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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ
การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการรวบรวมและปรับปรุงแกไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ
การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อใหสวนราชการ
ผูขอและเจาหนาที่มีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน อัน นําไปสูการดําเนิน การที่รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน ดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้เรี ยกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา ดวยวิธี ปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมือง
ใชที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๓/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๐๑ เรื่อง ระเบียบ
การจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(๓) หนังสือกรมที่ดิน ที่ ๕๔๘๗/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๓ เรื่อง การปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
(๔) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๕๑๑.๒/ว ๑๘๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใชที่ดินของรัฐ
เพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
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(๕) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๒๓/ว ๓๑๐๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔
เรื่อง ซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(๖) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว ๓๘๘๔๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง
ซอ มความเขา ใจวิ ธี ปฏิ บั ติเ กี่ ยวกับ ทบวงการเมื อ งหรื อส ว นราชการใชที่ ดิ น ของรั ฐ เพื่ อ ประโยชน
ในราชการ
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การถอนสภาพ” หมายความวา การดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๘ วรรคสอง (๑)
หรือ (๒) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มีผลทําใหที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือที่ดินที่ไดมีการ
หวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองซึ่งมิไดตกเปนที่ราชพัสดุ เปลี่ยนสถานะ
หรือพนสภาพจากการเปนที่ดินนั้น ๆ เพื่อนําไปใชประโยชนอยางอื่น
“การจัด ขึ้น ทะเบียน” หมายความว า การดํา เนิ นการตามบทบั ญญั ติใ นมาตรา ๘ ทวิ
แหงประมวลกฎหมายที่ ดิน โดยการนํา ที่ดิน ของรัฐ ไปดํา เนิน การให ทบวงการเมืองใชประโยชน
ในราชการของหนวยงานนั้น ๆ โดยมิไดมีการจัดหรือแสวงหารายไดสําหรับรัฐหรือบํารุงทองถิ่น
“การจัดหาผลประโยชน” หมายความวา การดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ หรือ
๑๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยการนําที่ดินของรัฐไปจัดหรือแสวงหารายไดสําหรับรัฐหรือบํารุง
ทองถิ่นดวยวิธีการจัดทําใหที่ดิน ใชประโยชนได ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชาหรือใหเชาซื้อ
“ทบวงการเมือง” หมายถึง หนวยราชการที่มีฐ านะเปน นิติบุคคลของราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกํากับการใชที่ดินของรัฐ
“จังหวัด” หมายความวา จังหวัดซึ่งที่ดินตั้งอยู และใหหมายรวมถึงกรมที่ดิน กรณีที่ดินตั้งอยู
ในเขตกรุงเทพมหานครดวย
“อําเภอ” หมายความวา อําเภอ กิ่งอําเภอ หรือเขต ซึ่งที่ดินตั้งอยู
“สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนตําบล สภาเทศบาล
สภาเมืองพัทยา หรือสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ดินตั้งอยู
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมที่ดิน
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“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ขอ ๕ การขอดําเนินการขอถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน
ตามระเบี ย บนี้ ผู ข อต อ งเป น ทบวงการเมื อ ง และที่ ดิ น ที่ ข อต อ งเป น ที่ ดิ น ของรั ฐ ที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง และอยูในโซนหรือแผนการใชที่ดิน (Zoning) ตามที่จังหวัดกําหนดไว
เทานั้น
ขอ ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการ
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการกํากับการใชที่ดินของรัฐทุกจังหวัด ดังนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย อธิบดี เปนประธาน ผูแทนกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูแทนกรมธนารักษ
ผูอํานวยการเขตทองที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู ผูอํานวยการสํานักจัดการที่ดินของรัฐ เปนกรรมการ เจาพนักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการและเลขานุการ และหัวหนากลุมงานวิชาการที่ดิน สํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอมจังหวัด ธนารักษพื้น ที่
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งที่ดินตั้งอยู เปนกรรมการ เจาพนักงานที่ดินจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ และ
หัวหนากลุมงานวิชาการที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัด เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากลั่นกรองและกํากับการใชที่ดินของรัฐในเรื่องของการถอนสภาพ การจัดขึ้น
ทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน ใหเปน ไปตามแนวนโยบายของรัฐ โดยคํานึงถึงการใชที่ดิน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด และการอนุรักษที่ดินไวใหอนุชนรุนหลังไดใชประโยชนรวมกันในอนาคต
(๒) พิจารณาขนาด จํานวนเนื้อที่ วามีความเหมาะสมสอดคลองกับแผนงาน โครงการ และ
แผนผั ง การใช ที่ ดิ น หรื อ ไม ที่ ดิ น ที่ ข ออยู ใ นโซนหรื อ แผนการใช ที่ ดิ น ตามที่ จั ง หวั ด กํ า หนดไว
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มีขอขัดของทางดานผังเมืองหรือไม อยางไร ตลอดจนเสนอแนะ และใหความเห็นเกี่ยวกับการนําที่ดิน
ของรัฐไปดําเนินการตามระเบียบนี้
(๓) พิจารณาแกไข ปญหา ขอขัดของในการดําเนินการตามระเบียบนี้
(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็น หรือใหสงเอกสาร
หลักฐาน หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา เพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้
(๕) ปฏิบัติการอื่น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามนัยระเบียบนี้
ขอ ๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการดวยกันคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม
มติที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน หากคะแนน
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๒
การถอนสภาพ
สวนที่ ๑
ลักษณะที่ดินและการยื่นคําขอ
ขอ ๑๐ ที่ดินที่จะถอนสภาพไดตองเปนที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
ขอ ๑๑ ทบวงการเมืองใดประสงคนําที่ดินของรัฐดังกลาวไปขึ้นทะเบียน จัดหาผลประโยชน
หรือนําไปใชประโยชนอยางอื่น ใหทบวงการเมืองนั้น ๆ ยื่นหนังสือแสดงความประสงคขอถอนสภาพ
ตออธิบดี สําหรับที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตจังหวัดอื่น ใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด พรอมดวย
เอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) แผนงาน / โครงการ โดยแสดงเหตุผลความจําเปน กําหนดวัตถุประสงค วิธีดําเนินการ
งบประมาณดําเนินการ ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ
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(๒) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดิน ที่ขอ สถานที่สําคัญ และเสน ทางคมนาคม บริเวณ
ใกลเคียงโดยรอบ พรอมภาพถายรอบแปลงที่ดิน
(๓) สําเนาแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐ ลําดับชุด L7017 ของกรมแผนที่ทหาร
ทั้งแผน หมายสีแสดงตําแหนงที่ตั้งของที่ดิน
สวนที่ ๒
การดําเนินการถอนสภาพ
ขอ ๑๒ ใหจังหวัดพิจารณาตรวจสอบวาที่ดิน ดังกลาวไดถูกถอนสภาพตามกฎหมายอื่น
แลวหรือไม หากยังมิไดถูกถอนสภาพใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหอําเภอสอบสวนประวัติความเปนมาของที่ดิน และใหความเห็นประกอบการพิจารณา
วาควรใหมีการถอนสภาพหรือไม อยางไร
(๒) ใหผูขอจัดทําแผนที่ทายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ และจัดทํา
แผนผังการใชที่ดิน
(๓) ใหผูขอประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อขอความเห็นจากที่ประชุม สภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และจัดใหราษฎรผูเคยใชประโยชนแสดงความคิดเห็น
(๔) ตรวจสอบวาเปนพื้นที่ทับซอ นกับพื้น ที่ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น เชน
เขตปฏิรูปที่ดิน เขตปาไม หรือไม หากเปนที่ทับซอนดังกลาว ใหขอความเห็นหนวยงานที่มีอํานาจ
หนาที่นั้น ๆ ประกอบการพิจารณา
(๕) ใหผูขอพิจารณาจัดหาที่ดินแปลงอื่นใหใชรวมกันแทน หากปรากฏวาเปนที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชรวมกัน และพลเมืองยังใชรวมกันอยู และชี้แจงใหทราบ
วาที่ดินที่จัดใหใชแทนนั้น มีสภาพและอาณาเขตอยางไร จํานวนเนื้อที่เทาใด อยูหางจากที่ดินแปลงเดิม
มากนอยเพียงใด พรอมประสานขอความเห็นจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตพื้นที่ประกอบการพิจารณา
(๖) สงเรื่องราวใหคณะกรรมการตามขอ ๗ แลวแตกรณี พิจารณาใหความเห็น
ขอ ๑๓ การสอบสวนประวัติความเปนมาของที่ดินตามความในขอ ๑๒ (๑)
(๑) กรณีเปน ที่ดิ น สาธารณสมบัติของแผ น ดิน สําหรับ พลเมือ งใช รวมกัน การสอบสวน
ตองไดความดังนี้
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(ก) มีการสงวนหวงหามใหเปนที่ดินสําหรับใชเปนที่ใชประโยชนรวมกันหรือไม หากมีการ
สงวนหวงหาม เปนการสงวนหวงหามตามบทกฎหมายใด หวงหามไวเพื่อการใด ตั้งแตเมื่อใด
(ข) สภาพที่ดินโดยปกติทั่วไป หรือโดยธรรมชาติ มีสภาพเปนที่ใชประโยชนรวมกัน
เชน ทางบก ทางน้ํา ที่หวย ที่หนอง ที่ชายทะเล ที่ชายตลิ่ง หรือไม หากโดยสภาพของที่ดินเปนที่ใช
รวมกัน สภาพทางบกหรือทางน้ําดังกลาว เริ่มตน จากที่ใด และไปสิ้นสุดที่ใ ด ทางน้ํา หวย หนอง
ที่ชายทะเล ที่ช ายตลิ่ง ปจจุบันมีสภาพอยางไร มีการตื้นเขินหรือไม หากมีการตื้นเขิน เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติหรือโดยประการอื่น หากเปนที่ชายทะเล หรือที่ชายตลิ่ง น้ําทวมถึงอยางไร หรือไม
(ค) เปนที่ดินซึ่งมีผูอุทิศหรือบริจาคใหเปนที่ใชประโยชนรวมกันหรือไม หากมีผูอุทิศ
หรือบริจาค โดยบุคคลใด อุทิศใหใชรวมกันเพื่อการใด ตั้งแตเมื่อใด มีหลักฐานการอุทิศหรือไม อยางไร
(ง) เคยมีการใชประโยชนรวมกันมากอนหรือไม หากเคยมีการใชประโยชนรวมกันมากอน
ใชประโยชนรวมกันอยางไร ตั้งแตเมื่อใด
(จ) ปจจุบันมีการใชประโยชนรวมกัน หรือเลิกใชแลว หากเลิกใชแลว เลิกใชตั้งแต
เมื่อใด เปนการเลิกใชทั้งแปลงหรือเลิกใชบางสวน หากเลิกใชบางสวน เลิกใชสวนใด
(๒) กรณีเปนที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองใด การสอบสวน
ตองไดความวา เปน การสงวนหวงหามตามบทกฎหมายใด ของหนวยงานใด สงวนหรือหวงหาม
ไวเพื่อการใด หนวยงานนั้น ๆ ไดเคยใชประโยชน ตามที่สงวนหวงหามไวหรือไม อยางไร ปจจุบัน
พึงมีการใชประโยชนหรือเลิกใชแลวหรือไม อยางไร
ขอ ๑๔ การจั ด ทํ า แผนที่ ท า ยพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก าถอนสภาพที่ ดิ น
ตามความในขอ ๑๒ (๒) ใหผูขอประสานหนวยงานผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา เพื่อยื่นเรื่องราวขอรังวัดจัดทํา
แผนที่ตอสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาหรือสํานักงานที่ดินสวนแยก แลวแตกรณี
การจัดทําใหดําเนินการตามหลักวิชาการแผนที่ โดยมีกรอบแนวทางดังนี้
(๑) มาตราสวนและการจัดวางรูปแผนที่ ใหใชมาตราสวนหลัก ๑:๔,๐๐๐ หรือ ๑:๕๐,๐๐๐
หรือ ๑:๒๕๐,๐๐๐ อยางใดอยางหนึ่ง โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขนาดเนื้อที่ควบคูกับการจัดวาง
รูปแผนที่ ใหอยูภายในกรอบขนาดกระดาษ A ๔ เวนแตกรณีที่ดินที่มีขนาดใหญหรือเล็กจนเกินไป
จะใชมาตราสวนอื่น และ/หรือจะใชกรอบแผนที่ขนาดอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวก็ได
(๒) รูปแผนที่และรายละเอียดในแผนที่ ใหแสดงแนวเขตที่ดินที่ขอถอนสภาพจํานวนเนื้อที่
ที่ขอถอนสภาพ และแสดงเขตขางเคียงติดตอใหชัดเจน ดังนี้
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(ก) กรณีขอถอนสภาพที่ดินบางสวนใหแสดงแนวเขตที่ดินที่ขอถอนสภาพที่ดินสวนคงเหลือ
และเนื้อที่คงเหลือใหชัดเจน
(ข) กรณีที่ดินติดที่ดินของเอกชน ใหระบุวา “ที่ดินที่มีการครอบครอง” แตหากติดที่ดิน
ของรัฐ ใหระบุวา “ที่สาธารณประโยชน ที่ราชพัสดุ หรือที่รกรางวางเปลา” แลวแตกรณี พรอมชื่อเรียก
และหนังสือสําคัญ (ถามี)
(ค) กรณี ที่ดิ น ติ ดทางบกหรือ ทางน้ํา ให แ สดงเสน ทางดัง กล าวให จดกรอบแผนที่
หากเสนทางดังกลาวเปนทางแยกหรือทางตัน ใหแสดงใหปรากฏในแผนที่ดวย
(ง) กรณีที่ดินติดทางสาธารณะ ใหระบุวาเปนทางลาดยางหรือลูกรัง หากมีชื่อเฉพาะ
ใหระบุชื่อเฉพาะใหปรากฏดวย และใหระบุเพิ่มเติม วา เสนทางนั้น ๆ ไปชื่อบาน หรือตําบล หรือ
อําเภออะไรที่อยูถัดไปจากทองที่ที่ขอถอนสภาพ
(จ) กรณีที่ดิน ติดทางหลวงแผน ดิน หรือทางหลวงชนบท ใหระบุชื่อ และหมายเลข
ทางหลวงกํากับเสนทางดังกลาว และใหระบุเพิ่มเติมวาเสนทางนั้น ๆ ไปอําเภอใดที่อยูถัดไปจากอําเภอ
ที่ขอถอนสภาพ หากเสนทางนั้นไปบรรจบทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงชนบทเสนอื่นกอนถึงอําเภอ
ที่อยูถัดไป ใหระบุวาไปบรรจบทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงชนบทชื่อใด หมายเลขใด
(ฉ) ในกรอบแผนที่ภายใต ม าตราส วนที่ กําหนดไว หากมีสถานที่ สําคั ญ เชน วั ด
โรงเรียน สถานที่ราชการ ฯลฯ ใหแสดงที่ตั้งสถานที่พรอมระบุชื่อ และแสดงสัญลักษณใหปรากฏในแผนที่
(ช) ใหแสดงคาพิกัดที่ตั้งของที่ดิน ที่ขอถอนสภาพที่ขอบแผนที่ดวยคาพิกัดระบบใด
ระบบหนึ่ง คือ ระบบภูมิศาสตรหรือระบบพิกัดฉาก UTM
(ซ) จัดทําสําเนาตนรางแผนที่ รายการรังวัด (ร.ว. ๖๗) และรายการคํานวณ
(๓) กรณีขอถอนสภาพบางสวน และที่ดินที่ขอถอนสภาพมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแลว
ใหหมายสีแสดงแนวเขต ระบุจํานวนเนื้อที่ที่ขอถอนสภาพและเนื้อที่คงเหลือ ใหปรากฏในสําเนาแผนที่
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
ขอ ๑๕ การจัดทําแผนผังการใชที่ดินตามความในขอ ๑๒ (๒) ใหผูขอพิจารณาดําเนินการ
ใหสอดคลองกับแผนงาน / โครงการ ที่ปรากฏตามคําขอ โดยยึดเนื้อที่และรูปแผนที่ตามขอ ๑๔ เปนกรอบ
ในการจัด วางผั ง กํา หนดมาตราส ว นตามความเหมาะสม แสดงรายละเอี ย ดของกิ จ กรรมต า ง ๆ
และการใชพื้นที่ในแตละกิจกรรมที่ปรากฏในแผนงาน / โครงการ โดยหมายสีและแสดงเนื้อที่ใหเห็น
ขอบเขตการใชพื้นที่ใหชัดเจน
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กรณีขอถอนสภาพเพื่อนําที่ดินไปใชสรางศูนยราชการสวนภูมิภาค ใหนําแผนผังการใช ที่ดิน
ดังกลาวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดวางผังแมบทศูนยราชการเสียกอน
ขอ ๑๖ การขอความเห็นจากที่ประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และจัดใหราษฎร
ผูเคยใชประโยชน รวมแสดงความเห็นวาสมควรใหมีการถอนสภาพหรือไม อยางไร ตามขอ ๑๒ (๓)
ใหนําแผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ตลอดจนรายละเอียดอื่น เชน ขนาด จํานวนเนื้อที่ที่ขอเขาสู
การพิจารณาของสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกระบวนการรับฟงความเห็น ของราษฎรดวย
เมื่อที่ประชุมมีมติ และความเห็นของราษฎรไดขอสรุปอยางไร ใหจัดทํารายงานแสดงใหปรากฏชัดเจนดวย
ขอ ๑๗ เมื่อไดดําเนินการตามความในขอ ๑๒ แลว ใหจังหวัดตรวจสอบความถูกตอง
โดยสรุปขอเท็จจริงใหครบถวน และเสนอความเห็น พรอมเอกสารที่เกี่ยวของไปยังกรมที่ดิน
ขอ ๑๘ เมื่อกรมที่ดินไดรับเรื่องราวตามความในขอ ๑๗ แลว ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสอบถามกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบความถูกตองของที่ตั้งที่ดิน และสอบถาม
กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อพิจารณาใหความเห็นวามีขอขัดของดานผังเมืองหรือไม
(๒) กรณีที่ดินที่ขอถอนสภาพตั้งอยูในเขตจังหวัดที่คณะรัฐ มนตรีกําหนดใหเปนเมืองหลัก
ตามบัญชีทายระเบียบหมายเลข ๑ และการใชที่ดินมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนที่ตั้งหนวยราชการระดับ
จังหวัด ระดับภาค หรือศูนย แตไมรวมถึงการใชที่ดินของหนวยราชการระดับทองถิ่น สถานศึกษา
ตาง ๆ ทุกระดับ สถานพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคง ใหสงเรื่อง
ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมพิจารณาใหความเห็น
(๓) กรณีที่ดินที่ขอถอนสภาพเปนที่ดินสงวนหวงหาม ตามความในมาตรา ๒๐ (๔) แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สําหรับพลเมืองใชรวมกัน ซึ่งการถอน
สภาพ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํ า ไปจั ด ให ป ระชาชนหรื อ นํ า ไปจั ด หาผลประโยชน ให ส ง เรื่ อ งให
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติพิจารณาใหความเห็น
(๔) กรณีที่ดิน ที่ขอถอนสภาพเปน ที่สาธารณะประจําตําบลและหมูบาน ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๗๓/๒๔๘๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๔๘๖ ใหสงเรื่องใหกรมการปกครอง
พิจารณาใหความเห็น
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ขอ ๑๙ เมื่ อไดรั บแจ งยื น ยั น และไมขั ดข อ งจากหน ว ยงานตามข อ ๑๘ ดั งกลา วแล ว
ใหกรมที่ดินพิจารณายกรางพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ เสนอกระทรวงมหาดไทย
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนี้
(๑) กรณีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาพลเมืองใชรวมกันอยู
เมื่อไดจัดหาที่ดินใหพลเมืองใชรวมกันแทนแลว การถอนสภาพใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ
(๒) กรณีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาพลเมืองเลิกใชรวมกัน
แลว หรือเปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใด
ตามกฎหมายอื่น การถอนสภาพใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
(๓) กรณี เ ป น ที่ ดิ น ที่ไ ด ห วงห า มหรื อ สงวนไว ตามความต อ งการของทบวงการเมื อ งใด
ซึ่งมิไดตกเปนที่ราชพัสดุ ถาทบวงการเมืองนั้นเลิกใช หรือไมตองการสงวนหวงหามตอไป การถอนสภาพ
ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
สวนที่ ๓
การดําเนินการเมื่อไดรับการถอนสภาพแลว
ขอ ๒๐ เมื่อไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแลว ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหกรมที่ดินแจงผูขอและจังหวัดทราบ หากเปน การถอนสภาพเพื่อใหทบวงการเมือง
ใชประโยชนในราชการใหแจงกรมธนารักษทราบดวย
(๒) ใหกรมที่ดิน และจังหวัดจัดทําทะเบียนที่ดินที่ถูกถอนสภาพ ทะเบียนทบวงการเมือง
ผูไดรับการจัดขึ้นทะเบียนที่ดิน เพื่อใชประโยชนในราชการ หรือทะเบียนทบวงการเมืองผูไดรับการ
จัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามแบบทายระเบียบหมายเลข ๒ หมายเลข ๓ และหมายเลข ๔
แลวแตกรณี และลงรายการทะเบียนแตละประเภทที่เกี่ยวของใหครบถวนถูกตอง
(๓) ใหจังหวัดนํารูป แผนที่แ นบทายการถอนสภาพ ลงระวางใหปรากฏในระวางแผนที่
หรือระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศ หรือระวางภาพถายทางอากาศใหครบถวน
(๔) ใหจังหวัดปดประกาศการถอนสภาพที่ดินในที่เปดเผย ณ สํานักงานที่ดิน ที่วาการอําเภอ
หรือที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน และในบริเวณที่ดินนั้น แหงละ ๑ ฉบับ
(๕) ใหผูมีอํานาจหนาที่ดูแ ลรักษาจัดการจําหนายทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนทุกแหง
และคืนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (ถามี) ใหแกสํานักงานที่ดินจังหวัดเพื่อดําเนินการดังนี้
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(ก) กรณีมีทะเบียนที่สาธารณประโยชนใ หห มายเหตุใ นทะเบียนวา ไดถอนสภาพ
ทั้งแปลง หรือบางสวน โดยระบุเนื้อที่ที่ถอนสภาพแลว
(ข) กรณีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หากเปนการถอนสภาพทั้งแปลงเพื่อนําไปใช
ประโยชนใ นราชการ ใหจังหวัดแจงทบวงการเมืองผูใ ชประโยชนในที่ดินประสานงานกับธนารักษ
พื้นที่ ขอเปลี่ยนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหมเพื่อใหตรงกับสภาพการใชที่ดิน และใหออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงใหมได โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการนั้น
(ค) กรณีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หากเปนการถอนสภาพทั้งแปลง เพื่อนําไปใช
ประโยชนอยางอื่น ใหดําเนินการหมายเหตุ และจําหนายหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการนั้น
(ง) กรณี มี ห นั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวง หากเป น การถอนสภาพบางส ว น
ใหดําเนินการแกไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการนั้น
หมวด ๓
การจัดขึ้นทะเบียน
สวนที่ ๑
ลักษณะที่ดิน และการยื่นคําขอ
ขอ ๒๑ ที่ดินที่จะขึ้นทะเบียนตองเปนที่ดินของรัฐตามมาตรา ๘ ทวิ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
ขอ ๒๒ ทบวงการเมื องใดประสงค จะนํา ที่ดิ น ของรัฐ ตามความในข อ ๒๑ ไปจั ดขึ้ น
ทะเบียน ใหยื่นหนังสือแสดงความประสงคตออธิบดี สําหรับที่ดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขต
จังหวัดอื่น ใหยื่น ตอผูวาราชการจังหวัด พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามความในหมวด ๒ ขอ ๑๑
โดยอนุโลม
ขอ ๒๓ ที่ดิน ตามความในขอ ๑๐ เมื่อไดดําเนิน การถอนสภาพเพื่อ ใหทบวงการเมือง
ใชประโยชนในราชการ ตามความตองการของทบวงการเมืองนั้น ๆ แลว มิตองดําเนินการตามวิธีการ
จัดขึ้นทะเบียนตามความในหมวดนี้อีกแตอยางใด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๗ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มีนาคม ๒๕๕๐

สวนที่ ๒
การดําเนินการจัดขึ้นทะเบียน
ขอ ๒๔ เมื่อไดรับหนังสือแสดงความประสงคแลว ใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหอําเภอสอบสวนประวัติความเปนมาของที่ดิน และใหความเห็นประกอบการพิจารณา
วาสมควรใหทบวงการเมืองนําขึ้นทะเบียนเพื่อใชตามวัตถุประสงคหรือไม อยางไร
(๒) ใหผูขอจัดทําแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย และจัดทําแผนผังการใชที่ดิน
(๓) ใหผูขอประสานขอความเห็นจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) ประสานขอความเห็นไปยังผูบังคับการจังหวัดทหารบก หรือหนวยทหารพื้น ที่ กรณี
ไมมีจังหวัดทหารบก วามีขอขัดของทางดานยุทธศาสตร หรือไมอยางไร
(๕) ประสานไปยังสถานีพัฒนาที่ ดิน พื้น ที่ เพื่อตรวจสอบวา เปน ที่ดิน อยูใ นเขตประกาศ
จําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรหรือไม
(๖) ตรวจสอบวาเปนพื้นที่ทับซอนกับอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น เชน เขตปฏิรูปที่ดิน
เขตป าไม หรือ ไม ถา เป น ที่ ทับ ซอ นดั งกลา ว ให ขอความเห็ น หนว ยงานที่มี อํา นาจหนา ที่นั้ น ๆ
ประกอบการพิจารณา
(๗) ใหผูวาราชการจังหวัดประกาศการจัดขึ้นทะเบียนตามขอบเขตและเนื้อที่ที่รังวัดไดตาม (๒)
ใหราษฎรทราบมีกําหนด ๓๐ วัน ประกาศใหปดในที่เปดเผย ณ สํานักงานที่ดิน ที่วาการอําเภอหรือ
กิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน และในบริเวณที่ดินนั้นแหงละ ๑ ฉบับ
(๘) ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการตามขอ ๗ แลวแตกรณี พิจารณาใหความเห็น
ขอ ๒๕ การสอบสวนประวัติความเปนมาของที่ดิน ตามความในขอ ๒๔ (๑) ใหสอบสวน
ใหไดความวา เปนที่ดินของรัฐประเภทใด
(๑) กรณีเปนที่ดินรกรางวางเปลาซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง การสอบสวนใหระบุ
รายละเอียด ลักษณะทางกายภาพของที่ดินวามีสภาพอยางไร เชน ที่ราบลุม ที่ดอน ที่โลงเตียน หรือมี
สภาพเปนปาไม หากมีสภาพเปนปาไม มีตนไมขึ้นโดยกระจุกตัวอยูหนาแนน หรือกระจายตัวทั่วไป
ปจจุบันมีผูครอบครองทําประโยชนหรือไม อยางใด หากมีผูครอบครอง เปนการครอบครองที่ชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม ผูครอบครองยอมรับ หรือยินยอมออกจากที่ดินหรือไม อยางไร
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(๒) กรณีที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันซึ่งถูกถอนสภาพโดยผล
ของกฎหมายอื่น การสอบสวนใหดําเนินการตามความในขอ ๑๓ (๑) สวนการพิจารณาวา ที่ดินไดถูก
ถอนสภาพโดยผลของกฎหมายอื่นหรือไม อยางไร และกระบวนการในการขอใชที่ดินดังกลาวจะตอง
ขอความเห็นหรือความยินยอมจากหนวยงานผูกํากับดูแลอยางไร ใหพิจารณาตามบทบัญญัติหลักเกณฑ
และวิธีการที่กาํ หนดวาดวยการนั้น ๆ
ขอ ๒๖ ใหนําความในหมวด ๒ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ ขอ ๑๗ และขอ ๑๘ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๗ เมื่อกรมที่ดิน พิจารณาแลวไมมีขอขัดของ ใหพิจารณายกรางประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่องการจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ เสนอ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการตอไป
หากที่ดิ น ที่ขอจั ดขึ้น ทะเบียนเปน ที่ดิ น ที่มีการหวงห ามตามความในมาตรา ๙ (๒) แห ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ใหดําเนินการยกรางออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อถอนการหวงหาม
ในคราวเดียวกันดวย
สวนที่ ๓
การดําเนินการเมื่อไดรับการจัดขึ้นทะเบียนแลว
ขอ ๒๘ เมื่อไดดําเนินการจัดขึ้นทะเบียนแลว ใหนําความในหมวด ๒ ขอ ๒๐ (๑) (๒)
(๓) และ (๕) มาบังคับใชโดยอนุโลม
หมวด ๔
การจัดหาผลประโยชน
สวนที่ ๑
ลักษณะที่ดินและการยื่นคําขอ
ขอ ๒๙ ที่ดินที่จะนํามาจัดหาผลประโยชนไดตองเปนที่ดิน ของรัฐตามมาตรา ๑๐ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
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ขอ ๓๐ ทบวงการเมื องใดประสงค จะนํ า ที่ ดิน ของรั ฐ ตามความในข อ ๒๙ ไปจั ด หา
ผลประโยชน ใหยื่นหนังสือแสดงความประสงคตออธิบดี สําหรับที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขต
จังหวัดอื่น ใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด พรอมดวยเอกสาร หลักฐาน ตามความในหมวด ๒ ขอ ๑๑
โดยอนุโลม
ขอ ๓๑ ที่ดินตามความในขอ ๑๐ เมื่อไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ
เพื่อนําไปจัดหาผลประโยชน ตามความตองการของทบวงการเมืองนั้น ๆ แลว มิตองดําเนิน การ
ตามกระบวนการจัดหาผลประโยชนตามขอ ๓๐ และ ขอ ๓๒ ของหมวดนี้อีกแตอยางใด
สวนที่ ๒
การดําเนินการจัดหาผลประโยชน
ขอ ๓๒ ใหดําเนินการความในหมวด ๓ ขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๘)
และใหนําความในขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ ขอ ๑๗ ขอ ๑๘ และขอ ๒๕ มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๓๓ การจัดหาผลประโยชน ใหดําเนิน การจัดทําประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การมอบหมายใหทบวงการเมืองจัดหาผลประโยชน โดยระบุถึงเขตที่ดิน จํานวนเนื้อที่ดิน ชื่อทบวง
การเมือง และกิจการที่มอบหมาย รวมถึงวัตถุประสงคในการจัดหาผลประโยชนเมื่อรัฐมนตรีเห็นชอบ
แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กรณีอธิบดีเปนผูจัดหาผลประโยชน มิตองดําเนินการตามความในวรรคแรกแตอยางใด
สวนที่ ๓
วิธีการจัดหาผลประโยชน
ขอ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

๓๔ การดําเนินการจัดหาผลประโยชน มีวิธีการดําเนินการดังนี้
การจัดทําใหที่ดินใชประโยชนได
การซื้อขาย
การแลกเปลี่ยน
การใหเชา
การใหเชาซื้อ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๗ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มีนาคม ๒๕๕๐

ขอ ๓๕ การจัดหาผลประโยชนโดยการขาย การแลกเปลี่ยน และการใหเชาซื้อ ตองไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรี
ขอ ๓๖ การขายใหกระทําโดยวิธีการขายทอดตลาด เวนแต
(๑) การขายที่ดิน ในกรณีที่มีผูเชา หรือผูอาศัยในที่ดินนั้น ติดตอกัน มาไมนอยกวา ๕ ป
ใหกระทําโดยวิธีกําหนดราคาขายตามราคาตลาด และเปดโอกาสใหผูเชา ผูอาศัย รวมถึงทายาทของ
ผูเชาหรือผูอาศัย แลวแตกรณี มีโอกาสซื้อไดกอนผูอื่น เมื่อไมเปนที่ตกลงกัน จึงใหกระทําโดยวิธีขาย
ทอดตลาด หรือ
(๒) การขายที่ดินใหแกบุคคลผูมีสวนไดเสีย หรือไดชวยทําประโยชนในที่ดินนั้น ใหกระทํา
โดยวิธกี ําหนดราคา แตถาบุคคลดังกลาวหลายคนประสงคจะซื้อที่ดินแปลงเดียวกัน และไมอาจตกลง
กันได ใหกระทําโดยวิธีประกวดราคา
ขอ ๓๗ การแลกเปลี่ยนที่ดินใหแ ลกเปลี่ยนกับที่ดิน ซึ่งมีราคาใกลเคียงกัน โดยคํานึงถึง
วัตถุประสงค และประโยชนของการแลกเปลี่ยนนั้น
ขอ ๓๘ การใหเชาที่ดิน ใหกําหนดราคาเชา โดยคํานึงถึงสภาพแหงทองที่ ประกอบกับ
ทุนที่ไดลงไปในที่ดินนั้น
ในกรณีใ หเชาที่ดินสําหรับอยูอาศัย ถาผูประสงคจะเชามีหลายคนเกินกวาที่ดินที่กําหนดไว
ให พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามจํ า เป น และได รั บ ความเดื อ ดร อ นเกี่ ย วกั บ ที่ อ ยู อ าศั ย มากกว า
ไดเชากอนตามลําดับ
การใหเชาที่ ดิน สําหรับปลู กสรางอาคาร หรือถาวรวัตถุใ นเชิง พาณิช ย ให พิจารณาเสนอ
เงื่อนไขที่จะใหอาคารหรือถาวรวัตถุตกเปนของรัฐภายในกําหนดเวลาหรือไมประการใดดวย
การใหเชาที่ดินแกบุคคลผูมีสวนไดเสียหรือไดชวยทําประโยชนในที่ดินนั้น ใหกระทําโดย
วิธีการกําหนดราคาเชา แตถาบุคคลดังกลาวหลายคนประสงคจะเชาที่ดินแปลงเดียวกัน และไมอาจ
ตกลงกันได ใหกระทําโดยวิธีประกวดราคาคาเชา
ในกรณีใหเชาที่ดิน ซึ่งถูกกันออกจากที่ดิน ที่ทางราชการไมออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ถาผูขอเชาเปนผูไดครอบครองที่ดินนั้น ใหกําหนดตามอัตราคาเชาปานกลาง ที่มีการเชาอยูในทองที่นั้น
ในวันทําสัญญาเชา และมิใหมีการเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาใหแกบุคคลอื่น
ขอ ๓๙ การใหเชาซื้อที่ดิน ใหกําหนดจํานวนเงินและระยะเวลาสงใชเงินเปนคราว ๆ โดย
คํานึงถึงสภาพแหงทองที่ประกอบกับทุนที่ไดลงไปในที่ดินนั้น

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๗ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มีนาคม ๒๕๕๐

ถาผูประสงคจะเชาซื้อมีหลายคนเกินกวาที่ดิน ที่กําหนดไว ใหดําเนินการเชาซื้อโดยวิธีการ
จับฉลาก เวนแตการเชาซื้อที่ดินสําหรับอยูอาศัย ใหพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความจําเปนและไดรับ
ความเดือดรอนเกี่ยวกับที่อยูอาศัยมากกวา ไดเชาซื้อกอนตามลําดับ
ในกรณีใ ห เ ชา ซื้ อ ที่ดิ น ซึ่ ง ถู กกั น ออกจากที่ดิ น ที่ ทางราชการไม อ อกหนั งสื อ แสดงสิ ท ธิ
ในที่ ดิ น ถ า ผู ข อเช า ซื้ อ เป น ผู ไ ด ค รอบครองที่ ดิ น นั้ น ให ถื อ เอาราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย ใ นการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินในวันทําสัญญาเชาซื้อ เปนราคาใหเชาซื้อ การชําระคาเชาซื้อ
จะแบงเปนกี่งวด แตละงวดจะชําระเปนรายป หรือหลายปตองวดก็ได แตตองชําระใหเสร็จสิ้นภายใน
ยี่สิบป
สวนที่ ๔
การดําเนินการเมื่อไดรับอนุมัติใหจัดหาผลประโยชนแลว
ขอ ๔๐ เมื่อไดรับอนุมัติใหมีการจัดหาผลประโยชนแลว ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหนําความในหมวด ๒ ขอ ๒๐ มาบังคับใชโดยอนุโลม
(๒) ใหทบวงการเมืองผูจัดหาผลประโยชนประกาศวัตถุประสงคที่จะดําเนิน การ วิธีการ
และรายละเอี ย ด ให ร าษฎรทราบล ว งหน า ไม น อ ยกว า ๓๐ วั น ประกาศให ป ด ไว ใ นที่ เ ป ด เผย
ณ สํานักงานที่ดิน ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน และในบริเวณที่ดินนั้น แหงละ ๑ ฉบับ
(๓) ผลประโยชนที่จัดเก็บไดจากที่ดินรายใด ใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู กรณีอธิบดีเปนผูจัดหาผลประโยชน ใหนําผลประโยชนที่จัดเก็บไดสงเปนรายไดของรัฐ
(๔) ใหทบวงการเมืองผูจัดหาผลประโยชนจัดทํารายงานแสดงผลงานและรายรับรายจาย
ในรอบปหนึ่ง ๆ เสนอกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในเดือนมกราคมของทุกป
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๔๑ บรรดาคาใชจายอันเนื่องมาจากการดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหทบวงการเมือง
ผูขอเปนผูรับผิดชอบ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๗ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มีนาคม ๒๕๕๐

บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๒ บรรดาคําขอใดซึ่งอยูในระหวางดําเนินการกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการ
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อารีย วงศอารยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หมายเลข 1
บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เปนเมืองหลัก
ลําดับที่
ศักยภาพของเมือง
1 เมืองหลัก หรือ เมืองศูนยกลางความเจริญ

รายชื่อจังหวัด
(1) กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

2

เมืองหลักเรงรัด

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

เชียงใหม
ชลบุรี
ขอนแกน
สงขลา - หาดใหญ
นครราชสีมา

3

เมืองหลักอันดับรอง หรือ เมืองศูนยกลาง
ความเจริญในภูมิภาค

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
กระบี่
พังงา
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
เพชรบุรี
กาญจนบุรี
ราชบุรี
เชียงราย
ลําปาง
พิษณุโลก
นครสวรรค
อุบลราชธานี
อุดรธานี
รอยเอ็ด
สุรินทร

4

เมืองอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี

(25) มุกดาหาร

หมายเลข 2
ทะเบียนที่ดินที่ถูกถอนสภาพ
(1)
ลําดับที่

(2)
ที่ดินที่ถูกถอนสภาพ
ตําบล
(1) สถานะเดิมของที่ดิน
............................................
(2) สภาพการใชประโยชน
...........................................
(3) จํานวนเนื้อที่
......... ไร ...... งาน .......... ตารางวา
(4) หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
เลขที่ .........................

(3)
ที่ตั้งของที่ดิน
อําเภอ

จังหวัด

(4)
(5)
เนื้อที่ขอถอนสภาพ
วัตถุประสงค
ไร
งาน ตารางวา ในการถอนสภาพ

(6)
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เลม ตอน วัน เดือน ป

(7)
หมายเหตุ

ขอแนะนําในการลงรายละเอียดในตารางขอมูลทะเบียนที่ดินที่ถูกถอนสภาพ
(1) ใหลงรายละเอียด ลําดับที่ เรียงตามลําดับกอนหลังของทีด่ ินที่ถกู ถอนสภาพ
(2) ใหลงรายละเอียดทีด่ ินทีถ่ ูกถอนสภาพ วา สถานะเดิมกอนถูกถอนสภาพเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ประเภทใด เชน เปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือเปนที่หวงหาม หรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมือง ใชประโยชนอยางใด เชน
เปนที่เลีย้ งสัตว มีหลักฐานอยางใด เชน ทะเบียนที่สาธารณะ เลขที่ใด หรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่เทาใด เนื้อที่เดิมเทาใด เปนตน
(3) ใหลงรายละเอียดทีต่ ั้งของที่ดนิ ที่ถกู ถอนสภาพ วา ตั้งอยูทอ งที่ ตําบล อําเภอ จังหวัดใด
(4) ใหลงรายละเอียดจํานวนเนื้อทีท่ ี่ดินที่ถูกถอนสภาพ วา มีเนื้อที่ จํานวนกี่ ไร – งาน – ตารางวา
(5) ใหลงรายละเอียดวัตถุประสงคในการถอนสภาพ วา นําไปใชเพื่อกิจการใด เชน นําไปใชประโยชนในราชการ นําไปจัดหาผลประโยชน เปนตน
(6) ใหลงรายละเอียด วา ที่ดนิ ที่ไดถกู ถอนสภาพโดยพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกา นําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ตอน วันเดือนป ใด
(7) ใหลงรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ ห็นวา เปนประโยชนตอการนําไปใชเพื่อการอางอิง

หมายเลข 3
ทะเบียนทบวงการเมืองผูไดรับการจัดขึ้นทะเบียนที่ดินเพื่อใชประโยชนในราชการ
(1)
(2)
ลําดับ ชื่อทบวงการเมือง
ที่
ผูใช

(3)
ที่ตั้งของที่ดิน
ตําบล
อําเภอ จังหวัด

ไร

(4)
เนื้อที่
งาน ตารางวา

(5)
วัตถุประสงค
ในการใช

(6)
(7)
(8)
สถานะเดิม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ของที่ดิน
วัน เดือน ป
เลม ตอน วัน เดือน ป

(9)
หมายเหตุ

ขอแนะนําในการลงรายละเอียดในตารางขอมูลทะเบียนทบวงการเมืองผูไดรับการจัดขึ้นทะเบียนที่ดินเพือ่ ใชประโยชนในราชการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ใหลงรายละเอียด ลําดับที่ เรียงตามลําดับกอนหลังของทีด่ ินที่ไดดําเนินการจัดใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ
ใหลงรายละเอียดชื่อทบวงการเมืองผูขอใช
ใหลงรายละเอียดทีต่ ั้งของที่ดนิ ที่ไดดําเนินการจัดใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการวาตั้งอยูทองที่ ตําบล อําเภอ จังหวัดใด
ใหลงรายละเอียดจํานวนเนื้อทีท่ ี่ดินที่ไดดําเนินการจัดใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ วา มีเนื้อทีจ่ ํานวนกี่ ไร – งาน – ตารางวา
ใหลงรายละเอียดวัตถุประสงคในการใช วา นําทีด่ ินไปใชเพื่อประโยชนในราชการอยางใดบาง เชน ใชเปนที่ตงั้ สํานักงาน สรางบานพัก เปนตน
ใหลงรายละเอียดสถานะเดิมของที่ดิน วา ทีด่ ินทีน่ ํามาจัดใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการเดิม เปนที่ดนิ ของรัฐประเภทใด เชน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนทีห่ วงหามหรือสงวนไว ตามความตองการของงทบวงการเมือง หรือเปนที่ดนิ
รกรางวางเปลา
(7) ใหลงรายละเอียด วา กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดขึ้นทะเบียนเพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ เมือ่ วันเดือนปใด
(8) ใหลงรายละเอียด วา ไดมีการนําประกาศการจัดขึ้นทะเบียนเพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ตอน วันเดือนปใด หรือกรณีไมมีประกาศการจัดขึน้ ทะเบียน แตไดมีการถอนสภาพเพื่อนําทีด่ ินไปจัดใชประโยชนในราชการ
การถอนสภาพดังกลาวไดมีการนําพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ตอน วันเดือนปใด
(9) ใหลงรายละเอียดอืน่ ๆ ที่เห็นวา เปนประโยชนตอการนําไปใชเพื่อการอางอิง

หมายเลข 4
ทะเบียนทบวงการเมืองผูไดรับการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ
(1)
(2)
ลําดับ ชื่อทบวงการเมือง
ที่ ผูจัดหาผลประโยชน

(3)
ที่ตั้งของที่ดิน
ตําบล
อําเภอ จังหวัด

ไร

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
เนื้อที่
วิธีการ
สถานะเดิม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
งาน ตารางวา จัดหาผลประโยชน ของที่ดิน
วัน เดือน ป
เลม ตอน วัน เดือน ป

(9)
หมายเหตุ

ขอแนะนําในการลงรายละเอียดในตารางขอมูลทะเบียนทบวงการเมืองผูไดรับการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ใหลงรายละเอียด ลําดับที่ เรียงตามลําดับกอนหลังของที่ดินที่ไดนํามาดําเนินการจัดหาผลประโยชน
ใหลงรายละเอียดชื่อทบวงการเมือง ผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดหาผลประโยชน
ใหลงรายละเอียดทีต่ ั้งของที่ดนิ ของที่ดินที่นํามาดําเนินการจัดหาผลประโยชน วา ตั้งอยูท องที่ ตําบล อําเภอ จังหวัดใด
ใหลงรายละเอียดจํานวนเนื้อทีท่ ี่ดินที่ไดรับมอบหมายใหนาํ มาจัดหาผลประโยชน วา มีเนื้อที่จํานวนกี่ ไร – งาน – ตารางวา
ใหลงรายละเอียดวิธีการจัดหาผลประโยชนที่ไดรับมอบหมาย วา ดําเนินการโดยวิธีใด เชน การขาย แลกเปลีย่ น ใหเชา หรือใหเชาซื้อ เปนตน
ใหลงรายละเอียดสถานะเดิมของที่ดิน วา ทีด่ ินทีน่ ํามาจัดหาผลประโยชนเดิมเปนที่ดนิ ของรัฐประเภทใด เชน เปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนที่หวงหามหรือสงวนไว ตามความตองการของทบวงการเมือง หรือเปนที่ดินรกรางวางเปลา
(7) ใหลงรายละเอียด วา กระทรวงมหาดไทยไดประกาศมอบหมายใหมีการจัดหาผลประโยชน วันเดือนปใด
(8) ใหลงรายละเอียด วา ไดมีการนําประกาศการมอบหมายใหมีการจัดหาผลประโยชน ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ตอน
วันเดือนปใด หรือกรณีไมมีประกาศมอบหมาย แตไดมีการถอนสภาพสภาพเพื่อนําที่ดินไปจัดหาผลประโยชน การถอนสภาพดังกลาว
ไดมีการนําพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ตอน วันเดือนปใด
(9) ใหลงรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ ห็นวาจําเปนตองนําไปใชเพื่อการอางอิง

