
การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน เพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชน          
ในราชการ 
1. ประเภทที่ดินและความหมาย 

การถอนสภาพ หมายถึง การถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) และ (2) แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน ที่มีผลทําใหที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือที่ดินที่ไดมีการหวงหามหรือสงวนไว
ตามความตองการของทบวงการเมือง ซึ่งมิไดตกเปนที่ราชพัสดุ เปลี่ยนสภาพหรือพนสภาพจากการ
เปนที่ดินนั้น ๆ  ที่ดินที่จะถอนสภาพจะตองเปนที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใช
รวมกัน ถาการถอนสภาพมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ ซึ่งที่ดิน
ดังกลาวจะตกเปนที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 โดยมิตองน้ําขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา 8 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน สวนการถอนสภาพที่มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดหา
ผลประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินดังกลาวจะตกเปนที่รกรางวาเปลาเพ่ือใหอธิบดีหรือ
ทบวงการเมืองที่ไดรับมอบหมายนําไปจัดหาผลประโยชนตามมาตรา 10, 11 แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดินตอไป 
2. ขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวของ 

2.1 มาตรา 8 วรรคสอง (1) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้น

ทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550 
2.3 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0723/ว 10962 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2544 เร่ือง ทบวง

การเมืองใชที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันในเขตปฏิรูปที่ดิน 
2.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0723/ว 3105 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2544 เร่ือง ซอม

ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
2.5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0511.2/ว 184 ลงวันที่ 16 มกราคม 2546 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใช
ประโยชนในที่ดินของรัฐ เพ่ือประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2541 

2.6 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0511.3/ว 591 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2547 เร่ือง มาตรการ
เก่ียวกับการอนุมัติใหสวนราชการใชที่ดินสาธารณสมบัติ 

2.7 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 3312 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547  
เรื่อง ซักซอมความเขาใจวิธีปฏิบัติเก่ียวกับทบวงการเมืองหรือสวนราชการขอใชที่ดินของรัฐ เพ่ือ
ประโยชนในราชการ 

2.8 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว 1833 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เร่ือง  
มาตรการเก่ียวกับการอนุมัติใหสวนราชการใชที่ดินสาธารณประโยชน 
3. การดําเนินการ 

3.1 ใหทบวงการเมืองผูขอมีหนังสือแสดงความประสงคขอถอนสภาพที่ดินกรณีที่ดินตั้งอยู
ในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นตอกรมที่ดิน จังหวัดอ่ืนยื่นตอผูวาราชการจังหวัด (กรณีผูขอไมใช



ทบวงการเมืองตามความในประมวลกฎหมายที่ดิน ใหผูขอแจงหนวยงานตนสังกัดที่เปนทบวง
การเมือง ยื่นขอแทน) พรอมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

   (1) โครงการ โดยแสดงเหตุผลความจําเปน กําหนดวัตถุประสงค วิธีดําเนินการ 
งบประมาณ ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ 

   (2) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดินที่ขอ สถานที่สําคัญ และเสนทางคมนาคม บริเวณ
ใกลเคียงโดยรอบ พรอมภาพถายรอบแปลงที่ดิน 

   (3) สําเนาแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 แสดงตําแหนง
ที่ตั้งของที่ดินที่ขอถอนสภาพทั้งฉบับ เพ่ือประกอบการตรวจสอบและสามารถอานการลงคาพิกัดใน
รูปแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาฯ 

ตรวจสอบวาผูขอเปนทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม ที่ดินที่ขอถอน
สภาพอยูในแปลงที่สํารวจความเหมาะสมที่จะใหใชเพ่ือประโยชนในทางราชการหรือไม และขัดตอ
กฎหมายผังเมืองหรือไม 

3.1 ใหอําเภอสอบสวนประวัติความเปนมา เพ่ือใหเปนหลักฐานและเหตุผลในรางพระราช
กฤษฎีกาและเพื่อใหทราบการเปนที่สาธารณประโยชนสําหรับราษฎรใชรวมกันในลักษณะใด 
ดังตอไปน้ี 

    (1) กรณีเปนที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน การสอบสวนตอง
ไดความดังนี้ 

         (ก) มีการสงวนหวงหามหรือไม หากมีเปนการสงวนหวงหามตามบทกฎหมายใด 
หวงหามไวเพ่ือการใด ตั้งแตเม่ือใด 

         (ข) มีสภาพเปนที่ใชประโยชนรวมกันอยางไร เชน ทางบก ทางน้ํา ที่หวย ที่หนอง ที่
ชายทะเล ที่ชายตลิ่ง เปนตน ปจจุบันมีสภาพอยางไร มีการตื้นเขินหรือไม หากมีการตื้นเขินเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ หรือโดยประการอ่ืน หากเปนที่ชายทะเล หรือที่ชายตลิ่ง น้ําทวมถึงหรือไม อยางไร 

         (ค) เปนที่ดินซึ่งมีผูอุทิศหรือบริจาคใหเปนที่ใชประโยชนรวมกันผูใดเปนผูอุทิศหรือ
บริจาคและใหใชรวมกันเพื่อการใด ตั้งแตเม่ือใด มีหลักฐานการอุทิศหรือไม อยางไร 

         (ง) หากเคยมีการใชประโยชนรวมกันมากอนไดใชประโยชนรวมกันอยางไร ตั้งแต
เม่ือใด ปจจุบันยังใชประโยชนรวมกัน หรือเลิกใชแลว หากเลิกใชแลว เลิกใชตั้งแตเม่ือใด เพราะเหตุ
ใด เปนการเลิกใชทั้งแปลงหรือเลิกใชบางสวน อยางไร 

    (2) กรณีเปนที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองใด การ
สอบสวนตองไดความวา เปนการสงวนหวงหามตามบทกฎหมายใด ของหนวยงานใด สงวนหรือ
หวงหามไวเพ่ือการใด หนวยงานนั้น ๆ ไดเคยใชประโยชน ตามที่สงวนหวงหามไวหรือไม อยางไร 
ปจจุบันพึงมีการใชประโยชนหรือเลิกใชแลวหรือไม อยางไร 

3.3 ใหผูขอประสานหนวยงานผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา เพ่ือยื่นเรื่องราวขอรังวัดจัดทํา
แผนที่ตอสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาหรือสํานักงานที่ดินสวนแยก แลวแตกรณี 

    การจัดทําใหดําเนินการตามหลักวิชาการแผนที่ โดยมีกรอบแนวทางดังนี้ 



    (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) กรณีขอถอนสภาพที่ดินบางสวนใหแสดงแนวเขตท่ีดินที่ขอถอนสภาพที่ดิน สวน
คงเหลือ และเนื้อที่คงเหลือใหชัดเจน 

         (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 
หรืออําเภออะไรที่อยูถัดไปจากทองที่ที่ขอถอนสภาพ 

         (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) กรณีขอถอนสภาพบางสวน และที่ดินที่ขอถอนสภาพมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
แลว ใหหมายสีแสดงแนวเขต ระบุจํานวนเนื้อที่ที่ขอถอนสภาพและเนื้อทีคงเหลือ ใหปรากฏใน
สําเนาแผนที่หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

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



กรณีขอถอนสภาพเพื่อนําที่ดินไปใชสรางศูนยราชการสวนภูมิภาค ใหนําแผนผังการใชที่ดิน
ดังกลาวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดวางผังแมบทศูนยราชการเสียกอน 

3.5 ผูขอประสานองคการปกครองสวนทองถิ่นขอความเห็นจากที่ประชุมสภาทองถิ่นและจัด
ประชุมราษฎรที่เคยใชประโยชนรวมกัน เพ่ือใหความเห็นวา หากจะถอนสภาพที่ดินแปลงน้ีจะ
ขัดของ และไดรับความเดือดรอนหรือไม อยางไร โดยระบุในรายงานการประชุมใหชัดเจนวา ขัดของ
และเดือดรอนหรือไม และมีกระบวนการรับฟงความเห็นราษฎรดวย 

3.6 อําเภอมีความเห็นเกี่ยวกับการถอนสภาพอยางไร 
3.7 ใหคณะกรรมการกํากับการใชที่ดินของรัฐตรวจสอบพิจารณาวา พ้ืนที่ดังกลาวมีความ

เหมาะสมกับการใชประโยชนตามแผนผังโครงการหรือไม อยูในโซนหรือแผนการใชที่ดินที่จังหวัด
กําหนดหรือไม มีขอขัดของผังเมืองหรือไม มีขอเสนอแนะหรือไม อยางไร โดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุด และการอนุรักษไวใหอนุชนรุนหลัง 

3.8 ตรวจสอบเขตปาไม ถาอยู ใหมีหนังสือสอบถามหนวยงานผูดูแลรักษาวา หากจะถอน
สภาพเพ่ือใหสวนราชการใชประโยชน จะมีขอขัดของประการใด หรือไม 

3.9 ตรวจสอบวาที่ดินที่ขอถอนสภาพอยูในทองที่ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเขต
ปฏิรูปที่ดินหรือไม ถาอยูใหดําเนินการตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0723/ว 10962 ลงวันที่ 4 
พฤษภาคม 2544 เม่ือไดรับแจงวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไมประสงคจะใชที่ดิน
เพ่ือปฏิรูปที่ดินตลอดไป ใหรายงานกรมที่ดินทราบ พรอมทั้งดําเนินการเปนเร่ืองขอขึ้นทะเบียนที่ดิน
เพ่ือใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ ตามมาตรา 8 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยถือ
ปฏิบัติตามกรอบแนวทางในการจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนใน
ราชการ 

3.10 ประสานงานสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพ่ือพิจารณาวามีขอขัดของ
ทางดานผังเมือง หรือไม 

3.11 จังหวัดมีความเห็นเกี่ยวกับการถอนสภาพอยางไร 
3.12 ใหตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแบบตรวจที่แนบมาพรอมน้ี ใหครบถวนกอนสวน

เรื่องไปใหกรมที่ดินพิจารณา 
3.13 กรณีมีความจําเปนเรงดวน ใหยื่นคําขออนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมาย

ที่ดิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0511.3/ว 3312 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 
2547 
4. ข้ันตอนการดําเนินการของกรมที่ดิน 
 4.1 กรณีอยูในบัญชีเมืองหลักตามมติคณะรัฐมนตรีและมีวัตถุประสงคเปนที่ตั้งหนวยงาน
ระดับจังหวัด ระดับภาค หรือศูนย ใหสงเรื่องใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมพิจารณาใหความเห็น ยกเวนเปนหนวยงานระดับทองถิ่น สถานศึกษา สถานพยาบาล 
และหนวยงานเกี่ยวกับความมั่นคง 



 4.2 กรมที่ดินประสานกรมการปกครอง เพ่ือตรวจสอบตําแหนงที่ตั้ง และกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองใหความเห็นดานผังเมือง 
 4.3 ยกรางพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแลวแตกรณี พรอมบันทึก
หลักการและเหตุผล แผนที่ทายเสนอคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
พิจารณา 
 4.4 นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
 4.5 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงเรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา 
หากเปนพระราชบัญญัตินําเขาสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา พิจารณา 
 4.6 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําทูลเกลาเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย แลวประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
5. ข้ันตอนการดําเนินการของกรมที่ดินและจังหวัด เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
 กรมที่ดิน แจงผูขอ กรมธนารักษทราบ และใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
 (1) จัดทําทะเบียนที่ดินที่ถูกถอนสภาพตามแบบทายระเบียบฯ 
 (2) นํารูปแผนที่ลงในระวางแผนที่ ระวางภาพถายทางอากาศ 
 (3) ปดประกาศการถอนสภาพ ณ สํานักงานที่ดิน ที่ทําการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และ
บริเวณที่ดิน 
 (4) หมายเหตุในทะเบียนที่สาธารณประโยชน วามีการถอนสภาพทั้งแปลง หรือบางสวน 
โดยระบุเน้ือที่ที่ถอนสภาพดวย 
 (5) กรณีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หากถอนสภาพทั้งแปลง ใหหมายเหตุและจําหนาย 
โดยแจงธนารักษพ้ืนที่ขอเปลี่ยนใหมใหตรงสภาพความเปนจริง หากเปนการถอนสภาพมาบางสวน 
ใหแกไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหตรงตามความเปนจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนการดําเนินการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน 
 

หนวยงานผูขอยื่นเรื่องตอผูวาราชการจังหวัด หากอยูในเขต กทม. ใหยื่นตออธิบดีกรมท่ีดิน 
(โดยผูขอตองเปนทบวงการเมือง และท่ีดินท่ีขอตองอยูในบริเวณที่กําหนดความเหมาะสม 

ใชประโยชนในราชการ และไมขัดกฎหมายผังเมืองเทานั้น 
 

 
 อําเภอทองท่ีสอบสวนประวัติความเปนมาพรอมใหความเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดแจงขอความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ตรวจสอบเขตปา เขตปฏิรูป 

ขอความเห็นดานผังเมือง ความเห็นอําเภอ 

ผูขอจัดทําแผนท่ีทาย พ.ร.ฎ/พ.ร.บ.ถอนสภาพ พรอมท้ังจัดทําแผนผังการใชประโยชน 
(ประสานหนวยงานผูมีอํานาจดูแล ยื่นขอรังวัดตอสํานักงานท่ีดินทองท่ี) 

ผูขอประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือประชุมใหความเห็น และรับฟงความเห็น 

ของราษฎรที่เคยใชประโยชน พรอมจัดใหมีกระบวนการรับฟงความเห็นของราษฎร 

คณะกรรมการกํากับการใชท่ีดินของรัฐพิจารณาใหความเห็น 

จังหวัดสรุปเรื่องพรอมความเห็นสงใหกรมท่ีดิน 

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

กรมท่ีดินยกราง พ.ร.ฎ./พ.ร.บ.ถอนสภาพ พรอมรูปแผนท่ีเสนอกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยสงเรื่องใหคณะกรรมการรางกฎหมายของกระทรวงฯ พิจารณา 
เสร็จแลวสงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเร่ืองเขาคณะรัฐมนตรีพิจารณา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา 

พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ 

นําทูลเกลาฯ ลงพระปรมาภิไธย 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

แจงจังหวัด ผูขอ  
และกรมธนารักษทราบ 

พระราชบัญญัติถอนสภาพฯ 

สภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา 

หมายเหตุ  
 1. กรณีประชาชนยังใชประโยชนอยูตองจัดหาที่ดินอ่ืนทดแทน และขอความเห็น สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรทองที่ โดยจะตองออกเปนพระราชบัญญัติ 
 2. หากผูขอมีความจําเปนเรงดวนสามารถขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 
9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ไดเปนการชั่วคราว คราวละไมเกิน 5 ป และเสียคาตอบแทนตาม
มาตรา 9 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตตามาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ซึ่ง
สามารถดําเนินการไปในคราวเดียวกันกับเรื่องขอถอนสภาพ 
 
 
 
 
 
 


