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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ตามที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 

๒๕๔๕ กระทรวงมหาดไทยจึงไดปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของกระทรวงมหาไทย ให
สอดคลองกับพระราชบัญญตัิดังกลาว จึงไดโอนภารกิจงานการขออนุญาตดูดทรายจากกองตรวจ
ราชการและเรื่องราวรองทุกข สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหกรมท่ีดินดําเนินการ ดังน้ัน 
เพื่อใหการควบคุมการประกอบการดูดทรายมิใหเปนการทําลาย ทําใหเส่ือมสภาพท่ีดิน และมิให
เปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบบั
ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมติคณะรัฐมนตรีลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๒๒ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาอนุญาตใหดูดทราย (สวนกลาง) ที่กําหนดใหการพิจารณาอนญุาตใหดูดทรายในจังหวัด
ตางๆ และการแกไขปญหาอุปสรรค ขอขัดของเกี่ยวกับการดูดทรายทั้งปวง เปนอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย (สวนกลาง) ซึ่งประกอบดวยผูแทนสวนราชการที่
เกี่ยวของออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูด

ทราย พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๖/พ๖๕ง/๙/๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้
แทน 

 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย  

เรียกโดยยอวา  “กพด.” 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูด

ทรายซ่ึง กพด. แตงต้ังข้ึน 
“การดูดทราย” หมายความวา การดูด รวมถึง การตัก การขุด การขน หรือการ

กระทําดวยประการอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งทราย 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง กรม จังหวัด และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการดูดทราย 
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“วัน” หมายความวา วันทําการตามปกติของหนวยงานของรัฐ 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๙ แหงประมวล

กฎหมายที่ดิน 
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาท่ีให

ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

   
 
ขอ ๕  กพด. ประกอบดวย 
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ 
(๒) อธิบดีกรมการปกครองหรือผูแทน เปนกรรมการ 
(๓) อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนกรรมการ 
หรือผูแทน 

(๔) อธิบดีกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เปนกรรมการ 
หรือผูแทน 

(๕) อธิบดีกรมชลประทานหรือผูแทน เปนกรรมการ 
(๖) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูแทน เปนกรรมการ 
(๗) อธิบดีกรมท่ีดินหรือผูแทน เปนกรรมการ 
(๘) เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน เปนกรรมการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หรือผูแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) ผูวาราชการจังหวัดในเขตจังหวัด เปนกรรมการ 
ที่มีการขออนุญาตดูดทรายหรือผูแทน 

(๑๐) ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย เปนกรรมการ 
กระทรวงมหาดไทย 

(๑๑) ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงาน เปนกรรมการ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผูแทน 

(๑๒) ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม เปนกรรมการ 
(๑๓) ผูแทนสวนราชการอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ เปนกรรมการ 
(๑๔) ผูอํานวยการสํานักจัดการที่ดินของรัฐ เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรมท่ีดิน 
(๑๕) ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินของรัฐ เปนกรรมการและ 

กรมท่ีดิน ผูชวยเลขานุการ 
(๑๖) หัวหนากลุมจัดการท่ีดินของรัฐ เปนผูชวยเลขานุการ 

สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมท่ีดิน 
(๑๗) หัวหนากลุมงานจัดการที่ดินของรัฐ เปนผูชวยเลขานุการ 

สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมท่ีดิน 
 
ขอ ๖  กพด. มีอํานาจหนาท่ี 
(๑) พิจารณาอนุญาตใหทําการดูดทรายในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและเขต

พื้นที่ระหวางประเทศ 
(๒) พิจารณาแกไขปญหาอุปสรรคขอขัดของเกี่ยวกับการดูดทรายทั้งปวง 
(๓) พิจารณาวางระเบียบขอบังคับตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูด

ทราย 
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาอนญุาตใหดูดทรายแทน กพด. ได

ตามที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตของ กพด. 
(๕) เชิญผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ มาชี้แจงขอเท็จจริงตางๆ 
(๖) พิจารณาในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดูดทราย 
 
ขอ ๗  การประชุม กพด. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของ

กรรมการท้ังหมด จึงเปนองคประชุม ถาในการประชุมคราวใด ประธานกรรมการไมอยูในท่ี
ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการดวยกันคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม 

มติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด 

ขอ ๘  ใหคณะอนุกรรมการประกอบดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานอนุกรรมการ 
(๒) รองผูวาราชการจังหวัด  
ซ่ึงไดรับมอบหมาย เปนอนุกรรมการ 

(๓) ปลัดจังหวัด เปนอนุกรรมการ 
(๔) อัยการจังหวัดหรือผูแทน เปนอนุกรรมการ 
(๕) อุตสาหกรรมจังหวัดหรือผูแทน เปนอนุกรรมการ 
(๖) ผูแทนกรมการขนสงทางน้ํา 
และพาณิชยนาวี เปนอนุกรรมการ 

(๗) ผูแทนกรมชลประทาน เปนอนุกรรมการ 
(๘) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
หรือผูแทน เปนอนุกรรมการ 

(๙) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา 
ประจํากิ่งอําเภอ เปนอนุกรรมการ 

(๑๐) ผูบริหารทองถ่ินหรือผูแทน ผูแทนคณะ 
ผูบริหารทองถิ่นในเขตทองที่ที่มีการขอ 
อนุญาตใหดูดทราย เปนอนุกรรมการ 

(๑๑) ผูแทนสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค เปนอนุกรรมการ 
(๑๒) ผูแทนสวนราชการอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ เปนอนุกรรมการ 
(๑๓) เจาพนักงานที่ดินจังหวัด เปนอนุกรรมการ 

และเลขานุการ 
(๑๔) หัวหนาฝายอํานวยการ เปนผูชวยเลขานุการ 

สํานักงานท่ีดินจังหวัด 
(๑๕) หัวหนากลุมงานวิชาการที่ดิน เปนผูชวยเลขานุการ 

หรือหัวหนางานควบคุมและประสานงาน 
สํานักงานท่ีดินจังหวัด 

 
ขอ ๙  ใหคณะอนุกรรมการ มีหนาท่ีดังน้ี 
(๑) พิจารณาการขออนุญาตใหดูดทรายภายในจังหวัด 
(๒) พิจารณาแกไขปญหาอุปสรรคขอขัดของและแกไขปญหารองเรียนเกี่ยวกับ

การดูดทราย 
(๓) พิจารณาดําเนินการอื่นๆ ตามท่ี กพด. มอบหมาย 
 
ขอ ๑๐  การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในขอ ๗ มาใชบังคับโดย

อนุโลม 
 

หมวด ๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วิธีการขออนุญาต 
  

 
ขอ ๑๑  ผูขออนุญาตดูดทราย จะดําเนินการดูดทรายไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาต

จากพนักงานเจาหนาท่ี 
 
ขอ ๑๒  ใหผูประสงคขออนุญาตดูดทรายยื่นคําขอตามแบบ ท.ด.๖๔ ทาย

ระเบียบนี้ พรอมดวยแผนที่ท่ีดินบริเวณที่ขออนุญาตดูดทรายตอนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองท่ีซ่ึงท่ีดินต้ังอยู สวนอําเภอหรือกิ่งอําเภอที่รัฐมนตรีประกาศยกเลิก
อํานาจหนาที่ของนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอตามความในมาตรา ๑๙ 
แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ แลว ใหย่ืนคํา
ขอตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา แลวแตกรณี และใหสอบสวน
ขอเท็จจริง วัตถุประสงคและเหตุผลท่ีขออนุญาตโดยละเอียด ตามแบบ ท.ด.๖๖ ทายระเบียบนี ้

แผนที่แสดงบริเวณที่ดินที่ขออนุญาตดูดทรายใหแสดงใหเห็นวาบริเวณใกลเคียง
ที่ขออนุญาตมีถาวรวัตถ ุหรือส่ิงปลูกสรางอยางใดบาง หรือไม โดยใชมาตราสวนท่ีเหมาะสม 
ลายมือชื่อผูเขียนแผนที่และลายมือชื่อผูขออนุญาต 

ในกรณีที่การขออนุญาตดูดทรายไปเกี่ยวของกับกฎหมายอื่นใด ก็ตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนั้นๆ ดวย 

 
ขอ ๑๓  เม่ือไดสอบสวนตามขอ ๑๒ แลว ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน

หัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองท่ี หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา 
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายและผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ท่ีมีการขออนุญาต 
ออกไปชันสูตรสอบสวนที่ดินที่ขออนุญาตดูดทรายวาที่ดินที่ขออนุญาตดูดทรายเปนที่ดินประเภท
ใด สภาพลักษณะของท่ีดินเปนอยางไร มีโบราณวัตถุ โบราณสถาน ส่ิงปลูกสราง หรือสถานที่
ราชการอยูใกลเคียงหรือไม ตามแบบ ท.ด.๖๗ ทายระเบียบนี้ หากอนุญาตใหผูขอทําการดูดทราย
แลวจะเกิดปญหาในภายหนาหรือไมใหแลวเสร็จภายในหาวัน ถานายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองท่ี หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
เห็นวาไมควรอนุญาตใหทําการดูดทรายก็ใหรายงานจังหวัดภายในหาวันนับแตวันท่ีเห็นวาไมควร
อนุญาต 

 
ขอ ๑๔  เม่ือชันสูตรสอบสวนท่ีดินแลวถานายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปน

หัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองท่ี หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา 
เห็นวาควรอนุญาตใหประกาศตามแบบ ท.ด.๒๕ ทายระเบียบนี้โดยปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ 
ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ หรือสํานักงานท่ีดินจังหวัด หรือสํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา ที่ทําการ
กํานัน ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นและท่ีบริเวณใกลเคียงหรือในที่ดินนั้นมีกําหนดสามสิบ
วัน หากไมมีการขัดของหรือคัดคานอยางใด ใหรายงานสงเรื่องและชี้แจงไปจังหวัดภายในสามวัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถามีการคัดคานหรือขัดของประการใด ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองท่ี หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
สอบสวนพิจารณา เสร็จแลวรายงานจังหวัดภายในสิบวันนับแตวันครบกําหนดประกาศตามวรรค
หน่ึง 

 
หมวด ๓ 

การพิจารณาอนุญาต 
  

 
ขอ ๑๕  ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดรวบรวมเรื่องราวการขออนุญาตดูดทรายแลว

ใหนัดคณะอนุกรรมการ เพื่อตรวจสอบสถานที่ และประชุมพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน 
นับแตวันรับเรื่องจากอําเภอหรือกิ่งอําเภอ หรือสํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา 

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ใหถือหลักเกณฑตามนัยขอ ๑๘ เม่ือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา ควรอนุญาตหรือไมควรอนุญาตใหแสดงเหตุผลไว
ดวย แลวใหจังหวัดพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามมติท่ีประชุมภายในสิบวันนับแตวันประชุม
เสร็จ แลวรวบรวมเรื่องราว พรอมรายงานการประชุมและบัญชีรายงานผลจํานวน ๑๕ ชุด ใหกรม
ที่ดินเพื่อนําเสนอ กพด. ทราบ 

 
ขอ ๑๖  กพด. ตองประชุมพิจารณาเรื่องราวของกรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่

ระหวางประเทศใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน และแจงผลการพิจารณาใหจังหวัดทราบภายในหาวัน 
นับแตวันประชุมเสร็จ 

 
ขอ ๑๗  จังหวัดไดรับแจงมต ิกพด. และเรื่องราวการขออนุญาตดูดทราย ซ่ึง 

กพด. พิจารณาอนุญาตแลว กอนที่จังหวัดจะออกใบอนุญาต ใหตรวจสอบวามีใบอนุญาตจากสวน
ราชการที่เกี่ยวของครบถวนแลวหรือไม ถาเห็นวาครบถวนแลวใหจังหวัดออกใบอนุญาตตามแบบ 
ท.ด. ๖๙ ก. ทายระเบียบนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีจังหวัดไดรับแจงมติ กพด. 

 
ขอ ๑๘  หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายใหคํานึงถึง 
(๑) ในดานวิชาการ เชน ความเสียหายแกสภาพตล่ิง สภาพธรรมชาติของลําน้ํา 
(๒) ในดานการปกครอง เชน ความเดือดรอนของราษฎร ความเสียหายทาง

เศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ใหไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๓) แมน้ําลําคลองแบงเขตแดนระหวางประเทศ 
 

หมวด ๔ 
เงื่อนไขการอนุญาต 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๙  ผูขออนุญาตดูดทรายตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย และตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังนี ้

(๑) ดําเนินการดวยตนเอง จะโอนสิทธิใหผูอ่ืนมิได 
(๒) ทําการดูดทรายต้ังแตเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. 
(๓) ไมทําการดูดทรายจนทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการ

หรือของผูอ่ืน 
(๔) ไมทําการเปนที่กีดขวางการจราจร หรือกอใหเกิดเสียงดังเปนที่รบกวนบุคคล

อื่น 
(๕) แสดงใบอนุญาตไวประจํายานพาหนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช หรือเครื่องจักรกล 

ที่ใชดูดทราย 
 
ขอ ๒๐  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรับอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ทราบวาใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุด 
 
ขอ ๒๑  ผูไดรับอนุญาตหรือผูควบคุมหรือคนงานประจํายานพาหนะ เครื่องมือ 

เคร่ืองใช หรือเครื่องจักรกล ตองยินยอมและใหความสะดวกแกเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมาย 
ขึ้นไปทําการตรวจยานพาหนะ เคร่ืองมือ เครื่องใช หรือเครื่องจักรกลที่ใชทําการดูดทราย รวมท้ัง
เรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของมาตรวจสอบไดในระหวางเวลาทําการของผูไดรับอนุญาต 

 
ขอ ๒๒  เม่ือเจาหนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมายใหดูแลควบคุมการดูดทรายพบวาไดมี

การดูดทรายโดยฝาฝนเง่ือนไขตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ หรือขอ ๒๑ ใหมีอํานาจส่ังระงับการดูดทราย
ไวไดชั่วคราวไมเกินสามวันแลวรายงานใหจังหวัดทราบเพื่อสั่งการตอไป และหากพบวามีการฝา
ฝนจริง ใหรัฐมนตรีหรือผูท่ีรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจส่ังใหหยุดทําการดูดทรายทันทีหรือจะส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาตก็ได 

 
ขอ ๒๓  เม่ือใบอนุญาตใหดูดทรายสิ้นอายุหรือผูไดรับอนุญาตถูกสั่งใหหยุดทํา

การ หรือเพิกถอนใบอนุญาต ผูไดรับอนุญาตจะตองหยุดทําการดูดทรายทันทีนับแตวันสิ้นอายุ
ใบอนุญาตหรือไดรับคําสั่งดังกลาวเปนหนังสือ 

 
ขอ ๒๔  ภายในกําหนดเวลาอนุญาต หากผูไดรับอนุญาตอางวาดูดทรายไมได

ดวยประการใดๆ ก็ตาม ใหถือวาเปนเรื่องของผูไดรับอนุญาตที่ควรรูถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นมา
กอน จะนํามาเปนขออางในการขอยืดเวลากําหนดอนุญาตหรือขอลดหยอนคาตอบแทนมิได 

 
ขอ ๒๕  การตีราคาคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดูดทราย ใหจังหวัดแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเปนผูพิจารณา และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด
แลวใหถือวาเปนเด็ดขาด ผูไดรับอนุญาตจะตองชําระคาเสียหายภายในวงเงินนั้นโดยยินยอมให
หักจากเงินประกันแลวใหรายงาน กพด. ทราบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๒๖  ใบอนุญาตใหดูดทรายใหมีกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ออก

ใบอนุญาต 
ผูไดรับอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตอ

นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ซึ่งที่ดินที่ขออนุญาตดูดทรายตั้งอยู
สวนอําเภอหรือกิ่งอําเภอท่ีรัฐมนตรีประกาศยกเลิกอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู
เปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ แลว ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจา
พนักงานที่ดินจังหวัดสาขา แลวแตกรณี กอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาเกาสิบวัน เม่ือไดย่ืนคํา
ขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาจะไดรบัคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
นั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตตามวรรคสอง หากผูไดรับอนุญาตไมยื่นคําขอภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูไดรับอนุญาตไมประสงคจะขอตอใบอนุญาต 

 
ขอ ๒๗  จังหวัดอาจพิจารณาวางเงื่อนไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับสภาพของ

ทองถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการได 
 
ขอ ๒๘  เม่ือ กพด. หรือคณะอนุกรรมการ ไดมีมติอนุญาตใหดูดทรายหรือ

อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตแลว ใหผูขอรับอนุญาตดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอ
ตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบมติอนุญาต หากพน
กําหนดระยะเวลาดังกลาว ผูขอรับอนุญาตไมดําเนินการยื่นคําขอโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือ
วาผูขอรับอนุญาตไมประสงคจะดําเนินการตอไปและใหงดเวนการออกใบอนุญาต 

 
หมวด ๕ 
คาตอบแทน 

   
 

ขอ ๒๙  ผูประกอบการดูดทราย เมื่อไดรับอนุญาตแลวจะตองเสียคาตอบแทน
เปนรายปใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด ตามวิธีการและอัตราที่กําหนดไวในขอบัญญัติจังหวัด 
แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 
หมวด ๖ 
เงินประกัน 

   
 

ขอ ๓๐  ใหจังหวัดเรียกเก็บเงินประกันตามจํานวนท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการจากผูไดรบัอนุญาตในวันที่จังหวัดออกใบอนุญาตใหดูดทราย เพื่อเปนคาชดใช
ความเสียหายท่ีจะเกิดจากผลของการดูดทราย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เงินประกันใหเก็บรักษาไวเปนเวลาหนึ่งป เพ่ือเปนคาชดใชความเสียหายและ
คาปรับ 

ถาเงินประกันลดนอยถอยลงไป เนื่องจากนําไปเปนคาชดใชความเสียหายหรือ
คาปรับใหจังหวัดเรียกเงินเพิ่มจากผูประกอบการดูดทรายไวใหครบเต็มตามจํานวน 

 
ขอ ๓๑  ผูไดรับอนุญาตตองเสียคาปรับใหจังหวัดในกรณีที่ทําผิดเงื่อนไข  
คาปรับใหเรียกจากเงินประกัน 
 
ขอ ๓๒  เงินประกันที่เก็บรักษาไวตามขอ ๓๐ เมื่อครบกําหนดเวลาหนึ่งปนับแต

วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลวใหคืนแกผูไดรับอนุญาต 
 

หมวด ๗ 
การควบคุม 

   
 

ขอ ๓๓  เม่ือมีการอนุญาตใหดูดทรายในทองที่ใดแลว ใหจังหวัดประชุมชี้แจง
หรือประกาศใหราษฎรที่ตั้งบานเรือนอยูบริเวณที่ไดมีการอนุญาตใหดูดทรายทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันออกใบอนุญาต เพื่อใหทราบถึงมาตรการที่จังหวัดไดวางไวเพื่อปองกันและควบคุมมิ
ใหการดูดทรายทําความเสียหายแกทรัพยสินของราษฎร พรอมทั้งแจงใหราษฎรทราบดวยวา หาก
ผูไดรับอนุญาตไดทําการดูดทรายโดยฝาฝนเงื่อนไขอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตได 

 
ขอ ๓๔  ผูไดรับอนุญาตใหทําการดูดทรายในทองที่ใด กอนที่จะดําเนินการ

จะตองจัดทําแผนปายประกาศแสดงไวในบริเวณที่ทําการใหราษฎรทราบตลอดระยะเวลาที่ทําการ
อยูนั้น โดยแผนปายนี้จะตองจัดทําใหเสร็จสิ้นกอนดําเนินการดูดทราย 

แผนปายประกาศตองทําดวยวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ตองมีขนาดกวาง ๖๐ 
เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร เขียนดวยตัวหนังสือท่ีชัดเจน มีขอความแสดงช่ือผูไดรับ
อนุญาต กิจการ กําหนดเวลา จํานวนเนื้อที่ที่ไดรับอนุญาต และแผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ไดรับ
อนุญาตนั้นดวย 

 
ขอ ๓๕  ใหผูไดรับอนุญาตจัดทําทุนหรือเครื่องหมายอื่นใด เพื่อแสดงขอบเขตที่

ไดรับอนุญาตใหดูดทราย ใหทราบตลอดระยะเวลาท่ีทําการอยูนั้น 
 
ขอ ๓๖  ใหจังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ สํานักงานท่ีดินจังหวัด หรือสํานักงานที่ดิน

จังหวัดสาขาจัดเจาหนาที่ตรวจตรา ควบคุมดูแล ใหการดําเนินการดูดทรายเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่กําหนดไวโดยเครงครัด 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วันมูหะมัดนอร  มะทา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เรื่องราวขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
   

 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บันทึกการสอบสวนผูขออนุญาต 
ตามความในมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

   
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บันทึกการชันสูตรสอบสวนการขออนุญาต 
ตามความในมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

   
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศ……………………………. 
เร่ืองมีผูขอ………………………………………………….. 

ฉบับที่………………./………………………. 
   

 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใบอนุญาตตามความในมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ใบอนุญาตดูดทราย) 

   
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เงื่อนไขการอนุญาตใหดูดทราย 
ตามใบอนุญาตเลขที่…………………..วันที…่………..เดือน………………………..

พ.ศ…………… 
   

 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หทัยชนก/พิมพ 
๑๑ กันยายน ๒๕๔๖ 

 
มัตติกา/แกไข 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
 

ทรงยศ/สุมลรัตน/ตรวจ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 

A+B 
 


