
การขอขึ้นทะเบียนทีด่ินเพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ 
 
1.ประเภทที่ดินและความหมาย 
 หมายถึง การนําที่ดินของรัฐขึ้นทะเบียนเพ่ือใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ โดย
จัด ให มี แผนที่ แสดงขอบเขตที่ ดิ น  และประกาศใหประชาชนทราบ  รั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทย เปนผูมีอํานาจในการจัดขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 8 ทวิ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 
ประเภทที่ดินที่จะขึ้นทะเบียนได คือ 
 1.1 ที่ดินรกรางวางเปลาซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง 
 1.2 ที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ซึ่งไดถอนสภาพตามมาตรา 
8(1) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
 1.3 ที่ ดินที่ถูกถอนสภาพโดยกฎหมาย วาดวยการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม ที่
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมมีมติไมประสงคจะใชประโยชนเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน
ตลอดไป หรือตามกฎหมายอ่ืน ๆ  
2. ขอกฎหมายและระเบียบปฎิบัติที่เก่ียวของ 
 2.1 มาตรา 8 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
 2.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
 2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้น
ทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พงศ.2550 
 2.4 หนังมือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0723/ว 3105 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2544 เรื่อง ซอม
ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 2.5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 3312 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547 
เร่ือง ซักซอมความเขาใจวิธีปฏิบัติเก่ียวกับทบวงการเมืองหรือสวนราชการขอใชที่ดินของรัฐเพ่ือ
ประโยชนในราชการ 
3. การดําเนินการ 
 3.1 ใหทบวงการเมืองผูขอมีหนังสือแสดงความประสงคขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐตามมาตร 
8 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่ดินตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นตออธิบดีกรมที่ดิน 
กรณีจังหวัดอ่ืนใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด (กรณีผูขอไมใชทบวงการเมืองตามความในประมวล
กฎหมายที่ดิน ใหผูขอแจงหนวยงานตนสังกัดที่เปนทบวงการเมืองย่ืนขอแทน) พรอมเอกสาร
หลักฐาน ดังนี้ 
     (1) โครงการ โดยแสดงเหตุผลความจําเปน กําหนดวัตถุประสงค วิธีดําเนินการ 
งบประมาณ ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ  



     (2) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดินที่ขอ สถานที่สําคัญ และเสนทางคมนาคม บริเวณ
ใกลเคียงโดยรอบ พรอมภาพถายรอบแปลงที่ดิน 
     (3) สําเนาแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 แสดงตําแหนง
ที่ดินของที่ดินที่ขอถอนสภาพทั้งฉบับ เพ่ือประกอบการตรวจสอบและสามารถอานการลงคาพิกัดใน
รูปแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
     ตรวจสองวาผูขอเปนทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม ที่ดินที่ขออยูใน
แปลงสํารวจความเหมาะสมที่จะใหใชเพ่ือประโยชนในราชการหรือไม และขัดตอกฎหมายผังเมือง
หรือไม 
 3.2 ใหอําเภอสอบสวนประวัติความเปนมา เพ่ือใหทราบการเปนที่ดินประเภทใดดังตอไปน้ี 
     (1) กรณีเปนที่ดินรกรางวางเปลา ซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง การสอบสวนให
ระบุรายละเอียด ลักษณะทางกายภาพของที่ดินวามีสภาพอยางไร เชน ที่ราบลุม ที่ดอน ที่โลงเตียน 
หรือมีสภาพเปนปาไม หากมีสภาพเปนปาไม มีตนไมขึ้นโดยกระจุกตัวอยูหนาแนน หรือกระจายตัว
ทั่วไป ปจจุบันมีผูครอบครองทําประโยชนหรือไม อยางไร หากมีผูครอบครอง เปนการครอบครองที่
ชอบดวยกฎหมายหรือไม ผูครอบครองยอมรับ หรือยินยอมออกจากที่ดินหรือไม อยางไร 
     (2) กรณีที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันซึ่งถูกถอนสภาพโดย
ผลของกฎหมายอื่น การสอบสวนใหดําเนินการเหมือนเร่ืองการถอนสภาพ สวนการพิจารณาวา 
ที่ดินไดถูกถอนสภาพโดยผลของกฎหมายอ่ืนหรือไม อยางไร และกระบวนการในการขอใชที่ดิน
ดังกลาวจะตองขอความเห็นหรือความยินยอมจากหนวยผูกํากับดูแลอยางไร ใหพิจารณาตาม
บทบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดวาดวยการนั้น ๆ 
 3.3 ใหผูขอประสานหนวยงานผูมีอํานาจดูแลรักษายื่นคําขอรังวัดตอสํานักงานที่ดินจังหวัด
หรือสาขา หรือสวนแยกแลวแตกรณี จัดทําแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยมีกรอบ
แนวทางดังนี้ 
    (1) มาตราสวนและการจัดวางรูปแผนที่ ใหใชมาตราสวนหลัก 1:4000 หรือ 1: 50000 
หรือ 1:250000 อยางใดอยางหน่ึง โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขนาดเนื้อที่ควบคูกับการจัดวาง
รูปแผนที่ ใหอยูภายในกรอบขนาดกระดาษ A๕ เวนแตกรณีที่ดินที่มีขนาดใหญ หรือเล็กจนเกินไป
จะใชมาตราสวนอ่ืน  และ/หรือจะใชกรอบแผนที่ขนาดอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไวก็ได (ตาม
ตัวอยางรูปแผนที่ที่แนบมาพรอมนี้) 

    (2) รูปแผนที่และรายละเอียดในแผนที่ ใหแสดงแนวเขตที่ดินที่ขอถอนสภาพจํานวนเนื้อ
ที่ที่ขอถอนสภาพ และแสดงเขตขางเคียงติดตอใหชัดเจน ดังนี้ 

         (ก) กรณีจัดขึ้นทะเบียนบางสวนใหแสดงแนวเขตที่ดินที่ขอ ที่ดินสวนคงเหลือ และ
เน้ือที่คงเหลือใหชัดเจน 

         (ข) กรณีที่ดินติดที่ดินของเอกชน ใหระบุวา “ที่ดินที่มีการครอบครอง” แตหากติด
ที่ดินของรัฐใหระบุวา “ที่สาธารณประโยชน ที่ราชพัสดุ หรือที่รกรางวางเปลา” แลวแตกรณี พรอมชื่อ
เรียกและหนังสือสําคัญ (ถามี) 



         (ค) กรณีที่ดินติดทางบกหรือทางนํ้า ใหแสดงเสนทางดังกลาวใหจดกรอบแผนที่ดิน 
หากเสนทางดังกลาวเปนทางแยกหรือทางตัน ใหแสดงใหปรากฏในแผนที่ดวย 

         (ง) กรณีที่ดินติดทางสาธารณะ ใหระบุวา เปนทางลาดยางหรือลูกรัง หากมีชื่อ
เฉพาะ ใหระบุชื่อเฉพาะใหปรากฏดวย และใหระบุเพ่ิมเติมวา เสนทางนั้น ๆ ไปชื่อบาน หรือตําบล 
หรืออําเภออะไรที่อยูถัดไปจากทองที่ที่ขอจัดขึ้นทะเบียน 

         (จ) กรณีที่ดินติดทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงชนบท ใหระบุชื่อ และหมายเลข
ทางหลวงกํากับเสนทางดังกลาว และใหระบุเพ่ิมเติมวาเสนทางน้ัน ๆ ไปอําเภอใดที่อยูถัดไปจาก
อําเภอที่ขอถอนสภาพหากเสนทางนั้นไปบรรจบทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงชนบทเสนอ่ืนกอน
ถึงอําเภอที่อยูถัดไป ใหระบุวาไปบรรจบทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงชนบทชื่อใด หมายเลขใด 

         (ฉ) ในกรอบแผนท่ีภายใตมาตรสวนที่กําหนดไว หากมีสถานที่สําคัญ เชน วัด 
โรงเรียน สถานที่ราชการ ฯลฯ ใหแสดงที่ตั้งสถานที่พรอมระบุชื่อ และแสดงสัญลักษณใหปรากฏใน
แผนที่ดิน 

         (ช) ใหแสดงคาพิกัดที่ตั้งของที่ดินที่ขอถอนสภาพที่ขอบแผนที่ดวยคาพิกัดระบบใด
ระบบหนึ่ง คือ ระบบภูมิศาสตรหรือระบบพิกัดฉาก UTM 

    (3) กรณีที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียน มีการหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล) แลว (เชน ใน
เขตพระราชกฤษฎีกาประกาศเปนเขตปฏิรูปที่ดิน) ใหหมายสีแสดงแนวเขต ระบุจํานวนเนื้อที่ที่ขอ
ขึ้นทะเบียนและเนื้อทีคงเหลือ ใหปรากฏในสําเนาแผนที่ นสล. โดยสงพรอมสําเนาทะเบียนที่
สาธารณประโยชน (ถามี) 

3.4 ใหผูขอจัดทําแผนผังการใชที่ดินโดยสอดคลองกับแผนงาน/โครงการ ที่ปรากฏตามคํา
ขอ โดยยึดเน้ือที่และรูปแผนที่เปนกรอบในการจัดวางผัง กําหนดมาตราสวนตามความเหมาะสม 
แสดงรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ และการใชพ้ืนที่ในแตละกิจกรรมที่ปรากฏในแผนงาน/
โครงการ โดยหมายสีและแสดงเนื้อที่ใหเปนขอบเขตการใชพ้ืนที่ใหชัดเจน 

กรณีขอจัดขึ้นทะเบียนเพ่ือนําที่ดินไปใชสรางศูนยราชการสวนภูมิภาค ใหนําแผนผังการใช
ที่ดินดังกลาวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดวางผังแมบทศูนยราชการเสียกอน 

3.5 ผูขอประสานองคการปกครองสวนทองถิ่นขอความเห็นจากที่ประชุมสภาทองถิ่น เพ่ือให
ความเห็นวา หากจะจัดขึ้นทะเบียนเพ่ือใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการในที่ดินแปลงนี้จะ
ขัดของ และไดรับความเดือดรอนหรือไม อยางไร โดยระบุในรายงานการประชุมใหชัดเจนวา  
ขัดของและเดือนรอน หรือไม และมีกระบวนการรับฟงความเห็นราษฎรดวย 

3.6 อําเภอมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดขึ้นทะเบียนอยางไร 
3.7 ตรวจสอบเขตปาไม ถาอยูใหมีหนังสือสอบถามหนวยงานผูดูแลรักษาวา หากจะจัดขึ้น

ทะเบียนเพ่ือใหสวนราชการใชประโยชน จะขัดของกระการใด หรือไม 
3.8 กรณีที่ดินอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน 
     (1) กรณีจัดขึ้นทะเบียนเน่ืองจากเดิมเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช

ประโยชนรวมกัน และประชาชนเลิกใชแลว เม่ือไดรับแจงจาก ส.ป.ก. วาไมประสงคจะใชที่ดิน



ดังกลาว เพ่ือการปฏิรูปตลอดไปแลว ใหดําเนินการจัดขึ้นทะเบียนเพ่ือใหทบวงการเมืองใชประโยชน 
ตามมาตรา 8 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0723/ว 
10962 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2544 

     (2) กรณีจัดขึ้นทะเบียนเน่ืองจากเปนที่รกรางวางเปลามาแตเดิม ใหแจงผูขอไปติดตอขอ
ใชที่ดินตอสํานักงานการปฏิรูปที่ดินที่ดินนั้นตั้งอยู 

3.9 ประสานไปยังผูบังคับการจังหวัดทหารบก หรือหนวยทหารที่รับผิดชอบพ้ืนที่ แลวแต
กรณี เพ่ือพิจารณาวาจะขดของทางดานยุทธศาสตรหรือไม 

3.10 ประสานงานสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพ่ือพิจารณาวามีขอขัดของ
ทางดานผังเมืองหรือไม 

3.11 ใหคณะกรรมการกํากับการใชที่ดินของรัฐตรวจสอบพิจารณาวา พ้ืนที่ดังกลาวมีความ
เหมาะสมกับการใชประโยชนตามแผนผังโครงการหรือไม อยูในโซนหรือแผนการใชที่ดินที่จังหวัด
กําหนดหรือไม มีขอขัดของผังเหมืองหรือไม มีขอเสนอแนะหรือไม อยางไร โดยใหคํานึกถึง
ประโยชนสูงสดุและการอนุรักษไวใหอนุชนรุนหลัง 

3.12 ใหจังหวัดประกาศการจัดขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 8 ทวิ วรรคสอง แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน 

3.13 ใหจังหวัดมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดขึ้นทะเบียนอยางไร 
3.14 ใหตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแบบตรวจที่แนบมาพรอมนี้ ใหครบถวนกอนสง

เรื่องไปใหกรมที่ดินพิจารณา 
4. ข้ึนตอนการดําเนินการของกรมที่ดิน 
 4.1 กรมที่ ดินตรวจสอบเรื่องพรอมทั้งแจงกรมการกครองตรวจสอบตําแหนงที่ตั้ง /         
กรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบดานผังเมือง หากอยูในบัญชีเมืองหลักตามมติ ค.ร.ม. และมี
วัตถุประสงคเปนที่ตั้งหนวยงานระดับจังหวัด ระดับภาค และศูนย ใหสงเร่ืองใหสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พิจารณาใหความเห็น ยกเวนหนวยงานระดับทองถิ่น 
สถานศึกษาสถานพยาบาล และหนวยงานที่เก่ียวกับความมั่นคง 
 4.2 ยกรางประกาศกระทรวงมหาดไทย และแผนที่ทายประกาศ เสนอคณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายกระทรวงมหาดไทยพิจารณา หากอยูในบริเวณที่ไดมีประกาศหวงหามตาม
มาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (ที่เขา ภูเขา และเขตปริมณฑล 40 เมตร) จะตองยกราง
ประกาศถอนการหวงหามไปในคราวเดียว 
 4.3 เสนอรัฐมนตรีลงในประกาศฯ 
 4.4 สงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
5. ข้ึนตอนการดําเนินการของกรมที่ดินและจังหวัด เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
 กรมที่ดินแจงผูขอ กรมธนารักษทราบ และใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
 (1) จัดทําทะเบียนที่ดินที่จัดขึ้นทะเบียนที่ดินเพ่ือใชประโยชนในราชการ ตามแบบทาย
ระเบียบฯ  



 (2) นํารูปแผนที่ลงในระวางแผนที่ ระวางภาพถายทางอากาศ 
 (3) ปดประกาศการขึ้นทะเบียนฯ ณ สํานักงานที่ดิน ที่ทําการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และ
บริเวณที่ดิน 
 (4) หมายเหตุในทะเบียนที่สาธารณประโยชน วามีการจัดขึ้นทะเบียน ทั้งแปลง หรือ
บางสวน โดยระบุเน้ือที่ที่จัดขึ้นทะเบียนดวย 
 (5) กรณีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หากจัดขึ้นทะเบียนทั้งแปลง ใหหมายเหตุ และ
จําหนาย โดยแจงธนารักษพ้ืนที่ขอเปลี่ยนใหมใหตรงกันกับสภาพความเปนจริง หากเปนหารจัดขึ้น
ทะเบียนบางสวน ใหแกไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหตรงตามความเปนจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนการดําเนินการจัดข้ึนทะเบียนที่ดินของรัฐ เพ่ือใหทบวงการเมืองใชประโยชน 
ในราชการ ตามมาตรา 8 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

 

จังหวัดแจงขอความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ตรวจสอบเขตปา เขตปาไมถาวร 
เขตปฏิรูป ขอความเห็นดานผังเมือง ดานยุทธศาสตร 

ผูขอจัดทําแผนท่ีทาย ประกาศกระทรวงมหาดไทย พรอมจัดทําแผนผังการใชประโยชนในท่ีดิน
(ประสานหนวยงานผูมีอํานาจดูแล ยื่นขอรังวัดตอสํานักงานท่ีดินทองท่ี) 

อําเภอทองท่ีสอบสวนประวัติความเปนมาพรอมใหความเห็น 

ผูขอประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือประชุมใหความเห็น  
และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความเห็นของราษฎร 

หนวยงานผูขอยื่นเรื่องตอผูวาราชการจังหวัด หากอยูในเขต กทม. ใหยื่นตออธิบดีกรมท่ีดิน 
(โดยผูขอตองเปนทบวงการเมือง  

คณะกรรมการกํากับการใชท่ีดินของรัฐพิจารณาใหความเห็น 

จังหวัดประกาศจัดขึ้นทะเบียนท่ีดินของรัฐกําหนด 30 วัน 

           กรมท่ีดินตรวจสอบเรื่อง พรอมท้ังแจงกรมการปกครองตรวจสอบที่ตั้ง กรมโยธาธิการและ      
ผังเมืองตรวจสอบดานผังเมือง หากอยูในบัญชีเมืองหลักตามมติ ค.ร.ม. และมีวัตถุประสงคเปนท่ีตั้ง
หนวยงานระดับจังหวัด ระดับภาค หรือศูนยใหสงเรื่องใหสํานักงานนโยบายและแผนรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมพิจารณาใหความเห็น ยกเวนเปนหนวยงานระดับทองถ่ิน สถานศึกษา สถานพยาบาล 
และหนวยงานเกี่ยวกับความมั่นคง 

กรมท่ีดินยกรางประกาศกระทรวงมหาดไทย พรอมรูปแผนท่ีทายเสนอกระทรวงมหาดไทย 

จงัหวัดสรุปเรื่องพรอมความเห็นสงใหกรมท่ีดิน                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รัฐมนตรีลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศราชกิจจานุเบกษา 

แจงจังหวัด ผูขอ และกรมธนารักษทราบ 

กระทรวงมหาดไทยสงเรื่องใหคณะกรรมการรางกฎหมายของกระทรวงฯ พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากอยูในบริเวณที่ไดมีประกาศหวงหามตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
(ที่เขา ภูเขา และปริมณฑล 40 เมตร) จะตองดําเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ถอนการหวงหามไปในคราวเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


