
การขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
ในกรณีทบวงการเมืองขอใชที่ดินของรัฐเพื่อประโยชนในราชการ 

1. กฎหมายและระเบียบ 
 1. มาตรา 9 ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 
 3. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 3312 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547 
 5. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0511.3/ว 38841 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 
2. ผูมีอํานาจอนุญาตและหลักเกณฑ 
 ผูวาราชการจังหวัดเปนพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ตาม
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 
 1. กรณีเขาใชประโยชนในที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ราษฎรใชประโยชน
รวมกัน หากทองถิ่นอําเภอไมขัดของ และไมขัดตอการใชประโยชนรวมกัน ผูวาฯ จะอนุญาตไดตอง
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีฯ กอน 
 2. กรณีที่ดินไมมีผูใดครอบครองที่เวนคืน ที่ทอดทิ้งไมทําประโยชนที่รกรางวางเปลา ผูวา
อนุญาตไดโดยไมตองขออนุมัติรัฐมนตรีฯ 
3. การดําเนินการ 
 1. ผูขอยื่นคําขอ (แบบ ท.ด.64) พรอมแผนงาน/โครงการ เหตุผลความจําเปน วัตถุประสงค 
วิธีดําเนินการ งบประมาณ แผนที่สังเขป สําเนาแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 แสดงที่ตั้ง คาพิกัดตอ
นายอําเภอ หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแลวแตกรณี 
 2. อําเภอ/สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ตรวจสอบขอเท็จจริง ตามแบบ ท.ด.66 และออกไป
ชั้นสูตรตามแบบ ท.ด.67 
 3. รังวัดตามหลักวิชาการ แสดงขอบเขต เน้ือที่ ลงที่หมายในระวาง ระวางแผนที่ ภูมิ
ประเทศ 1:50,000 ระบุคาพิกัดเจาหนาที่รับความถูกตอง 
 4. สอบสวนประวัติความเปนมาตามกรอบแนวทางในการดําเนินการถอนสภาพฯ ตาม
หนังสือเวียนกรมที่ดิน ที่ มท 0511.3/ว 38841 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ขอ 8 
 5. ประกาศตามแบบ ท.ด.25 กําหนด 30 วัน 
 6. ใหทองถิ่นนําเขาที่ประชุมใหความเห็นขอใชถอนสภาพกอนทุกราย 
 7. จังหวัดดําเนินการทําหนังสือขอความเห็นหนวยงานดังตอไปน้ีวาควรอนุญาตหรือไม
อยางไร 
     7.1 ตรวจสอบวาอยูในเขตปาไมถาวร เขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ หรือ 
เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือไม (สํานักบริหารจัดการพ้ืนที่อนุรักษที่....) 
     7.2 หนวยทหารพ้ืนที่ วามีความสําคัญทางยุทธศาสตรหรือไม ควรอนุญาตหรือไม 
(มณฑลทหารบกที่...) 



     7.3 หนวยศิลปากรพื้นที่ วามีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือเปนแหลง
โบราณคดี ซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตรหรือไม (สํานักงานศิลปากรที่...) 
     7.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่น วาขัดของหรือไม ควรอนุญาตหรือไม 
     7.5 สํานักงานสิ่งแวดลอมจังหวัด หรือสํานักงานส่ิงแวดลอมภาค วาจะขัดของทางดาน
สิ่งแวดลอมหรือไม ควรอนุญาตหรือไม 
     7.6 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด วาขัดของทางดานผังเมืองหรือไม 
     7.7 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจังหวัด วาอยูในเขตพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเปนเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม หากอยูจะตองไดรับแจงวาไมประสงคจะใชเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน
ตลอดไปกอน 
     7.8 อําเภอทองที่ วาควรอนุญาตหรือไม 
     7.9 หนวยราชการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของแลวแตเห็นสมควร เชน แขวงการทาง เปนตน 
 8. นําเขาคณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พงศ.2543 ขอ 8.9 
 9. เสนอผูวาราชการจังหวัดออกใบอนุญาตแลวแจงหนวยงานที่เก่ียวของ ถาเปนที่ดินอัน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน ใหสงกรมที่ดินเสนอขออนุมัติรัฐมนตรี
กอนออกใบอนุญาต 
4. หลักเกณฑผูขอ 
 1. บุคคลหรือนิติบุคคล สัญชาติไทย ประกอบกิจการดวยตนเอง 
 2. ไมกอใหเกิดอันตรายแกทรัพยสินใกลเคียง 
 3. รายละไมควรเกิน 10 ไร เวนมีเหตุอันควร 
5. การออกใบอนุญาต 
 1. ออกใบอนุญาตคราวละไมเกิน 5 ป 
 2. แบบใบอนุญาต ท.ด.69 ใหกําหนดเง่ือนไขไวดวยวา ทบวงการเมืองผูขอจะตองใหความ
รวมมือในการดําเนินการเพ่ือถอนสภาพ โดยใชงบประมาณตนเองใหแลวเสร็จกอนครบกําหนดอายุ 
การอนุญาต 
 3. ถาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด หรือมีผลกระทบส่ิงแวดลอม หรือเกิดอันตราย ความ
เสียหายรายแรง ใหเพิกถอนใบอนุญาต 
6. คาตอบแทน 
 เสียคาตอบแทนเปนรายปแกองคการบริหารสวนจังหวัดตามขอบัญญัติของจังหวัด แตไม
เกินไรละ 4,000 บาทตอป ตามบัญชีแนบทายประมวลกฎหมายที่ดิน 
 ขอสังเกต 
 ทบวงการเมืองผูขอสามารถดําเนินการเร่ืองขอใชและขอถอนสภาพไปในคราวเดียวกัน โดย
ในการขอความเห็นองคกรปกครองสวนทองถิ่น ราษฎรที่เคยใชประโยชนรวมกัน อําเภอ และ
หนวยงานราชการอื่น ๆ ควรใหความเห็นพรอมไปทีเดียววา ไมขัดของ ในการขอใชและถอนสภาพ 
หรือขึ้นทะเบียน (แลวแตกรณี) ที่สาธารณประโยชน  (ชื่อเรียกท่ีสาธารณะ)   ทั้งแปลง/บางสวน 



เพ่ือให  (ชื่อหนวยงาน) ใชประโยชนเปน (ตามวัตถุประสงคของหนวยงาน   เพื่อจะไดใชประกอบการถอน
สภาพตอไปโดยไมตองกลับไปขอความเห็นใหมอีก 
 

ข้ันตอนการดําเนินการ กรณีทบวงการเมืองขออนุญาตใชทีด่นิของรัฐ 
ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือประโยชนในราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               
 
 
 
 
                                                                                                                                              
 
 
 
 
หมายเหตุ    กรณีเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันใหสงเรื่องให 

กรมที่ดินพิจารณาเสนอ ร.ม.ต.มหาดไทย อนุมัติกอนออกใบอนุญาต ตามระเบียบฯ 
ขอ 22 (2) 
 
 
 
 

 

ชางรังวัดทํารูปแผนที่ตามหลักวิชาการ 

ผูขอยื่นคําขอพรอมเอกสารตอนายอําเภอ/เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา 
ตามระเบียบฯ ขอ 10 

มอบเจาหนาท่ีออกไปชันสูตร สอบสวน ขอเท็จจริง ตามแบบ ท.ด.66, ท.ด.67 

และสอบประวัติความเปนมาตามระเบียบฯ ขอ 12,13 

นายอําเภอ/เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา ประกาศตามแบบ ท.ด.25 

กําหนด 30 วัน ตามระเบียบฯ ขอ 17 

ทําหนังสือแจงหนวยงานเกี่ยวของตามระเบียบฯ ขอ 20 

ประชุมคณะกรรมการฯ ตามระเบียบฯ ขอ 17 

เสนอผูวาราชการจังหวัดออกใบอนุญาต 

แจงผูขอทราบ 


