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คานา
การจัดหาที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการชลประทานสาหรั บดาเนินโครงการชลประทานต่างๆ
มีทั้งที่ดินที่เป็นของเอกชนและของรัฐ ในกรณีที่เป็นที่ดิน สาธารณะประโยชน์ แม้ทุกคนมีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ได้
แต่จะใช้ได้เพียงเท่าที่ไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นเท่านั้น และการนามาใช้เพื่อการชลประทาน ย่อมเป็นการ
เปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จึงต้องดาเนินการตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถใช้ที่ดินสาธารณะมาใช้ประโยชน์เพื่อการชลประทานโดยชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินสาธารณะ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่ม
ทัก ษะการเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติง านใหม่ ให้ ส ามารถขับ เคลื่ อ นกระบวนการท างานได้ อ ย่ างต่ อเนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ
คณะทางานจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรงและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขอใช้ที่ดินสาธารณะ และจะสามารถ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภารกิจหลักของกรมชลประทานให้บรรลุผล
สาเร็จได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

คณะผู้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน คณะที่ 5
สานักกฎหมายและที่ดิน
กรมชลประทาน

สารบัญ
๑. วัตถุประสงค์
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๗. ระบบติดตามประเมินผล
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๙. แบบฟอร์มที่ใช้
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ภาคผนวก
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแล รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดิน
ของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
เรื่อง การขอใช้ที่ดินสาธารณะ
1. วัตถุประสงค์
การจัดทาคู่มือเรื่องการปฏิบัติงานกระบวนงานการขอใช้ที่ดินสาธารณะฉบับนี้ เป็นการจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและคาสั่งของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยได้อย่างถูกต้อง
ตามขั้น ตอนและเป็ น ปั จ จุ บั น สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบั ติงาน รั บรู้และเข้าใจถึงขั้น ตอนการ
ดาเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานตามกระบวนการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นการสร้างมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้ปฏิ บัติงาน และสามารถถ่ายทอดความรู้สอนงานให้เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่
เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถทางานแทนกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาการทางานอย่างมีคุณภาพนาไปสู่ความเชี่ยวชาญในการทางาน

2. ขอบเขต
กระบวนการขอใช้ที ่ด ิน สาธารณะ เป็น การจั ด ท าคู ่ม ือ การปฏิบ ัต ิง านตามกฎหมาย
ระเบีย บและคาสั่งของกรมที่ดิน และภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแล รักษา และคุ้มครอง
ป้ องกันที่ ดินอันเป็ นสาธารณสมบั ติของแผ่ นดิน ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 ประกอบกับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543 ตามรูปแบบ ขั้นตอนวิธีการในการ
ขอใช้ที่ดินสาธารณะ ส่วนราชการผู้ขออนุญาต จึงมีหน้าที่จัดทาคาขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบ
ยื่นต่อกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน หรือจังหวัดท้องที่ที่ส่วนราชการผู้ขออนุญาตมีความประสงค์จะขอใช้ที่ดิน
สาธารณะ ทั้ง นี้เพื่อสร้ างความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานทั้งระบบ และสามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

3. คาจากัดความ
“ที่ดินสาธารณะ” ไม่มีกฎหมายบัญญัติคานิยามไว้ แต่เป็นคาเรียกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ปรากฏตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 473/2486 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2486 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
มีความประสงค์ที่จะให้ตาบล อาเภอ และจังหวัดต่างๆ จัดหาที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เป็นที่สาธารณะประจาตาบล
อาเภอหรือหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
“สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ” หมายถึง สาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งรวมทรัพย์สินทุกชนิด
ของแผ่นดินที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ตามนัยมาตรา 1304 แห่งประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย์ เช่น
1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น
ตามกฎหมายที่ดิน
2. ที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้า ทางหลวง ทะเลสาบ
3. ที่ดิน สาหรับ ใช้เ พื่อ ประโยชน์ข องแผ่น ดิน โดยเฉพาะ เป็น ต้น ว่า ป้อ ม และโรงทหาร
สานักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์
4. ที่ป่าไม้…
๑

4. ที่ป่าไม้ เป็นต้นว่า ที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อุทยานแห่งชาติ
ที่ป่าชายเลน พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า
“ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแล รักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553” หมายถึง ที่ดินสาหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพ
ธรรมชาติ โดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า
ทางบก ทางน้า สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจาตาบลหรือหมู่บ้าน
“การขอใช้ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ” หมายถึง การที่ทบวงการเมืองขอเข้าใช้ประโยชน์
ในที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์ในราชการเท่านั้น
“ทบวงการเมือง” หมายถึง ส่ว นราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการส่ว นกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น
“ส่วนราชการผู้ขอใช้” หมายถึง ทบวงการเมืองซึ่งหมายถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ขอใช้ที่ดินสาธารณะ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะ เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะ
ผู้อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณะ
4.2 กรมที่ดิน เกี่ย วข้อ งกับ กระบวนการในฐานะ ผู้พิจ ารณา โดยพิจ ารณาหลัก เกณฑ์
ความจาเป็นแก่การใช้ประโยชน์ในราชการทบวงการเมือง และเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย
๔.๓ จังหวัดท้องที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะ ผู้รับคาขออนุญาตใช้ที่ดิน และสอบสวน
หลักฐานคาขออนุญาตใช้ที่ดิน
4.๔ สานักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม กรมการผังเมือง กรมเจ้าท่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอ หรือเขตท้องที่ที่ดินตั้งอยู่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลพื้นที่ให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาไปยังจังหวัด
4.5 สานัก งานชลประทานที่ 1-17 (สชป.๑-๑๗) เกี่ย วข้อ งกับ กระบวนการในฐานะ
ส่วนราชการผู้ขอใช้ที่ดินสาธารณะ
4.6 สานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ (สพญ.) เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะ ส่วนราชการ
ผู้ขอใช้ที่ดินสาธารณะ
4.7 กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง (กพก.) เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะ ส่วนราชการ
ผู้ขอใช้ที่ดินสาธารณะ

สรุปกระบวน...
๒

สรุปกระบวนการการปฏิบัติงานการขอใช้ที่ดินสาธารณะ
กระบวนการขอใช้ที่ดินสาธารณะประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
การขอใช้ ที่ ส าธารณะประโยชน์ จ ะต้ อ งนาไปใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องราชการเท่ า นั้ น
ตามวัตถุประสงค์และภายใต้ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแล รักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 และประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับ
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการเปลี ่ย นสภาพที่ดิน อัน เป็น สาธารณสมบัติข องแผ่น ดิน ส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543 โดยมีหลักเกณฑ์
ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์ และ กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า ดังนี้
๑. สานักงานชลประทานที่ 1-17 (สชป.๑-๑๗) สานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ (สพญ.)
หรือกองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง (กพก.) ผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินโดยได้รับมอบอานาจจากกรมชลประทาน
ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้ ต่อกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน
หรือจังหวัดท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ โดยระบุสถานที่ขอใช้ (ตาบล อาเภอ จังหวัด) และจัดทาคาขออนุญาตใช้ที่ดิน
แนบเอกสาร ดังนี้
1) โครงการ แผนงานและวัตถุประสงค์ในการขอใช้ที่ดิน
2) แผนผังการใช้ที่ดิน แสดงรายละเอียด ประเภท จานวน ขนาด กว้าง ยาว ของสิ่งก่อสร้าง
3) ระบุตาแหน่งที่ดินที่ขอใช้ ทารูปแผนที่แสดงขอบเขตเนื้อที่ของที่ดินทั้งหมด และระบุ
ส่วนที่ขอใช้ให้ชัดเจน
4) เหตุผล ความจาเป็นที่ขอใช้ และรายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
2. จังหวัดท้องที่ รับคาขออนุญาตใช้ที่ดิน และสอบสวนหลักฐานคาขออนุญาตใช้ ที่ดินโดยมี
ขั้นตอนการสอบสวน ดังนี้
กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์
๒.๑ เมื่อผู้ขอแจ้งความประสงค์ขอใช้แล้ว จังหวัดท้องที่ต้องดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารอนุญ าตให้ท บวงการเมืองใช้ที่ดิน ของรัฐ
เพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541 ข้อ 8 และที่ดินสาธารณประโยชน์ต้องอยู่
ในหลักเกณฑ์ที่จะถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 วรรคสอง ดังนี้
1) สอบสวนความเป็นมาของที่ดิน ว่า ได้สงวนหวงห้ามไว้เมื่อใด ผู้ใดประกาศสงวน
หวงห้ามอาศัยกฎหมายใด มีหลักฐานหรือไม่ ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างใด ตั้งแต่เมื่อใด ปัจจุบันยังใช้
ประโยชน์ร่วมกันหรือเลิกใช้แล้ว ถ้าเลิกใช้ได้เลิกใช้ตั้งแต่เมื่อใด เพราะเหตุใด ถ้ายังไม่ได้เลิกใช้จะมีที่ดินแปลง
อื่นให้ใช้แทนหรือไม่ หากที่ดินที่ขอเป็นหนอง บึง ให้สอบสวนว่า มีสภาพตื้นเขินหรือไม่ การตื้นเขินเกิดจาก
สาเหตุใดและสามารถปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งน้าตามธรรมชาติได้หรือไม่ เพียงใด
2) ส่วนราชการที่ขอใช้ ขอใช้มีกาหนดเวลาหรือไม่
3) ขอความเห็ น จากหน่ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ดู แลรั กษาที่ดิ น (ที่ดิ น อาเภอ เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล) ว่าขัดข้องอย่างไร หรือไม่ และมีความเห็นอย่างไร
4) ขอความเห็น ของนายอาเภอ ในฐานะผู้ดูแ ลรัก ษาที่ดิน สาธารณประโยชน์
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 มาตรา 122
5) ให้จัดทา...
๓

5) ให้จัดทาแผนที่แสดงเขตที่ขอใช้โดยมีมาตราส่วน แสดงเนื้อที่ข้างเคียงและสภาพ
ที่ดินที่จะขอใช้ทั้งแปลง หรือบางส่วน
๒.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับจานวนเนื้อที่ที่ขอใช้ หากต้องใช้ที่ดินเกินกว่าที่กาหนด
หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากที่ระบุ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบพิจารณาว่า
สมควรให้ใช้มากน้อยเพียงใด
๒.๓ เมื่อจังหวัดท้องทีด่ าเนินการแล้ว ต้องสรุปสานวนการสอบสวนพร้อมหลักฐานเอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของจังหวัดว่าควรอนุมัติหรือไม่ ส่งไปให้กรมที่ดินดาเนินการต่อไป
กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า
๒.๔ การดาเนินการของจังหวัดในกรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า จะต้องดาเนินการเช่นเดียวกับ
การนาที่ดินขอขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมื องใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ ในราชการตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541
1) สอบสวนถึง ข้อ เท็จ จริง ถึง สภาพที่ดิน ว่า อยู่ใ นหลัก เกณฑ์ต ามมาตรา 8 ทวิ
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กล่าวคือ ต้องเป็นที่ดินซึ่งไม่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
ที่ตั้งและเนื้อที่ที่ดินแปลงนั้นโดยละเอียด
2) ตรวจสอบที่ดินดังกล่าว อยู่ในเขตซึ่งคณะกรรมการสารวจจาแนกประเภทที่ดิน
ประกาศเป็นเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่ มีผู้ครอบครองทาประโยชน์อย่างใด ในบริเวณที่ดินตอนใด ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
แสดงให้ปรากฏในแผนที่ด้วย และประสานงานกับหน่วยทหารซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ เพื่อพิจารณาว่าขัดข้อง
ในยุทธศาสตร์ หรือไม่
3) ประสานงานกับสานักงานผังเมืองจังหวัด หรือหน่วยงานผังเมืองที่รับผิดชอบพื้นที่
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นด้านผังเมือง
๒.๕ หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับจานวนเนื้อที่ที่ขอใช้ หากต้องใช้ที่ดินเกินกว่าที่กาหนด
หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากที่ระบุ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบพิจารณาว่า
สมควรให้ใช้มากน้อยเพียงใด
๒.๖ สรุปข้อเท็จจริง เสนอความเห็น ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปกรมที่ดินเพื่อพิจารณา
3. กรมที่ดิน พิจารณาข้อเท็จจริงเพื่อส่งให้กระทรวงมหาดไทยอนุมัติ
กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์
กรมที่ดินจะพิจารณาเนื้อที่ที่ขอใช้เหมาะสมกับโครงการและแผนผังแสดงรายละเอียดการใช้
ที่ดินหรือไม่ มีความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่ ก่อนนาเสนอกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อนุมัติให้
ใช้ที่สาธารณะประโยชน์
กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า
กรมที่ดินจะพิจ ารณาว่าที่ดินนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์หรือไม่ จังหวัดดาเนินการครบถ้ว นตาม
ระเบียบหรือไม่ ความจาเป็นแก่การใช้ประโยชน์ในราชการของทบวงการเมืองนั้นสมควรหรือไม่ และได้รับ
งบประมาณพร้อมที่จะดาเนินการแล้วหรือยัง
4. ขั้นตอน...
๔

4. กระทรวงมหาดไทย พิจารณาอนุมัติ
กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์
เมื่อกระทรวงมหาดไทย พิจารณาอนุมัติให้ส่วนราชการผู้ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว
แล้ว กรมที่ดนิ จะต้องแจ้งผู้ขอใช้ทราบ และแจ้งจังหวัดท้องที่ดาเนินการถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง (1)
แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป
สาหรับกรณีที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินและราษฎรได้เลิกใช้ประโยชน์
ร่วมกันทาให้ที่ดินดังกล่าวถูกถอนสภาพโดยผลของพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดิน จะเป็นอานาจ
หน้าที่ของสานักงานการปฏิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่จะอนุญาตการขอใช้ แต่ถ้าหาก ส.ป.ก. ไม่มี
ความประสงค์ที่จะนาที่ดิ นไปปฏิรูปที่ดิน กระทรวงมหาดไทยสามารถที่จะอนุมัติให้ส่วนราชการผู้ขออนุญาต
ใช้ประโยชน์หรือดาเนินการขึ้นทะเบียนให้ส่วนราชการผู้ขอใช้ประโยชน์ราชการได้ แต่จะต้องได้รับหนังสือ
ยื น ยั น จาก ส.ป.ก. ว่าไม่ ป ระสงค์ ที่จ ะน าที่ ดินดังกล่ าวไปการปฏิ รูปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งขั้ นตอนการ
ดาเนินการเช่นเดียวกับการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า
เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติแล้ว กรมที่ดินจะต้องแจ้งให้ทบวงการเมืองผู้ขอใช้ และแจ้ง
จังหวัดท้องที่ทราบและดาเนินการขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ต่อไป
5. สานักงานชลประทานที่ 1-17 หรือ สานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ หรือกองพัฒนาแหล่ง
น้าขนาดกลาง ผู้ขอใช้ที่ดินแทนกรมชลประทาน ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณะ เพื่อก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน

Work Flow...
๕

Work Flow กระบวนการปฏิบัติงานการขอใช้ที่ดินสาธารณะ
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

1.

สชป. 1-17 สพญ. หรือ กพก.
ผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินแทนกรมชลประทาน
จัดทาคาขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะ

๑ เดือน

2.

จังหวัดท้องที่ รับคาขออนุญาตใช้
ที่ดิน และสอบสวนหลักฐานคาขอ
อนุญาตใช้ที่ดิน

๒ เดือน

3.

กรมที่ดิน พิจารณาข้อเท็จจริงเพื่อส่ง
ให้กระทรวงมหาดไทยอนุมัติ
กระทรวงมหาดไทยอนุมัติ

๒ เดือน

4.

กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาอนุมัติ

No

๑ เดือน

Yes

5.

สชป. 1-17 สพญ. หรือ กพก.
ผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินแทนกรมชลประทาน
ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณะ

รวมเวลาทั้งหมดประมาณ ๖ เดือน

5. Work Flow...
๖

5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ :การปฏิบัติงานการขอใช้ที่ดินสาธารณะ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน:
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ขั้นตอนการขอใช้ที่ดินสาธารณะและระดับความรวดเร็วในการดาเนินการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

๑ เดือน

๑. สานักงานชลประทานที่ 1-17 (สชป.๑-๑๗)
สานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ (สพญ.)
หรือกองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง (กพก.)
ผู้ขอใช้โดยได้รับมอบอานาจจากกรมชลประทาน
ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้ต่อกระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน หรือจังหวัดท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่
โดยระบุสถานที่ขอใช้ (ตาบล อาเภอ จังหวัด)
และจัดทาคาขออนุญาตใช้ที่ดินแนบเอกสาร ดังนี้
1) โครงการ แผนงานและวัตถุประสงค์
ในการขอใช้ที่ดิน
2) แผนผังการใช้ที่ดิน แสดงรายละเอียด
ประเภท จานวน ขนาด กว้าง ยาว ของ
สิ่งก่อสร้าง
3) ระบุตาแหน่งที่ดินที่ขอใช้ ทารูปแผน
ที่แสดงขอบเขตเนื้อที่ของที่ดินทั้งหมด และ
ระบุส่วนที่ขอใช้ให้ชัดเจน
4) เหตุผล ความจาเป็นที่ขอใช้ และ
รายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

-ค าขออนุ ญ าตใช้ ที่ ดิ น สาธารณะและ
เอกสารประกอบ ต้องถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ยการ
เปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จาก
การใช้ เพื่ อ สาธารณประโยชน์ อย่ า งหนึ่ ง
เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543

ผู้รับผิดชอบ

1.
สชป. 1-17 สพญ. หรือ กพก.
ผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินแทน
กรมชลประทาน จัดทาคาขอ
อนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะ

๗

เอกสารต้ องถู กต้ องและการสอบสวนต้ อง
ด าเนิ นการตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
อนุญาตให้ ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นราชการตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541
เอกสารและขั้ นตอน วิ ธี การถู กต้ องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการหรือไม่ ตามมาตรฐาน
ของหน่วยงาน

-ผส.ชป.1-17
-ผส.พญ.
-ผอ.พก.
-กรมชลประทาน

ลาดับ

ผังกระบวนการ

2.

ระยะเวลา
๒ เดือน

จังหวัดท้องที่ รับคาขออนุญาต
ใช้ที่ดิน และสอบสวนหลักฐาน
คาขออนุญาตใช้ที่ดิน

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

2. จังหวัดท้องที่ รับคาขออนุญาตใช้ที่ดิน - สอบสวนข้อเท็จจริงได้รับรายละเอียด
และสอบสวนหลักฐานคาขออนุญาตใช้ที่ดิน ชัดเจนตามหลักเกณฑ์
โดยมีขั้นตอนการสอบสวน ดังนี้
- ดาเนินการได้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์
๒.๑ เมื่อผู้ขอแจ้งความประสงค์ขอใช้แล้ว
จังหวัดท้องที่ต้องดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมือง
ใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541 ข้อ 8
และที่ดินสาธารณประโยชน์ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 8 วรรคสอง ดังนี้
1) สอบสวนความเป็นมาของที่ดิน ว่า
ได้สงวนหวงห้ามไว้เมื่อใด ผู้ใดประกาศ
สงวนหวงห้ามอาศัยกฎหมายใด มีหลักฐาน
หรือไม่ ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
ใด ตั้งแต่เมื่อใด ปัจจุบันยังใช้ประโยชน์
ร่วมกันหรือเลิกใช้แล้ว ถ้าเลิกใช้ได้เลิกใช้
ตั้งแต่เมื่อใด เพราะเหตุใด ถ้ายังไม่ได้เลิกใช้
จะมีที่ดินแปลงอื่นให้ใช้แทนหรือไม่ หากที่ดินที่
ขอเป็นหนอง บึง ให้สอบสวนว่า มีสภาพตื้นเขิน
๘

ผู้รับผิดชอบ
-ผู้ว่าราชการ
จังหวัดท้องที่
-นายอาเภอท้องที่
นั้นๆ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
หรือไม่ การตื้นเขินเกิดจากสาเหตุใด
และสามารถปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งน้า
ตามธรรมชาติได้หรือไม่ เพียงใด
2) ส่วนราชการที่ขอใช้ ขอใช้มี
กาหนดเวลาหรือไม่
3) ขอความเห็นจากหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลรักษาที่ดิน (ที่ดินอาเภอ เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล) ว่าขัดข้อง
อย่างไร หรือไม่ และมีความเห็นอย่างไร
4) ขอความเห็นของนายอาเภอ ใน
ฐานะผู้ดูแลรักษาที่ดิน สาธารณประโยชน์
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พุทธศักราช 2457 มาตรา 122
5) ให้จัดทาแผนที่แสดงเขตที่ขอใช้
โดยมีมาตราส่วน แสดงเนื้อที่ข้างเคียงและ
สภาพที่ดินที่จะขอใช้ทั้งแปลง หรือบางส่วน
๒.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับ
จานวนเนื้อที่ที่ขอใช้ หากต้องใช้ที่ดินเกินกว่า
ทีก่ าหนดหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจาก
ที่ระบุ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ร่วมตรวจสอบพิจารณาว่าสมควรให้ใช้มาก
น้อยเพียงใด
๙

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
๒.๓ เมื่อจังหวัดท้องทีด่ าเนินการแล้ว
ต้องสรุปสานวนการสอบสวนพร้อมหลักฐาน
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของ
จังหวัดว่าควรอนุมัติหรือไม่ ส่งไปให้กรมที่ดิน
ดาเนินการต่อไป-ได้รับงบประมาณพร้อมที่
จะดาเนินการแล้วหรือไม่
กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า
๒.๔ การดาเนินการของจังหวัดในกรณี
ที่ดินรกร้างว่างเปล่า จะต้องดาเนินการเช่นเดียวกับ
การนาที่ดินขอขึน้ ทะเบียน ตามมาตรา 8 ทวิ
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดิน
ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2541
1) สอบสวนถึงข้อเท็จจริงถึงสภาพที่ดิน
ว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ตามมาตรา 8 ทวิ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน กล่าวคือ ต้องเป็นที่ดิน
ซึ่งไม่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง มีประวัติ
ความเป็นมาอย่างไร ที่ตั้งและเนื้อที่ที่ดิน
แปลงนั้นโดยละเอียด
๑๐

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
2) ตรวจสอบที่ดินดังกล่าว อยู่ในเขต
ซึ่งคณะกรรมการสารวจจาแนกประเภท
ที่ดินประกาศเป็นเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่ มีผู้
ครอบครองทาประโยชน์อย่างใด ในบริเวณ
ที่ดินตอนใด ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
แสดงให้ปรากฏในแผนที่ด้วย และ
ประสานงานกับหน่วยทหารซึ่งรับผิดชอบ
พื้นที่ เพื่อพิจารณาว่าขัดข้องในยุทธศาสตร์
หรือไม่
3) ประสานงานกับสานักงานผังเมือง
จังหวัด หรือหน่วยงานผังเมืองที่รับผิดชอบ
พื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นด้านผังเมือง
๒.๕ หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับ
จานวนเนื้อที่ที่ขอใช้ หากต้องใช้ที่ดินเกิน
กว่าที่กาหนดหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุ ให้จังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบพิจารณา
ว่าสมควรให้ใช้มากน้อยเพียงใด
๒.๖ สรุปข้อเท็จจริง เสนอความเห็น
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปกรมที่ดินเพื่อพิจารณา

๑๑

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

3.

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

๒ เดือน

3. กรมที่ดิน พิจารณาข้อเท็จจริงเพื่อ
ส่งให้กระทรวงมหาดไทยอนุมัติ

- ได้รับข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา
ครบถ้วน
-ดาเนินการได้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา

กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์
กรมที่ ดิ น จะพิ จ ารณาเนื้ อ ที่ ที่ ข อใช้
เหมาะสมกั บ โครงการและแผนผั ง แสดง
รายละเอียดการใช้ที่ ดินหรือไม่ มีความเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่ ก่อน
นาเสนอกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อนุมัติให้
ใช้ที่สาธารณะประโยชน์

กรมที่ดิน พิจารณาข้อเท็จจริง
เพื่อส่งให้กระทรวงมหาดไทย
อนุมัติ

กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาอนุมัติ

YES

-กรมที่ดิน

กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า
กรมที่ดินจะพิจารณาว่าที่ดินนั้นอยู่ใน
หลักเกณฑ์หรือไม่ จังหวัดดาเนินการครบถ้วน
ตามระเบียบหรือไม่ ความจาเป็นแก่การใช้
ประโยชน์ในราชการของทบวงการเมืองนั้น
สมควรหรือไม่ และได้รับงบประมาณพร้อม
ที่จะดาเนินการแล้วหรือยัง

NO

๔.

ผู้รับผิดชอบ

๑ เดือน

4. กระทรวงมหาดไทย พิจารณาอนุมัติ

พิจารณาอนุมัติให้ส่วนราชการผู้ขอใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ตามแผนการใช้งานเพื่อ
กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์
เมื่อกระทรวงมหาดไทย พิจารณาอนุมัติ การก่อสร้างโครงการชลประทาน
ให้ส่วนราชการผู้ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
ดังกล่าวแล้ว กรมที่ดินจะต้องแจ้งผู้ขอใช้ทราบ
๑๒

-กระทรวงมหาดไทย
-กรมที่ดิน

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
และแจ้งจังหวัดท้องที่ดาเนินการถอนสภาพ
ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินต่อไป
สาหรับกรณีที่ดินสาธารณประโยชน์ที่
ขอใช้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินและราษฎรได้เลิก
ใช้ประโยชน์ร่วมกันทาให้ที่ดินดังกล่าวถูก
ถอนสภาพโดยผลของพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตปฏิรูปที่ดิน จะเป็นอานาจหน้าที่
ของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) ที่จะอนุญาตการขอใช้ แต่ถ้าหาก
ส.ป.ก. ไม่ความประสงค์ที่จะนาที่ดินไป
ปฏิรูปที่ดิน กระทรวงมหาดไทยสามารถที่จะ
อนุมัติให้ส่วนราชการผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์
หรือดาเนินการขึน้ ทะเบียนให้ส่วนราชการผู้
ขอใช้ประโยชน์ราชการได้ แต่จะต้องได้รับ
หนังสือยืนยันจาก ส.ป.ก. ว่าไม่ประสงค์ที่
จะนาที่ดินดังกล่าวไปการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ซึ่งขั้นตอนการดาเนินการ
เช่นเดียวกับการขอใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์

๑๓

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

YES

5.

สชป. 1-17 สพญ. หรือ กพก.
ผู้ขอใช้ที่ดินแทนกรมชลประทาน
ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณะ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า
เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติแล้ว
กรมที่ดินจะต้องแจ้งให้ทบวงการเมืองผู้ขอใช้
และแจ้งจังหวัดท้องที่ทราบและดาเนินการ
ขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ต่อไป
5. สานักงานชลประทานที่ 1-17 หรือ - ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณะ
สานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ หรือกอง เพือ่ ก่อสร้างโครงการชลประทาน
พัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง ผู้ขอใช้ที่ดินแทน ได้ทนั ตามแผนงาน
กรมชลประทาน ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
สาธารณะ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทาน

๑๔

-ผส.ชป.1-17
-ผส.พญ.
-ผอ.พก.
-กรมชลประทาน

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. สานักงานชลประทานที่
1-17 สานักพัฒนาแหล่งน้า
ขนาดใหญ่ หรือกองพัฒนา
แหล่งน้าขนาดกลาง ผู้ขอ
อนุ ญ าตใช้ ที่ ดิ น แทน
กรมชลประทาน

แจ้งความประสงค์ขอใช้ต่อกระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน หรือจังหวัดท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ โดย
ระบุสถานที่ขอใช้ (ตาบล อาเภอ จังหวัด) และ
จัดทาคาขออนุญาตใช้ที่ดินแนบเอกสาร ดังนี้
1) โครงการ แผนงานและวัตถุประสงค์ใน
การขอใช้ที่ดิน
2) แผนผังการใช้ที่ดิน แสดงรายละเอียด
ประเภท จานวน ขนาด กว้าง ยาว ของสิ่งก่อสร้าง
3) ระบุตาแหน่งที่ดินที่ขอใช้ ทารูปแผนที่
แสดงขอบเขตเนื้อที่ของที่ดินทั้งหมด และระบุ
ส่วนที่ขอใช้ให้ชัดเจน
4) เหตุ ผ ล ความจ าเป็ น ที่ ข อใช้ และ
รายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

2. จังหวัดท้องที่ รับคาขอ
อนุญาตใช้ที่ดิน และสอบสวน
หลักฐานคาขออนุญาต
ใช้ที่ดิน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การดูแล รักษา และคุ้มครองป้องกัน
ที่ ดิ น อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข อง
แผ่ น ดิ น ส าหรั บ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น
พ.ศ.2553
-ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า
ด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ส าหรั บ
พลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสา
ธารณ ประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอี ก
อย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543

-ผส.ชป.1-17
-ผส.พญ.
-ผอ.พก.
-กรมชลประทาน

-ค าขออนุ ญ าตใช้ ที่ ดิ น สาธารณะและ
เอกสารประกอบ ต้องถูกต้องครบถ้วนตาม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเปลี่ ย นสภาพที่ ดิ น อั น เป็ น สาธารณ
สมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ส าหรั บ พลเมื อ งใช้
ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณ ประโยชน์
อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543

2. จังหวัดท้องที่ รับคาขออนุญาตใช้ที่ดิน และ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
สอบสวนหลักฐานคาขออนุญาตใช้ที่ดินโดยมี หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้
ขั้นตอนการสอบสวน ดังนี้
ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ในราชการตามประมวล
กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541
๒.๑ เมื่อผู้ขอแจ้งความประสงค์ขอใช้แล้ว
-ประมวลกฎหมายที่ดิน
จังหวัดท้องที่ต้องดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง

-ผู้ว่าราชการ
จังหวัดท้องที่
-นายอาเภอท้องที่
นั้นๆ

เอกสารต้ องถู กต้ องและการสอบสวนต้ อง
ด าเนิ นการตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
อนุญาตให้ ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นราชการตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541

๑๕

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธี การอนุ ญาตให้ ทบวงการเมือ งใช้ที่ดิ น
ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวล
กฎหมายที่ ดิน พ.ศ. 2541 ข้ อ 8 และที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะถอน
สภาพตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น มาตรา 8
วรรคสอง ดังนี้
1) สอบสวนความเป็นมาของที่ดิน ว่าได้
สงวนหวงห้ามไว้เมื่อใด ผู้ใดประกาศสงวนหวง
ห้ า มอาศั ย กฎหมายใด มี ห ลั ก ฐานหรื อ ไม่
ราษฎรได้ ใช้ป ระโยชน์ร่ว มกันอย่างใด ตั้งแต่
เมื่อใด ปัจจุบันยังใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือเลิก
ใช้แล้ว ถ้าเลิกใช้ได้เลิกใช้ตั้งแต่เมื่อใด เพราะ
เหตุใด ถ้ายังไม่ได้เลิกใช้จะมีที่ดินแปลงอื่นให้ใช้
แทนหรือไม่
หากที่ดินที่ขอเป็นหนอง บึง ให้สอบสวน
ว่า มีสภาพตื้นเขินหรือไม่ การตื้นเขินเกิดจาก
สาเหตุใดและสามารถปรับปรุงพัฒ นาให้ เป็น
แหล่งน้าตามธรรมชาติได้หรือไม่ เพียงใด
2) ส่วนราชการที่ขอใช้ ขอใช้มีกาหนดเวลา
หรือไม่
3) ขอความเห็นจากหน่วยงานที่มีหน้าที่

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การดูแล รักษา และคุ้มครองป้องกัน
ที่ ดิ น อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข อง
แผ่ น ดิ น ส าหรั บ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น
พ.ศ.2553
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติข องแผ่น ดิน สาหรับ พลเมือ ง
ใช้ ร่ ว มกั น จากการใช้ เ พื่ อ สาธารณ
ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง
พ.ศ. 2543

๑๖

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช้

ดูแลรักษาที่ดิน (ที่ดินอาเภอ เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล) ว่าขัดข้องอย่างไร หรือไม่
และมีความเห็นอย่างไร
4) ขอความเห็นของนายอาเภอ ในฐานะ
ผู้ดูแลรักษาที่ดิน สาธารณประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พุทธศักราช 2457 มาตรา 122
5) ให้จัดทาแผนที่แสดงเขตที่ขอใช้โดยมี
มาตราส่วน แสดงเนื้อที่ข้างเคียงและสภาพ
ที่ดินที่จะขอใช้ทั้งแปลง หรือบางส่วน
๒.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับ
จานวนเนื้อที่ที่ขอใช้ หากต้องใช้ที่ดินเกินกว่าที่
กาหนดหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุ ให้จังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบพิจารณาว่า
สมควรให้ใช้มากน้อยเพียงใด
๒.๓ เมื่อจังหวัดท้องทีด่ าเนินการแล้ว ต้อง
สรุปสานวนการสอบสวนพร้อมหลักฐาน
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของ
จังหวัดว่าควรอนุมัติหรือไม่ ส่งไปให้กรมที่ดิน
ดาเนินการต่อไป-ได้รับงบประมาณพร้อมที่จะ
ดาเนินการแล้วหรือไม่
๑๗

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช้

กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า
๒.๔ การดาเนินการของจังหวัดในกรณีที่ดิน
รกร้างว่างเปล่า จะต้องดาเนินการเช่นเดียวกับการนา
ที่ดินขอขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 8 ทวิ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อ
ประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ.2541
1) สอบสวนถึงข้อเท็จจริงถึงสภาพที่ดิน ว่า
อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมาตรา 8 ทวิ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน กล่าวคือ ต้องเป็นที่ดินซึง่
ไม่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง มีประวัติความ
เป็นมาอย่างไร ที่ตั้งและเนื้อที่ที่ดินแปลงนั้น
โดยละเอียด
2) ตรวจสอบที่ดินดังกล่าว อยู่ในเขตซึ่ง
คณะกรรมการสารวจจาแนกประเภทที่ดิน
ประกาศเป็นเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่ มีผู้
ครอบครองทาประโยชน์อย่างใด ในบริเวณ
ที่ดินตอนใด ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แสดงให้
ปรากฏในแผนที่ด้วย และประสานงานกับ
หน่วยทหารซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ เพื่อพิจารณาว่า
ขัดข้องในยุทธศาสตร์ หรือไม่
๑๘

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

3) ประสานงานกับสานักงานผังเมือง
จังหวัด หรือหน่วยงานผังเมืองที่รับผิดชอบ
พื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นด้านผังเมือง
๒.๕ หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับ
จานวนเนื้อที่ที่ขอใช้ หากต้องใช้ที่ดินเกินกว่าที่
กาหนดหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุ ให้จังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบพิจารณาว่า
สมควรให้ใช้มากน้อยเพียงใด
๒.๖ สรุปข้อเท็จจริง เสนอความเห็น
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปกรมที่ดินเพื่อพิจารณา
3. กรมที่ดิน พิจารณาให้ กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์
ความเห็นชอบ
กรมที่ดินจะพิจารณาเนื้อที่ที่ขอใช้เหมาะสม
กับโครงการและแผนผังแสดงรายละเอียดการ
ใช้ ที่ ดิ น หรื อ ไม่ มี ค วามเห็ น หน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งครบถ้ ว นหรื อ ไม่ ก่ อ นน าเสนอ
กระทรวงมหาดไทยเป็ น ผู้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ ที่
สาธารณะประโยชน์

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย -กรมที่ดิน
การดูแล รักษา และคุ้มครองป้องกัน
ที่ ดิ น อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข อง
แผ่ น ดิ น ส าหรั บ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น
พ.ศ.2553
-ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า
ด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ส าหรั บ
กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า
กรมที่ดินจะพิจารณาว่าที่ดินนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ พลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อ
หรือไม่ จังหวัดดาเนินการครบถ้วนตามระเบียบ สาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีก
หรื อ ไม่ ความจาเป็ น แก่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ อย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543
๑๙

เอกสารและขั้นตอน วิธีการถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการหรือไม่ ตามมาตรฐาน
ของหน่วยงาน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

ในราชการของทบวงการเมื อ งนั้ น สมควร
หรื อ ไม่ และได้ รั บ งบประมาณพร้ อ มที่ จ ะ
ดาเนินการแล้วหรือยัง
4. กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาอนุมัติ

กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์
เมื่อกระทรวงมหาดไทย พิจารณาอนุมัติให้ส่วน
ราชการผู้ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว
แล้ ว กรมที่ ดิ น จะต้ องแจ้ง ผู้ ข อใช้ ทราบ และ
แจ้ ง จั ง หวั ด ท้ อ งที่ ด าเนิ น การถอนสภาพตาม
มาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินต่อไป

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรฐานของหน่วยงาน
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารอนุ ญ าตให้
ทบวงการเมื อ งใช้ ที่ ดิ น ของรั ฐ เพื่ อ
ประโยชน์ ใ นราชการตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541
- ประมวลกฎหมายที่ดิน

สาหรับกรณีที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้อยู่
ในเขตปฏิรูปที่ดินและราษฎรได้เลิกใช้ประโยชน์
ร่วมกันทาให้ที่ดินดังกล่าวถูกถอนสภาพโดยผล
ของพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
จะเป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่จะอนุญาต
การขอใช้ แต่ถ้าหาก ส.ป.ก. ไม่มีความประสงค์
ที่จะนาที่ดินไปปฏิรูปที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
สามารถที่จะอนุมัติให้ส่วนราชการผู้ขอใช้ใช้
ประโยชน์หรือดาเนินการขึ้นทะเบียนให้ส่วน
๒๐

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

- ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2562 และ
ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.
2548

-ผส.ชป.1-17
-ผส.พญ.
-ผอ.พก.
-กรมชลประทาน

ราชการผู้ขอใช้ประโยชน์ราชการได้ แต่จะต้อง
ได้รับหนังสือยืนยันจาก ส.ป.ก. ว่าไม่ประสงค์ที่
จะนาที่ดินดังกล่าวไปการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ซึ่งขั้นตอนการดาเนินการ
เช่นเดียวกับการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า
เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติแล้ว กรมที่ดิน
จะต้องแจ้งให้ทบวงการเมืองผู้ขอใช้ และแจ้ง
จังหวัดท้องที่ทราบและดาเนินการขึ้นทะเบียน
ทีด่ ินสาธารณประโยชน์ต่อไป
5. สานักงานชลประทาน
ที่ 1-17 สานักพัฒนา
แหล่งน้าขนาดใหญ่ หรือ
กองพัฒนาแหล่งน้าขนาด
กลาง ผู้ขอใช้ที่ดินแทน
กรมชลประทาน ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ที่ดิน
สาธารณะ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทาน

สานักงานชลประทานที่ 1-17 สานักพัฒนา
แหล่งน้าขนาดใหญ่ หรือกองพัฒนาแหล่งน้า
ขนาดกลาง ผู้ขอใช้ที่ดินแทนกรมชลประทาน
ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณะ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทาน

๒๑

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
1. สานักงานชลประทาน
ที่ 1-17 สานักพัฒนา
แหล่งน้าขนาดใหญ่ หรือ
กองพัฒนาแหล่งน้า
ขนาดกลาง ผู้ขออนุญาต
แทนกรมชลประทาน
จัดทาคาขออนุญาตใช้
ที่ดินสาธารณะ เพื่อก่อสร้าง
โครงการชลประทาน

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

-ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ย ประสานงานติดตามทางโทรศัพท์ โทรสาร ฯ
การดูแล รั กษา และคุ้มครองป้องกันที่ดิน เป็นต้น
อัน เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่ นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553
-ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ย
การเปลี่ ย นสภาพที่ ดิ น อั น เป็ น สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
จากการใช้เพื่อสาธารณ ประโยชน์อย่างหนึ่ง
เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543

2. จังหวัดท้องที่รับคาขอ ตามมาตรฐานของหน่วยงาน
อนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะ
และตรวจสอบหลักฐาน
คาขออนุญาตใช้ที่ดินให้
ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ทบวงการเมือง
ใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์
ในราชการ ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541

ประสานติดตาม

๒๒

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล
-ผส.ชป.1-17
-ผส.พญ.
-ผอ.พก.
-กรมชลประทาน

-ผส.ชป.1-17
-ผส.พญ.
-ผอ.พก.
-กรมชลประทาน

ข้อเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล

3. กรมที่ดินจะพิจารณา ตามมาตรฐานของหน่วยงาน
ข้อเท็จจริงเพื่อส่งให้
กระทรวงมหาดไทย
อนุมัติเป็นกรณีๆไป

ประสานติดตาม

-ผส.ชป.1-17
-ผส.พญ.
-ผอ.พก.
-กรมชลประทาน

4. กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรฐานของหน่วยงาน
พิจารณาอนุมัติให้ส่วน
ราชการผู้ขอใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์แล้ว
กรมที่ดินจะต้องแจ้งผู้
ขอใช้ทราบ และแจ้ง
จังหวัดท้องที่ทราบ เพื่อ
ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ประสานติดตาม

-ผส.ชป.1-17
-ผส.พญ.
-ผอ.พก.
-กรมชลประทาน

-หนังสือภายนอก
-ประสานติดตาม
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

-ผส.ชป.1-17
-ผส.พญ.
-ผอ.พก.
-กรมชลประทาน

5. สานักงานชลประทานที่
1-17 หรือ สานักพัฒนา
แหล่งน้าขนาดใหญ่ หรือ
กองพัฒนาแหล่งน้า
ขนาดกลาง (หน่วยงาน
ของกรมชลประทาน)
ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
สาธารณะ

๒๓

ข้อเสนอแนะ

8. เอกสารอ้างอิง
๘.๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
8.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแล รักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553
8.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543
8.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของ
รัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541
8.๕ ประมวลกฎหมายที่ดิน
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

9. แบบฟอร์มที่ใช้
9.1 จดหมายแสดงเจตจานงการขอใช้ที่สาธารณะ
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

๒๔

ภาคผนวก

๒๕

