานใดไม่ตอบถอืวา่หน่วยงานนั �นใหค้วาม
เห็นชอบ) 
 
(หมายเหต:ุ -) 

180 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

9) การพจิารณา 
กรมที�ดนิตรวจสอบแลว้ปรากฎวา่การดําเนนิการของอําเภอ/กิ�งอําเภอ
สํานักงานที�ดนิจังหวัดหรอืสาํนักงานที�ดนิจังหวัดสาขาและของจังหวัด
ถกูตอ้งแลว้สง่เรื�องราวการขออนุญาตใหก้รรมการเพื�อทําการตรวจสอบ
ในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

10) การพจิารณา 
นัดประชมุคณะกรรมการภายในสามสบิวัน 
(หมายเหต:ุ -) 

30 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 

11) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เสนอความเห็นคณะกรรมการใหอ้ธบิดกีรมที�ดนิพจิารณาสั�งการ 
- อนุญาต (ลงนามใบอนุญาต) 
- ไมอ่นุญาต 
-สั�งการเป็นอยา่งอื�น 
กรมที�ดนิแจง้จังหวัด/ผูข้อ (กรณีไมอ่นุญาตใหแ้จง้สทิธกิารอทุธรณ์
คัดคา้นแก่ผูข้อทราบดว้ย) 
จังหวดัแจง้หน่วยงานรับคําขอ/ผูข้อ 
(หมายเหต:ุ -) 

19 วัน สาํนักงานที�ดนิ
กรงุเทพมหานคร 

 



 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

 
รายละเอยีดวตัถปุระสงคว์ธิดีําเนนิการที�จําเป็นตอ่การพจิารณา
การขอใชป้ระโยชนใ์นที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

แผนที�สงัเขปซึ�งแสดงวา่ในรศัมหีา้รอ้ยเมตรมถีาวรวตัถหุรอืสิ�ง
ปลกูสรา้งหรอืพชืพนัธุไ์มห้รอืทรพัยากรอนัมคีา่อยา่งหน ึ�งอยา่ง
ใดบา้งหรอืไม ่
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

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

- 

4) 
 

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

- 

5) 
 

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

กรมการปกครอง 

6) 
 

กรณีนติบิคุคล - หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล - 
ขอ้บงัคบัของนติบิุคคล -หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละวตัถุประสงค ์- 
บญัชรีายชื�อผูถ้อืห◌้นุกรณีบรษิทัจํากดัหรอืบรษิทัมหาชนจํากดั - 
แบบรบัรองการจดทะเบยีนจดัต ั�งหา้งห◌้นุสว่นจํากดัหรอืหา้งห◌้นุ
สว่นสามญัท ี�จดทะเบยีนแลว้ - บตัรประจําตวัประชาชนและ
ทะเบยีนบา้นของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิุคคล - 
ตวัอยา่งลายมอืชื�อของกรรมการผูม้อีํานาจทําการแทนนติบิคุคล - 
รายงานการประชุมนติบิุคคลพรอ้มสําเนาที�มกีารลงนามรบัรอง
ความถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(ถา้ไม่ไปดาํเนนิการดว้ยตนเองตอ้งนําหนังสอืมอบอํานาจ
สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนที�ผูม้อบอํานาจรับรองสําเนาความถกุตอ้ง
บัตรประจําตวัประชาชนทะเบยีนบา้นของผูร้ับมอบอํานาจ)) 

- 

 

 

 

 

 

 

 



คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอแปลงละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่ประกาศฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

3) คา่ใชจ้า่ยในการรงัวดั 
(เรยีกเก็บเงนิมดัจาํรงัวดัไดเ้ทา่ที�จําเป็นและใชจ้า่ยจรงิ) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

4) 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 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) คําขอ (ท.ด. 64) 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ประมวลกฎหมายที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกี�ยวกบัการอนุญาตตามมาตรา๙แหง่ประมวลกฎหมาย
ที�ดนิพ.ศ. 2543 
(หมายเหต:ุ -) 

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

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

 

 

 

 

 



หมายเหต ุ

คําสั�งของอธบิดกีรมที�ดนิเป็นคําสั�งทางปกครองสามารถอทุธรณ์ตอ่อธบิดกีรมที�ดนิไดภ้ายในสบิหา้วันนับแตว่ันที�ไดร้ับแจง้คําสั�ง
ดงักล่าวตามพระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ - 


