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บทที่  4 
การขอใชที่สาธารณประโยชน 

 

1.    การขอใชท่ีสาธารณประโยชน 
 การขอใชท่ีดินสาธารณสมบัติของแผนดิน หมายถึง การท่ีทบวงการเมืองขอเขาใช
ประโยชนในที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดิน เพื่อประโยชนในราชการเทานั้น โดยมีแนวทางใน
การดําเนินการ ดังนี้ 
 1. กรณีท่ีดินสาธารณประโยชน 
  1) ผูขอใชตองเปนสวนราชการที่เปนทบวงการเมือง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

หมายถึง สวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน 

  2) ตองระบุกิจกรรมที่ขอใช เพื่อประโยชนในราชการเทานั้น เชน การกอสราง
อาคารหอประชุม อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย ฯลฯ 

  3) ผูขอใชแจงความประสงคตอกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน หรือจังหวัด
ทองที่ 

  4) จังหวัดดําเนินการสอบสวน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
หลักเกณฑ  และวิ ธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใชที่ดินของรัฐเพื่อ
ประโยชนในราชการ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541 

 2. กรณีท่ีดินรกรางวางเปลา 
  1) ผูขอใชตองเปนสวนราชการที่เปนทบวงการเมือง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

หมายถึง สวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน 

  2) ตองระบุกิจกรรมที่ขอใช เพื่อประโยชนในราชการเทานั้น เชนการกอสราง
อาคารหอประชุม อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย ฯลฯ 
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  3) ผูขอใชแจงความประสงคตอกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัด
ทองที่ 

  4) จังหวัดดําเนินการสอบสวน และนําที่ดินดังกลาวมาขึ้นทะเบียน (หนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง) กอนดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการอนุญาตในทบวงการเมืองใชที่ดินของรัฐเพื่อ
ประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541 

  ในกรณีที่ดินสาธารณประโยชนสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เชน ที่ชายตล่ิง ทางบก 
ทางน้ํา หนองน้ํา ที่เล้ียงปศุสัตว ปาชาหมูบาน ที่สาธารณะประจําตําบล และหมูบาน ฯลฯ ที่ไมมี
การกอสรางถาวรวัตถุ การขอใชของทบวงการเมือง อํานาจการพิจารณาอนุญาต เปนอํานาจของ
นายอําเภอทองที่ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่พระพุทธศักราช 2457 
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แผนภูมิขั้นตอนการขอใชท่ีสาธารณประโยชนของแผนดนิสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 

 

ทบวงการเมืองท่ีขอใช และมีงบประมาณพรอมท่ีจะดําเนนิการ 

กรณีท่ีดินสาธารณประโยชน (มี นสล.) กรณีท่ีดินรกรางวางเปลา (ไมมี นสล.) 

สวนราชการที่มีสิทธิขอใช 
ตองเปนทบวงการเมือง 

กิจกรรมท่ีขอใช  
ตองเพื่อประโยชนในราชการเทานั้น 

สวนราชการที่มีสิทธิขอใช 
ตองเปนทบวงการเมือง 

กิจกรรมท่ีขอใช  
ตองเพื่อประโยชนในราชการเทานั้น 

ขั้นตอนการสอบสวน 
จังหวัดดําเนินการตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใชที่ดินรัฐ
เพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน         
พ.ศ. 2541 

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

ขึ้นตอนการพิจารณาและอนุมตัิ  
โดยกรมที่ดินพิจารณาวา 
- ที่ดินอยูในหลักเกณฑหรือไม  
- ความจําเปนแกการใชประโยชนในราชการของทบวง
การเมืองนั้นสมควรหรือไม 
- ไดรับงบประมาณพรอมที่จะดําเนินการแลวหรือไม 
หากไมมีขอขัดของ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ 
และแจงกลับไปยังทบวงการเมืองและจังหวัดทราบ 

วิธีการขอใช 
ตองแจงความประสงคตอกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
หรือจังหวัดทองที่ โดยระบุ 
- สถานที่ขอใช (ตําบล อําเภอ จังหวัด) 
- ขอบเขตเนื้อที่ แผนที่ 
- วัตถุประสงค โครงการ แผนงาน 
- แผนผังแสดงการใชที่ดิน และงบประมาณกอสราง 

ขั้นตอนการสอบสวน 
จังหวัดดําเนินการตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใชที่ดินรัฐ
เพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
2541 แตตองนําที่ดินขึ้นทะเบยีน นสล.กอนจึงดําเนินการได 

ขึ้นตอนการพิจารณาและอนุมตัิ  
โดยกรมที่ดินพิจารณาวา 
- ที่ดินอยูในหลักเกณฑหรือไม  
- ความจําเปนแกการใชประโยชนในราชการของทบวง
การเมืองนั้นสมควรหรือไม 
- ไดรับงบประมาณพรอมที่จะดําเนินการแลวหรือไม 
หากไมมีขอขัดของ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ 
และแจงกลับไปยังทบวงการเมืองและจังหวัดทราบ 
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 การขอใชที่สาธารณประโยชนจะตองเปนไป เพื่อประโยชนของราชการเทานั้น ตาม
วัตถุประสงคของ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอัน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544”  
 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในแผนภูมิ มีดังนี้ 

 1.1 กรณีท่ีดินสาธารณประโยชน 
  (1) สวนราชการที่มีสิทธิขอใช 
   จะตองเปนทบวงการเมือง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หมายถึง เปนหนวยงาน
ราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวน
ทองถ่ิน  
  (2) กิจกรรมที่สามารถขอใช 
   ตองขอใชเพื่อประโยชนในราชการเทานั้น เชน ขอใชเพื่อสรางโรงพยาบาล
หรือสถานีอนามัย หรือที่ทําการของสวนราชการหรือโรงเรียน หรือที่ทําการของสวนราชการ 
  (3) วิธีการขอใช 
   ผูขอใชซ่ึงเปนทบวงการเมืองตองแจงความประสงคขอใชตอกระทรวงมหาดไทย 
กรมที่ดินหรือจังหวัดทองที่ โดยระบุสถานที่ขอใช (ตําบล อําเภอ จังหวัด) และตองแนบเอกสาร
ดังนี้ 

ก. โครงการ แผนงานและวัตถุประสงคในการขอใชที่ดิน 
ข. แผนผังการใชที่ดิน แสดงรายละเอียด ประเภท จํานวน ขนาด กวาง ยาว 

ของสิ่งกอสราง 
ค. ระบุตําแหนงที่ดินที่ขอใช ทํารูปแผนที่แสดงขอบเขตเนื้อที่ของที่ดิน

ทั้งหมด และระบุสวนที่ขอใชใหชัดเจน 
ง. เหตุผล ความจําเปนที่ขอใช และรายละเอียดของงบประมาณที่ไดรับ

อนุมัติ 
  (4) ขั้นตอนการสอบสวน 
   ก. เมื่อผูขอแจงความประสงคขอใชแลว จังหวัดตองดําเนินการสอบสวน
ขอเท็จจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมือง
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ใชที่ดินของรัฐเพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541 ขอ 8 และที่ดิน
สาธารณประโยชนตองอยูในหลักเกณฑที่จะถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 วรรคสอง 
ดังนี้ 
    1) สอบสวนความเปนมาของที่ดินวา ไดสงวนหวงหามไวเมื่อใด ผูใด
ประกาศสงวนหวงหามอาศัยกฎหมายใด มีหลักฐานหรือไม ราษฎรไดใชประโยชนรวมกันอยางใด 
ตั้งแตเมื่อใด ปจจุบันยังใชประโยชนรวมกันหรือเลิกใชแลว ถาเลิกใชไดเลิกใชตั้งแตเมื่อใด เพราะ
เหตุใด ถายังไมไดเลิกใชจะมีที่ดินแปลงอื่นใหใชแทนหรือไม 
    หากที่ดินที่ขอเปนหนอง บึง ใหสอบสวนวา มีสภาพตื้นเขินหรือไม  
การตื้นเขินเกิดจากสาเหตุใดและสามารถปรับปรุงพัฒนาใหเปนแหลงน้ําตามธรรมชาติไดหรือไม 
เพียงใด 
    2) สวนราชการผูขอใช ขอใชมีกําหนดเวลาหรือไม 
    3) ขอความเห็นจากหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลรักษาที่ดิน (ที่ดินอําเภอ 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล) วาจะขัดของอยางไร หรือไม และมีความเห็นอยางไร 
    4) ขอความเห็นของนายอําเภอ ในฐานะผูดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่พุทธศักราช 2457 มาตรา 122 
    5) ใหจัดทําแผนที่แสดงเขตที่ขอใชโดยมีมาตราสวน แสดงเนื้อที่
ขางเคียงและสภาพที่ดินที่จะขอใชทั้งแปลง หรือบางสวน 
   ข. หลักเกณฑการพิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเนื้อที่ที่ขอใช หากตองใชที่ดิน
เกินกวาที่กําหนดหรือใชประโยชนอยางอื่น นอกเหนือจากที่ระบุ ใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อรวมตรวจสอบพิจารณาวาสมควรใหใชมากนอยเพียงใด 
   ค. เมื่อจังหวัดดําเนินการแลว  ตองสรุปสํานวนการสอบสวนพรอม
หลักฐานเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ และความเห็นของจังหวัดวาควรอนุมัติหรือไม สงไปใหกรม
ที่ดินดําเนินการตอไป 
  (5) ขั้นพิจารณาและอนุมัติ 
   ก. กรมที่ดินซึ่งพิจารณาเนื้อที่ที่ขอใชเหมาะสมกับโครงการและแผนผัง
แสดงรายละเอียดการใชที่ดินหรือไม มีความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของครบถวนหรือไม กอน
นําเสนอกระทรวงมหาดไทยเปนผูอนุมัติใหใชที่สาธารณะประโยชน  
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   ข. เมื่อกระทรวงมหาดไทย พิจารณาอนุมัติใหสวนราชการผูขอใชที่ดิน
สาธารณประโยชนดังกลาวแลว กรมที่ดินจะตองแจงผูขอใชทราบ และแจงจังหวัดทองที่
ดําเนินการถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แหงประมวลกฎหมายที่ดินตอไป 
   สําหรับกรณีที่ดินสาธารณประโยชนที่ขอใชอยูในเขตปฏิรูปที่ดินและราษฎร
ไดเลิกใชประโยชนรวมกันทําใหที่ดินดังกลาวถูกถอนสภาพโดยผลของพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตปฏิรูปที่ดิน จะเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่จะ
อนุญาตการขอใช แตถาหาก ส.ป.ก. ไมมีความประสงคที่จะนําที่ดินไปปฏิรูปที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
สามารถที่จะอนุมัติใหสวนราชการผูขอใชใชประโยชนหรือดําเนินการขึ้นทะเบียนใหสวนราชการ
ผูขอใชประโยชนราชการได แตจะตองไดรับหนังสือยืนยันจาก ส.ป.ก. วาไมประสงคที่จะนําที่ดิน
ดังกลาวไปปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซ่ึงขั้นตอนการดําเนินการเชนเดียวกับการขอใชที่ดิน
สาธารณประโยชน 

 1.2 กรณีท่ีดินรกรางวางเปลา 
  (1) สวนราชการที่มีสิทธิขอใช 
   จะตองเปนทบวงการเมือง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หมายถึง เปนหนวยงาน
ราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน 
  (2) กิจกรรมที่ขอใช 
   ตองขอใชเพื่อประโยชนในราชการเทานั้น เชน ขอใชเพื่อสรางโรงพยาบาล
หรือสถานีอนามัย หรือที่ทําการของสวนราชการหรือโรงเรียน หรือที่ทําการของสวนราชการ 
  (3) วิธีการขอใช 
   ผูขอใชซ่ึงเปนทบวงการเมืองตองแจงความประสงคขอใชตอกรมที่ดิน 
กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดทองที่ โดยระบุสถานที่ขอใช (ตําบล อําเภอ จังหวัด) และตอง
แนบเอกสารดังนี้ 

ก. โครงการ แผนงานและวัตถุประสงคในการขอใชที่ดิน 
ข. แผนผังการใชที่ดิน แสดงรายละเอียด ประเภท จํานวน ขนาด กวาง ยาว 

ของสิ่งกอสราง 
ค. ระบุตําแหนงที่ดินที่ขอใช ทํารูปแผนที่แสดงขอบเขตเนื้อที่ของที่ดิน

ทั้งหมด และระบุสวนที่ขอใชใหชัดเจน 
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ง. เหตุผล ความจําเปนที่ของใช และรายละเอียดของงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติ 

  (4) ขั้นตอนการสอบสวน 
   (1) การดําเนินการของจังหวัดในกรณีที่ดินรกรางวางเปลา จะตองดําเนินการ
เชนเดียวกับการนําท่ีดินขอขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 8 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดินโดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใชที่ดิน
ของรัฐ เพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541  
    ก. สอบสวนขอเท็จจริงถึงสภาพที่ดิน วาอยูในหลักเกณฑตามมาตรา 
8 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กลาวคือ ตองเปนที่ดินซึ่งไมมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง มี
ประวัติความเปนมาอยางไรที่ตั้งและเนื้อที่ที่ดินแปลงนั้นโดยละเอียด 
    ข. ตรวจสอบ ที่ดินดังกลาว อยูในเขตซึ่งคณะกรรมการสํารวจจําแนก
ประเภทที่ดินประกาศเปนเขตปาไมถาวรหรือไม มีผูครอบครองทําประโยชนอยางใด ในบริเวณ
ที่ดินตอนใด ชอบดวยกฎหมายหรือไม แสดงใหปรากฏในแผนที่ดวย และประสานงานกับหนวย
ทหารซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ เพื่อพิจารณาวาขัดของในดานยุทธศาสตร หรือไม 
    ค. ประสานงานกับสํานักงานผังเมืองจังหวัด หรือหนวยงานผังเมืองที่
รับผิดชอบพื้นที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นดานผังเมือง 
   (2) หลักเกณฑการพิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเนื้อที่ที่ขอใช หากตองใชที่ดิน
เกินกวาที่กําหนดหรือใชประโยชนอยางอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ ใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อรวมตรวจสอบวาสมควรใหใชมากนอยเพียงใด 
   (3) สรุปขอเท็จจริงเสนอความเห็น สงเอกสารที่เกี่ยวของไปกรมที่ดินเพื่อ
พิจารณา 
  (5) ขั้นพิจารณาและอนุมัติ 
   กรมที่ดินจะพิจารณาวาที่ดินนั้นอยูในหลักเกณฑหรือไมจังหวัดดําเนินการ
ครบถวนตามระเบียบหรือไม ความจําเปนแกการใชประโยชนในราชการของทบวงการเมืองนั้น
สมควรหรือไม และไดรับงบประมาณพรอมที่จะดําเนินการแลวหรือยัง เมื่อไดรับอนุมัติแลว กรม
ที่ดิน จะแจงใหทบวงการเมืองผูขอ และจังหวัดทราบ และดําเนินการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน
ตอไป 
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2.   ขั้นตอนการรับคํารองการขอใชท่ีสาธารณประโยชน และเรื่องอื่นๆ 
 เมื่อทบวงการเมือง หนวยงานเอกชน ประชาชน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
มีความประสงคใชพื้นที่สาธารณประโยชน เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ เชน ทุงเลี้ยงสัตว เวทีแสดง
การละเลน งานประเพณี ทําสิ่งปลูกสรางเพื่อการสาธารณะ หรือ ใชประโยชนอยางหนึ่งอยางใดๆ 
 ใหยื่นคํารองตอ นายอําเภอ  โดยทําเปนหนังสือแสดงความจํานงในการขอใชที่
สาธารณประโยชน ควรระบุถึงหัวขอดังตอไปนี้ 

1) เร่ืองที่ยื่นขออนุมัติ/อนุญาต หรือ คํารองอื่นๆ เชน การบุกรุกที่สาธารณประโยชน 
2) วัตถุประสงคการใชงาน/จัดกิจกรรม และรูปแบบการจัดงาน รายละเอียดการใช

งานพื้นที่  
3) ระยะเวลาการใชงาน 
4) ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาด ความเรียบรอย ระหวางการใชงาน 

จนกระทั่งสิ้นสุดการใชงาน 
5) ตัวแทน ผูประสานงาน หรือ ผูรับผิดชอบการใชพื้นที่ 

แผนภูมิการยืน่จดหมายคํารองและการตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอใชทําคํา
รองการขอใช 
ที่สาธารณ 
ประโยชน 
และ 
เร่ืองอื่นๆ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะชวย ตรวจสอบความ
เรียบรอยเบื้องตนของคํารอง และเอกสารประกอบ 

1) เร่ืองที่ยื่นคํารองถูกตองหรือไม 
2) วัตถุประสงคการขอใช หรือ การยื่นคํารอง 
3) รายละเอียดขอใชเพื่อสาธารณประโยชน 
4) ระยะเวลาในการขอใช 
5) วิธีการดูแลความสะอาดของพื้นที ่

ผูขอใช 
ยื่นคํารองตอ
นายอําเภอเพื่อ
ดําเนินการอนุมัติ/
อนุญาตหรือ สงตอ 
ไปยังหนวยงานอื่น 
เสนอความเห็น
ประกอบการอนุญาต 
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ตัวอยาง จดหมายแสดงเจตจํานงการขอใชท่ีสาธารณประโยชนตอนายอําเภอ 
 
 ตัวอยาง 

ที่อยู............................................................................ 
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. ................. 

 
เร่ือง ขอใชที่สาธารณประโยชนเพื่อ............................................... 
เรียน นายอําเภอ 
  
 ขาพเจา..........................................................................อาย.ุ..........ป   สัญชาติ............................................... 
อยูบานเลขที่...............หมูที่.............ซอย..................ถนน...................................ตําบล/แขวง........................................ 
อําเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.................. 
โทรศัพท....................................โทรสาร.................................ยื่นคํารองตอ.................................................ดังตอไปนี้ 
(๑) มีความประสงคในการใชที่สาธารณประโยชนดังนี้................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
(๒) การขอใชงาน และพื้นที่ที่ใชงาน........................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................... 
(๓) ระยะเวลาการใชงานตั้งแตวันที่..............................................ถึง วันที่.................................................................... 
(๔) ตัวแทน ผูประสานงาน หรือ ผูรับผิดชอบในการใชพื้นที่....................................................................................... 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติ 
 
     ขอแสดงความนับถอื 
 

         ............................................... 
             (................................................) 
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 3.   การดําเนินการเมื่อยื่นคํารองเรื่องที่สาธารณประโยชนตอนายอําเภอ 
 ในการยื่นคํารองตอนายอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมีหนาที่ชวยตรวจสอบ
ความถูกตองของคํารอง และตรวจสอบวาพื้นที่ดังกลาวไดขึ้นทะเบียนเปนที่สาธารณประโยชน
แลวหรือไม 

แผนภูมิการปฏิบัตงิานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เม่ือมีการยื่นคาํรองในการขอใชท่ีสาธารณประโยชน 

 
 
 3.1 กรณีท่ีตองดําเนินการโดย การอนุมัติ/อนุญาต ของนายอําเภอหรือหนวยงานอื่นๆ  
  การจัดทํากิจกรรมใดๆ หรือ การอนุมัติ/อนุญาต การขอใชที่สาธารณประโยชน
เกือบทั้งหมดจะตองแจงความประสงคขอใชตอ 

1) กรมที่ดิน  
2) จังหวัด หรือนายอําเภอทองที่ 

องคปกครองสวนทองถ่ินอาจจะชวยตรวจสอบความครบถวนของคํารอง และสงคํารอง
การขอใชงานที่สาธารณประโยชน จํานวน 2 ชุด ไปยังนายอําเภอหนึ่งชุด และ อีกชุดหนึ่งยื่นตอ
กรมที่ดิน เพื่อใหหนวยงานดังกลาวดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่  

 

มีผูยื่นคํารองเร่ืองทีส่าธารณประโยชน 

ตองอนุมัต/ิอนุญาต จาก 
นายอําเภอ/หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสานงานติดตามผล
การอนุมัติ/อนุญาต 

แจงผลใหกับผูยื่นคํารอง หรือ หากยังไมทราบผลการอนุมัติ/อนุญาต ให
แจงเหตุผลเปนลายลักษณอักษรเพื่อทราบ    
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ทั้งนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจมอบหมายใหเจาหนาที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประสานงานติดตามผล และแจงผลใหผูยื่นคํารองทราบ หากผูยื่นคํารองไมสามารถติดตาม
ผลการขอใชที่สาธารณประโยชนได องคปกครองสวนทองถ่ิน อาจจะชวยสอบถามไปยัง
หนวยงานที่อนุมัติ/อนุญาต และอาจจะขอใหช้ีแจงดวยลายลักษณอักษรเพื่อแจงผลตอผูยื่นคํารอง 

4.    แนวทางการขอใชท่ีสาธารณประโยชน 
 แนวทางในการขอใชที่สาธารณประโยชน อาจจะใชแนวทางจากหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0309/ว 794 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2522 เร่ืองการใชที่ดินสาธารณะประจําตําบล
และหมูบานและที่สาธารณประโยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะขอใชประโยชนในที่สาธารณประโยชน
ตองมีการจัดทําเปนโครงการและจัดเตรียมงบประมาณใหเรียบรอย เนื่องจากตองใชงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 
 
 
 

1.  ท่ีดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบาน 
1.1 ................................................................................................................................................ ฯลฯ 
1.2 ที่ดินประเภทนี้อาจนําไปใชใหเปนประโยชนดานเศรษฐกิจแกสวนรวม เชน ใชเปนแปลงทดลองปลูกพืชชนิด

ตางๆ   ใหเปนสถานที่กลางสําหรับเกษตรกรนําสินคาไปจําหนาย   ใชเปนทุงปลูกหญาเลี้ยงสัตวหรือใชเปนที่
พักผอนหยอนใจ หรือใชบางสวนเปนแหลงน้ําสาธารณะขนาดใหญประจําตําบลหมูบาน เปนตน 

1.3 หากจําเปนตองใหหนวยงานใดใชเปนสถานที่ปลูกสรางสํานักงานใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ที่ มท 0309/2134 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2521 โดยขออนุมตัิตอกระทรวงมหาดไทย 



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

66 บทที่ 4  การขอใชที่สาธารณะ 

แนวทางการพฒันาที่สาธารณประโยชนขัน้พัฒนา 

 แนวทางการขอใชท่ีสาธารณประโยชน แนวทางการดาํเนินการ 
1 การปรับเปลี่ยนใหเปนทุงเลีย้งสัตว ทําแนวรัว้และปกแนวเขตเปนที่เล้ียงสัตว 

2 การปรับเปลี่ยนเปนแปลงทดลองปลูกพืช จัดสรรงบประมาณ สรางเปนแปลงทดลอง
ปลูกพืช เพื่อเปนแนวทางสําหรับประชาชน 

3 การปรับเปลี่ยนใหเปนตลาดกลางของ
ชุมชน 

ปรับเปลี่ยนที่สาธารณประโยชน เปนลานกวาง 
และจัดบริเวณใหประชาชนไดแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายสินคากันในชุมชน หรือจากภายนอก 

4 การปรับเปลี่ยนเปนที่พกัผอนหยอนใจ ขอใชที่สาธารณประโยชนสรางเปน
สวนสาธารณะ 

5 การปรับเปลี่ยนใหเปนแหลงน้ํา
สาธารณะขนาดใหญประจําพื้นที ่

จัดสรรงบประมาณเพื่อขุดดนิสรางเปน         
แหลงน้ําสาธารณะ 

6 การขอใชเปนพื้นที่สําหรับอาคาร
สํานักงานของทบวงการเมือง 

ขอใชที่สาธารณประโยชนเพื่อสรางอาคาร
สํานักงาน 

 


