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หลักการและเหตุผล
ปจจุบันหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรประสบปญหาในการใชประโยชนในที่ดินและการขอ
ใชที่ดินเพื่อใชประโยชนในงานสงเสริมการเกษตรเนื่องจากเจาหนาที่ของหนวยงานขาดความรูและความเขาใจ
ในกระบวนการของการขอใช ที่ ดิน ในแต ล ะขั้น ตอน ประกอบกับ ที่ ดิน ที่ใชเพื่ อ งานสงเสริม การเกษตรมีห ลาย
ประเภทดวยกัน เชน ที่ราชพัสดุ ที่ดินที่ไดรับบริจาค หรือที่ดินที่ไดรับจากการอุทิศให ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ ที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง และที่ดินสาธารณประโยชน ซึ่งการใช
ประโยชนและการขอใชที่ดินประเภทตางๆ มี กฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน ระยะเวลา และรูปแบบตางๆ แตละ
ประเภทแตกตางกันไป เจาหนาที่ของหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรบางแหง ไมเขาใจกฎหมาย ระเบียบการ
ใชที่ดินที่ครอบครองอยู หรือปญหาการขอใชที่ดินประเภทตางๆ บางแหงไมมีแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนรองรับ
การใชประโยชนในที่ดินตามวัตถุประสงค ปญหาที่เกิดจากหนวยงานอื่นหรือผูประสงคจะเขามาแสวงหาประโยชน
ในที่ดินจึงเปนเหตุใหเกิดขอพิพาทและมีการฟองรองดําเนินคดี
สํานักงานเลขานุการกรมพิจารณาแลวเพื่อประโยชนของทางราชการและแกไขปญหาที่เกิดกับ
เจาหนาที่ ของหนวยงานกรมสงเสริมการเกษตรเห็ นควรจั ดทํ าแนวทางการใชป ระโยชนในที่ ดิน และขอใชที่ดิ น
ประเภทตางๆ เพื่อใหเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรไดปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของการขอ
ใชที่ดินแตละประเภท

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
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แนวทางการใชประโยชนในที่ดินและการขอใชที่ดินประเภทตางๆ
เพื่อประโยชนในงานสงเสริมการเกษตร
ประเภทของที่ดิน
1. ที่ราชพัสดุ

ก. การขอใชที่ราชพัสดุ จากกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
ในกรณี ที่ ห น ว ยงานของกรมส งเสริ ม การเกษตรมี ค วามจํ า เป น ที่ ต อ งการใช ที่ ร าชพั ส ดุ จ าก
กรมธนารักษโดยที่ราชพัสดุนั้นไมมีหนวยงานราชการอื่นใชประโยชน หรือกรมธนารักษไดรับคืนจากหนวยงาน
ราชการอื่นใหดําเนินการตามขอ 14 และ ขอ 16 แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล
บํารุงรักษาใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
ขอ 14 ผูขอใชที่ราชพัสดุที่ประสงคจะขอใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ ถาที่ราชพัสดุ
นั้นตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ แตถาที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูจังหวัดอื่น ใหยื่นคําขอใช
ที่ราชพัสดุตอสํานักงานธนารักษพื้นที่ พรอมทั้งแจงเหตุผลและความจําเปนในการขอใชที่ราชพัสดุนั้น โดยตอง
ได รับ ความยิน ยอมจากผู วาราชการจังหวัด และให ทําความตกลงกับ กรมธนารักษ โดยจะเขาใช ป ระโยชน ในที่
ราชพัสดุไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลว
ให ก รมธนารั ก ษ พิ จ ารณาอนุ ญ าตให ผู ข อใช ที่ ร าชพั ส ดุ เพื่ อ ประโยชน ในทางราชการได ต าม
ความจําเปน โดยผูขอใชที่ราชพัสดุตองเขาทําประโยชนในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงคที่ขออนุญาตภายในกําหนด
สองปนับแตวันที่ไดรับอนุญาต และกรมธนารักษจะกําหนดเงื่อนไขอื่นตามที่กรมธนารักษเห็นสมควรก็ได
ขอ 16 เมื่อสํานั กงานธนารักษพื้นที่ไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุแลว ใหเสนอผูวาราชการจังหวัด
พิ จารณาให ความยิน ยอมให แล วเสร็ จ และแจงใหผูขอใชที่ราชพั สดุทราบ หรือสงใหกรมธนารักษตามขอ 14
แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ เวนแตมีเหตุอันสมควรใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไป
ได แตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
เมื่อกรมธนารักษไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุจากผูขอใชที่ราชพัสดุหรือจากสํานักงานธนารักษพื้นที่
ตามวรรคหนึ่ง ใหกรมธนารักษพิจารณาคําขอใชที่ราชพัสดุดังกลาวใหแลวเสร็จและแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุหรือ
ธนารักษพื้นที่ทราบ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับวันที่ไดรับคําขอหรือไดรับแจงจากธนารักษพื้นที่เวนแตมีเหตุ
อันควรใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปได แตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอหรือไดรับแจงจาก
ธนารักษพื้นที่
ขอ 17 กรณีผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะเปลี่ยนการใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการอยาง
อื่นแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไดเดิม ใหนําความในขอ 14 และ ขอ 16 มาใชบังคับโดยอนุโลมโดยดําเนินการ
ขอใชที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ ดังนี้
1. ให กรอกขอมู ล เกี่ ยวกับ ที่ราชพัส ดุที่ป ระสงคจ ะใชลงในแบบ ทบ.4 มิฉะนั้น จะเปน สาเหตุ
ในการพิจารณาลาชา
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2. การขอใชที่ดินราชพัสดุที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหแจงการขอใชตอกรมธนารักษ สวนการ
ขอใชที่ราชพัสดุที่ตั้งอยูในจังหวัดอื่น ใหยื่นคําขอใชที่ราชพัสดุตอสํานักงานธนารักษพื้นที่ พรอมทั้งแจงเหตุผลและ
ความจําเปนในการขอใชที่ราชพัสดุนั้น โดยตองไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด และใหทําความตกลงกับ
กรมธนารักษ โดยจะเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลว
แผนผังการขอใชที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรสวนกลางและภูมิภาค

แจงกรมสงเสริมการเกษตรขอใชที่ราชพัสดุ

กองคลังตรวจสอบ ทําหนังสือมอบอํานาจ

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการขออนุญาตใชที่ราชพัสดุตอ
สํานักงานธนารักษพื้นที่ พรอมแนบรายละเอียด โครงการในการขอใชประโยชน
คําขอตั้งงบประมาณ หรือเอกสารประกอบการแสดงการไดรับอนุมัติงบประมาณ

หากธนารักษพื้นที่อนุญาตการใชพื้นที่ ใหบันทึกทะเบียบควบคุม
ที่ราชพัสดุและระบบสินทรัพย (รายการที่ดิน/สิ่งปลูกสราง)

รายงานกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 15 วัน
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ข. การขอใชที่ราชพัสดุ จากราชการสวนอื่น
ในกรณีที่กรมสงเสริมการเกษตรมีความจําเปนที่ตองใชที่ราชพัสดุ ที่หนวยงานหรือสวนราชการ
อื่น ครอบครองใชป ระโยชนอยูกอนแลว ใหทําความตกลงกับสวนราชการที่ครอบครองใชประโยชนอยูกอนนั้น
และเมื่อไดรับความยินยอมแลว ใหดําเนินการตามขอ 14 แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวีการปกครอง
และดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และและที่แกไขเพิ่มเติมพรอมสง
สําเนาหนังสือยินยอมของสวนราชการที่ครอบครองอยูกอน (หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0407/ว121 ลงวันที่
14 กุมภาพันธ 2537 ) โดยดําเนินการขอใชที่ราชพัสดุจากสวนราชการอื่น ดังนี้
หนวยงานกรมสงเสริมการเกษตรที่ประสงคจะขอใชที่ราชพัสดุของสวนราชการอื่น ตองทําความ
ตกลงกั บสวนราชการอื่น พรอมแบบ ทบ. 4 โดยระบุ หมายเลขทะเบี ยน ที่ ราชพั สดุ ซึ่งขอใชประโยชน พรอม
สถานที่ตั้ง จํานวนเนื้อที่ที่ขอใช และวัตถุประสงคในการขอใชและจัดสงแผนที่แสดงเขตที่ราชพัสดุ อาคารราชพัสดุ
ที่ไดปลูกสรางอยูในที่ราชพัสดุแปลงนั้น พรอมหมายสีบริเวณที่จะใชลงในแผนที่ใหชัดเจน โดยยื่นขอใชผานกรม
สงเสริมการเกษตร
แผนผังการขอใชที่ราชพัสดุจากราชการสวนอื่น
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรทําความตกลงกับ
สวนราชการที่ใชประโยชนอยูกอนนั้น
แจงกรมสงเสริมการเกษตรขอใชที่ราชพัสดุ

กองคลังตรวจสอบ ทําหนังสือมอบอํานาจ

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการขออนุญาตใชที่ราชพัสดุตอสํานักงานธนา
รักษพื้นที่ พรอมแนบรายละเอียด โครงการในการขอใชประโยชน คําขอตั้งงบประมาณ
หรือเอกสารประกอบการแสดงการไดรับอนุมัติงบประมาณ
หากธนารักษพื้นที่อนุญาตการใชพื้นที่ ใหบันทึกทะเบียบควบคุมที่ราชพัสดุและระบบ
สินทรัพย (รายการที่ดิน/สิ่งปลูกสราง)
รายงานกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 15 วัน
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ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการขอใชที่ราชพัสดุ ของหนวยงานกรมสงเสริมการเกษตรใหดําเนินการดังนี้
1.ทําหนังสือขอใชที่ราชพัสดุถึงอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร พรอมรายละเอียด ดังนี้
ก) รายละเอียดการขอใชที่ราชพัสดุ ตามแบบขอใชที่ราชพัสดุที่ขอใช (แบบ ทบ.4)
ข) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการการใชประโยชนในที่ราชพัสดุที่ขอใช
ค) คําขอตั้งงบประมาณ หรือ เอกสารแสดงการรับอนุมัติงบประมาณ
ง) แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ราชพัสดุแปลงที่มีการขอใชทั้งแปลงและแสดงการใชประโยชน
บริเวณใกลเคียง โดย หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรตองพิจารณาแผนผังดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพทํา
เลยและสอดคลองกับแผนพัฒนาของจังหวัดและผังเมือง
จ) แผนผังแสดงการใชประโยชนในที่ดินเฉพาะบริเวณที่ ขอใชตามความเหมาะสมและจําเปน โดย
ขอใหมีมาตราสวนถูกตองตามหลักวิชาการและมีผูทรงคุณรับรองแผนผัง
ฉ) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ราชพัสดุและระยะหางจากสถานที่สําคัญของจังหวัด
2. กองคลัง
ก) ตรวจสอบเอกสารของ เขต/จังหวัด/ศูนย
ข) เสนออธิบดีผานสํานักงานเลขานุการกรมใหพิจารณา
- อนุญาตใหดําเนินการในเรื่องนั้นๆ
- มอบอํานาจให เขต/จังหวัด/ศูนย ดําเนิน การยื่นเรื่องขอใชที่ราชพัสดุกับ สํานักงานธนารักษ
พื้นที่
- ลงนามหนังสือถึงเขต/จังหวัด/ศูนย เพื่อทราบและดําเนินการ
3. หน ว ยงานของกรมส งเสริม การเกษตร รายงานผลการขอใช ที่ ร าชพั ส ดุ ให ก รมส งเสริ ม การเกษตร
ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่สํานักงานธนารักษพื้นที่อนุญาตใหใชที่ราชพัสดุ
ขั้นตอนที่ 2 การขอใชที่ราชพัสดุตอสํานักงานธนารักษพื้นที่
1. เตรียมเอกสารสารตามขั้นตอนที่ 1 ขอ ก)-ฉ) ใหถูกตองครบถวน
2. ยื่นเรื่องการขออนุญาตใชที่ราชพัสดุกับสํานักงานธนารักษพื้นที่
3. รายงานผลการไดรับอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่สํานักงานธนารักษพื้นที่อนุญาตใหใชที่ราชพัสดุพรอมเอกสาร ดังนั้
- สําเนาทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 01)
- สําเนาการใชประโยชน/รายการเปลี่ยนแปลงสถาระของที่ดิน (แบบ ทร. 01/1)
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. บันทึก/ตรวจสอบขอมูลที่ราชพัสดุในทะเบียนควบคุมที่ราชพัสดุและระบบทะเบียนสินทรัพย(รายการ
ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง)
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2. ที่ดินที่ไดรับบริจาคหรือรับจากการอุทิศให
ที่ดินที่เอกชนบริจาคใหกับกรมสงเสริมการเกษตร ใหดําเนินการรับบริจาคตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 โดยใหดําเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือสิทธิครอบครองของผูบริจาค รวมทั้งภาระติดพันในที่ดิน
2. ประเมินมูลคาที่ดิน โดยเทียบเคียงกับราคาประเมินกลางของกรมที่ดินหรือราคากลางของทางราชการ
3. เมื่อรับโอนโฉนดที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ของกรมสงเสริมการเกษตร
4. แจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่เพื่อนําขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุ
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร

ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิทธิการครอบครองของผูบริจาค
ภาระติดพันในที่ดิน

ประเมินมูลคาที่ดินตามราคาประเมินของ
กรมที่ดิน หรือ ราคากลางของทางราชการ

รับโอนโฉนดที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ของกรมสงเสริมการเกษตร

แจงกรมธนารักษ หรือธนารักษพื้นที่เพื่อนําที่ดินขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุ

รายงานกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 15 วัน
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3. การเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ

การขอเขาทํ าประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติในกรณี ที่หน วยงานของกรมสงเสริมการเกษตรมีความ
จําเปน ตองการสรางอาคารสํานักงาน บานพัก ศูนยเรียนรูตางๆ สามารถขอใชที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติไดโดย
ดําเนินการตามแนวทางที่กรมปาไมกําหนด ซึ่งหากยังไมไดรับอนุญาตจากกรมปาไมจะเขาทําประโยชนไมได
ทั้งนี้ ในการขอเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติมากวา 20 ไร ซึ่งถือวาเปฯการขอใชพื้นที่ผืนใหญ
จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมปาไม
ที่ กษ 0705/(3)/ว 13659 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2530
แนวทางปฏิบัติ
จากแนวทางตามหนังสือกรมปาไมที่ใหไว หากหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรจะเขาทําประโยชนใน
เขตปาสงวนแหงชาติ ใหดําเนินการดังนี้
1. หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร บันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการเขาทําประโยชนในเขตปา
สงวนแหงชาติโดยเสนอตามลําดับชั้น โดยแจงรายละเอียดพรอมเอกสาร ดังนี้
1.1 ประกาศใหจัดตั้งหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร
1.2 แผนผังหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร แผนที่ทางอากาศ
1.3 รายละเอียดโครงการใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ
1.4 ระบุ ว าเข า ทํ า ประโยชน ในเขตป า สงวนแห ง ชาติ ที่ อ ยู ในความดู แ ลของกรมป า ไม ห รื อ
กรมอุทยานแหงชาติ
1.5 เหตุผลและความจําเปนในการขอเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาสงวน
1.6 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหประสานกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย
2. กรณีขอเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติมากกวา 20 ไร หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร
ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากรัฐ มนตรี ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ กอ น ทั้ งนี้ ให ห น ว ยงานของกรมสงเสริม
การเกษตรเสนอเหตุผลและความจําเปนที่ตองใชพื้นที่มากกวา 20 ไร เพื่อประกอบการพิจารณา
3. หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ทําหนังสือขอเขาใชประโยชนในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติกับ
จังหวัดตอไป
พื้นที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติที่อยูในความดูแลของกรมปาไม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมปาไมวาดวย
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการใชพื้นที่เปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นของ
สวนราชการหรือองคการของรัฐ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548
พื้ น ที่ อยูในเขตป าสงวนแห งชาติ ที่อยูในความดูแลของกรมอุทยานแหงชาติ ใหถือปฏิบัติตามระเบีย บ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชพื้นที่เปน
สถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นของสวนราชการหรือองคของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.
2546
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การขอใชพื้นที่ของสวนราชการหรือองคการของรัฐ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ (ตามาตรา 13 ทวิ)
หนวยงานของกรมสงเสริม
การเกษตร (ผูขอ)

แจงผูขอปฏิบัติตรวจควบคุม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ ยื่นคําขอ
และสิ่งแวดลอมทองที่ (ทสจ.)

ดําเนินการ
ตรวจควบคุม
นัดตรวจสอบ
ภายใน 15 วัน

ผูวาราชการจังหวัด

เจาหนาที่รายงาน
ภายใน 30 วัน

สํานักงานปาไมสาขาจังหวัด

ออกประกาศกรมปา
ไม ตามแบบ ป.ส. 19
(ไมตองชําระ
คาธรรมเนียม)

ภายใน 7 วัน

เจาหนาที่รายงาน
ภายใน 30 วัน ตรวจสอบพื้นที่รวมกัน

ยื่นคําขอตามแบบ ป.ส.17 พรอมชําระ
ค่ําธรรมเนียมคําขออนุญาตฯ (1 บาท)
- รายละเอียดของโครงการและแผนผัง
แสดงบริเวณที่ขอใชพื้นที่
-แผนที่สังเขปและแผนที่มาตราสวน 1:
50,000 แสดงบริเวณที่ขอใชพื้นที่
-หนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการแทน
-สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตร
ประจําตัว(ของผูขอ/ผูมอบอํานาจ
- หนังสือแสดงการรับความเห็นชอบ
จากสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- บันทึกยินยอมแกไขปญหาราษฎร
- อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- รายงานการตรวจสภาพปา แบบ ป.ส.
18
-บันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติม
- แผนที่มาตราสวนที่เหมาะสมแสดง
รายละเอียดคาพิกัดที่อานไดจากเครื่อง
G.P.S
-แผนที่ทายกฎกระทรวงแผนที่ลมุ น้ํา
และแผนที่ Zoning แสดงบริเวณที่ขอ
ใชพื้นที่
-บัญชีสํารวจนับไม พรอมระบุชนิดและ
ขนาดของไม ภาพถายสีแสดงบริเวณที่
ขออนุญาตไมนอยกวา 9 ภาพ
- อื่นๆ ที่เกีย่ วของ

รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด+หัวหนาสํานักงานปาไมสาขาจังหวัด+ เอกสาร (1)

ดําเนินการกรณีที่รับอนุมัติ

กรมปาไม

ภายใน 15 วัน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอใชพื้นที่
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมพิจารณาแลว
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4. การขอใชที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

หนวยงานกรมสงเสริมการเกษตร ที่ประสงคจะใชที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อประโยชนในงานสงเสริม
การเกษตร ใหถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรมวาดวยการมอบหมายใหเลขาธิการ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใชที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ
ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536
แนวทางปฏิบัติ
หน ว ยงานกรมส งเสริ มการเกษตร เสนอกรมส งเสริม การเกษตรเพื่ อขอใช ที่ดิ น ในเขตปฏิ รูป ที่ ดิ น เพื่ อ
ดําเนินการขอใชกับหนวยงานนั้นๆ โดยแจงรายละเอียดพรอมเอกสาร ดังนี้
1. ระบุที่ตั้ง
2. จํานวนเนื้อที่ที่ขอใช
3. วัตถุประสงคในการขอใช
4. แผนผังของที่ดินที่ขอใช
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร

แจงกรมสงเสริมการเกษตรขอใชที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
กองคลังตรวจสอบ ทําหนังสือมอบอํานาจ

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการขออนุญาตใชที่ดิน
ในเขตปฏิรูปทีดิน พรอมแนบรายละเอียด ระบุที่ตั้ง จํานวนเนื้อที่
ที่ขอใช วัตถุประสงคในการขอใช แผนผังของที่ดินที่ขอใช
หากเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อนุญาตการใชพื้นที่ ใหบันทึกทะเบียนควบคุมในระบบ
สินทรัพย (รายการที่ดนิ /สิ่งปลูกสราง)

รายงานกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 15 วัน
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5 . การขอใชที่ดินในเขตนิคมสหกรณ

หน วยงานกรมสงเสริมการเกษตรที่ป ระสงคจะใชที่ดิน เขตนิคมสหกรณ เพื่ อประโยชนในงานสงเสริม
การเกษตร ใหถือปฏิ บัติตามระเบียบกรมสงเสริมสหกรณวาดวยหลักเกณฑและอัตราการเก็บเงินคาบํารุงนิคม
สําหรับการเขาหาประโยชนหรือกระทําการอื่นใดภายในเขตนิคมสหกรณ พ.ศ. 2547
แนวปฏิบัติ
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร เสนอกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อขอใชที่ดินในเขตนิคมสหกรณ เพื่อ
เสนอเรื่องขอใชที่ดินกับกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยแจงรายละเอียดพรอมเอกสาร ดังนี้
1. ระบุที่ตั้ง
2. จํานวนเนื้อที่ที่ขอใช
3. วัตถุประสงคในการขอใช
4. แผนผังของที่ดินขอใช
5. สําเนาหนังสือยินยอมของนิคมสหกรณ
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร

แจงกรมสงเสริมการเกษตรขอใชที่ดินในเขตนิคมสหกรณ

กองคลังตรวจสอบ ทําหนังสือมอบอํานาจ
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการขออนุญาตใชที่ดิน
ในเขตนิคมสหกรณ พรอมแนบรายละเอียด ระบุที่ตั้ง จํานวนเนื้อที่
ที่ขอใช วัตถุประสงคในการขอใช แผนผังของที่ดินที่ขอใช
หากกรมสงเสริมสหกรณ อนุญาตการใชพื้นที่ ใหบันทึกทะเบียน
ควบคุมในระบบสินทรัพย (รายการที่ดิน/สิ่งปลูกสราง)

รายงานกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 15 วัน
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6. การขอใชที่ดินนิคมสรางตนเอง

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ที่ประสงคจะใชที่ดินในที่ดินนิคมสรางตนเอง เพื่อประโยชนในงาน
สงเสริมการเกษตร ใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
แนวปฏิบัติ
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร เสนอกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อขอใชที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง
เพื่อเสนอเรื่องขอใชที่ดินกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดย
แจงรายละเอียดพรอมเอกสาร ดังนี้
1. ระบุที่ตั้ง
2. จํานวนเนื้อที่ที่ขอใช
3. วัตถุประสงคในการขอใช
4. แผนผังของที่ดินที่ขอใช
5. สําเนาหนังสือยินยอมของนิคมสรางตนเอง
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร

แจงกรมสงเสริมการเกษตรขอใชที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง

กองคลังตรวจสอบ ทําหนังสือมอบอํานาจ

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการขออนุญาตใชที่ดินใน
เขตนิคมสรางตนเอง พรอมแนบรายละเอียด ระบุที่ตั้ง จํานวนเนื้อที่
ที่ขอใช วัตถุประสงคในการขอใช แผนผังของที่ดินที่ขอใช
หากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย อนุญาตการใชพื้นที่ ใหบันทึกทะเบียน
ควบคุมในระบบสินทรัพย (รายการที่ดิน/สิ่งปลูกสราง)

รายงานกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 15 วัน
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7. การขอใชที่ดินเอกชน (ไมเสียคาใชจาย)

7.1 กรณีขอใชที่ดินเอกชนที่เปนบุคคลธรรมดา
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ที่ประสงคจะขอใชที่ดินจากเอกชนที่เปนบุคคลธรรมดา ให
ตรวจสอบความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่แทจริงและภาระติดพัน กอนเสนอกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อเสนอเรื่องขอ
ใชที่ดินของเอกชน และเมื่อเจาของที่ดินแจงการอนุญาตแลว ใหหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรนําที่ดินไป
จดทะเบียนสิทธิที่สํานักงานที่ดินจังหวัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน
โดยแจงรายละเอียดพรอมเอกสาร ดังนี้
1. ระบุที่ตั้ง
2. จํานวนเนื้อที่ที่ขอใช
3. วัตถุประสงคในการขอใช
4. รางสัญญา
5. แผนผังของที่ดินที่ขอใช
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร

ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภาระติดพันในที่ดิน

เสนอกรมสงเสริมการเกษตร

เมื่อเจาของที่ดินอนุญาตแลวใหหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรนําที่ดิน
ไปจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินพรอมรายละเอียด ระบุที่ตั้ง จํานวนเนื้อที่ที่
ขอใช วัตถุประสงคในการขอใช รางสัญญา แผนผังของที่ดินที่ขอใช ใหบันทึก
ทะเบียนควบคุมในระบบสินทรัพย (รายการที่ดิน/สิ่งปลูกสราง)

รายงานกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 15 วัน
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7.2 กรณีขอใชที่ดินเอกชนที่เปนนิติบุคคล
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ที่ประสงคจะขอใชที่ดินจากเอกชนที่เปนนิติบุคคล ใหตรวจสอบ
ความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่แทจริงและภาระติดพัน พรอมตรวจสอบวัตถุประสงคตามที่ไดจดทะเบียนไวกอน
เสนอกรมสงเสริมการเกษตรเพื่ อเสนอเรื่องขอใชที่ดิน และเมื่อเจาของที่ ดินแจงการอนุ ญาตแลว ใหหน วยงาน
ของกรมสงเสริมการเกษตรนําที่ดินไปจดทะเบียนสิทธิที่สํานักงานที่ดินจังหวัด ตามประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน โดยแจงรายละเอียดพรอมเอกสาร ดังนี้
1. ระบุที่ตั้ง
2. จํานวนเนื้อที่ที่ขอใช
3. วัตถุประสงคในการขอใช
4. รางสัญญา
5. แผนผังของที่ดินที่ขอใช
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร

ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภาระติดพันในที่ดิน

เสนอกรมสงเสริมการเกษตร

เมื่อนิติบุคคลที่เปนเจาของที่ดินอนุญาตแลวใหหนวยงานของกรมสงเสริม
การเกษตรนําที่ดินไปจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินพรอมรายละเอียด ระบุที่ตั้ง
จํานวนเนื้อที่ที่ขอใช วัตถุประสงคในการขอใช รางสัญญา แผนผังของที่ดินที่ขอ
ใช ใหบันทึกทะเบียนควบคุมในระบบสินทรัพย (รายการที่ดิน/สิ่งปลูกสราง)

รายงานกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 15 วัน
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8. ที่ดินสาธารณประโยชน

8.1 การขอใชที่ดินสาธารณประโยชน
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรที่ประสงคจะขอใชที่ดินสาธารณประโยชน ที่อยูในความดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชนในงานสงเสริมการเกษตร ใหดําเนินการขอใชตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารอนุ ญ าตตามมาตรา 9 แห งประมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. 2543 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของ
รัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550
แนวปฏิบัติ
1. หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร เสนอกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อขอใชที่ดินสาธารณประโยชน
และแจงความประสงคขอใชตอกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน หรือจังหวัดทองที่ โดยระบุ สถานที่ขอใช ( ตําบล
อําเภอ จังหวัด) และตองแนบเอกสาร ดังนี้
ก. โครงการ แผนงานและวัตถุประสงคในการขอใชที่ดิน
ข. แผนผังการใชที่ดิน แสดงรายละเอียด ประเภท จํานวน ขนาด กวาง ยาว ของสิ่งกอสราง
ค. ระบุตําแหนงที่ดินที่ขอใช ทํารูปแผนที่แสดงขอบเขตเนื้อที่ของที่ดินทั้งหมด ระบุสวนที่ขอใหชัดเจน
ง. โครงการใชที่ดินและงบประมาณ
จ. สําเนาหนังสือสําคัญเอกสารสิทธิ
รายละเอียดของขั้นตอนของการขอใชและการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชนมี ดังนี้
1. ขั้นตอนการสอบสวน หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรแจงความประสงคขอใชที่ดินแลว จังหวัด
ที่ตั้งของที่ดินตองดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
อนุญาตใหทบวงการเมืองใชที่ดินของรัฐเพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 ขอ 8
และที่ดินสาธารณประโยชนตองอยูในหลักเกณฑที่จะถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 วรรคสอง
ดังนี้
ก. สอบสวนความเปนมาของที่ดินวา ไดสงวนหวงหามไวเมื่อใด ผูใดประกาศสงวนหวงหามอาศัย
กฎหมายใด มีหลักฐานหรือไม ราษฎรไดใชประโยชนรวมกันอยางใดตั้งแตเมื่อใด ปจจุบันยังใชประโยชนรวมกัน
หรือเลิกใชแลว ถาเลิกใชไดเลิกใชตั้งแตเมื่อใด เพราะเหตุใด ถายังไมไดเลิกใชจะมีที่ดินแปลงอื่นใหใชแทนหรือไม
ข. สวนราชการผูขอใช ขอใชมีกําหนดเวลาหรือไม
ค. ขอความเห็นจากหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลรักษาที่ดิน (ที่ดินอําเภอ เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล) วาจะขัดของอยางไร หรือไม และมีความเห็นอยางไร
ง. ขอความเห็นของนายอําเภอในฐานะผูดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชนตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่พุทธศักราช2457 มาตรา 122
จ.ใหทําแผนที่แสดงเขตที่ขอใชโดยมีมาตราสวน แสดงเนื้อที่ขางเคียงและสภาพที่ดินที่จะขอใชทั้ง
แปลงหรือบางสวน
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การพิ จารณาเกี่ยวกับ จํานวนเนื้อที่ที่ขอใช หากตองใชที่ดินเกินกวาที่กําหนดหรือใชป ระโยชน
อยางอื่น นอกเหนือจากที่ระบุ ใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรวมตรวจสอบพิจารณาวาสมควรใหใชมากนอย
เพียงใด เมื่อจังหวัดดําเนินการแลว ตองสรุปสํานวนการสอบสวนพรอมหลักฐานเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของและ
ความเห็นของจังหวัดวาควรอนุมัติหรือไม สงไปใหกรมที่ดินดําเนินการตอไป
2. การพิ จารณาและอนุ มัติ กรมที่ดิน จะพิ จารณาเนื้อที่ที่ขอใชกับ โครงการและแผนผั งแสดง
รายละเอียดการใชที่ดินหรือไม มีความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของครบถวนหรือไม กอนนําเสนอกระทรวงมหาดไทย
เปนผูอนุมัติใหใชที่สาธารณะประโยชน
เมื่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติใหสวนราชการผูขอใชที่ดินสาธารณประโยชนดังกลาวแลว
กรมที่ดินจะตองแจงผูขอใชทราบ และแจงจังหวัดทองที่ดําเนินการถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แหง
ประมวลกฎหมายที่ดินตอไป
สําหรับที่ดินสาธารณประโยชนที่ขอใชอยูในเขตปฏิรูปที่ดินและราษฎรไดเลิกใชประโยชน
รวมกันทําใหที่ดินดังกลาวถูกถอนสภาพโดยผลของพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน จะเปนอํานาจหนาที่
ของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่จะอนุญาตการขอใช แตถาหาก ส.ป.ก. ไมมีความประสงคที่
จะนําที่ดินไปปฏิรูปที่ดิน กระทรวงมหาดไทยสามารถที่จะอนุมัติใหสวนราชการผูขอใชใชประโยชนหรือดําเนินการ
ขึ้นทะเบียนใหสวนราชการผูขอใชประโยชนราชการได แตจะตองไดรับหนังสือยืนยันจาก ส.ป.ก. วาไมประสงคที่
จะนํ า ที่ ดิ น ดั ง กล า วไปปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ซึ่ ง ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การเช น เดี ย วกั บ การขอใช ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน

16
แผนผังการขอใชที่ดินสาธารณประโยชน
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ตองมีงบประมาณพรอมที่จะดําเนินการ
ที่ดินสาธารณประโยชน (มี นสล.)

ที่ดินรกรางวางเปลา (ไมมี นสล.)

สวนราชการขอใชตองเปนทบวงการเมือง

สวนราชการขอใชตองเปนทบวงการเมือง

กิจการที่ขอใชตองเพื่อประโยชนในราชการเทานั้น

กิจการที่ขอใชตองเพื่อประโยชนในราชการเทานั้น

วิธีการขอใช
- ตองแจงความประสงคตอกรมที่กิน
กระทรวงมหาดไทย หรือ จังหวัดทองที่ โดยระบุ
- สถานที่ขอใช (ตําบล อําเภอ จังหวัด)
- ขอบเขตเนื้อที่ แผนที่
- วัตถุประสงค โครงการ แผนงาน
- แผนผังแสดงการใชที่ดิน และงบประมาณกอสราง

วิธีการขอใช
- ตองแจงความประสงคตอกรมที่กิน
กระทรวงมหาดไทย หรือ จังหวัดทองที่ โดยระบุ
- สถานที่ขอใช (ตําบล อําเภอ จังหวัด)
- ขอบเขตเนื้อที่ แผนที่
- วัตถุประสงค โครงการ แผนงาน
- แผนผังแสดงการใชที่ดิน และงบประมาณกอสราง

ขั้นตอนการสอบสวน
จังหวัดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวง
การเมืองใชที่ดินของรัฐเพื่อประโยชนในราชการตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541

ขั้นตอนการสอบสวน
จังหวัดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวง
การเมืองใชที่ดินของรัฐเพื่อประโยชนในราชการตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541 แตตองนําที่ดิน
ขึ้นทะเบียน นสง.กอนจึงดํานเนินการได

ขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติ
โดยกรมที่ดินพิจารณาวา
- ที่ดินอยูในหลักเกณฑหรือไม
- ความจําเปนแกการใชประโยชนในราชการของ
ทบวงการเมืองนั้นสมควรหรือไม
- ไดรับงบประมาณพรอมที่จะดําเนินการแลวหรือไม
มีขอขัดของ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ
และแจงกลับไปยังทบวงการเมืองและจังหวัดทราบ

ขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติ
โดยกรมที่ดินพิจารณาวา
- ที่ดินอยูในหลักเกณฑหรือไม
- ความจําเปนแกการใชประโยชนในราชการของ
ทบวงการเมืองนั้นสมควรหรือไม
- ไดรับงบประมาณพรอมที่จะดําเนินการแลวหรือไม
มีขอขัดของ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ
และแจงกลับไปยังทบวงการเมืองและจังหวัดทราบ
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8.2 การถอนสภาพ หมายถึง การถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) และ (2) แหงประมวล
กฎหมายที่ ดิ น ที่ มี ผ ลทํ า ให ที่ ดิ น สํ า หรั บ พลเมื อ งใช ร ว มกั น หรื อ ที่ ดิ น ที่ ได มี ก ารหวงห า มหรื อ สงวนไว ต าม
ความต องการของทบวงการเมือง ซึ่ งมิไดต กเป น ที่ ราชพั ส ดุ เปลี่ย นสภาพหรือพ น สภาพจากการเปน ที่ ดิน นั้ น ๆ
ที่ดิ นที่ จะถอนสภาพจะตองเป น ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผน ดิน ประเภทพลเมืองใช รวมกั น ถาการถอนสภาพ
มีวัตถุประสงคเพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ ที่ดินดังกลาวจะตกเปนที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
แนวทางปฏิบัติ
ใหหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรมีหนังสือแสดงความประสงคขอถอนสภาพที่ดินกรณีที่ดิน
ตั้งในเขตกรุงเทพใหยื่นตอกรมที่ดิน จังหวัดอื่นยื่นตอผูวาราชการจังหวัด พรอมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
ก. โครงการแสดงเหตุ ผ ลความจํ า เป น กํ าหนดวั ต ถุ ป ระสงค วิ ธี ก ารดํ าเนิ น การงบประมาณ
ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ
ข. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดินที่ขอ สถานที่สําคัญ และเสนทางคมนาคม บริเวณใกลเคียง
โดยรอบ พรอมภาพถายรอบแปลงที่ดิน
ค. สําเนาแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1: 50,000 แสดงตําแหนงที่ตั้ง
ของที่ ดิ น ที่ ข อถอนสภาพทั้ ง ฉบั บ เพื่ อ ประกอบการตรวจสอบและสามารถอ า นการลงค า พิ กั ด ในรู ป แผนที่
ทายพระราชกฤษฎีกาฯ
สํานักงานที่ดินจังหวัดในทองที่จะตรวจสอบวาผูขอเปนทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
หรือไม ที่ ดินที่ ขอถอนสภาพอยูในแปลงที่ สํารวจความเหมาะสมที่ จะให ใชเพื่ อประโยชนในทางราชการหรือไม
และขัดตอกฎหมายผังเมืองหรือไม
ให อํา เภอสอบสวนประวั ติ ค วามเป น มาเพื่ อให เป น หลัก ฐานและเหตุ ผ ลในพระราชกฤษฎี ก า
และเพื่อใหทราบการเปนที่สาธารณประโยชนสําหรับราษฎรใชรวมกันในลักษณะใดดังนี้
กรณีเปนที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน การสอบสวนตองไดความดังนี้
ก. มีการสงวนหวงหามหรือไม หากมีเปนการสงวนหวงหามตามบทกฎหมายใด หวงหาม
ไวเพื่อการใด ตั้งแตเมื่อใด
ข. มี ส ภาพเป น ที่ ใช ป ระโยชน ร ว มกั น อย า งไร เช น ทางบก ทางน้ํ า ที่ ห ว ย ที่ ห นอง
ที่ช ายทะเล ที่ ชายตลิ่ง เป น ตน ป จจุบั น มีส ภาพเป นอยางไร มีการตื้น เขิน หรือไม หากมีการตื้ นเขิ นเกิดขึ้น โดย
ธรรมชาติ หรือโดยประการอื่น หากเปนที่ชายทะเล หรือชายตลิ่ง น้ําทวมถึงหรือไม อยางไร
ค. เปนที่ดินซึ่งมีผูอุทิศหรือบริจาคใหเปนที่ใชประโยชนรวมกันผูใดเปนผูอุทิศหรือบริจาค
และใหใชรวมกันเพื่อการใด ตั้งแตเมื่อใด มีหลักฐานการอุทิศหรือไม อยางไร
ง. หากเคยมีการใชประโยชนรวมกันมากอนไดใชประโยชนรวมกันอยางไร ตั้งแตเมื่อใด
ปจจุบันยังใชประโยชนรวมกัน หรือเลิกใชแลว หากเลิกใชแลว เลิกใชตั้งแตเมื่อใด เพราะเหตุใด เปนการเลิกใชทั้ง
แปลงหรือเลิกใชบางสวน อยางไร
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กรณี เปนที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองใด การสอบสวน
ตองได ความวา เป น การสงวนหวงห ามตามบทกฎหมายใด ของหน วยงานใด สงวนหรือหวงหามไวเพื่ อการใด
หนวยงานนั้นๆ ไดเคยใชประโยชน ตามที่สงวนหวงหามไวหรือไม อยางไร ปจจุบันพึงมีการใชประโยชนเลิกใชแลว
หรือไม อยางไร
ใหหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรประสานหนวยงานผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา เพื่อยื่น
เรื่องราวขอรังวัดจัดทําแผนที่ตอสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาหรือสํานักงานที่ดินสวนแยกแลวแตกรณี
การจัดทําใหดําเนินการตามหลักวิชาการแผนที่ โดยมีกรอบแนวทาง ดังนี้
1) มาตราสวนและการจัดวางรูปแผนที่ ใหใชมาตราสวนหลัก 1: 4000 หรือ 1 : 50000 หรือ
1: 250000 อยางใดอยางหนึ่ง โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขนาดเนื้อที่ควบคูกับการจัดวางแผนที่ใหอยู
ภายในกรอบขนาดกระดาษ เอ 5 เวนแตกรณีที่ดินที่มีขนาดใหญ หรือเล็กจนเกินไป จะใชมาตราสวนอื่น และ/หรือ
จะใชกรอบแผนที่ขนาดอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวก็ได
2) รู ป แผนที่ แ ละรายละเอี ย ดในแผนที่ ให แ สดงแนวเขตที่ ดิ น ที่ ข อถอนสภาพจํ า นวนเนื้ อ ที่
ที่ขอถอนสภาพ และแสดงเขตขางเคียงติดตอใหชัดเจน ดังนี้
- กรณีขอถอนสภาพที่ดินบางสวนใหแสดงแนวเขตที่ดินที่ขอถอนสภาพที่ดินสวนคงเหลือ
และเนื้อที่คงเหลือใหชัดเจน
- กรณีที่ดินติดที่ดินของเอกชน ใหระบุวา “ที่ดินที่มีการครอบครอง” แตหากติดที่ดิน
ของรั ฐให ระบุ วา “ที่ ส าธารณประโยชน ที่ ราชพั ส ดุ หรือที่ร กรางวางเปลา” แลว แตกรณี พรอมชื่อเรีย กและ
หนังสือสําคัญ (ถามี)
- กรณี ที่ ดิ น ติ ด ทางบกหรื อ ทางน้ํ า ให แ สดงเส น ทางดั งกล าวให จ ดกรอบแผนที่ ดิ น
หากเสนทางดังกลาวเปนทางแยกหรือทางตัน ใหแสดงใหปรากฏในแผนที่ดวย
- กรณี ที่ดิ น ติดทางสาธารณะ ให ระบุ ว า เป น ทางลาดยางหรือลู กรัง หากมี ชื่ อเฉพาะ
ใหระบุชื่อเฉพาะใหปรากฏดวย และใหระบุเพิ่มเติมวา เสนทางนั้นๆ ไปชื่อบาน หรือตําบล หรือ อําเภออะไรที่อยู
ถัดไปจากทองที่ที่ขอถอนสภาพ
- กรณีที่ดินติดทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงชนบท ใหระบุชื่อ และหมายเลขทางหลวง
กํากับเสนทางดังกลาว และใหระบุเพิ่ มเติมวาเสนทางนั้นๆ ไปอําเภอใดที่อยูถัดไปจากที่อําเภอที่ขอถอนสภาพ
หากเสนทางนั้นไปบรรจบทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงชนบท เสนอื่นกอนถึงอําเภอที่อยูถัดไป ใหระบุวาไป
บรรจบทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงชนบทชื่อใด หมายเลขใด
- ในกรอบแผนที่ภายใตมาตราสวนที่กําหนดไว หากมีสถานที่สําคัญ เชน วัด โรงเรียน
สถานที่ราชการ ฯลฯ ใหแสดงที่ตั้งสถานที่พรอมระบุชื่อ และแสดงสัญลักษณใหปรากฏในแผนที่ดิน
- ใหแสดงคาพิกัดที่ตั้งของที่ดินที่ขอถอนสภาพที่ขอบแผนทีดวยคาพิกัดระบบใดระบบ
หนึ่ง คือ ระบบภูมิศาสตรหรือระบบพิกัดฉาก UTM
3) กรณี ข อถอนสภาพบางส ว น และที่ ดิ น ขอถอนสภาพมี ห นั งสื อสํ า คั ญ สํ าหรั บ ที่ ห ลวงแล ว
ใหหมายสีแดงแนวเขต ระบุจํานวนเนื้อที่ที่ขอถอนสภาพและเนื้อที่คงเหลือ ใหปรากฏในสําเนาแผนที่หนังสือสําคัญ
สําหรั บ ที่ ห ลวง แล ว ให ห มายสีแสดงแนวเขต ระบุจํานวนเนื้อที่ที่ขอถอนสภาพและเนื้อที่คงเหลือ ใหป รากฏ
ในสําเนาแผนที่หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
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ให หน วยงานของกรมส งเสริมการเกษตรจัดทําแผนผังการใชที่ดิน โดยสอดคลองกับ แผนงาน/
โครงการที่ ป รากฏตามคํ าขอ โดยยึ ด เนื้ อ ที่ และรู ป แผนที่ เป น กรอบในการจั ด วางผั ง กํ าหนดมาตราส ว นตาม
ความเหมาะสมแสดงรายละเอี ย ดของกิ จ กรรมต างๆ และการใช พื้ น ที่ ในแต ล ะกิ จ กรรมที่ ป รากฏในแผนงาน/
โครงการ โดยหมายสีและแสดงเนื้อที่ใหเปนขอบเขตการใชพื้นที่ใหชัดเจน
กรณี ขอถอนสภาพเพื่ อนํ าที่ ดิน ไปใชส รางศูน ยร าชการสว นภู มิภ าค ใหนํ าแผนผังการใชที่ดิ น
ดังกลาวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดวางผังแมบทศูนยราชการเสียกอน
- หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรประสานองคการปกครองสวนทองถิ่นขอความเห็นจาก
ที่ประชุมสภาทองถิ่นและจัดประชุมราษฎรที่เคยใชประโยชนรวมกัน เพื่อใหความเห็นวา หากจะถอนสภาพที่ดิน
แปลงนี้จะขัดของ และไดรับความเดือดรอนหรือไมอยางไร โดยระบุในรายงานการประชุมใหชัดเจนวา ชัดของ
และเดือนรอนหรือไม และมีกระบวนการรับฟงความเห็นราษฎรดวย
- อําเภอมีความเห็นเกี่ยวกับการถอนสภาพอยางไร
- ใหคณะกรรมการกํากับการใชที่ดินของรัฐตรวจสอบพิจารณาวา พื้นที่ดังกลาวมีความเหมาะสม
กับการใชประโยชนตามแผนผังโครงการหรือไม อยูในโชนหรือแผนการใชที่ดินที่จังหวัดกําหนดหรือไม มีขอขัดของ
ผังเมืองหรือไม มีขอเสนอแนะหรือไม อยางไร โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด และการอนุรักษไวใหอนุชนรุนหลัง
- ตรวจสอบเขตปาไม ถาอยู ใหมีหนังสือสอบถามหนวยงานผูดูแลรักษาวา หากจะถอนสภาพ
เพื่อใหสวนราชการใชประโยชนจะมีขอขัดของประการใด หรือไม
- ตรวจสอบวาที่ ดินที่ ขอถอนสภาพอยูในที่ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน
หรือไม ถาอยูใหดําเนินการตามหนังสือกรมที่ดินที่ มท 0723/ว10962 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2544 เมื่อไดรับ
แจงวา สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไมประสงคจะใชที่ดินเพื่อปฏิรูปที่ดินตลอดไป ใหรายงานกรม
ที่ดินทราบ พรอมทั้งดํ าเนินการเปนเรื่องขอขึ้นทะเบียนที่ดินเพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชน ในราชการตาม
มาตรา 8 ทวิ แห งประมวลกฎหมายที่ ดิน โดยถือปฏิบัติตามกรอบแนวทางในการจัดขึ้น ทะเบีย นที่ดิน ของรัฐ
เพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ
- ประสานงานสํ า นั กงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพื่อพิ จ ารณาวามีขอขัดของทางดาน
ผังเมืองหรือไม
- จังหวัดมีความเห็นเกี่ยวกับการถอนสภาพอยางไร
- ใหตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแบบตรวจที่แนบมาพรอมนี้ ใหครบถวนกอนสงใหเรื่องให
กรมที่ดินพิจารณา
- กรณีมีความจําเปนเรงดวนใหยื่นคําขออนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0511.3/ว 3312 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547
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ขั้นตอนการดําเนินการของกรมที่ดิน
- กรณี อยู ในบัญ ชี เมื องหลักตามมติคณะรัฐมนตรีและมีวัตถุป ระสงคเปนที่ตั้งหนวยงานระดับ
จังหวัด ระดับภาค หรือศูนย ใหสงเรื่องใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา
ใหความเห็น ยกเวนเปนหนวยงานระดับทองถิ่น สถานศึกษา สถานพยาบาล และหนวยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคง
- กรมที่ดินประสานกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบตําแหนงที่ตั้ง และกรมโยธาธิการและผังเมือง
ใหความเห็นดานผังเมือง
- ยกรางพระราชบั ญ ญั ติห รือพระราชกฤษฎี กาถอนสภาพแล วแตกรณี พรอมบั น ทึ กหลั กการ
และเหตุผล แผนที่แนบทายเสนอคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
- เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
- สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงเรื่องใหสํานักคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณา หากเปน
พระราชบัญญัติผูแทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา
- สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี นํ า ทู ล เกล า เพื่ อ ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย แล ว ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ขั้นตอนการดําเนินการของกรมที่ดินและจังหวัด เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
กรมที่ดินแจงผูขอ กรมธนารักษ ทราบและใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
- จัดทําทะเบียนที่ดินที่ถูกถอนสภาพตามแบบทายระเบียบฯ
- นํารูปแผนที่ลงในระวางแผนทีร่ ะวางภาพถายทางอากาศ
- ปดประกาศการถอนสภาพ ณ สํานักงานที่ดิน ที่ทําการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และบริเวณทีที่ดิน
- หมายเหตุ ในทะเบียนที่สาธารณประโยชน วามีการถอนสภาพทั้งแปลง หรือบางสวนโดยระบุ
เนื้อที่ที่ถอนสภาพดวย
- กรณีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หากถอนสภาพทั้งแปลง ใหหมายเหตุและจําหนายโดยแจง
ธนารักษพื้นที่ขอเปลี่ยนใหมใหตรงสภาพความเปนจริง หากเปนการถอนสภาพมาบางสวนใหแกไขหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงใหตรงตามความเปนจริง

21
ขั้นตอนการดําเนินการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรยื่นเรื่องตอผูวาราชการจังหวัด หากอยูในเขต กทม. ใหยื่นตอ
อธิบดีกรมที่ดิน (ผูขอตองเปนทบวงการเมือง และที่ดินที่ขอตองอยูในบริเวณที่กําหนดความ
เหมาะสมใชประโยชนในราชการและไมขัดตอกฎหมายผังเมืองเทานั้น)
อําเภอทองที่สอบสวนประวัติความเปนมาพรอมใหความเห็น
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรจัดทําแผนที่ทาย พ.รฎ/พ.ร.บ.ถอนสภาพ พรอมทั้งจัดทํา
แผนผังการใชประโยชน (ประสานหนวยงานผูมีอํานาจดูแล ยื่นขอรังวัดตอสํานักงานที่ดินทองที่)
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรประสานองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพื่อประชุมใหความเห็น
และรับฟงความเห็นของราษฎรที่เคยใชประโยชน พรอมจัดใหมีกระบวนการรับฟงความเห็นของ
จังหวัดแจงขอความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ตรวจสอบเขตปา เขตปฏิรูป
ขอความเห็นดาน ผังเมือง ความเห็นอําเภอ
คณะกรรมการกํากับการใชที่ดินของรัฐพิจารณาใหความเห็น
เขต/จังหวัด/ศูนย สรุปเรื่องพรอมความเห็นสงใหกรมที่ดิน
กรมที่ดินตรวจสอบเรื่อง พรอมทั้งแจงกรมการปกครองตรวจสอบที่ตั้ง กรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบดาน
ผังเมือง หากอยูในบัญชีเมืองหลักตามมติ ค.ร.ม. และมีวัตถุประสงคเปนที่ตั้งหนวยงานระดับจังหวัด ระดับภาค
หรือศูนยสงเสรื่องใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาใหความเห็น ยกเวน
เปนหนวยงานระดับทองถิ่น สถานศึกษา สถานพยาบาล และหนวยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคง
กรมที่ดินยกราง พ.ร.ฎ. ถอนสภาพ พรอมรูปแผนที่เสนอกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยสงเรื่องใหคณะกรรมการรางกฎหมายของกระทรวงฯ พิจารณาเสร็จแลว
สงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเรื่องเขาคณะรัฐมนตรีพิจารณา
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คณะรัฐมนตรีพิจารณา
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ

พระราชบัญญัติถอนสภาพ

นําทูลเกลาฯ ลงปรมาภิไธย

สภาผูแทนราษฎร

ประกาศราชกิจจานุเษกษา

วุฒิสภา

แจงเขต/จังหวัด/ศูนย ผูขอ และกรมธนารักษ
หมายเหตุ

1. กรณี ประชาชนยั ง ใช ป ระโยชน อ ยู ต อ งจั ด หาที่ ดิ น อื่ น ทดแทนและขอความเห็ น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทองที่โดยจะตองออกเปนพระราชบัญญัติ
2. หากผูขอมีความจําเปนเรงดวนสามารถขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ไดเปนการชั่วคราว คราวละไมเกิน 5 ป และเสียคาตอบแทนตามมาตรา 9 ทวิ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
อนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งสามารถดําเนินการไปในคราวเดียวกับกับเรื่อง
ขอถอนสภาพ
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การดูแล บํารุงรักษา ที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น

กรมส งเสริม การเกษตรให ห น ว ยงานของกรมส งเสริ มการเกษตรถือ ปฏิ บั ติ ตามกฎกระทรวงวาด ว ย
หลั กเกณฑ และวิ ธี ก ารปกครอง ดู แ ล บํ า รุ งรักษา ใช และจั ด หาประโยชน ที่ เกี่ ย วกั บ ที่ ราชพั ส ดุ พ.ศ. 2545
และที่แกไขเพิ่มเติม และยึดตามหนังสือเวียนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0505/ว 109 ลงวันที่ 21
พฤษภาคม 2547 ของมาตรการในแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตร ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติการปองกันปญหาการบุกรุกและและแนวทางการ
แกไขปญหาบุกรุก ที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น เพิ่มเติม ดังนี้
1. แนวทางการป อ งกั น ป ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ร าชพั ส ดุ แ ละที่ ดิ น ประเภทอื่ น หน ว ยงานของ
กรมสงเสริมกาเกษตรสํามารถดําเนินการได ดังนี้
1) ตรวจสอบเอกสารสิทฺธิที่อยูในความครอบครองหรือใชรวมกับหนวยงานอื่นของหนวยงาน
กรมสงเสริมการเกษตร มีพื้นที่จํานวนเทาไร และหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หรือ โฉนด
ที่ดินอยูในความครอบครองของหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรหรืออนุญาตใหถูกตอง
ตามกฎหมาย
2) ที่ดินของหนวยงานกรมสงเสริมการเกษตรที่ไดมาจากการรับบริจาคมีพื้นที่จํานวนเทาไร
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรเปน เจาของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินหรือไม และให
นําไปขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษโดยพลัน
2. จัดทําทะเบียนคุมใหเปนปจจุบัน
3. จัดทําแนวเขตที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ใหชัดเจน โดยดําเนินการออกรังวัดและปกเขต
หรือจัดทําปายแสดงอาณาเขต หรือแสดงการใหประโยชนที่ดินอยางเปดเผย โดยตรวจสอบอยูเสนอ
4. จั ด ทํ าประโยชน ในที่ ร าชพั ส ดุ และที่ ดิ น ประเภทอื่ น อย างเต็ มที่ โดยการจั ดทํ าแผนการใช
ประโยชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งแสดงเจตนาการใชประโยชนในที่ดินใหเปนที่รับทราบโดยทั่วไป เพื่อ
ไมใหเปนที่วางเปาหรือรกรางจนเปนสาเหตุใหมีการบุกรุก
5. แตงตั้งเจาหนาที่หรือคณะกรรมการ (ควรประกอบดวย ผูแทนกรรมการของหนวยงานกรม
ส งเสริ มการเกษตร บุ ค ลากรของหน ว ยงานที่ อยูภ ายในท องถิ่น ผูแทนชุม ชนเปน กรรมการที่ ป รึกษา) ภายใน
หนวยงานใหมีหนาที่ปองกันการบุกรุกที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นของหนวยงานโดยตรง
6. สงเสริม พัฒนา ใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น สําหรับ
ผูบริหารหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบแนวปฏิบัติ ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือกฎหมายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
7. ดําเนินการสงมอบและรับมอบที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นที่หนวยงานใชประโยชนเมื่อมี
การโยกยายและแตงตั้งผูบริหารของหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรทุกครั้ง
8. หากมีการเชาที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ตองทําสัญญาเชาที่ระบุ เวลาเชา จํานวนที่ดินที่
เชา คาเชา และจัดทําแผนที่ของพื้นที่ที่เชาแนบทายสัญญาเชาใหชัดเจนทุกครั้ง
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9. จัดทําปายแสดงการใชประโยชนในพื้นที่ โดยแตละสวนอยางชัดเจน กรณีดังนี้
1) นําที่ดินราชพัสดุไปจัดหาประโยชน
2) หนวยงานกรมสงเสริมการเกษตรครอบครองที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น และ
กรรมสิทธิ์ของกรมสงเสริมการเกษตร
3) ที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น รวมกับหนวยงานอื่น
แนวทางการแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร
สามารถดําเนินการได ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการหรือเจาหนาที่เพื่อแกไขปญหาเมื่อพบการบุกรุกที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
2. ตรวจสอบเอกสารสิ ทธิ์และหลั กฐานวามี ครบถว นถูกต องหรือไมเพื่ อดําเนิ น การแกไขป ญ หาตาม
กระบวนการทางกฎหมาย
3. ตองเขาใชประโยชนในทางราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นใหเปนไปตามวัตถุประสงคการไดรับอนุญาต
ใหใช หรือผูบริจาคที่แสดงความประสงคในการบริจาค ภายในเวลาที่เงื่อนไขกําหนด
4. ปลูกจิตสํานึกและสรางเครือขายชุมชน เพื่อสรางความตระหนักวาเปนที่ดินของหนวยงาน
กรมสงเสริมการเกษตรและใชเพื่อประโยชนของงานสงเสริมการเกษตรอยางแทจริง
5. หากพบป ญ หาที่ ไม ส ามารถแก ไขได ให เสนอป ญ หาให ผู รั บ ผิ ด ชอบระดั บ เหนื อ ขึ้ น ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ
6. หากมี ค วามจํ าเป น จะต อ งดํ า เนิ น การทางกฎหมาย ให ร วบรวมเอกสารหลั ก ฐานและประมวล
ข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมดส งมาให ก ลุ ม งานนิ ติ ก าร สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารกรม กรมส งเสริ ม
การเกษตรเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
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การใชประโยชน

ที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครองของหนวยงานกรมสงเสริมการเกษตรหากผูขอใชที่ราชพัสดุ
ตามกฎกระทรงการคลัง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเดี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม ประสงคจะขอใชที่ประโยชนในที่ราชพัสดุมี ดังนี้
1. ถาผูขอใชที่ราชพัสดุประสานงานกับหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรที่เปนนิติบุคคลแลว
ใหหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรที่ครอบครองที่ราชพัสดุมีหนังสือแจงอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อขอ
อนุมัติสงคืนที่ราชพัสดุใหกรมธนารักษ การขอใชที่ราชพัสดุจะตองพิจารณาดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกลาว
ขอ 14 เมื่อไดรับอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุแลว ผูขอใชจะเปนผูครอบครองใชประโยชนในที่ราชพัสดุและถือเปน
หนวยงานผูใชที่ราชพัสดุรายใหม
2. หากไมมีการสงคืนที่ราชพัสดุใหกรมธนารักษแลว อํานาจในการพิจารณาอนุญาจใหผูขอใช
ที่ ร าชพั ส ดุ เข าใช ป ระโยชน ในที่ ร าชพั ส ดุ เป น เรื่ อ งที่ ห น ว ยงานของกรมส งเสริ ม การเกษตรจะเป น ผู พิ จ ารณา
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูมีอํานาจกําหนด
หากหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรมีความจําเปนจะตองใหหนวยงานอื่นเขาใชประโยชน
ใหดําเนินการ ดังนี้
1. ถ าผูขอใช ที่ดิน ราชพั ส ดุในเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับ การสงเสริมการเกษตร ใหห น วยงานของ
กรมสงเสริมการเกษตรขออนุมัติจากอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อคืนที่ดินสวนที่ผูขอใชใหกับกรมธนารักษ
หรือสํานักงานธนารักษพื้นที่
2. ถามีผู ขอใช ที่ดิน ราชพั สดุในเรื่องที่เกี่ ยวกับ การสงเสริมการเกษตร อํ านาจในการพิ จารณา
อนุญาตเปนของกรมสงเสริมการเกษตร โดยไมตองสงคืนที่ดินราชพัสดุใหกรมธนารักษ หรือสํานักงานธนารักษ
พื้นที่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1) การขอใช ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ จ ะต อ งนํ า ไปใช ในเรื่ อ งที่ ส อดคล อ งกั บ นโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค
และภาระกิจของกรมสงเสริมการเกษตร
2) การขอใชที่ดินราชพัสดุจะตองไมกระทบตอภารกิจหลักของกรมสงเสริมการเกษตร
3) ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ที่ จ ะอนุ ญ าตต อ งมี ห ลั ก ฐานเป น โฉนดหรื อ หนั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวง
โดยกรรมสิทธิ์เปนของกระทรวงการคลัง
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เอกสารอางอิง
1. พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
2. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 (หมวด 2 การจัดที่ดินในรูปนิคมสรางตนเอง)
(หมวด 3 การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ)
3. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 3 มาตรา 145
4. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 6 มาตรา 1410-1416
5. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุง รักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
6. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุง รักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2549
7. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุง รักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2552
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คณะผูดําเนินการ
ที่ปรึกษา
1. นายสมชาย ชาญณรงคกุล

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

2. นายสงกรานต ภักดีคง

รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

3. นายประสงค ประไพตระกูล

รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

4. นายรัตนะ สวามีชัย

รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

5. นายสําราญ สาราบรรณ

รองอธิดีกรมสงเสริมการเกษตร

6. นายทวีพงศ สุวรรณโร

เลขานุการกรม

คณะผูจัดทํา
1. นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ

ผูอํานวยการกลุมนิติการ

2. นางสาวจุฬาลักษณ มลิวัลย

นิติกรชํานาญการ

3. นางสาวเพ็ญนภา โรจนสังวร

นิติกรปฏิบัติการ

4. นายธนิตย มณีเลิศ

นิติกร

5. นางสาวอรปรียา ทองเนื้อนวล

นิติกร

6. นางสาวดวงใจ เชยชม

นิติกร

7. นางสาวนาตยา สวัสดี

นิติกร

