
 ตอนที่ ๖  การขอใชท่ีดินของรัฐ  รวมท้ังการถอนสภาพและการขึ้นทะเบียน 

 ๑. ที่ดินในความครอบครองของ ทบ.  มิใชเปนที่ราชพัสดุทั้งหมดตามที่กลาวมาแลวในตอนที่ 
๒  ที่ดินในความครอบครองของ ทบ.  บางสวนเปนที่สาธารณประโยชนที่  ทบ. หรือหนวยของ ทบ.  
ขอใชจากจังหวัดหรือกระทรวงมหาดไทย  และบางสวนเปนที่ปาสงวนแหงชาติที่ ทบ.  หรือหนวย
ของ ทบ.  ขอใชจากกรมปาไมมีทั้งที่ไดรับอนุญาตใหใชแลวและบางสวนยังอยูในขัน้ตอนการ
พิจารณาของสวนราชการที่ดแูลที่ดินของรฐันั้น ๆ  ที่ดนิที่ ทบ. ขอใชเหลานี้ ทบ. ขอใชเพื่อเปนที่ตัง้
หนวยของ ทบ.  และใชเปนพื้นที่ฝกทั้งนี้ก็เพราะปจจบุันที่ดินมีจํานวนจํากัดโดยเฉพาะพื้นที่ทีจ่ะใช
ฝกของหนวยทหารขนาดใหญที่ดินที่ ทบ.  ครอบครองอยูในปจจุบนัที่เปนที่ราชพสัดุกระจายอยูใน
จังหวดัตาง ๆ สวนใหญเปนแปลงเล็กแปลงนอยในเนื้อทีไ่มเกิน ๑,๐๐๐ ไร  ฉะนั้นจึงจําเปนตองขอ
ใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติจํานวนเนื้อที่ที่มากกวา ๑,๐๐๐ ไร ขึ้นไปจนถึงหลายหมื่นไร  เพื่อใชฝก
หนวยทหารขนาดใหญ  เชน  พื้นที่ฝกทางยุทธวิธี ( มวงคอม )  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบรีุ  ก็เปนพืน้ทีป่า
สงวนแหงชาตทิี่ ทบ.  ขอใชจากกรมปาไม 

   

 

 

 

 

 

 

 
การขอใชที่ดินของรัฐเหลานี้หนวยงานของรัฐคือกระทรวงมหาดไทยและกรมปาไมไดออกระเบียบ
การขอใชพื้นที่ของสวนราชการและหนวยงานของรัฐปฏิบัติรวมทั้งมีการปรับปรุงแกไขระเบียบให
เหมาะสมเรื่อยมาเปนลําดับ ดังนั้น ทบ. จะตองตรวจสอบพื้นที่ที่ขอใชเหลานี้วาไดรับอนุญาตใหใช
พื้นที่เปนไปตามระเบยีบที่กาํหนดแลวหรือไม  เพราะหากยังไมเปนไปตามระเบยีบที่หนวยงานของรัฐ
นั้น ๆ  กําหนดจะมีปญหาเมื่อเกิดการบุกรุกที่ดินจากราษฎรหรือการพิพาทแนวเขตที่ดิน หรือการ 
โตแยงสิทธิ  เพราะหาก ทบ.  หรือหนวยของ ทบ.  ไดรับอนุญาตใหใชพื้นทีเ่ปนไปตามระเบยีบที่
หนวยงานของรัฐกําหนดแลวก็จะมีสิทธิในการใชพืน้ทีข่องรัฐโดยชอบดวยกฎหมาย 



 ๒. ท่ีสาธารณประโยชน 
   ๒.๑ ระเบยีบ  หลักการ  ของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของและของกรมธนารักษ 
   ๒.๑.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวง
การเมืองใชทีด่ินของรัฐ  เพือ่ประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.๒๕๔๑ 
   ๒.๑.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับการ
อนุญาตตามมาตรา ๙  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.๒๕๔๓ 
   ๒.๑.๓ หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท ๐๕๑๑.๒/ว ๑๘๔  ลง ๑๖ ม.ค.๔๖  
เร่ือง  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใชทีด่ินของ
รัฐเพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดนิ  พ.ศ.๒๕๔๑ 
   ๒.๑.๔ หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว ๓๓๑๒  ลง  ๕  ต.ค.๔๗   
เร่ือง  ซักซอมความเขาใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือสวนราชการขอใชที่ดินของรัฐเพื่อ
ประโยชนในราชการ 
   ๒.๑.๕ หนังสือกรมธนารักษ  ดวนมาก ที ่กค ๐๓๑๕/ว ๒๙๘  ลง  ๓๑  ต.ค.๔๕   
เร่ือง  โครงการถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันเพื่อขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุ 
   ๒.๑.๖ หนังสอื กบ.ทบ. ที่ตอ กห ๐๔๐๔/๑๘๒๑๓  ลง  ๒๒  ม.ค.๔๖  เร่ือง  โครงการ
ถอนสภาพที่ดนิอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 
   ๒.๒ เพื่อใหการขอใชที่ดินของรัฐเปนไปดวยความเหมาะสม  กระทรวงมหาดไทยจึงได
ยกเลิกคําสั่งกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง   การจัดที่ดินอนัเปนสาธารณสมบัติของแผนดินขึ้นเปนของ
ทบวง 
การเมือง  ซ่ึงออกใชมาตั้งแต ป ๒๕๑๕  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาภายหลังแลวให
ใชระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ฯ ตามขอ ๒.๑.๑  แทนสรุปไดวา 
   ๒.๒.๑ ทีด่ินทีข่อใชตองเปนที่ดินของรัฐ  ไดแก  ที่รกรางวางเปลาซึ่งมิไดมีบุคคล
ใด 
มีสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  หรือที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดนิสําหรับ
พลเมืองใชรวมกัน 
   ๒.๒.๒ ผูขอใชที่ดินของรัฐตองเปนทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดนิใน
กรณีเปนรัฐวิสาหกิจใหทบวงการเมืองซึ่งรัฐวิสาหกจินัน้สงักัดอยูเปนผูขอใช  ( ทบวงการเมืองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินหมายความวา  หนวยราชการที่มฐีานะเปนนิตบิุคคลของราชการสวนกลาง
ราชการสวนภมูิภาค  หรือราชการสวนทองถ่ิน  :  ทบ. เปนหนวยราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลจงึ
เปนผูขอใชทีด่นิของรัฐได ) 



   ๒.๒.๓ ใหผูขอยื่นหนังสือตอกรมท่ีดิน หรือ จังหวัด ที่ที่ดินนั้นตั้งอยูพรอมเอกสาร
ดังนี ้
     (๑)  โครงการขอใชที่ดิน 
      (๒)  เหตุผลความจําเปนที่ขอใชและรายละเอยีดของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 
      (๓)  แผนผังการใชที่ดิน 
      (๔)  แผนที่ที่ดนิตามหลักวิชาการแผนที่แสดงแนวเขตและเนื้อที่ของที่ดนิที่ 
ขอใช  โดยระบุสวนที่ขอใชใหชัดเจนลงในแผนที่ที่ดนิสาธารณประโยชนทั้งแปลงใชมาตราสวน   
๑ : ๔,๐๐๐  หรือ  ๑ : ๕๐,๐๐๐  หรือ  ๑ : ๒๕๐,๐๐๐  ตามความเหมาะสม  สําหรับมาตราสวน   
๑ : ๕๐,๐๐๐  หรือ  ๑ : ๒๕๐,๐๐๐  ใหแสดงคาพิกัดฉากระบบ UTM  และใชแผนทีข่องกรมแผน 
ที่ทหาร  ในกรณีที่ดินที่ขอใชมีการออกหนงัสือสําคัญสําหรับที่หลวงไปแลวใหแสดงแนวเขตที่ขอ
ใชลงในสําเนาแผนที่หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงดวย 
   ๒.๒.๔ หลังจากยื่นคําขอใชแลวข้ันตอไปเปนการสอบสวนขอเท็จจริงซึ่งแบงเปน   
๒  กรณี คือ  
      ๑)   กรณีทีด่ินสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทที่รกรางวางเปลา 
      ๒)  กรณีที่ดนิสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกนั 
   ๒.๒.๕ รายละเอียดอื่น ๆ  
  ๒.๓ เนื่องจากการดําเนนิการขอใชที่ดินของรัฐตามขอ ๒.๒  กรณกีารขอถอนสภาพมี
ขั้นตอนและกระบวนการที่ใชระยะเวลานาน  และไมวากรณีใด ๆ หามมิใหเขาใชประโยชนในที่ดนิ
ของรัฐโดยพลการกอนที่การดําเนินการขอถอนสภาพจะแลวเสร็จ  หากผูขอใชมีความจําเปน
เรงดวนทีจ่ะตองใชประโยชนในทีด่ินของรัฐ  กอนที่การถอนสภาพที่ดนิจะแลวเสร็จใหผูขอใช
ดําเนินการยื่นคําขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙  แหงประมวลกฎหมายทีด่ิน
เปนการชั่วคราวไปพลางกอน   
( หมายถึงขอใชตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกบัการอนุญาต
ตามมาตรา ๙  แหงประมวลกฎหมายทีด่ิน  พ.ศ.๒๕๔๓ )  รายละเอยีดจะกลาวไวในขอ ๒.๖ 
  ๒.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกบัการอนุญาตตาม
มาตรา ๙  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.๒๕๔๓ 
    ๒.๔.๑ มาตรา ๙  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและปาไมที่ดินของรัฐ
นั้น  ถามิไดมสิีทธิครอบครอบ หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว  หามมิใหบุคคลใด 
     (๑)   เขาไปยึดถือ  ครอบครอง  รวมตลอดถึงการกนสรางและเผาปา 
       (๒)  ทําดวยประการใด  ใหเปนการทําลาย  หรือทาํใหเสื่อมสภาพ  ที่ดนิ  ที่
หิน  ทีก่รวด  หรือที่ทราย  ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานเุบกษา  หรือ 
       (๓)  ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในทีด่ิน 



    ๒.๔.๒ ความหมายในมาตรา ๙ คือ การเขาไปยึดถือ  ครอบครอง  กนสรางหรือเผา
ปาก็ดี  การทําดวยประการใด ๆ   อันเปนการทําลาย  ทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน  ที่หิน  ที่กรวด  ที่ทราย  ใน
บริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามก็ดี  หรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดนิก็
ดี  ราษฎรจะทาํการดังกลาวมาแลวไดตอเมื่อ 
 
      ๑)   ไดรับอนญุาตตามกฎหมายวาดวยการเหมืองแร  หรือ 
      ๒)  ไดรับอนญุาตตามกฎหมายวาดวยการปาไม 
      ๓)   มีสิทธิครอบครองในที่ดิน 
      ๔)  ไดรับอนญุาตจากพนกังานเจาหนาทีต่ามประมวลกฎหมายที่ดนิ 
   -  พนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินทีจ่ะอนญุาตใหราษฎรกระทําการ
ใด ๆ ในทีด่ินตามมาตรา ๙ นี้  เปนพนกังานเจาหนาที่ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง
อันไดแก                  
          อธิบดีกรมที่ดิน  :  เปนพนักงานเจาหนาที่สําหรับการอนุญาตในที่ดินทัว่ราชอาณาจักร 
          ผูวาราชการจังหวดั  :  เปนพนกังานเจาหนาทีเ่ฉพาะในจังหวดัของตนและมีอํานาจอนุญาต
เฉพาะกรณตีามมาตรา ๙ (๑) และ (๓) 
   -  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดเคยประกาศวา 
      แมน้ํา  ลําคลอง  ทุกแหงทัว่ประเทศเปนเขตหวงหาม  มใิหผูใดทําดวยประการใด 
ๆ อันเปนการทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน  ที่หนิ  ที่กรวด  ที่ทราย 
      ที่เขา  ที่ภูเขา  และที่รอบปริมณฑลของภูเขา  ๔๐  เมตร  เปนที่หวงหามตาม
มาตรา ๙ (๒)  บุคคลใดทําการฝาฝนตามมาตรา ๙ นี้  มีความผิดตามมาตรา ๑๐๘ และ ๑๐๘ ทวิ 
แหงประมวลกฎหมายทีด่ิน 
   ๒.๔.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ  พ.ศ.๒๕๔๓ 
       เหตุผลที่ออกระเบียบนีม้าใช  เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๙  แหงประมวล
กฎหมายทีด่ิน  กําหนดใหการอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวย
การเหมืองแรและปาไม  ซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรมไดมกีฎกระทรวงฉบับที่ ๗๗  (พ.ศ.๒๕๓๙)  
ออกตามความใน พ.ร.บ. แร พ.ศ.๒๕๑๐  มีผลใชบังคับตั้งแต  ๑๕  มี.ค.๒๕๓๙  กําหนดใหหิน
ทุกชนิดเปน 
หินประดับหรือหินอุตสาหกรรม  ทําใหการขออนุญาตระเบิดและยอยหินในที่ดินของรัฐตามมาตรา 
๙  แหงประมวลกฎหมายที่ดนิยุติลง 
    ระเบียบนีก้ําหนด “คณะกรรมการ” ขึ้นมา  ๒  คณะ คือ 
  (๑)  “คณะกรรมการ”  คือ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการ
ตามมาตรา ๙  แหงประมวลกฎหมายทีด่ิน  คณะกรรมการประกอบดวย 

๑ 

๒ 



   -  อธิบดีกรมทีด่ิน  เปนประธานกรรมการ , ผูแทน กห. , ผูแทน
กระทรวงศกึษาธิการ , ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม , ผูแทนกรมการปกครอง , ผูแทนกรมโยธาธิ
การและผังเมอืง , ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ , ผูแทนกรมทรัพยากรธรณี , ผูแทนกรมปาไม , 
ผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน ,  
ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  เปนกรรมการ , ผอ.กองสํารวจและควบคุมที่ดินของ
รัฐ  กรมที่ดิน  เปนกรรมการและเลขานุการ 
   -  มีหนาที่  พจิารณาและเสนอความเห็นเกีย่วกบัการขออนุญาตประกอบกิจการตาม
มาตรา ๙  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  เฉพาะกรณีที่อธิบดีกรมที่ดินเปนพนักงานเจาหนาที ่
  (๒)  “คณะกรรมการประจําจังหวัด”  คือ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาต
ประกอบกิจการตามมาตรา ๙  แหงประมวลกฎหมายทีด่ิน ประจําจังหวดั  คณะกรรมการ
ประกอบดวย 
   -  ผวจ.  เปนประธานกรรมการ , ปลัดจังหวัด , โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด , ผู
บังคับการตํารวจภูธรจังหวดั , ปาไมจังหวดั , ผอ.สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่
รับผิดชอบในเขตจังหวดัพื้นที่ ( ถามี ) , ศึกษาธิการจังหวดั , ทรัพยากรธรณีประจําทองที่ , นายชาง
แขวงการทาง , อุตสาหกรรมจังหวดั , หวัหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวดั , ผูแทนสํานักงาน
ส่ิงแวดลอมภาค , ผูแทนหนวยงานทหารในพื้นที่ที่ไดรับแตงตั้งจาก บก.ทหารสูงสุด , ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน , นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองที่  เปน
กรรมการ , เจาพนักงานทีด่ินจังหวดั  เปนกรรมการและเลขานุการ 
   -  มีหนาที่  พจิารณาและเสนอความเห็นเกีย่วกับการขออนุญาตประกอบกิจการตาม
มาตรา ๙  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  เฉพาะกรณี  ผวจ. เปนพนกังานเจาหนาที ่
    ๒.๔.๔ ขัน้ตอนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ  พ.ศ.๒๕๔๓ 
      (๑)   ผูขอยื่นคําขอตามแบบ ท.ด.๖๔  “เร่ืองราวขออนุญาตตามความในมาตรา 
๙  แหงประมวลกฎหมายทีด่นิ”  พรอมแผนที่สังเขป 
          -  ยื่นตอนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
ทองที่ซ่ึงที่ดินนั้นตั้งอยู  ในทองที่ซ่ึงรัฐมนตรียังไมไดประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน  หรือ 
          -  ยื่นตอเจาพนักงานทีด่ิน  หรือ เจาพนกังานที่ดินจังหวัดสาขา 
      (๒)  นายอําเภอ  หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  หรือเจา
พนักงานที่ดินจังหวดั หรือเจาพนักงานทีด่นิจังหวัดสาขา  ดําเนินการสอบสวนขอเทจ็จริงตามแบบ 
ท.ด.๖๖  “บันทึกการสอบสวนผูขออนุญาต  ตามความในมาตรา ๙  แหงประมวลกฎหมายที่ดนิ” 
      (๓)  การออกไปชันสูตรสอบสวน ณ ทีด่ินที่ขออนุญาตตามแบบ ทด. ๖๗  
และใหชางรังวัดทําการรังวดัที่ดินแปลงที่ขอ  โดยผูขอออกคาใชจายและนําทําการรงัวัด 



      (๔)  การรังวัดและทําแผนที ่
          -  กรณีมรีะวางแผนที่รูปถายทางอากาศเพื่อออกโฉนดที่ดิน หรือ
ระวางรูปถายทางอากาศเพื่อออก น.ส.๓ ก  ใหทาํการรังวัดกําหนดตาํแหนงลงในรปูถายทางอากาศ
และจําลองจากรูปแผนที่ดังกลาวมาใชได  แตตองวดัระยะโดยรอบแปลงไวตรวจสอบและคํานวณ
เนื้อที่โดยวิธีคณิตศาสตร หรือโดยมาตราสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          -  กรณีไมมีระวางแผนที่รูปถายทางอากาศขางตน  ใหทําการรังวัด
เฉพาะแปลง  และคํานวณเนือ้ที่โดยวิธีคณติศาสตรแสดงตําแหนงถาวรวัตถุ 
          -  ทุกมุมเขตที่ดินขออนุญาต  ใหผูขอปกหลักคอนกรีตหรือหลักไม
แกนสูงจากพืน้  ๕๐  ซม.  ทาสีแดงและเห็นไดงาย 
          -  ชางรังวัดลงที่หมายรูปแผนที่ที่ดินที่ขออนุญาตและเสนทางที่ใชเขา
ออกสูทางหลวงในแผนที่  ๑ : ๕๐,๐๐๐  และแสดงรายละเอยีดตามกําหนด  เสร็จแลวลงลายมือช่ือผูขอ
อนุญาตและชางรังวัดรับรองถูกตอง 
      (๕)  การออกไปชันสูตรสอบสวนยังทีด่ินที่ขออนุญาต  ใหเก็บตัวอยาง
ดินจากจุดตาง ๆ  ภายในเขตขออนุญาตสี่จุดที่อาจมองวาดินมีลักษณะตางกัน  แตละจดุมีน้ําหนักไม
นอยกวาครึ่งกโิลกรัม  แลวบรรจุหีบหอสงให  กรมทรัพยากรธรณีตรวจวิเคราะห 
      (๖)  เมื่อไดมีการชันสูตรสอบสวนแลว  ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู
เปนหวัหนาประจํากิ่งอําเภอ  หรือ เจาพนกังานที่ดินจังหวัด  หรือ เจาพนักงานทีด่ินจงัหวัดสาขา  
ประกาศการขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ  ใหทราบมีกําหนด  ๓๐  วัน  ตามแบบ ท.ด.
๒๕  ประกาศนั้นใหปดไวในที่เปดเผย 
      (๗)  กรณีการอนุญาตอยูในอํานาจของอธบิดีกรมท่ีดิน  เมื่อจังหวดัไดรับ
เร่ืองและตรวจสอบแลวถูกตองตามวิธีที่กลาวมาแลวนั้น  ใหจังหวดัสงเรื่องราวใหหนวยราชการที่
เกี่ยวของในภมูิภาคเพื่อตรวจสอบแจงหนวยเหนือ  และสงเรื่องราวทั้งหมดพรอมความเห็นไปยัง 
กรมที่ดิน 
      (๘)  เมื่อกรมที่ดินตรวจสอบแลว  ถูกตองจะสงเรื่องราวการขออนุญาตให
คณะกรรมการคนละ ๑ ชุด  เพื่อตรวจสอบในสวนทีเ่กีย่วของกับหนวยงาน  แลวเสนอความเห็นใน
การประชุมคณะกรรมการ 
      (๙)  กรณีการอนุญาตอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด  เมื่อจังหวดั
ไดรับเรื่องจากอําเภอ  หรือกิง่อําเภอ  หรือสํานักงานที่ดนิจังหวัด  หรือสํานักงานทีด่ินจังหวดัสาขา  
และตรวจสอบแลวเหน็วาดาํเนินการถูกตอง  ใหจังหวดั 
         (๙.๑) ประสานงานกับหนวยราชการดังนี้. 
    ก.  สํานักงานปาไมจังหวัด  :  วาอยูในเขตปาไมถาวรตามมติ ครม. หรือ  
เขตปาสงวนแหงชาติ  หรือ เขตอุทยานแหงชาติ ฯลฯ 
    ข.  หนวยทหารในเขตพืน้ท่ี  :  วาอยูในเขตที่มีความสําคญักับทางยทุธศาสตร
ประการใดบาง  จะควรอนุญาตหรือไม 
    ค.  สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหงชาต ิ



    ง.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    จ.  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 
    ฉ.  หนวยราชการอื่น ๆ 
    ช.  อําเภอทองที่หรือกิ่งอําเภอทองที่ 
      การประสานงานกับหนวยราชการใหทําเปนหนังสือ  ถาหนวยงานใดไม
เสนอความเห็นภายใน  ๑๘๐  วัน  นับแตวันท่ีไดรับหนงัสือ  ใหพิจารณาถือวาหนวยงานนั้นใหความ
เห็นชอบตามนัยมติ ครม.  เม่ือ ๑๑  มี.ค.๒๕๒๙ 
          (๙.๒) เมื่อไดรับความเหน็จากหนวยราชการแลว  ใหนดัประชุม
คณะกรรมการประจําจังหวดั  เพื่อพิจารณาการอนุญาตหรือไมอนุญาต 
      (๑๐)  เมื่ออธิบดีกรมที่ดิน  หรือ ผวจ.  แลวแตกรณพีิจารณาแลว  ใหแจง
ผลการพิจารณาสิทธิใหผูขอและหนวยราชการที่เกีย่วของทราบ  ในกรณพีจิารณาแลวไมอนุญาตตาม
คําขอใหแจงสทิธิในการอุทธรณคัดคานแกผูขออนุญาตทราบดวย 
   ๒.๔.๕ หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาต 
    ที่ดินที่จะขออนุญาตตองเปนที่ดินของรัฐ  ซ่ึงมีลักษณะดังนี ้
  (๑)  ที่ดนิซึ่งมไิดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง 
  (๒)  ที่ดนิอนัเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกันหากการ
อนุญาตไมขัดตอการใชประโยชนรวมกนัของราษฎร  และสภาตําบลหรือ อบต. รวมทั้งผูมีอํานาจหนาที่
ดูแลรักษาตามกฎหมายไมขดัของ  พนกังานเจาหนาที่จะอนุญาตไดตอเมือ่ไดรับอนุมัตจิาก
กระทรวงมหาดไทยแลว 
  (๓)  ทีด่นิซึ่งมผูีเวนคืนสิทธใินที่ดนิใหแกรัฐ หรือ ทอดทิง้ไมทําประโยชนหรือปลอยให
เปนที่รกรางวางเปลาจนตกเปนของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดนิ 
    การอนุญาตตองอยูในหลักเกณฑดังนี ้
  (๑)  ผูขอตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย  และประกอบกิจการดวยตนเอง 
  (๒) ไมเปนอนัตรายตอทรัพยสินของแผนดินและของเอกชนที่ตั้งอยูใกลเคียง 
  (๓) จํานวนเนือ้ที่ที่ควรอนุญาตในจังหวดัหนึ่ง ๆ  โดยผูขอจะขอกีแ่หงก็ตามเมื่อรวมเนื้อ
ที่ทั้งหมดรายหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน  ๑๐  ไร  ถาผูขอรายใดเปนคูสมรสของผูขออีกรายหนึ่งหรือของผูที่
ได 
รับอนุญาต  เนือ้ที่ที่จะอนุญาตเมื่อรวมกันแลวไมควรเกนิ  ๑๐  ไร  เวนแตจะมีเหตุอันสมควร 
  ๒.๕ หนงัสือ กบ.ทบ.  ที่ตอ กห ๐๔๐๔/๓๒๗๙  ลง  ๑๒ มิ.ย.๔๔  เร่ือง  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกบัการอนุญาตตามมาตรา ๙  แหงประมวล
กฎหมายทีด่ิน  พ.ศ.๒๕๔๓   



     ๒.๕.๑ รมว.กห. ( ปล.กห.รับคําสั่ง ฯ )  ไดกรุณาอนุมัติ  เมือ่ ๒๒  ธ.ค.๔๓  ให 
นขต.กห. ทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  และ ผบ.ทหารสูงสุดไดอนุมัติ
มอบหมายให  ผอ.กบก.กบ.ทหาร หรือผูแทนเปนผูแทนในนาม กห.  ในคณะกรรมการที่อธิบดีกรม
ที่ดินเปนประธาน  และ ผบ.ทบ. , ผบ.ทร. , ผบ.ทอ.  เปนผูแตงตั้งผูแทนฝายทหารในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบเขารวมเปน 
คณะกรรมการประจําจังหวดั 
     ๒.๕.๒ ผบ.ทบ.  ไดแตงตัง้ให  ผบ.มทบ. , ผบ.จทบ.  เปนผูแทน ทบ. รวมเปน
กรรมการประจําจังหวัด  ตามที่ไดรับอนุมตัิหลักการจาก  ผบ.ทหารสูงสุด  และใหรายงานเรื่องราว
การขออนุญาตตามมาตรา ๙  พรอมทั้งเสนอขอคิดเห็นในขั้นตนวา  จะอนุญาตหรือไมพรอมทั้ง
เหตุผลไปยัง ทบ.  โดยมีหวัขอการตรวจสอบการอนุญาตดังนี้. 
 
      (๑)   พื้นที่จะขออนุญาตหรือขอสัมปทานนั้น ๆ  ทับหรือเหล่ือมลํ้าที่ดิน 
ในปกครองของ ทบ.  หรือไดสงวน , หวงหาม  ไวประการใดหรือไม 
      (๒)  หนวยมแีผนจะใชพื้นที่นั้น ๆ ทางยทุธการและการฝกหรือไม 
      (๓)  การขออนุญาตหรือสัมปทานในพืน้ทีน่ั้น ๆ จะเปนอุปสรรคแกการ
ฝก เชน การฝกดวยกระสุนจริง , วัตถุระเบิด หรือเปนอปุสรรคแกการปฏิบัติทางยุทธการหรือไม 
      (๔)  พื้นที่ดังกลาว  หากอนญุาตจะมีผลกระทบตอความมั่นคงหรือไม 
      (๕)  ขอพิจารณาอื่น ๆ  ของหนวย 
     ๒.๕.๓ การตรวจสอบการดําเนินการในขอ ๒.๕.๒  ผบ.ทบ. ( ผช.ผบ.ทบ. (๒)  
รับคําสั่ง ฯ ) ไดเคยมีอนุมัตหิลักการดําเนนิการอยูแลวตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๘/๑๗/๑๗   
ลง  ๕  ก.พ.๑๗  แตเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑใหมทําให ทบ.  
ตองปรับแกไขใหสอดคลองตอไป 
  ๒.๖ หนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท ๐๕๑๑.๒/ว ๑๘๔  ลง  ๑๖  ม.ค.๔๖  
เร่ือง  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวธีิการอนุญาตใหทบวงการเมอืงใชทีด่ินของ
รัฐเพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดนิ  พ.ศ.๒๕๔๑  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนทีสุ่ด ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว ๓๓๑๒  ลง  ๕  ต.ค.๔๗  เร่ือง  ซักซอมความ
เขาใจวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือสวนราชการขอใชที่ดินของรัฐเพื่อประโยชนในราชการ  
สรุปสาระสําคัญดังนี้. 
     ๒.๖.๑ ตามหนังสือ มท.  ลง  ๑๖  ม.ค.๔๖  ( ถึง ผวจ. ทุกจังหวัด ) 
       ๑)  กระทรวงมหาดไทยเหน็วา  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใชที่ดินของรัฐ  เพื่อประโยชนในราชการตาม



ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.๒๕๔๑  ไมสอดคลองกับบทบัญญัติที่กําหนดไวในประมวลกฎหมาย
ที่ดิน  กระทรวงมหาดไทยกาํลังปรับปรุงระเบียบดังกลาว 
       ๒) จึงใหจงัหวัดแจงทกุสวนราชการทราบวา  หากทบวงการเมืองใดมีความ
ประสงคจะใชที่ดินของรัฐ  ทบวงการเมืองนั้นจะตองแจงความประสงคขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชนนั้นเสียกอน  การแจงความประสงคขอถอนสภาพสามารถกระทําไดแม
งบประมาณเพือ่การกอสรางจะยังไมไดรับอนุมัติ  และไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้นหามมิใหทบวง
การเมืองใดเขาใชประโยชนในที่ดินของรัฐโดยพลการ  หากพบวามกีารฝาฝนก็ใหจังหวัดดําเนินการ
ตามระเบียบและกฎหมายกําหนดสวนเรื่องการขอใชที่ดินของสวนราชการที่ไดสงเรื่องให
กระทรวงมหาดไทยพจิารณาแลวนั้น  ขอใหจังหวัดตรวจสอบและดําเนนิการเปนเรื่องการถอน
สภาพที่ดินเสยีทั้งหมด 
     ๒.๖.๒ ตามหนังสือ มท.  ลง  ๕  ต.ค.๔๗  ( ถึง  ผวจ. ทุกจังหวัด ) 
       ตามที่ไดแจงแนวทางปฏิบัติ  กรณี ทบวงการเมืองใดมคีวามประสงคจะใช 
ที่ดินของรัฐ  วาทบวงการเมอืงนั้นจะตองแจงความประสงคขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน
นั้นเสยีกอน  กระทรวงมหาดไทยพจิารณาทบทวนแลวเห็นวา  กรณกีารขอถอนสภาพหรือขึ้นทะเบยีน
ที่ดินของรัฐ  เพื่อประโยชนในราชการมีขัน้ตอนและกระบวนการที่ใชระยะเวลานาน  ดังนัน้เพื่อให
ทบวงการเมืองที่มีความประสงคจะขอใชทีด่ินของรัฐ  เพือ่ประโยชนในราชการเปนการเรงดวน 
หรือ ทบวงการเมืองที่เขาไปใชที่ดินของรัฐแลว  และเรื่องอยูระหวางขอถอนสภาพหรอืขอขึ้นทะเบียน
ในที่ดนิของรัฐอยางถูกตองตามกฎหมาย  กอนที่การดําเนนิการถอนสภาพหรือขึ้นทะเบียนจะแลว
เสร็จสามารถเขาใชประโยชนในทีด่ินไดโดยชอบดวยกฎหมาย  จึงใหดําเนินการดังนี้. 
      ๑)  กรณีทบวงการเมืองหรือสวนราชการที่มคีวามประสงคจะขอใชทีด่ินของ
รัฐ  เพื่อประโยชนในทางราชการ  ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการอนญุาตใหทบวงการเมืองใชทีด่ินของรัฐ  เพือ่ประโยชนในราชการตามประมวล
กฎหมายทีด่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที ่มท ๐๕๑๑.๒/ว 
๑๘๔ ลง ๑๖  ม.ค.๔๖  โดยเครงครัดกอน  จึงจะสามารถเขาไปใชประโยชนได  หามมิใหเขาไปโดย
พลการและใหจังหวดัตรวจสอบอยูเสมอ  หากพบวามกีารฝาฝนก็ใหดําเนินการกับผูฝาฝน 
      ๒) กรณีทบวงการเมืองหรือสวนราชการทีม่ีความจําเปนเรงดวน  ที่
จะตองใชประโยชนในที่ดนิของรัฐกอนที่การดําเนนิการถอนสภาพตามมาตรา ๘  วรรคสอง (๑) แหง
ประมวลกฎหมายที่ดนิจะแลวเสรจ็  ใหทบวงการเมืองยืน่คําขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
ตามมาตรา ๙  เปนการชั่วคราวไปพลางกอน  พรอมทั้งขอถอนสภาพไปในคราวเดียวกันทั้งนี้ การ
ขออนุญาตตามมาตรา ๙  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการอนญุาตตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายทีด่ิน  พ.ศ.๒๕๔๓ 



      ๓) ที่ดินที่ทบวงการเมืองขออนุญาตตามมาตรา ๙ นั้น จะตองปรากฎวา
ที่ดินที่ขออนญุาตนั้นอยูในหลักเกณฑที่จะขอถอนสภาพตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใชที่ดินของรัฐ  เพื่อประโยชนในราชการตาม
ประมวลกฎหมาย 
ที่ดิน  พ.ศ.๒๕๔๑  ได  และในการอนุญาตตามมาตรา ๙  ใหผูวาราชการจังหวดักําหนดไวใน
เงื่อนไขของการอนุญาตวา  “ทบวงการเมอืงผูขอจะตองใหความรวมมอืในการดําเนนิการเพื่อถอน
สภาพที่ดิน  โดยใชงบประมาณของตนเองใหแลวเสร็จกอนครบกําหนดอายุการอนุญาตตามมาตรา 
๙  แหงประมวลกฎหมายทีด่นิ”  และตองเสียคาตอบแทนแกรัฐตามนยัมาตรา ๙ ทว ิ
      ๔) ทบวงการเมืองใดที่เขาไปใชประโยชนแลว  และยังไมไดดําเนินเรือ่ง 
ขอขึ้นทะเบียนหรือขอถอนสภาพ  หรือ ทบวงการเมืองที่ขอขึ้นทะเบียนหรือถอนสภาพอยูระหวาง
การดําเนนิการ  ใหจังหวัดแจงทบวงการเมืองที่เขาไปใชที่ดินดังกลาวแลวไมวาจะไดรับอนมุัติใน
หลักการตามระเบียบ ฯ หรือไมก็ตาม  ใหมายื่นคําขออนุญาตตามมาตรา ๙  แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดินภายในกําหนด  ๓๐  วัน  นับแตวันรับแจง 
  ๒.๗ หนังสือกรมธนารักษ  ดวนมาก ที่ กค ๐๓๑๕/ว ๒๙๘  ลง  ๓๑  ต.ค.๔๕  เร่ือง  
โครงการถอนสภาพที่ดนิอนัเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกนัเพื่อขึน้ทะเบยีน
ที่ราชพัสด ุ
     กรมธนารักษมีหนังสือเรียน ผบ.ทบ. แจงวา  ทบ. เปนหนวยงานหนึ่งที่ไดเขาใช
ประโยชนในที่สาธารณประโยชน  เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานราชการ  โดยยังมไิดดําเนินการถอน
สภาพตามประมวลกฎหมายทีด่ิน  มาตรา ๘  วรรคสอง (๑)  รายละเอยีดตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวธีิการอนุญาตใหทบวงการเมอืงใชทีด่ินของรัฐ  เพื่อ
ประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.๒๕๔๑  ดังนั้นเพื่อใหการปฏบิัติเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบกระทรวงมหาดไทยดงักลาว  กรมธนารักษขอให ผบ.ทบ. ( และ
สวนราชการอืน่ ๆ ) มอบอํานาจให 
ธนารักษจังหวดั ( ปจจุบนัคือธนารักษพื้นที ่....... )  ในเขตพื้นที่ที่หนวยงานในสังกดัที่ใชประโยชน 
ในที่สาธารณประโยชน  เปนผูแทนในการยืน่คําขอรงัวดัทาํแผนที่ถอนสภาพ  ตลอดจนใหถอยคําตาง 
ๆ ไดจนเสร็จการ 
  ๒.๘ หนังสือ กบ.ทบ. ที่ตอ กห ๐๔๐๔/๑๘๒๑๓  ลง  ๒๒  ม.ค.๔๖  เร่ือง  โครงการ
ถอนสภาพที่ดนิอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 
    นําเรียน  ผบ.ทบ.  เพื่อกรุณาทราบโครงการถอนสภาพที่ดิน ฯ  ของกรมธนารักษ  
และให มทบ./จทบ.  ตรวจสอบพืน้ที่สาธารณสมบตัิของแผนดินสําหรับพลเมอืงใชรวมกัน  และยงั
มิไดดาํเนินการถอนสภาพ  เพื่อใชประโยชนในราชการโดยเฉพาะ  แลวแจงใหธนารักษจังหวัดในเขต
พื้นที ่



ที่ ทบ. ใชประโยชน  ดําเนินการถอนสภาพที่ดินดังกลาวตอไป  และไดมอบอํานาจใหธนารักษ
จังหวดัในเขตพื้นที่ที่ ทบ.  ใชประโยชนดําเนินการถอนสภาพที่ดนิอันเปนสาธารณสมบัติ ฯ  และ
ไดแจงใหอธิบดีกรมธนารักษทราบตามหนังสือ ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๓๒๓  ลง  ๒๘  ม.ค.๔๖ 
  ๒.๙ การถอนสภาพที่สาธารณประโยชน 
   ๒.๙.๑ กรณทีบวงการเมอืงขอใชประโยชนในทีด่นิสาธารณสมบัตขิองแผนดิน
ประเภทพลเมอืงใชรวมกนัเพื่อใชประโยชนในราชการนัน้  ไมวาทีด่ินดังกลาวจะไดออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง ( นสล. )  แลวหรือไมก็ตาม  ก็จะตองดําเนินการถอนสภาพที่ดนิตามมาตรา ๘  
วรรคสอง (๑)  แหงประมวลกฎหมายทีด่ิน 
   ๒.๙.๒ หากทบวงการเมืองขออนุญาตใชอยางเดยีวโดยไมถอนสภาพทีด่ิน  ก็จะเปน
ลักษณะการขอใชประโยชนช่ัวคราว  ซ่ึงสามารถขอใชไดตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายทีด่ิน
โดยจํานวนเนื้อที่ที่ขอไมเกิน  ๑๐  ไร  และระยะเวลาการอนุญาตไมเกิน ๕ ป  และผูขอจะตองเสีย
คาตอบแทนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด ไรละ ๑,๐๐๐  บาท / ป  หรือกรณีจะขอใชเปนการ
ช่ัวคราวในระหวางที่ดาํเนินการถอนสภาพที่ดิน  ก็สามารถขอใชตามมาตรา ๙  ไดเชนกัน 
   ๒.๙.๓ หากผูขอใชเขากอสรางในที่ดนิกอนที่จะไดรับอนญุาต  ถือวาเปนการเขาใช
ที่ดินโดยพลการ  เปนการบกุรุกที่ดินของรัฐและมีความผิดตามกฎหมาย 
   ๒.๙.๔ ทีด่ินสาธารณประโยชน  โดยปกตมิีไวเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชน
รวมกนั  การจะนําที่ดนิดังกลาวไปใชราชการเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน  จะตองดําเนินการถอนสภาพ
เพื่อใหพนจากการเปนทีด่นิรวมกัน  ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง  แหงประมวลกฎหมายที่ดินโดยมี
กระบวนการขัน้ตอนที่สําคัญดังนี ้
     (๑)   ทบวงการเมืองผูขอ  เสนอแผนงาน/โครงการจัดใชที่ดิน 
     (๒)  จังหวัดดาํเนินการสอบสวนประวัติความเปนมาของที่ดิน 
     (๓)  ทบวงการเมืองผูขอประสานกบัที่ดนิพืน้ที่  เพื่อรังวดัจัดทําแผนที่ทาย 
พ.ร.บ. หรือ ทาย พ.ร.ฎ. ถอนสภาพ 
     (๔)  จังหวัดประสานขอความเห็นจากราษฎรผูเคยใช  หนวยงานปกครอง 
สวนทองถ่ิน  อําเภอ  และหนวยงานที่เกี่ยวของวาขัดของอยางไรหรือไม 
     (๕)  กรมทีด่ินพิจารณายกราง พ.ร.บ. หรือ ราง พ.ร.ฎ. ถอนสภาพ 
     (๖) กรมทีด่ินเสนอราง พ.ร.บ. หรือ ราง พ.ร.ฎ. ใหคณะกรรมการราง
กฎหมายกระทรวงมหาดไทย พิจารณา 
     (๗) กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลว หากเห็นชอบ  ก็เสนอราง พ.ร.บ. 
หรือ ราง พ.ร.ฎ. ตอคณะรัฐมนตรี ( ครม. ) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
     (๘) ครม. เห็นชอบแลว  แจงคณะกรรมกากฤษฎีกา พิจารณาตรวจราง พ.ร.บ. 
หรือ ราง พ.ร.ฎ. 



     (๙) คณะกรรมการกฤษฎีกาพจิารณาตรวจรางแลวเหน็ชอบ  สงเรื่องราวให
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการ  ดงันี้ 
        -  กรณี  ออกเปน พ.ร.บ. ถอนสภาพ  สงเรือ่งใหสภาผูแทนราษฎร
ดําเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติตอไป  
        -  กรณี  ออกเปน พ.ร.ฎ. ถอนสภาพ  นํา พ.ร.ฎ. ทูลเกลา ฯ  ลงพระ
ปรมาภิไธย 
   ๒.๙.๕ กระทรวงมหาดไทยพิจารณารางกฎหมายตามขอ ๒.๙.๔ (๗) โดยตั้ง
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย  ประมาณ ๒ - ๓ คณะกรรมการ  มรีอง
ปลัด มท. เปนประธานกรรมการ  ตวัอยางเชน  รางพระราชกฤษฎกีารถอนสภาพที่ดนิอนัเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันในทองที่ตําบลไมเค็ด  อําเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัด
ปราจีนบุรี 
พ.ศ................  สาระในการประชุมมีดังนี้. 
         ผูแทนกรมที่ดิน  ชี้แจงใหทราบวา 
        -  จว.ป.จ. ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน “ดอนแหลมหนิ”   
ในทองที่ตําบลไมเค็ด  อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จว.ป.จ. จํานวน ๒ แปลง เนือ้ที่ ๔๓๕  ไร  ๒ งาน ๗๓ ตร.
วา  เพื่อใชเปนที่ตั้งศูนยราชการจังหวดัปราจีนบุรี  ดังนี้. 
      (๑) ทีด่ินตาม นสล. เลขที่ ๑๙๔๑/๒๕๐๘  ลง  ๑  ม.ีค.๐๘  บางสวน เนื้อ
ที่ ๑๗๖ - ๑ - ๕๑  ไร 
      (๒) ทีด่ินตาม นสล. เลขที่ ๑๙๔/๒๕๐๘  ลง  ๑  มี.ค.๐๘  บางสวน เนื้อ
ที่ ๒๕๙ - ๑ - ๒๒  ไร 
      -  ที่ดินสาธารณประโยชน “ดอนแหลมหนิ”  ตั้งอยูในทองที่ ...........  
ซ่ึงนายอําเภอไดประกาศสงวนหวงหามไวตั้งแต พ.ศ.๒๔๖๗  เพื่อใหราษฎรใชเปนที่เล้ียงสัตว
รวมกัน  และทางราชการไดจัดทําทะเบียนสาธารณประโยชนพรอมทั้งออก นสล. แลว ทั้ง ๒ แปลง  
ปจจุบนั 
ที่สาธารณประโยชนทั้ง ๒ แปลงดังกลาว  ราษฎรไดเลิกใชประโยชนรวมกันแลว  เนื่องจากเลิกใช 
แรงงานสัตวในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
      -  ที่ดินสาธารณประโยชนทีข่อถอนสภาพดังกลาว  อยูในบัญชีสํารวจ
ความเหมาะสมการใชประโยชนในที่ดินของ จว.ป.จ. สําหรับใชเปนทีต่ั้งสถานที่ราชการ  และไมอยู
ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือเขตปาไมแตอยางใด 
      -  ราษฎรทีเ่คยใชประโยชนรวมกันไมขดัของ  และไมไดรับความ
เดือดรอนจากการถอนสภาพที่ดินดังกลาว 



      -  สภาองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด  และคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมการใชประโยชนในที่ดินของรัฐประจําจงัหวัดปราจีนบุรีพิจารณาแลวไมขัดของ 
      -  กรมโยธาธิการและผังเมืองแจงวา  ทีด่ินบริเวณดังกลาวอยูนอกเขต 
ผังเมืองรวม  การถอนสภาพที่ดินดังกลาวจึงไมขดักับ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘  และกรมการ
ปกครองไดตรวจสอบทะเบยีนทองที่ตําบล  และอําเภอ ซ่ึงเปนที่ตั้งที่ดนิดังกลาวแลวถูกตอง 
      -  คณะกรรมการ จัดวางผังแมบทศูนยราชการสวนภูมิภาคไดพิจารณา
เห็นชอบในการใชประโยชนที่ดิน “ดอนแหลมหิน”  เพื่อจัดสรางศูนยราชการ จว.ป.จ. และ 
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบนําเสนอ ครม.  ซ่ึง ครม. มีมติเมื่อ  ๗  พ.ย.๓๘  อนุมัติในหลักการให
กระทรวงมหาดไทยดําเนนิการจัดตั้งศูนยราชการ จว.ป.จ.  ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
         ขอกฎหมายที่เกีย่วของกบั ราง พ.ร.ฎ. ดังกลาว 
       ประมวลกฎหมายที่ดิน 
      -  มาตรา ๘ บรรดาที่ดินทั้งหลาย 
................................................................. 
ที่ดินอนัเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดนิสําหรับพลเมืองใชรวมมือกัน หรือใชเพื่อประโยชนของ
แผนดินโดยเฉพาะ หรือเปนที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมือง
อาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อประโยชนอยางอื่น  หรือนําไปจดัเพื่อประชาชนไดในกรณี
ดังตอไปนี ้
  (๑) ทีด่ินสาํหรับพลเมอืงใชรวมกัน  ถาทบวงการเมือง  รัฐวิสาหกจิหรือเอกชน  จัดหา
ท่ีดินมาใหพลเมืองใชรวมกันแทนแลว  การถอนสภาพหรอืโอนใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ  แตถา
พลเมืองไดเลิกใชประโยชนในที่ดินนัน้แลว  หรือที่ดินนัน้ไดเปลี่ยนสภาพไปจากการเปนที่ดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกนัและมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใดตามอํานาจกฎหมายอื่นแลว  การถอน
สภาพใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
  (๒) ทีด่ินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  หรือที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวน
ไวตามความตองการของทบวงการเมืองใด  ถาทบวงการเมืองนั้นเลิกใชหรือไมตองการหวงหาม
หรือสงวนตอไป  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแลว  คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวง
การเมืองซึ่งมีหนาที่เปนผูใชหรือจัดหาประโยชนกไ็ด  แตถาโอนตอไปยังเอกชนใหกระทําโดย
พระราชบัญญัติ  และถาจะนาํไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น  ใหกระทาํ
โดยพระราชกฤษฎีกา 
   การตราพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาตามที่กลาวมาแลวในเบือ้งตนใหมี
แผนที่แสดงเขตที่ดินแนบทายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานัน้ดวย 
     กรมที่ดินพิจารณาแลวเห็นวา  ที่ดินสาธารณประโยชน “ดอนแหลมหิน”  ที่ 
จว.ป.จ. ขอถอนสภาพ  ตาม นสล. เลขที่ ................ เนื้อที ่ ................. เพือ่ใชจดัตัง้ศูนยราชการจงัหวดั



ปราจนีบุรี  อยูในบริเวณที่คณะกรรมการกําหนดความเหมาะสมของการใชประโยชนในทีด่ิน
สาธารณประโยชนของ จว.ป.จ.  กําหนดไวเพื่อใชประโยชนในการสรางสถานที่ราชการไมอยูในเขต
ปฏิรูปที่ดินและเขตปาไม  ซ่ึงปจจุบันราษฎรไดเลิกใชประโยชนรวมกันแลวโดยราษฎรที่เคยใช
ประโยชนรวมกันไมขัดของและ 
ไมไดรับความเดือดรอนจากการถอนสภาพที่ดินดังกลาว  สภาองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด  
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จว.ป.จ. และ คณะกรรมการพจิารณาตรวจสอบโครงการ ฯ พิจารณาแลวไม
ขัดของและเหน็ชอบกับการขอถอนสภาพที่ดินดังกลาว  กรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบแลวไมมี
ขอขัดของทางดานผังเมือง  และกรมการปกครองไดตรวจสอบชื่อตําบล  อําเภอ ที่ตัง้ของที่ดินดังกลาว
แลวถูกตอง  ประกอบกับการจัดตั้งศูนยราชการจังหวัดปราจีนบุรีในที่ดินสาธารณประโยชน “ดอน
แหลมหิน”  
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดวางผังแมบทศูนยราชการสวนภูมิภาค  และกระทรวง 
มหาดไทยแลว  และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อ  ๗  พ.ย.๒๕๓๘  อนุมัติในหลักการใหกระทรวงมหาดไทย
ดําเนินการจัดตั้งศูนยราชการจังหวดัปราจนีบุรีได  จึงอยูในหลักเกณฑท่ีจะดําเนินการถอนสภาพ
ท่ีดินสาธารณประโยชนดงักลาว  กรมทีด่นิจึงขอเสนอรางพระราชกฤษฎกีาถอนสภาพที่ดนิอันเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  ในทองที่ตาํบลไมเค็ด  อําเภอเมืองปราจีนบุรี   
จังหวดัปราจีนบุรี  พ.ศ.............. เพื่อคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
ตรวจพิจารณาตอไป 
      -  คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยไดตรวจ
พิจารณารางพระราชกฤษฎกีาดังกลาวแลว  เหน็ควรใหคงตามรางที่กรมที่ดินเสนอ  โดยมี
ขอเสนอแนะวาสําหรับที่ดินสวนที่ยังคงเหลือเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมอืงใช
รวมกันนอกจากสวนที่เปนถนนสาธารณะ  ใหกรมทีด่นิแจงจังหวัดเขาทาํประโยชนในที่ดินดงักลาว  
โดยการปลกูตนไมเพื่อการปรับปรุงทัศนียภาพในบริเวณดังกลาวใหรมร่ืนสวยงาม  และเปนแนว
เขตปองกันการบุกรุกของราษฎรเขาถือครองที่ดิน      
 ๓. ท่ีปาสงวนแหงชาต ิ
  ๓.๑ มีระเบียบกรมปาไมที่เกีย่วของกับการขอใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิ เชน 
    ๓.๑.๑ ระเบยีบกรมปาไม  วาดวยการกาํหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการ
ใช 
พื้นที่เปนสถานที่ปฏิบัติงาน  หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นของสวนราชการหรือองคการของรัฐ  
ภายในเขตปาสงวนแหงชาต ิ พ.ศ.๒๕๔๘ 
    ๓.๑.๒ ระเบยีบกรมปาไม  วาดวยการอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปา หรือปลูก
ไมยืนตนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๘ 



    ๓.๑.๓ ระเบียบกรมปาไม  วาดวยการใชประโยชนเกี่ยวกับเรื่องการเขาไป  การ
ผาน  หรือการใชทางและการนําหรือปลอยสัตวเล้ียงเขาไปภายในเขตปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ.
๒๕๔๘ 
    ๓.๑.๔ ระเบยีบกรมปาไม  วาดวยการอนุญาตใหกระทําการเพือ่ประโยชนใน
การศกึษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๘ 
    ๓.๑.๕ ระเบยีบกรมปาไม  วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย
ภายในเขตปาสงวนแหงชาต ิ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ๓.๒ กรณหีนวยของ ทบ. มคีวามประสงคจะขอใชพืน้ทีภ่ายในเขตปาสงวนแหงชาต ิ  
เปนที่ตัง้หนวยหรือพืน้ที่ฝก  ตองขออนุญาตตามระเบยีบกรมปาไมในขอ ๓.๑.๑  คอื ระเบียบกรมปา
ไม  วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการใชพื้นท่ีเปนสถานที่ปฏิบตังิาน หรือเพื่อ
ประโยชนอยางอื่นของสวนราชการหรือองคการของรัฐ  ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๘  มี
สาระสําคัญดังนี้. 
    ๓.๒.๑ ระเบยีบนี้ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ ทวิ  แหง
พระราชบญัญัติปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ ( ฉบบัที่ ๓ )  พ.ศ.๒๕๒๘  และ พระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณไปเปน กรมปาไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    ๓.๒.๒ สวนราชการหรือองคการของรัฐ  ประสงคจะขอใชพื้นที่บางแหงภายใน
เขต 
ปาสงวนแหงชาติ  เปนสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชนอยางอืน่  ใหยืน่คําขอตอจงัหวัดทองที่ที่
ปานั้นตั้งอยู หรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด  ตามแบบ ป.ส.๑๗  พรอมหลักฐานอื่น ๆ ที่กําหนด
ไว 
    ๓.๒.๓ หลักเกณฑและวิธีการตรวจสภาพปา 
       -  เมื่อจังหวัดหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนด  ไดรับคําขอแลว ( ตาม
แบบ ป.ส.๑๗ )  จะเสนอเรื่องราวใหผูวาราชการจังหวัด ๆ จะสั่งใหพนกังานเจาหนาที่ตั้งแตระดับ 
๕ ขึ้นไปออกทําการตรวจสภาพปา  เสร็จแลวรายงานผลพรอมทั้งใหความเห็นตามแบบ ป.ส.๑๘  
จากนั้น  
ผูวาราชการจังหวัดตรวจพิจารณาและทําความเห็นเสนอไปยังกรมปาไม 
    ๓.๒.๔ การพจิารณาพื้นที่ทีจ่ะขอใชประโยชน 
       -  การพจิารณาพื้นทีภ่ายในเขตปาสงวนแหงชาติ  เพื่อใชเปนสถานที่
ปฏิบัติงานหรอืเพื่อประโยชนอยางอื่นของรัฐ  ผูขอใชพื้นที่ตองพิจารณาจํานวนพื้นที่แตละตําบล
ตามความจําเปนและเหมาะสมแกการใชพืน้ที่ตามวัตถุประสงคและโครงการที่เสนอพรอมคําขอ  
และมีกําหนดระยะ 



เวลาตามความจําเปนที่ตองการใชพื้นที่นัน้  เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาไมมลัีกษณะตองหามขอ 
๓.๒.๕  กรมปาไมจะประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชนไดใน
ระยะเวลา 
ไมเกิน  ๓๐  ป 
    ๓.๒.๕ ลักษณะตองหามของพื้นที่ที่จะประกาศกําหนดบริเวณใหสวนราชการใช
ประโยชน 
       ๑)  ไมเปนพืน้ที่ปาซึ่งใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการปาไม 
       ๒) ไมอยูในพื้นที่ปาที่มีสภาพเปนปาตนน้ําลําธารชั้นที่ ๑ A ตามหลักเกณฑ
และวิธีการทีไ่ดกําหนดชั้นคณุภาพลุมน้ําตามมติ ครม. เมื่อ  ๒๘  พ.ค.๒๘ , ๒๑  ต.ค.๒๙ , ๑๒  ก.ค.๓๑ , 
๗  พ.ย.๓๒ , ๑๙  พ.ย.๓๔ และ ๒๑  ก.พ.๓๘ 
      ๓) ไมมีปญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกลเคยีง  และตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลทองที่ที่ปานั้นตองอยู 
    ๓.๒.๖ การประกาศกําหนดบริเวณพืน้ที่ทางราชการใชประโยชนในเขตปาสงวน 
แหงชาตใิชแบบ ป.ส.๑๙  โดยสงมอบประกาศดังกลาวใหแกสวนราชการหรือองคการของรัฐผู
ไดรับอนุมัติใชประโยชนจํานวน  ๑  ฉบับ  และปดประกาศ ณ ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  ที่ทํา
การกํานันและที่ทําการผูใหญบานในทองที่ที่ปาสงวนแหงชาตินั้นตั้งอยู 
    ๓.๒.๗ สวนราชการหรือองคการของรัฐจะใชพื้นทีภ่ายในบริเวณเดยีวกันกับพื้นที่
ที่ไดมีประกาศกําหนดใหสวนราชการหรือองคการของรัฐใชพื้นทีภ่ายในเขตปาสงวนแหงชาติอยู
เดิมไดจะตองมีวัตถุประสงคในการใชประโยชนเดียวกนั  และสวนราชการหรือองคการของรัฐที่ใช
พื้นที่เดิมใหความยนิยอมแลว  และพื้นทีด่ังกลาวไมขดักบัหลักเกณฑตามระเบยีบ  กฎหมาย  และ มต ิ
ครม.  ที่ไดกําหนดทางปฏิบตัไิว  และตองไดรับความเหน็ชอบจากกรมปาไม 
  ๓.๓ ตามแบบ ป.ส.๑๗  ไดกาํหนดใหแนบหลักฐานพรอมคําขอแบบ ป.ส.๑๗ ดังนี้. 
     ๓.๓.๑ รายละเอียดของโครงการที่ขอใชประโยชน 
     ๓.๓.๒ แผนที่มาตราสวน  ๑ :  ๕๐,๐๐๐  ของกรมแผนที่ทหาร  แสดงบริเวณ
พื้นที่ที่ขอใชประโยชน 
     ๓.๓.๓ หนังสือ แสดงวา เปนผูที่ไดรับมอบอํานาจใหดาํเนินการแทนสวนราชการ 
/องคการของรัฐ 
     ๓.๓.๔ รายงานเหตุผลความจําเปนในการขอใชประโยชน ( กรณีพืน้ที่มากกวา  ๒๐  
ไร )  ซ่ึงไดรับความเหน็ชอบจากเจาสังกดัระดับกระทรวง หรือ ผบ.เหลาทัพ แลวแตกรณี 
     ๓.๓.๕ หลักฐานที่แสดงวาไดรับความเหน็ชอบจากสภาตําบลหรือ อบต. ทองที่ที่
ปานั้นตั้งอยู 
  ๓.๔ การดําเนนิการของหนวยใน ทบ. ( ขัน้ตอนการขออนุมัติจาก ทบ. ) 



     ๓.๔.๑ หนวยที่ประสงคขอใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  รายงานตามขอ ๓.๓.๑ , ๓.๓.๒ 
, ๓.๓.๔ ไปยังหนวยปกครองที่ดินคือ มทบ. , จทบ.  พื้นที่ที่รับผิดชอบ  มทบ. หรือ จทบ. 
ตรวจสอบแลวรายงาน ทภ. , ยย.ทบ. จนถึง กบ.ทบ. ตามลําดับ 
     ๓.๔.๒ แผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐  หากพื้นที่ทีข่อใชมีพืน้ที่มากใหยอลงตามความ
เหมาะสม 
     ๓.๔.๓ รายละเอียดของโครงการตามขอ ๓.๓.๑ หมายถงึ โครงการจัดตั้งหนวย  
สําหรับรายงานเหตุผลความจําเปนในการขอใชประโยชน ( กรณีพืน้ที่มากกวา ๒๐  ไร ) ฯ  ตามขอ 
๓.๓.๔  หนวยใชประโยชนจะตองอธิบายเหตุผลความจําเปนที่ตองใชพืน้ที่ของปาสงวนแหงชาติใน
จํานวนเทานัน้ไร  หากเปนการฝกจะตองชีแ้จงหนวยที่ฝก  ลักษณะการฝกที่จําเปนตองใชพื้นที่ใน
จํานวนที่หนวยใชเสนอมาเพื่อขอความเหน็ชอบจาก  ผบ.ทบ. ( ไมควรใชเหตุผลเพือ่ดูแลรักษาปา
ไมทําใหตองขอใชพื้นที่จํานวนมาก  เพราะเมื่อกรมปาไมอนุญาตแลวความรับผิดชอบการปองกันการ
บุกรุก  การแกไขปญหาการบุกรุกการดแูลรักษามิใหมีการตัดไมทําลายปา  จะเปนภาระหนาที่ของ 
ทบ.  ซ่ึงการดูแลรักษาตองใชงบประมาณในการตรวจสภาพปา  ทบ. มงีบประมาณจํากดัและพื้นที่ฝก
ขอใชจากกรมปาไมมีหลายจงัหวัด  รวมทั้งเมื่อเกิดขอพิพาทโตแยงสิทธิมีปญหาทางขอกฎหมายบาง
ประการ  ที่อาจทําให ทบ. เสียเปรียบได  ดังนั้นจึงควรใหหนวยขอใชตามความจําเปนเทานั้น ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๓.๔.๔ สําหรับหลักฐานทีแ่สดงวาไดรับความเหน็ชอบจากสภาตําบล หรือ อบต. 
ทองที่ที่ปานั้นตั้งอยู  สามารถดําเนินการไดหลังจาก ผบ.ทบ. ใหความเห็นชอบแลว หรืออาจจะ
จัดทํากอนแลวเสนอมายัง ทบ.  พรอมรายงานขอใชพื้นที่ตามขอ ๓.๔.๑ 
     ๓.๔.๕ กําหนดบุคคลพรอมตําแหนงเปนผูรับมอบอํานาจจาก ผบ.ทบ.  ในการยื่น
เร่ืองขอใชพื้นที่จากจังหวดั  ( ควรเปน ผบ.หนวยปกครองที่ดิน หรือ หนวยใชประโยชนก็ได ) 
     ๓.๔.๖ รายละเอียดการปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ  ใหหนวยประสานกับเจาหนาที่ที ่



รับผิดชอบเกี่ยวกับปาสงวนแหงชาติ  ในทองที่นั้นกอนทาํเรื่องเสนอมา ทบ.  เพราะพืน้ที่หนวยจะ 
ขอใชอาจเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้น ๑ และ ช้ัน ๒  ตามมติ ครม.  ที่หามการเขาใชประโยชนกเ็ปนได 
  ๓.๕ ภายหลังจากผูรับมอบอํานาจจาก ผบ.ทบ.  ไดยืน่เรือ่งขอใชพื้นทีจ่ากจังหวดัแลว   
เมื่อวันเวลาไดลวงเลยไป  หากตองการให ทบ. ชวยตดิตามในเรื่องดังกลาวใหไดแนบสําเนาเรื่อง
เดิมมาดวยโดยเฉพาะเอกสารที่ยื่นไปยังจังหวัด 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


