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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอต่ออายุหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อทาเหมืองแร่ กรณีประทานบัตรยังไม่หมดอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อทาเหมืองแร่ กรณีประทานบัตรยังไม่หมดอายุ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การให้ความยินยอมในการนาทรัพยากรธรรมชาติในเขต
ปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. 2541
2)

หนังสือสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ กษ 1205/ว 776 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 เรื่อง
การบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเรื่อง การให้ความยินยอมในการนา
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. 2541

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน 31/08/2015 18:36
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้มีสิทธิยื่นคาขอได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
2. สถานที่ยื่นคาขอ ณ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ให้ยื่นคาขอตามแบบที่สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมกาหนด
3. เนื้อที่ที่ขอรับความยินยอมแต่ละคาขอไม่เกิน 300 ไร่
4. ระยะเวลาไม่มากกว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามประทานบัตร
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5. ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินกรณีทาเหมืองแร่/กรณีทางขนแร่และกิจการเกี่ยวเนื่องกับการทาเหมืองแร่/ต่ออายุหนังสือ
ยินยอม (ประทานบัตรยังไม่หมดอายุ) /หนังสือยินยอมหมดอายุและต่ออายุประทานบัตร
1. อัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินของกรมธนารักษ์แต่ต้องไม่น้อยกว่าไร่ละ 10,000 คูณจานวนปีที่ใช้ประโยชน์หรือ
ตามที่ ส.ป.ก. กาหนด
2. จานวนเงินเท่ากับค่าภาคหลวงแร่ที่ผู้ถือประทานบัตรชาระ
ให้แก่สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือตามที่ ส.ป.ก. กาหนด
3. กรณีทางขนแร่และกิจการเกี่ยวเนื่องกับการทาเหมืองแร่ไร่ละ ๑๐๐ บาท ต่อปี เรียกเก็บครั้งเดียวตลอดอายุหนังสือ
ยินยอม
4. หลักประกันที่วางไว้ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แล้วหรือส.ป.ก. อาจเรียกเพิ่ม
หมายเหตุ : 1. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไข เพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคา
ขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลา
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถว้นถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาและกาหนดวันทาสัญญาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

1.1 ยื่นคาขอ
1.2 ตรวจสอบคาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ
1.3 ออกใบรับคาขอ

การพิจารณา

2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
54 วันทา
รายละเอียดความครบถ้วน การ
สมบูรณ์ของข้อมูล
ตรวจสอบตาแหน่งของพื้นที่
และสภาพที่ดิน รังวัดแปลง
ที่ดิน และตรวจสอบราคา
ประเมินที่ดิน พิจารณา
เสนอความเห็นต่อปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสุโขทัย

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3.1 เจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้มี
1 วันทาการ
อานาจลงนามออกหนังสือไม่

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน

(เมื่อได้รับแจ้งจาก
สานักงาน

2)

1 วันทาการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสุโขทัย

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ขัดข้องที่จะให้มีการทา
เหมือง (ส.ป.ก.4-105) และ
ออกหนังสือยินยอมให้ใช้
ที่ดินฯ (ส.ป.ก.4-106)

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จังหวัดสุโขทัย

หมายเหตุ
อุตสาหกรรม
จังหวัดว่ากระทรวง
อุตสาหกรรมได้
ออกประทานบัตร
ให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
และผู้ได้รับความ
ยินยอมได้วาง
หลักประกันไว้ที่
กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร่นัดชาระ
ค่าตอบแทนการใช้
ที่ดินจึงออก
หนังสือยินยอมให้
ใช้ที่ดินเพื่อทา
เหมืองแร่เมื่อได้รับ
ชาระค่าตอบแทน
แล้ว
ไม่รวมระยะเวลา
รอคอยจาก
สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด )

ระยะเวลาดาเนินการรวม 56 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 39 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณี นิติบุคคล
1) ประชาชน
สาเนาบัตร
ประจาตัว
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

สาเนาทะเบียน
บ้าน

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้า

0

1

ชุด

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
คาขอรับการ ต่อ สานักงานการ
1
0
ชุด
อายุหนังสือ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
ยินยอมให้ใช้ที่ดิน เกษตรกรรม
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
1)
เพื่อการ นารัพยา
กรธรรมชาติมา
ใช้ประโยชน์
(ส.ป.ก. 4-107)
2) ประทานบัตร
กรมอุตสาหกรรม 0
1
ฉบับ

หมายเหตุ
ประชาชนของ
กรรมการผุูจัดการ/
ของหู้นส่วน
ผู้จัดการ/ของผู้
มอบอานาจ/ของ
ผู้รับมอบอานาจ)
(กรณี นิติบุคคล
สาเนาทะเบียน
บ้านของกรรมการ
ูผุจัดการ/ของหู้น
ส่วนผู้จัดการ/ของ
ผู้มอบอานาจ/ของ
ผู้รับมอบอานาจ)
(หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล /หนังสือ
บริคณห์สนธิ /
ใบสาคัญแสดงการ
จดทะเบียน
พาณิชย์ (ถ้ามี)/
ใบสาคัญแสดงการ
จดทะเบียนจัดตั้ง
มูลนิธิ (ถ้ามี))

หมายเหตุ
(กรณีทาเหมือง
และกรณีต่ออายุ
หนังสือยินยอม
)

(กรณีต่ออายุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
พื้นฐานและการ
เหมืองแร่
แผนผังโครงการ กรมอุตสาหกรรม 0
1
ชุด
ทาเหมืองแร่
พื้นฐานและการ
เหมืองแร่

3)

รายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่ง
แร่

กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร่

1

0

ชุด

รายงานมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

สานักงานนโยบาย 1
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1

ชุด

แผนฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่ภายหลังการ
ทาเหมืองในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
รายงานการ
ประชุมองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น แห่ง
ท้องที่ที่แสดงมติ
การพิจารณาพื้นที่
ขอรับความ
ยินยอม
รายงานการ

สานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

1

0

ชุด

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

4)

5)

6)

7)

8)

หมายเหตุ
หนังสือยินยอม)
(ผ่านการรับรอง
จากเจ้าพนักงาน
สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด และกรม
อุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร่แล้ว)
(ผ่านการรับรอง
จากเจ้าพนักงาน
สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด และกรม
อุตสาหกรรม
พื้นฐานและการ
เหมืองแร่แล้ว)
(ผ่านความ
เห็นชอบจาก
สานักงานนโยบาย
และแผน
สิ่งแวดล้อมแล้ว)
-

(ว่าไม่เป็นบริเวณที่
มีทิวทัศน์สวยงาม
อันควรรักษาไว้/
ไม่มีปัญหากระทบ
ที่สาคัญต่อความ
เป็นอยู่ของราษฎร
ในพื้นที่และบริเวณ
ใกล้เคียง)
(ในท้องที่ที่ขอรับ
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ที่

9)

10)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน
หนังสือยินยอมให้ 1
0
ฉบับ
ทาเหมืองของผู้
ถือครองที่ดิน
บริเวณโดยรอบ
หนังสือมอบ
อานาจ

-

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
ความยินยอม)
(ไม่ใช้กรณีต่ออายุ
หนังสือยินยอม
และกรณีโอน
ประทานบัตร
)
-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มี
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
หมายเหตุ (เลขที่ ๑๓๘/๒๖ ถนนสิงหวัฒน์ ตาบลธานี ตาบลเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ ๐๕๕๖๑๑๐๓๘)
2) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถนนราชดาเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หรือเว็บไซต์
http://eoffice.alro.go.th/alro_complain )
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

