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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
สําหรับพลเมืองใชรวมกันจากการใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่ง 

เปนอีกอยางหน่ึง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
----------- 

 
  โดยที่ปรากฏวาความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน จากการใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีก 
อยางหน่ึง มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจําเปนที่ตองวางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหรอบคอบ 
เหมาะสม และเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กระทรวงมหาดไทย 
จึงออกระเบียบไวดังนี้ 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้ใหเรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปลี่ยน 
สภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน จากการใชเพื่อสาธารณ 
ประโยชนอยางหนึ่ง เปนอีกอยางหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลว 
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ ๔  การดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัต ิ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน จากการใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีก 
อยางหน่ึง เชน ถมคลองเปล่ียนสภาพเปนถนน ผูขอจะตองเปนทบวงการเมืองตามประมวล 
กฎหมายท่ีดิน และมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาไปใชเพื่อสาธารณประโยชน  
โดยใหย่ืนคําขอเปนหนังสือตอจังหวัดซ่ึงท่ีดินต้ังอยูพรอมเอกสารหลักฐานดังน้ี 
  (๑) โครงการและเหตุผลความจําเปนที่จะตองดําเนินการ 
  (๒) รายละเอียดงบประมาณที่จะใชดําเนินการ 
  (๓) รูปแผนที่และเนื้อที่ตามหลักวิชาการแผนที่ ในกรณีท่ีมีหนังสือสําคัญ 
สําหรับท่ีหลวงใหใชรูปแผนท่ีหลังหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง โดยกําหนดระยะและเนื้อที่ 
บริเวณที่จะดําเนินการดวย 
  (๔) แผนผังแสดงการใชที่ดินและภาพถายที่ดินที่จะดําเนินการ 
  (๕) สําเนาระวางแผนท่ี สําเนาระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศ หรือสําเนา 
ระวางรูปถายทางอากาศแลวแตกรณี หมายสีแสดงอาณาบริเวณที่จะดําเนินการ 
  (๖) สําเนาแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ แสดงตําแหนง 
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ท่ีต้ังของท่ีดิน 
  ขอ ๕  เม่ือจังหวัดไดรับคําขอแลวใหปฏิบัติดังน้ี 
  (๑) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดิน 
และพิจารณาความเหมาะสมพรอมทั้งผลกระทบในดานตาง ๆ 
  (๒) ขอทราบความเห็นไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของกับเรื่องสิ่งแวดลอม 
ผังเมือง การจราจร เชน สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม กรมการผังเมือง กรมเจาทา 
สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก รวมท้ังขอทราบความเห็นไปยังองคการ 
ปกครองทองถ่ิน อําเภอ กิ่งอําเภอ หรือเขตทองท่ีท่ีดินต้ังอยูและผูมีหนาท่ีดูแลพ้ืนท่ีเพ่ือ 
ประกอบการพิจารณา 
  ขอ ๖  ในการสอบสวนใหคณะกรรมการตามขอ ๕ (๑) รวบรวมขอเท็จจริง 
ในเรื่องเหลานี้ดวย คือ 
  (๑) ประวัติความเปนมาของท่ีดินวาไดสงวนหวงหามไวหรือไม เม่ือใด  
ผูใดประกาศสงวนหวงหาม อาศัยบทกฎหมายใด มีหลักฐานอยางใดบาง ราษฎรไดใช 
ประโยชนรวมกันตั้งแตเมื่อใด ราษฎรไดเลิกใชประโยชนรวมกันมาตั้งแตเมื่อใดเพราะเหตุใด 
ปจจุบันสภาพที่ดินเปนอยางไร มีผูครอบครองทําประโยชนทั้งที่ชอบและไมชอบดวย 
กฎหมายหรอืไม ใหแสดงใหปรากฏในแผนท่ีตามขอ ๔ (๓) ดวย (ถามี) 
  (๒) ขอความเห็นราษฎรที่ไดเคยใชประโยชนรวมกัน วาจะขัดของหรือ 
มีความคิดเห็นตอการเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินอยางไร หรือไม 
  ขอ ๗  จังหวัดรวบรวมความเปนของคณะกรรมการ ความเห็นของ 
สวนราชการและหนวยงาน ตามขอ ๕ (๑) และ (๒) และเอกสารที่เกี่ยวของ รายงาน 
พรอมเสนอความเห็นไปใหกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
  ขอ ๘  การอนุมัติตามขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา 
การอนุมัติการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 
จากการใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง ประกอบดวย 
  ๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย     เปนประธาน 
  ๒. อธิบดีกรมการปกครอง หรือผูแทน  เปนกรรมการ 
  ๓. อธิบดีกรมที่ดิน หรือผูแทน   เปนกรรมการ 
  ๔. อธิบดีกรมโยธาธิการ หรือผูแทน   เปนกรรมการ 
  ๕. อธิบดีกรมการผังเมือง หรือผูแทน  เปนกรรมการ 
  ๖. เลขาธิการสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม เปนกรรมการ 
      หรือผูแทน 
  ๗. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ เปนกรรมการ 
  ๘. ผูอํานวยการกองสํารวจและควบคุมที่ดิน เปนกรรมการ 
       ของรัฐ กรมท่ีดิน     และเลขานุการ 
  ๙. ผูแทนกองสํารวจและควบคุมที่ดินของรัฐ เปนกรรมการ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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