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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ 

การจัดข้ึนทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการรวบรวมและปรับปรุงแกไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ  
การจัดข้ึนทะเบียน  และการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ  ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  เพื่อใหสวนราชการ
ผูขอและเจาหนาที่มีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน  อันนําไปสูการดําเนินการที่รวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ   
ถอนสภาพ  การจัดข้ึนทะเบียน  และการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ  ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมือง 

ใชที่ดินของรัฐ  เพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
(๒) คําส่ังกระทรวงมหาดไทย  ที่  ๑๙๓/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๐๑  เร่ือง  ระเบียบ 

การจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
(๓) หนังสือกรมที่ดิน  ที่  ๕๔๘๗/๒๕๐๓  ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๐๓  เร่ือง  การปฏิบติั

เกี่ยวกับที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 
(๔) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  ๐๕๑๑.๒/ว  ๑๘๔  ลงวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๔๖  

เร่ือง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใชที่ดินของรัฐ  
เพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
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(๕) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  ๐๗๒๓/ว  ๓๑๐๕  ลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๔๔  
เร่ือง  ซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

(๖) หนังสือกรมที่ดิน  ที่  มท  ๐๕๑๑.๓/ว  ๓๘๘๔๑  ลงวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๔๘  เร่ือง  
ซอมความเขาใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือสวนราชการใชที่ ดินของรัฐเพื่อประโยชน 
ในราชการ   

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การถอนสภาพ”  หมายความวา  การดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา  ๘  วรรคสอง  (๑)  

หรือ  (๒)  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  ที่มีผลทําใหที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือที่ดินที่ไดมีการ
หวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองซ่ึงมิไดตกเปนที่ราชพัสดุ  เปลี่ยนสถานะ
หรือพนสภาพจากการเปนที่ดินนั้น  ๆ  เพื่อนําไปใชประโยชนอยางอื่น 

“การจัดข้ึนทะเบียน”  หมายความวา  การดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา  ๘  ทวิ   
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  โดยการนําที่ดินของรัฐไปดําเนินการใหทบวงการเมืองใชประโยชน 
ในราชการของหนวยงานนั้น  ๆ  โดยมิไดมีการจัดหรือแสวงหารายไดสําหรับรัฐหรือบํารุงทองถิ่น 

“การจัดหาผลประโยชน”  หมายความวา  การดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา  ๑๐  หรือ  
๑๑  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  โดยการนําที่ดินของรัฐไปจัดหรือแสวงหารายไดสําหรับรัฐหรือบํารุง
ทองถิ่นดวยวิธีการจัดทําใหที่ดิน  ใชประโยชนได  ซ้ือขาย  แลกเปลี่ยน  ใหเชาหรือใหเชาซ้ือ 

“ทบวงการเมือง”  หมายถึง  หนวยราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนกลาง  
ราชการสวนภูมิภาค  หรือราชการสวนทองถิ่น   

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกํากับการใชที่ดินของรัฐ 
“จังหวัด”  หมายความวา  จังหวัดซ่ึงที่ดินต้ังอยู  และใหหมายรวมถึงกรมที่ดิน  กรณีที่ดินต้ังอยู

ในเขตกรุงเทพมหานครดวย 
“อําเภอ”  หมายความวา  อําเภอ  ก่ิงอําเภอ  หรือเขต  ซ่ึงที่ดินต้ังอยู   
“สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  สภาองคการบริหารสวนตําบล  สภาเทศบาล  

สภาเมืองพัทยา  หรือสภากรุงเทพมหานคร  ซ่ึงที่ดินต้ังอยู 
“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมที่ดิน 
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“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ขอ ๕ การขอดําเนินการขอถอนสภาพ  การจัดข้ึนทะเบียน  และการจัดหาผลประโยชน   

ตามระเบียบนี้   ผูขอตองเปนทบวงการเมือง   และที่ ดินที่ขอตองเปนที่ ดินของรัฐที่อยูในพื้นที่ 
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  และอยูในโซนหรือแผนการใชที่ดิน  (Zoning)  ตามที่จังหวัดกําหนดไว
เทานั้น   

ขอ ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ  และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการ 

 
 

ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการกํากับการใชที่ดินของรัฐทุกจังหวัด  ดังนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย  อธิบดี  เปนประธาน  ผูแทนกรมโยธาธิการ   

และผังเมือง  ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ผูแทนกรมธนารักษ  
ผูอํานวยการเขตทองที่ซ่ึงที่ดินต้ังอยู  ผูอํานวยการสํานักจัดการที่ดินของรัฐ  เปนกรรมการ  เจาพนักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร  เปนกรรมการและเลขานุการ  และหัวหนากลุมงานวิชาการที่ดิน  สํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ประกอบดวย  ผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการ  โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด  ปฏิรูปที่ดินจังหวัด  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด  ธนารักษพื้นที่  
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ซ่ึงที่ดินต้ังอยู  ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ซ่ึงที่ดินต้ังอยู  เปนกรรมการ  เจาพนักงานที่ดินจังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ  และ
หัวหนากลุมงานวิชาการที่ดิน  สํานักงานที่ดินจังหวัด  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณากลั่นกรองและกํากับการใชที่ดินของรัฐในเร่ืองของการถอนสภาพ  การจัดข้ึน

ทะเบียน  และการจัดหาผลประโยชน  ใหเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐ  โดยคํานึงถึงการใชที่ดิน   
ใหเกิดประโยชนสูงสุด  และการอนุรักษที่ดินไวใหอนุชนรุนหลังไดใชประโยชนรวมกันในอนาคต 

(๒) พิจารณาขนาด  จํานวนเนื้อที่  วามีความเหมาะสมสอดคลองกับแผนงาน  โครงการ  และ
แผนผังการใชที่ ดินหรือไม  ที่ดินที่ขออยูในโซนหรือแผนการใชที่ ดินตามที่ จังหวัดกําหนดไว   
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มีขอขัดของทางดานผังเมืองหรือไม  อยางไร  ตลอดจนเสนอแนะ  และใหความเห็นเกี่ยวกับการนําที่ดิน
ของรัฐไปดําเนินการตามระเบียบนี้ 

(๓) พิจารณาแกไข  ปญหา  ขอขัดของในการดําเนินการตามระเบียบนี้ 
(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใด  ๆ  มาชี้แจงขอเท็จจริง  หรือแสดงความเห็น  หรือใหสงเอกสาร

หลักฐาน  หรือส่ิงอื่นที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา  เพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้ 
(๕) ปฏิบัติการอื่น  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามนัยระเบียบนี้ 
ขอ ๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงเปนองคประชุม  ถาในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม  
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการดวยกันคนหนึ่งเปนประธาน 
ในที่ประชุม 

มติที่ประชุม  ใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  หากคะแนน
เทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

 

หมวด  ๒ 
การถอนสภาพ 

 
 

สวนที่  ๑ 
ลักษณะที่ดินและการย่ืนคําขอ 

 
 

ขอ ๑๐ ที่ดินที่จะถอนสภาพไดตองเปนที่ดินของรัฐ  ตามมาตรา  ๘  แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน   

ขอ ๑๑ ทบวงการเมืองใดประสงคนําที่ดินของรัฐดังกลาวไปขึ้นทะเบียน  จัดหาผลประโยชน  
หรือนําไปใชประโยชนอยางอื่น  ใหทบวงการเมืองนั้น  ๆ  ย่ืนหนังสือแสดงความประสงคขอถอนสภาพ
ตออธิบดี  สําหรับที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร  ในเขตจังหวัดอื่น  ใหย่ืนตอผูวาราชการจังหวัด  พรอมดวย
เอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) แผนงาน / โครงการ  โดยแสดงเหตุผลความจําเปน  กําหนดวัตถุประสงค  วิธีดําเนินการ  
งบประมาณดําเนินการ  ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมตาง  ๆ   
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(๒) แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของที่ดินที่ขอ  สถานที่สําคัญ  และเสนทางคมนาคม  บริเวณ
ใกลเคียงโดยรอบ  พรอมภาพถายรอบแปลงที่ดิน 

(๓) สําเนาแผนที่ภูมิประเทศ  มาตราสวน  ๑:๕๐,๐๐๐  ลําดับชุด  L7017  ของกรมแผนที่ทหาร
ทั้งแผน  หมายสีแสดงตําแหนงที่ต้ังของที่ดิน   

 

สวนที่  ๒ 
การดําเนินการถอนสภาพ 

 
 

ขอ ๑๒ ใหจังหวัดพิจารณาตรวจสอบวาที่ดินดังกลาวไดถูกถอนสภาพตามกฎหมายอื่น 
แลวหรือไม  หากยังมิไดถูกถอนสภาพใหดําเนินการดังตอไปนี้   

(๑) ใหอําเภอสอบสวนประวัติความเปนมาของที่ดิน  และใหความเห็นประกอบการพิจารณา  
วาควรใหมีการถอนสภาพหรือไม  อยางไร 

(๒) ใหผูขอจัดทําแผนที่ทายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ  และจัดทํา
แผนผังการใชที่ดิน 

(๓) ใหผูขอประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อขอความเห็นจากที่ประชุม  สภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  และจัดใหราษฎรผูเคยใชประโยชนแสดงความคิดเห็น   

(๔) ตรวจสอบวาเปนพื้นที่ทับซอนกับพื้นที่ซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น  เชน  
เขตปฏิรูปที่ดิน  เขตปาไม  หรือไม  หากเปนที่ทับซอนดังกลาว  ใหขอความเห็นหนวยงานที่มีอํานาจ
หนาที่นั้น  ๆ  ประกอบการพิจารณา 

(๕) ใหผูขอพิจารณาจัดหาที่ดินแปลงอื่นใหใชรวมกันแทน  หากปรากฏวาเปนที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชรวมกัน  และพลเมืองยังใชรวมกันอยู  และชี้แจงใหทราบ
วาที่ดินที่จัดใหใชแทนนั้น  มีสภาพและอาณาเขตอยางไร  จํานวนเนื้อที่เทาใด  อยูหางจากที่ดินแปลงเดิม  
มากนอยเพียงใด  พรอมประสานขอความเห็นจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตพื้นที่ประกอบการพิจารณา 

(๖) สงเร่ืองราวใหคณะกรรมการตามขอ  ๗  แลวแตกรณี  พิจารณาใหความเห็น 
ขอ ๑๓ การสอบสวนประวัติความเปนมาของที่ดินตามความในขอ  ๑๒  (๑)   
(๑) กรณีเปนที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  การสอบสวน 

ตองไดความดังนี้   



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 (ก) มีการสงวนหวงหามใหเปนที่ดินสําหรับใชเปนที่ใชประโยชนรวมกันหรือไม  หากมีการ
สงวนหวงหาม  เปนการสงวนหวงหามตามบทกฎหมายใด  หวงหามไวเพื่อการใด  ต้ังแตเมื่อใด 

 (ข) สภาพที่ดินโดยปกติทั่วไป  หรือโดยธรรมชาติ  มีสภาพเปนที่ใชประโยชนรวมกัน  
เชน  ทางบก  ทางน้ํา  ที่หวย  ที่หนอง  ที่ชายทะเล  ที่ชายตลิ่ง  หรือไม  หากโดยสภาพของที่ดินเปนที่ใช
รวมกัน  สภาพทางบกหรือทางน้ําดังกลาว  เร่ิมตนจากที่ใด  และไปสิ้นสุดที่ใด  ทางน้ํา  หวย  หนอง   
ที่ชายทะเล  ที่ชายตลิ่ง  ปจจุบันมีสภาพอยางไร  มีการต้ืนเขินหรือไม  หากมีการต้ืนเขิน  เกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติหรือโดยประการอื่น  หากเปนที่ชายทะเล  หรือที่ชายตลิ่ง  น้ําทวมถึงอยางไร  หรือไม 

 (ค) เปนที่ดินซ่ึงมีผูอุทิศหรือบริจาคใหเปนที่ใชประโยชนรวมกันหรือไม  หากมีผูอุทิศ
หรือบริจาค  โดยบุคคลใด  อุทิศใหใชรวมกันเพื่อการใด  ต้ังแตเมื่อใด  มีหลักฐานการอุทิศหรือไม  อยางไร 

 (ง) เคยมีการใชประโยชนรวมกันมากอนหรือไม  หากเคยมีการใชประโยชนรวมกันมากอน  
ใชประโยชนรวมกันอยางไร  ต้ังแตเมื่อใด 

 (จ) ปจจุบันมีการใชประโยชนรวมกัน  หรือเลิกใชแลว  หากเลิกใชแลว  เลิกใชต้ังแต
เมื่อใด  เปนการเลิกใชทั้งแปลงหรือเลิกใชบางสวน  หากเลิกใชบางสวน  เลิกใชสวนใด 

(๒) กรณีเปนที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองใด  การสอบสวน
ตองไดความวา  เปนการสงวนหวงหามตามบทกฎหมายใด  ของหนวยงานใด  สงวนหรือหวงหาม   
ไวเพื่อการใด  หนวยงานนั้น  ๆ  ไดเคยใชประโยชน  ตามที่สงวนหวงหามไวหรือไม  อยางไร  ปจจุบัน
พึงมีการใชประโยชนหรือเลิกใชแลวหรือไม  อยางไร 

ขอ ๑๔ การจัดทําแผนที่ทายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ ดิน   
ตามความในขอ  ๑๒  (๒)  ใหผูขอประสานหนวยงานผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา  เพื่อย่ืนเร่ืองราวขอรังวัดจัดทาํ
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   



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 (ก) กรณีขอถอนสภาพที่ดินบางสวนใหแสดงแนวเขตที่ดินที่ขอถอนสภาพที่ดินสวนคงเหลือ  
และเนื้อที่คงเหลือใหชัดเจน   

 (ข) กรณีที่ดินติดที่ดินของเอกชน  ใหระบุวา  “ที่ดินที่มีการครอบครอง”  แตหากติดที่ดิน
ของรัฐ  ใหระบุวา  “ที่สาธารณประโยชน  ที่ราชพัสดุ  หรือที่รกรางวางเปลา”  แลวแตกรณี  พรอมชื่อเรียก
และหนังสือสําคัญ  (ถามี) 

 (ค) กรณีที่ดินติดทางบกหรือทางน้ํา  ใหแสดงเสนทางดังกลาวใหจดกรอบแผนที่   
หากเสนทางดังกลาวเปนทางแยกหรือทางตัน  ใหแสดงใหปรากฏในแผนที่ดวย 

 (ง) กรณีที่ดินติดทางสาธารณะ  ใหระบุวาเปนทางลาดยางหรือลูกรัง  หากมีชื่อเฉพาะ  
ใหระบุชื่อเฉพาะใหปรากฏดวย  และใหระบุเพิ่มเติมวา  เสนทางนั้น  ๆ  ไปชื่อบาน  หรือตําบล  หรือ
อําเภออะไรที่อยูถัดไปจากทองที่ที่ขอถอนสภาพ 

 (จ) กรณีที่ดินติดทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงชนบท  ใหระบุชื่อ  และหมายเลข  
ทางหลวงกํากับเสนทางดังกลาว  และใหระบุเพิ่มเติมวาเสนทางนั้น  ๆ  ไปอําเภอใดที่อยูถัดไปจากอําเภอ  
ที่ขอถอนสภาพ  หากเสนทางนั้นไปบรรจบทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงชนบทเสนอื่นกอนถึงอําเภอ
ที่อยูถัดไป  ใหระบุวาไปบรรจบทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงชนบทชื่อใด  หมายเลขใด 

 (ฉ) ในกรอบแผนที่ภายใตมาตราสวนที่กําหนดไว  หากมีสถานที่สําคัญ  เชน  วัด  
โรงเรียน  สถานที่ราชการ  ฯลฯ  ใหแสดงที่ต้ังสถานที่พรอมระบุชื่อ  และแสดงสัญลักษณใหปรากฏในแผนที่ 

 (ช) ใหแสดงคาพิกัดที่ต้ังของที่ดินที่ขอถอนสภาพที่ขอบแผนที่ดวยคาพิกัดระบบใด
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
ในการจัดวางผัง  กําหนดมาตราสวนตามความเหมาะสม  แสดงรายละเอียดของกิจกรรมตาง  ๆ   
และการใชพื้นที่ในแตละกจิกรรมที่ปรากฏในแผนงาน / โครงการ  โดยหมายสีและแสดงเนื้อที่ใหเห็น
ขอบเขตการใชพื้นที่ใหชัดเจน   



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

กรณีขอถอนสภาพเพื่อนําที่ดินไปใชสรางศูนยราชการสวนภูมิภาค  ใหนําแผนผังการใช  ที่ดิน
ดังกลาวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดวางผังแมบทศูนยราชการเสียกอน 

ขอ ๑๖ การขอความเห็นจากที่ประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และจัดใหราษฎร 
ผูเคยใชประโยชน  รวมแสดงความเห็นวาสมควรใหมีการถอนสภาพหรือไม  อยางไร  ตามขอ  ๑๒  (๓)  
ใหนําแผนงาน  โครงการ  วัตถุประสงค  ตลอดจนรายละเอียดอื่น  เชน  ขนาด  จํานวนเนื้อที่ที่ขอเขาสู
การพิจารณาของสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และกระบวนการรับฟงความเห็นของราษฎรดวย   
เมื่อที่ประชุมมีมติ  และความเห็นของราษฎรไดขอสรุปอยางไร  ใหจัดทํารายงานแสดงใหปรากฏชัดเจนดวย   

ขอ ๑๗ เมื่อไดดําเนินการตามความในขอ  ๑๒  แลว  ใหจังหวัดตรวจสอบความถูกตอง  
โดยสรุปขอเท็จจริงใหครบถวน  และเสนอความเห็น  พรอมเอกสารที่เกี่ยวของไปยังกรมที่ดิน 

ขอ ๑๘ เมื่อกรมที่ดินไดรับเร่ืองราวตามความในขอ  ๑๗  แลว  ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ใหสอบถามกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบความถูกตองของที่ต้ังที่ดิน  และสอบถาม

กรมโยธาธิการและผังเมือง  เพื่อพิจารณาใหความเห็นวามีขอขัดของดานผังเมืองหรือไม 
(๒) กรณีที่ดินที่ขอถอนสภาพต้ังอยูในเขตจังหวัดที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนเมืองหลัก  

ตามบัญชีทายระเบียบหมายเลข  ๑  และการใชที่ดินมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนที่ต้ังหนวยราชการระดับ
จังหวัด  ระดับภาค  หรือศูนย  แตไมรวมถึงการใชที่ดินของหนวยราชการระดับทองถิ่น  สถานศึกษา 
ตาง  ๆ  ทุกระดับ  สถานพยาบาล  โรงพยาบาลของรัฐ  และหนวยงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคง  ใหสงเร่ือง
ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
ส่ิงแวดลอมพิจารณาใหความเห็น   

(๓) กรณีที่ดินที่ขอถอนสภาพเปนที่ดินสงวนหวงหาม  ตามความในมาตรา  ๒๐  (๔)  แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน  หรือเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  ซ่ึงการถอน
สภาพ   มีวัตถุประสงค เพื่อนําไปจัดใหประชาชนหรือนําไปจัดหาผลประโยชน  ใหสงเร่ืองให
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติพิจารณาใหความเห็น   

(๔) กรณีที่ดินที่ขอถอนสภาพเปนที่สาธารณะประจําตําบลและหมูบาน  ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  ๔๗๓/๒๔๘๖  ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๔๘๖  ใหสงเร่ืองใหกรมการปกครอง
พิจารณาใหความเห็น 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๑๙ เมื่อไดรับแจงยืนยัน  และไมขัดของจากหนวยงานตามขอ  ๑๘  ดังกลาวแลว   
ใหกรมที่ดินพิจารณายกรางพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ  เสนอกระทรวงมหาดไทย  
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  ดังนี้ 

(๑) กรณีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  ถาพลเมืองใชรวมกันอยู  
เมื่อไดจัดหาที่ดินใหพลเมืองใชรวมกันแทนแลว  การถอนสภาพใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ 

(๒) กรณีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  ถาพลเมืองเลิกใชรวมกัน
แลว  หรือเปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  และมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใด
ตามกฎหมายอื่น  การถอนสภาพใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๓) กรณีเปนที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองใด   
ซ่ึงมิไดตกเปนที่ราชพัสดุ  ถาทบวงการเมืองนั้นเลิกใช  หรือไมตองการสงวนหวงหามตอไป  การถอนสภาพ
ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

 

สวนที่  ๓ 
การดําเนินการเมื่อไดรับการถอนสภาพแลว 

 
 

ขอ ๒๐ เมื่อไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแลว  ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ใหกรมที่ดินแจงผูขอและจังหวัดทราบ  หากเปนการถอนสภาพเพื่อใหทบวงการเมือง 

ใชประโยชนในราชการใหแจงกรมธนารักษทราบดวย 
(๒) ใหกรมที่ดินและจังหวัดจัดทําทะเบียนที่ดินที่ถูกถอนสภาพ  ทะเบียนทบวงการเมือง   

ผูไดรับการจัดข้ึนทะเบียนที่ดินเพื่อใชประโยชนในราชการ  หรือทะเบียนทบวงการเมืองผูไดรับการ
จัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ  ตามแบบทายระเบียบหมายเลข  ๒  หมายเลข  ๓  และหมายเลข  ๔  
แลวแตกรณี  และลงรายการทะเบียนแตละประเภทที่เกี่ยวของใหครบถวนถูกตอง 

(๓) ใหจังหวัดนํารูปแผนที่แนบทายการถอนสภาพ  ลงระวางใหปรากฏในระวางแผนที่   
หรือระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศ  หรือระวางภาพถายทางอากาศใหครบถวน 

(๔) ใหจังหวัดปดประกาศการถอนสภาพที่ดินในที่เปดเผย  ณ  สํานักงานที่ดิน  ที่วาการอําเภอ
หรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  และในบริเวณที่ดินนั้น  แหงละ  ๑  ฉบับ 

(๕) ใหผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาจัดการจําหนายทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนทุกแหง  
และคืนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  (ถามี)  ใหแกสํานักงานที่ดินจังหวัดเพื่อดําเนินการดังนี้   



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 (ก) กรณีมีทะเบียนที่สาธารณประโยชนใหหมายเหตุในทะเบียนวา  ไดถอนสภาพ 
ทั้งแปลง  หรือบางสวน  โดยระบุเนื้อที่ที่ถอนสภาพแลว 

 (ข) กรณีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  หากเปนการถอนสภาพทั้งแปลงเพื่อนําไปใช
ประโยชนในราชการ  ใหจังหวัดแจงทบวงการเมืองผูใชประโยชนในที่ดินประสานงานกับธนารักษ
พื้นที่  ขอเปลี่ยนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหมเพื่อใหตรงกับสภาพการใชที่ดิน  และใหออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงใหมได  โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน  วาดวยการนั้น   

 (ค) กรณีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  หากเปนการถอนสภาพทั้งแปลง  เพื่อนําไปใช
ประโยชนอยางอื่น  ใหดําเนินการหมายเหตุ  และจําหนายหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการนั้น 

 (ง) กรณีมีหนัง สือ สําคัญสําหรับที่หลวง   หาก เปนการถอนสภาพบางส วน   
ใหดําเนินการแกไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน  วาดวยการนั้น 

 

หมวด  ๓ 
การจัดข้ึนทะเบียน 

 
 

สวนที่  ๑ 
ลักษณะที่ดิน  และการย่ืนคําขอ 

 
 

ขอ ๒๑ ที่ดินที่จะข้ึนทะเบียนตองเปนที่ดินของรัฐตามมาตรา  ๘  ทวิ  แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน   

ขอ ๒๒ ทบวงการเมืองใดประสงคจะนําที่ดินของรัฐตามความในขอ  ๒๑  ไปจัดข้ึน
ทะเบียน  ใหย่ืนหนังสือแสดงความประสงคตออธิบดี  สําหรับที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร  ในเขต
จังหวัดอื่น  ใหย่ืนตอผูวาราชการจังหวัด  พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามความในหมวด  ๒  ขอ  ๑๑  
โดยอนุโลม   

ขอ ๒๓ ที่ดินตามความในขอ  ๑๐  เมื่อไดดําเนินการถอนสภาพเพื่อใหทบวงการเมือง   
ใชประโยชนในราชการ  ตามความตองการของทบวงการเมืองนั้น  ๆ  แลว  มิตองดําเนินการตามวิธีการ  
จัดข้ึนทะเบียนตามความในหมวดนี้อีกแตอยางใด 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

สวนที่  ๒ 
การดําเนินการจัดข้ึนทะเบียน 

 
 

ขอ ๒๔ เมื่อไดรับหนังสือแสดงความประสงคแลว  ใหจังหวัดดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ใหอําเภอสอบสวนประวัติความเปนมาของที่ดิน  และใหความเห็นประกอบการพิจารณา  

วาสมควรใหทบวงการเมืองนําข้ึนทะเบียนเพื่อใชตามวัตถุประสงคหรือไม  อยางไร 
(๒) ใหผูขอจัดทําแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย  และจัดทําแผนผังการใชที่ดิน 
(๓) ใหผูขอประสานขอความเห็นจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๔) ประสานขอความเห็นไปยังผูบังคับการจังหวัดทหารบก  หรือหนวยทหารพื้นที่  กรณี   

ไมมีจังหวัดทหารบก  วามีขอขัดของทางดานยุทธศาสตร  หรือไมอยางไร 
(๕) ประสานไปยังสถานีพัฒนาที่ดินพื้นที่  เพื่อตรวจสอบวาเปนที่ดินอยูในเขตประกาศ

จําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรหรือไม 
(๖) ตรวจสอบวาเปนพื้นที่ทับซอนกับอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น  เชน  เขตปฏิรูปที่ดิน  

เขตปาไม  หรือไม  ถาเปนที่ทับซอนดังกลาว  ใหขอความเห็นหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่นั้น  ๆ  
ประกอบการพิจารณา 

(๗) ใหผูวาราชการจังหวัดประกาศการจัดข้ึนทะเบียนตามขอบเขตและเนื้อที่ที่รังวัดไดตาม  (๒)  
ใหราษฎรทราบมีกําหนด  ๓๐  วัน  ประกาศใหปดในที่เปดเผย  ณ  สํานักงานที่ดิน  ที่วาการอําเภอหรือ
ก่ิงอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  และในบริเวณที่ดินนั้นแหงละ  ๑  ฉบับ   

(๘) ใหสงเร่ืองใหคณะกรรมการตามขอ  ๗  แลวแตกรณี  พิจารณาใหความเห็น 
ขอ ๒๕ การสอบสวนประวัติความเปนมาของที่ดิน  ตามความในขอ  ๒๔  (๑)  ใหสอบสวน 

ใหไดความวา  เปนที่ดินของรัฐประเภทใด   
(๑) กรณีเปนที่ดินรกรางวางเปลาซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง  การสอบสวนใหระบุ

รายละเอียด  ลักษณะทางกายภาพของที่ดินวามีสภาพอยางไร  เชน  ที่ราบลุม  ที่ดอน  ที่โลงเตียน  หรือมี
สภาพเปนปาไม  หากมีสภาพเปนปาไม  มีตนไมข้ึนโดยกระจุกตัวอยูหนาแนน  หรือกระจายตัวทั่วไป  
ปจจุบันมีผูครอบครองทําประโยชนหรือไม  อยางใด  หากมีผูครอบครอง  เปนการครอบครองที่ชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม  ผูครอบครองยอมรับ  หรือยินยอมออกจากที่ดินหรือไม  อยางไร 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๒) กรณีที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันซ่ึงถูกถอนสภาพโดยผล
ของกฎหมายอื่น  การสอบสวนใหดําเนินการตามความในขอ  ๑๓  (๑)  สวนการพิจารณาวา  ที่ดินไดถูก
ถอนสภาพโดยผลของกฎหมายอื่นหรือไม  อยางไร  และกระบวนการในการขอใชที่ดินดังกลาวจะตอง
ขอความเห็นหรือความยินยอมจากหนวยงานผูกํากับดูแลอยางไร  ใหพิจารณาตามบทบัญญัติหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดวาดวยการนั้น  ๆ 

ขอ ๒๖ ใหนําความในหมวด  ๒  ขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  ขอ  ๑๖  ขอ  ๑๗  และขอ  ๑๘  มาใช
บังคับโดยอนุโลม  

ขอ ๒๗ เมื่อกรมที่ดินพิจารณาแลวไมมีขอขัดของ  ใหพิจารณายกรางประกาศกระทรวง  
มหาดไทย  เร่ืองการจัดข้ึนทะเบียนที่ดินของรัฐ  เพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ  เสนอ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการตอไป 

หากที่ดินที่ขอจัดข้ึนทะเบียนเปนที่ดินที่มีการหวงหามตามความในมาตรา  ๙  (๒)  แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน  ใหดําเนินการยกรางออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อถอนการหวงหาม 
ในคราวเดียวกันดวย 

 

สวนที่  ๓ 
การดําเนินการเมื่อไดรับการจัดข้ึนทะเบียนแลว 

 
 

ขอ ๒๘ เมื่อไดดําเนินการจัดข้ึนทะเบียนแลว  ใหนําความในหมวด  ๒  ขอ  ๒๐  (๑)  (๒)  
(๓)  และ  (๕)  มาบังคับใชโดยอนุโลม   

 

หมวด  ๔ 
การจัดหาผลประโยชน 

 
 

สวนที่  ๑ 
ลักษณะที่ดินและการย่ืนคําขอ 

 
 

ขอ ๒๙ ที่ดินที่จะนํามาจัดหาผลประโยชนไดตองเปนที่ดินของรัฐตามมาตรา  ๑๐  แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน   



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๓๐ ทบวงการเมืองใดประสงคจะนําที่ดินของรัฐตามความในขอ  ๒๙  ไปจัดหา
ผลประโยชน  ใหย่ืนหนังสือแสดงความประสงคตออธิบดี  สําหรับที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร  ในเขต
จังหวัดอื่น  ใหย่ืนตอผูวาราชการจังหวัด  พรอมดวยเอกสาร  หลักฐาน  ตามความในหมวด  ๒  ขอ  ๑๑  
โดยอนุโลม 

ขอ ๓๑ ที่ดินตามความในขอ  ๑๐  เมื่อไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ
เพื่อนําไปจัดหาผลประโยชน  ตามความตองการของทบวงการเมืองนั้น  ๆ  แลว  มิตองดําเนินการ 
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  ใหดําเนินการจัดทําประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  
การมอบหมายใหทบวงการเมืองจัดหาผลประโยชน  โดยระบุถึงเขตที่ดิน  จํานวนเนื้อที่ดิน  ชื่อทบวง
การเมือง  และกิจการที่มอบหมาย  รวมถึงวัตถุประสงคในการจัดหาผลประโยชนเมื่อรัฐมนตรีเห็นชอบ
แลว  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กรณีอธิบดีเปนผูจัดหาผลประโยชน  มิตองดําเนินการตามความในวรรคแรกแตอยางใด 
 

สวนที่  ๓ 
วิธีการจัดหาผลประโยชน 

 
 

ขอ ๓๔ การดําเนินการจัดหาผลประโยชน  มีวิธีการดําเนินการดังนี้ 
(๑) การจัดทําใหที่ดินใชประโยชนได 
(๒) การซื้อขาย 
(๓) การแลกเปลี่ยน 
(๔) การใหเชา 
(๕) การใหเชาซ้ือ 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๓๕ การจัดหาผลประโยชนโดยการขาย  การแลกเปลี่ยน  และการใหเชาซ้ือ  ตองไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรี 

ขอ ๓๖ การขายใหกระทําโดยวิธีการขายทอดตลาด  เวนแต 
(๑) การขายที่ดินในกรณีที่มีผูเชา  หรือผูอาศัยในที่ดินนั้นติดตอกันมาไมนอยกวา  ๕  ป   

ใหกระทําโดยวิธีกําหนดราคาขายตามราคาตลาด  และเปดโอกาสใหผูเชา  ผูอาศัย  รวมถึงทายาทของ 
ผูเชาหรือผูอาศัย  แลวแตกรณี  มีโอกาสซื้อไดกอนผูอื่น  เมื่อไมเปนที่ตกลงกัน  จึงใหกระทําโดยวิธีขาย
ทอดตลาด  หรือ 

(๒) การขายที่ดินใหแกบุคคลผูมีสวนไดเสีย  หรือไดชวยทําประโยชนในที่ดินนั้น  ใหกระทํา
โดยวิธกํีาหนดราคา  แตถาบุคคลดังกลาวหลายคนประสงคจะซ้ือที่ดินแปลงเดียวกัน  และไมอาจตกลง
กันได  ใหกระทําโดยวิธีประกวดราคา 

ขอ ๓๗ การแลกเปลี่ยนที่ดินใหแลกเปลี่ยนกับที่ดินซ่ึงมีราคาใกลเคียงกัน  โดยคํานึงถึง
วัตถุประสงค  และประโยชนของการแลกเปลี่ยนนั้น 

ขอ ๓๘ การใหเชาที่ดิน  ใหกําหนดราคาเชา  โดยคํานึงถึงสภาพแหงทองที่  ประกอบกับ
ทุนที่ไดลงไปในที่ดินนั้น 

ในกรณีใหเชาที่ดินสําหรับอยูอาศัย  ถาผูประสงคจะเชามีหลายคนเกินกวาที่ดินที่กําหนดไว  
ใหพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความจําเปนและไดรับความเดือดรอนเกี่ยวกับที่อยูอาศัยมากกวา 
ไดเชากอนตามลําดับ 

การใหเชาที่ดินสําหรับปลูกสรางอาคาร  หรือถาวรวัตถุในเชิงพาณิชย  ใหพิจารณาเสนอ
เง่ือนไขที่จะใหอาคารหรือถาวรวัตถุตกเปนของรัฐภายในกําหนดเวลาหรือไมประการใดดวย 

การใหเชาที่ดินแกบุคคลผูมีสวนไดเสียหรือไดชวยทําประโยชนในที่ดินนั้น  ใหกระทําโดย
วิธีการกําหนดราคาเชา  แตถาบุคคลดังกลาวหลายคนประสงคจะเชาที่ดินแปลงเดียวกัน  และไมอาจ 
ตกลงกันได  ใหกระทําโดยวิธีประกวดราคาคาเชา 

ในกรณีใหเชาที่ดิน  ซ่ึงถูกกันออกจากที่ดิน  ที่ทางราชการไมออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  
ถาผูขอเชาเปนผูไดครอบครองที่ดินนั้น  ใหกําหนดตามอัตราคาเชาปานกลาง  ที่มีการเชาอยูในทองที่นั้น  
ในวันทําสัญญาเชา  และมิใหมีการเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาใหแกบุคคลอื่น 

ขอ ๓๙ การใหเชาซ้ือที่ดิน  ใหกําหนดจํานวนเงินและระยะเวลาสงใชเงินเปนคราว  ๆ  โดย
คํานึงถึงสภาพแหงทองที่ประกอบกับทุนที่ไดลงไปในที่ดินนั้น 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ถาผูประสงคจะเชาซ้ือมีหลายคนเกินกวาที่ดินที่กําหนดไว  ใหดําเนินการเชาซ้ือโดยวิธีการ 
จับฉลาก  เวนแตการเชาซ้ือที่ดินสําหรับอยูอาศัย  ใหพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความจําเปนและไดรับ
ความเดือดรอนเกี่ยวกับที่อยูอาศัยมากกวา  ไดเชาซ้ือกอนตามลําดับ 

ในกรณีใหเชาซ้ือที่ดิน  ซ่ึงถูกกันออกจากที่ดินที่ทางราชการไมออกหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ ดิน   ถาผูขอเชาซ้ือเปนผูไดครอบครองที่ ดินนั้น   ใหถือเอาราคาประเมินทุนทรัพยในการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินในวันทําสัญญาเชาซ้ือ  เปนราคาใหเชาซ้ือ  การชําระคาเชาซ้ือ 
จะแบงเปนกี่งวด  แตละงวดจะชําระเปนรายป  หรือหลายปตองวดก็ได  แตตองชําระใหเสร็จส้ินภายใน
ย่ีสิบป 

 

สวนที่  ๔ 
การดําเนินการเมื่อไดรับอนุมัติใหจัดหาผลประโยชนแลว 

 
 

ขอ ๔๐ เมื่อไดรับอนุมัติใหมีการจัดหาผลประโยชนแลว  ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ใหนําความในหมวด  ๒  ขอ  ๒๐  มาบังคับใชโดยอนุโลม 
(๒) ใหทบวงการเมืองผูจัดหาผลประโยชนประกาศวัตถุประสงคที่จะดําเนินการ  วิธีการ  

และรายละเอียด  ใหราษฎรทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๓๐  วัน  ประกาศใหปดไวในที่ เปดเผย   
ณ  สํานักงานที่ดิน  ที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  และในบริเวณที่ดินนั้น  แหงละ  ๑  ฉบับ 

(๓) ผลประโยชนที่จัดเก็บไดจากที่ดินรายใด  ใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ที่ที่ดินนั้นต้ังอยู  กรณีอธิบดีเปนผูจัดหาผลประโยชน  ใหนําผลประโยชนที่จัดเก็บไดสงเปนรายไดของรัฐ 

(๔) ใหทบวงการเมืองผูจัดหาผลประโยชนจัดทํารายงานแสดงผลงานและรายรับรายจาย 
ในรอบปหนึ่ง  ๆ  เสนอกระทรวงมหาดไทยทราบ  ภายในเดือนมกราคมของทุกป 

 

หมวด  ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ขอ ๔๑ บรรดาคาใชจายอันเนื่องมาจากการดําเนินการตามระเบียบนี้  ใหทบวงการเมือง   
ผูขอเปนผูรับผิดชอบ 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๔๒ บรรดาคําขอใดซึ่งอยูในระหวางดําเนินการกอนระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการ
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อารีย  วงศอารยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



หมายเลข 1

ลําดับที่ ศักยภาพของเมือง รายชื่อจังหวัด
1 เมืองหลัก หรือ เมืองศูนยกลางความเจริญ (1)    กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

2 เมืองหลักเรงรัด (2)    เชียงใหม
(3)    ชลบุรี
(4)    ขอนแกน
(5)    สงขลา - หาดใหญ
(6)    นครราชสีมา

3 เมืองหลักอันดับรอง  หรือ เมืองศูนยกลาง (7)    สุราษฎรธานี
ความเจริญในภูมิภาค (8)    นครศรีธรรมราช

(9)    ภูเก็ต
(10)  กระบี่
(11)  พังงา
(12)  ระยอง
(13)  ฉะเชิงเทรา
(14)  เพชรบุรี
(15)  กาญจนบุรี
(16)  ราชบุรี
(17)  เชียงราย
(18)  ลําปาง
(19)  พิษณุโลก
(20)  นครสวรรค
(21)  อุบลราชธานี
(22)  อุดรธานี
(23)  รอยเอ็ด
(24)  สุรินทร

4 เมืองอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี (25)  มุกดาหาร

บัญชีรายชื่อจังหวัดที่เปนเมืองหลัก



หมายเลข 2

(1) (2) (5) (6) (7)
ลําดับที่ ที่ดินที่ถูกถอนสภาพ วัตถุประสงค ประกาศราชกิจจานุเบกษา หมายเหตุ

ตําบล อําเภอ จังหวัด ไร งาน ตารางวา ในการถอนสภาพ เลม   ตอน   วัน   เดือน   ป
(1) สถานะเดิมของที่ดิน
 ............................................
(2) สภาพการใชประโยชน
 ...........................................
(3) จํานวนเนื้อที่
 ......... ไร ...... งาน .......... ตารางวา
(4) หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
เลขที่ .........................

ทะเบียนที่ดินที่ถูกถอนสภาพ
(3) (4)

เนื้อที่ขอถอนสภาพที่ตั้งของที่ดิน



 
 
 

ขอแนะนําในการลงรายละเอียดในตารางขอมลูทะเบยีนที่ดินที่ถูกถอนสภาพ 
 

(1) ใหลงรายละเอียด  ลําดับที่  เรียงตามลําดบักอนหลังของทีด่ินที่ถกูถอนสภาพ 
(2) ใหลงรายละเอียดทีด่ินทีถู่กถอนสภาพ วา สถานะเดิมกอนถูกถอนสภาพเปนสาธารณสมบัติของแผนดนิ  ประเภทใด  เชน เปนสาธารณสมบัติ         

ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกนั หรือเปนที่หวงหาม หรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมือง  ใชประโยชนอยางใด  เชน  
เปนที่เลี้ยงสัตว   มีหลักฐานอยางใด   เชน  ทะเบียนที่สาธารณะ  เลขที่ใด  หรือหนังสือสําคญัสําหรับที่หลวง  เลขที่เทาใด  เนื้อที่เดิมเทาใด เปนตน 

(3) ใหลงรายละเอียดทีต่ั้งของที่ดนิที่ถกูถอนสภาพ วา ตั้งอยูทองที่ ตําบล อําเภอ  จังหวัดใด   
(4) ใหลงรายละเอียดจํานวนเนื้อทีท่ี่ดินที่ถูกถอนสภาพ วา มีเนื้อที่  จํานวนกี่  ไร – งาน – ตารางวา  
(5) ใหลงรายละเอียดวัตถปุระสงคในการถอนสภาพ วา นําไปใชเพื่อกิจการใด เชน นําไปใชประโยชนในราชการ  นําไปจดัหาผลประโยชน เปนตน  
(6) ใหลงรายละเอียด วา ที่ดนิที่ไดถกูถอนสภาพโดยพระราชบัญญัตหิรือพระราชกฤษฎีกา นําไปประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม ตอน วันเดือนป ใด 
(7) ใหลงรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่หน็วา  เปนประโยชนตอการนําไปใชเพื่อการอางอิง 
 
 
 
 
 
 



หมายเลข 3

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9)
ลําดับ ชื่อทบวงการเมือง วัตถุประสงค สถานะเดิม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา หมายเหตุ
ที่ ผูใช ตําบล อําเภอ จังหวัด ไร งาน ตารางวา ในการใช ของที่ดิน    วัน   เดือน   ป เลม   ตอน   วัน   เดือน   ป

(3) (4)

ทะเบียนทบวงการเมืองผูไดรับการจัดขึ้นทะเบียนที่ดินเพื่อใชประโยชนในราชการ

เนื้อที่ที่ตั้งของที่ดิน



 
 
 

ขอแนะนําในการลงรายละเอียดในตารางขอมลูทะเบยีนทบวงการเมืองผูไดรับการจัดขึ้นทะเบยีนที่ดินเพือ่ใชประโยชนในราชการ 
 

(1) ใหลงรายละเอียด  ลําดับที่  เรียงตามลําดบักอนหลังของทีด่ินที่ไดดําเนินการจัดใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ 
(2) ใหลงรายละเอียดชื่อทบวงการเมืองผูขอใช  
(3) ใหลงรายละเอียดทีต่ั้งของที่ดนิที่ไดดําเนินการจัดใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการวาตั้งอยูทองที่  ตําบล  อําเภอ  จังหวัดใด 
(4) ใหลงรายละเอียดจํานวนเนื้อทีท่ี่ดินที่ไดดําเนินการจัดใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ วา มีเนื้อทีจ่ํานวนกี่  ไร – งาน – ตารางวา  
(5) ใหลงรายละเอียดวัตถปุระสงคในการใช วา นําทีด่ินไปใชเพื่อประโยชนในราชการอยางใดบาง  เชน  ใชเปนที่ตัง้สํานกังาน  สรางบานพัก เปนตน 
(6) ใหลงรายละเอียดสถานะเดิมของที่ดิน วา ทีด่ินทีน่ํามาจัดใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการเดิม เปนที่ดนิของรัฐประเภทใด  เชน   

เปนสาธารณสมบัติของแผนดนิสําหรับพลเมืองใชรวมกนั  เปนทีห่วงหามหรือสงวนไว  ตามความตองการของงทบวงการเมือง  หรือเปนที่ดนิ 
รกรางวางเปลา 

(7) ใหลงรายละเอียด วา กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจดัขึ้นทะเบียนเพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ เมื่อวันเดือนปใด 
(8) ใหลงรายละเอียด วา ไดมีการนําประกาศการจดัขึ้นทะเบยีนเพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการไปประกาศในราชกิจจานเุบกษา   

เลม  ตอน  วันเดือนปใด  หรือกรณีไมมีประกาศการจัดขึ้นทะเบยีน แตไดมีการถอนสภาพเพื่อนําทีด่ินไปจัดใชประโยชนในราชการ  
การถอนสภาพดังกลาวไดมีการนําพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ตอน วันเดือนปใด   

  (9)  ใหลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นวา เปนประโยชนตอการนําไปใชเพื่อการอางอิง 
 

 



หมายเลข 4

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9)
ลําดับ ชื่อทบวงการเมือง วิธีการ สถานะเดิม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา หมายเหตุ
ที่ ผูจัดหาผลประโยชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ไร งาน ตารางวา จัดหาผลประโยชน ของที่ดิน    วัน   เดือน   ป เลม   ตอน   วัน   เดือน   ป

ทะเบียนทบวงการเมืองผูไดรับการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ
(3) (4)

เนื้อที่ที่ตั้งของที่ดิน



 
 

 
ขอแนะนําในการลงรายละเอียดในตารางขอมลูทะเบยีนทบวงการเมืองผูไดรับการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ 

 
(1)  ใหลงรายละเอียด  ลําดับที่  เรียงตามลําดบักอนหลังของที่ดินที่ไดนํามาดําเนินการจัดหาผลประโยชน 
(2) ใหลงรายละเอียดชื่อทบวงการเมือง ผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดหาผลประโยชน  
(3) ใหลงรายละเอียดทีต่ั้งของที่ดนิของที่ดินที่นํามาดําเนนิการจัดหาผลประโยชน วา ตั้งอยูทองที่ ตําบล อําเภอ จังหวัดใด  
(4) ใหลงรายละเอียดจํานวนเนื้อทีท่ี่ดินที่ไดรับมอบหมายใหนาํมาจัดหาผลประโยชน วา มีเนื้อที่จํานวนกี่  ไร – งาน – ตารางวา  
(5) ใหลงรายละเอียดวิธีการจัดหาผลประโยชนที่ไดรับมอบหมาย วา ดําเนินการโดยวิธีใด  เชน  การขาย แลกเปลี่ยน ใหเชา หรือใหเชาซื้อ เปนตน 
(6) ใหลงรายละเอียดสถานะเดิมของที่ดิน วา ทีด่ินทีน่ํามาจัดหาผลประโยชนเดิมเปนที่ดนิของรัฐประเภทใด เชน เปนสาธารณสมบัต ิ

ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกนั  เปนที่หวงหามหรือสงวนไว  ตามความตองการของทบวงการเมือง  หรือเปนที่ดินรกรางวางเปลา 
(7) ใหลงรายละเอียด วา กระทรวงมหาดไทยไดประกาศมอบหมายใหมีการจดัหาผลประโยชน  วันเดือนปใด 
(8) ใหลงรายละเอียด วา ไดมีการนําประกาศการมอบหมายใหมีการจัดหาผลประโยชน ไปประกาศในราชกจิจานเุบกษา  เลม  ตอน   

วันเดือนปใด  หรือกรณีไมมีประกาศมอบหมาย  แตไดมีการถอนสภาพสภาพเพื่อนําที่ดินไปจัดหาผลประโยชน  การถอนสภาพดังกลาว 
ไดมีการนําพระราชบญัญัตหิรือพระราชกฤษฎีกาไปประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม ตอน วันเดือนปใด  

 (9)  ใหลงรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่หน็วาจําเปนตองนําไปใชเพื่อการอางอิง 
 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




