
ขอบเขตหวัข้อการดแูลรกัษาคุ้มครองป้องกนัท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
 

  จะก ำหนดเป็น ๓ หวัขอ้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
๑. ควำมหมำยของทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ 
๒. กำรดแูลรกัษำและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิของรฐั 
๓. กำรขอใชท้ีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

 
๑. ความหมายของท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
  ควำมหมำยของทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ มกีฎหมำยบญัญตัใิหค้ ำจ ำกดัควำม
ไวห้ลำยฉบบั ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย ์พ.ศ. ๒๔๘๖ ประมวลกฎหมำยทีด่นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๓ พ.ศ. ๒๕๓๗ ระเบยีบส ำนกันำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรแกไ้ขปญัหำกำรบุกรกุทีด่นิ
ของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๕ หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่๔๗๓/๒๔๘๖ เป็นตน้ 
  - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๘๖ มำตรำ ๑๓๐๔ สำธำรณสมบตัขิอง
แผ่นดนินัน้ รวมทรพัยส์นิทุกชนิดของแผ่นดนิซึง่ใชเ้พื่อสำธำรณประโยชน์ หรอืสงวนไวเ้พื่อประโยชน์รว่มกนั 
เช่น 
     (๑) ทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำ และทีด่นิซึง่มผีูเ้วนคนื หรอืทอดทิง้ หรอืกลบัมำเป็นของแผ่นดนิ
โดยประกำรอื่นตำมกฎหมำยทีด่นิ 
     (๒) ทรพัยส์นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั เป็นต้นว่ำ ทีช่ำยตลิง่ ทำงน ้ำ ทำงหลวง 
ทะเลสำบ 
     (๓) ทรพัยส์นิใชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพำะ เป็นตน้ว่ำ ป้อมและโรทหำร ส ำนกั
รำชกำรบำ้นเมอืง เรอืรบ อำวุธยทุธภณัฑ์ 
  ทรพัยส์นิของแผ่นดนิมคีวำมหมำยกวำ้ง รวมทัง้ทรพัยส์นิทีเ่ป็นสงัหำรมิทรพัย ์และ
อสงัหำรมิทรพัย ์แต่ในเรือ่งทีด่นิของรฐัคงจะกล่ำวถงึเฉพำะทรพัยส์นิทีเ่ป็นอสงัหำรมิทรพัย ์คอื ทีด่นิเท่ำนัน้ 
โดยจะไมก่้ำวล่วงไปถงึสงัหำรมิทรพัยด์ว้ยแต่อย่ำงใด ดงันัน้ทีด่นิอนัเป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิ ม ี๒ ประเภท คอื 
  ๑. ท่ีดินท่ีเป็นทรพัยสิ์นของแผน่ดินธรรมดา ไดแ้ก่ ทีด่นิทีร่ฐัถอืไวอ้ยำ่งเอกชน เช่น 
ทีด่นิรำชพสัดุซึง่ใหเ้อกชนเช่ำ 
  ๒. ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน ไดแ้ก่ 
        - ทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำ และทีด่นิซึง่มผีูเ้วนคนื หรอืทอดทิง้ หรอืกลบัมำเป็นของแผ่นดนิ 
โดยประกำรอื่นตำมกฎหมำยทีด่นิ 
        - ทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั 
        - ทีด่นิทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพำะ ในควำมหมำยต่อไปจะไดช้ีใ้หเ้หน็
ลกัษณะประเภทของทีด่นิทีเ่ป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิประเภทต่ำง ๆ  

ประเภทของท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า และท่ีดิน ซ่ึงมี 
ผูเ้วนคืน หรือทอดท้ิง หรือกลบัมาเป็นของแผน่ดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายท่ีดิน 

/ทีด่นิ... 
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  ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า 
  “ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า” คอืทีด่นิทีไ่มม่ผีูใ้ดเป็นเจำ้ของ และเป็นทีด่นิของรฐัตำมนัยมำตรำ ๒ 
แห่งประมวลกฎหมำยที่ดนิที่ได้บญัญตัไิว้ว่ำ “ท่ีดินท่ีมิได้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
ให้ถือว่าเป็นของรฐั” 
  “ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า” เป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิประเภทหน่ึง จดัอยูใ่นประเภท
ทีด่นิของรฐัประเภทกลำงทีส่ำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง เช่น น ำมำใหร้ำษฎรไดใ้ชป้ระโยชน์
รว่มกนั หรอืน ำไปใชป้ระโยชน์ในรำชกำร หรอืน ำมำจดัสรรใหแ้ก่ประชำชนได ้เพรำะกำรทีก่ฎหมำยก ำหนดให้
ทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิไวก้เ็พื่อประโยชน์ของปวงชน แต่ไมไ่ดห้มำยควำมว่ำ
เมือ่เป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิแลว้จะตอ้งคงอยูอ่ยำ่งนัน้เสมอไป จะมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขไมไ่ด้
เพรำะจะท ำให้ทรพัย์สนิไม่มปีระโยชน์เท่ำที่ควร ส ำหรบัที่ดนิรกร้ำงว่ำงเปล่ำโดยสภำพแล้วเห็นได้ว่ำ 
กฎหมำยมไิดป้ระสงค ์ทีส่งวนทรพัยส์นินัน้ไวต้ลอดไป ประชำชน หรอืทำงรำชกำรอำจกระท ำอยำ่งหนึ่ง
อยำ่งใดแก่ทรพัยส์นินัน้ได ้โดยบทบญัญตัขิองกฎหมำย ดงัเช่นประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย ์มำตรำ 
๑๓๓๔ บญัญตัวิ่ำ “ทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำ และทีด่นิซึง่มผีูเ้วนคนื หรอืทอดทิง้ หรอืกลบัมำเป็นของแผ่นดนิ
โดยประกำรอื่นตำมกฎหมำยทีด่นินัน้ ท่ำนว่ำบุคคลอำจไดม้ำตำมกฎหมำยทีด่นิ”  
  ปจัจบุนัทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง เช่น 
   ๑. กำรน ำทีด่นิไปจดัใหป้ระชำชน 
       ทีด่นิตำมมำตรำ ๑๓๐๔ (๑) สำมำรถน ำไปจดัใหป้ระชำชนได ้ตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ 
มำตรำ ๒๗ พระรำชบญัญตัจิดัทีด่นิเพื่อกำรครองชพี พ.ศ. ๒๕๑๑ มำตรำ ๖ พระรำชบญัญตักิำรจดัรปูทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ มำตรำ ๔๓ และพระรำชบญัญตักิำรปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มำตรำ ๒๖ ทัง้นี้ ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรจดัทีด่นิแห่งชำต ิ(ตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ มำตรำ ๒๐ 
(๑) (๓) (๕) (๖)) 
   ๒. กำรน ำทีด่นิไปใหป้ระชำชนใชป้ระโยชน์รว่มกนั 
       คณะกรรมกำรจดัทีด่นิแห่งชำต ิมอี ำนำจทีจ่ะสงวนหรอืหวงหำ้มทีด่นิของรฐัซึง่มไิดม้ี
บุคคลใดมสีทิธคิรอบครอง เพื่อใหป้ระชำชนใชป้ระโยชน์รว่มกนั (ตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ มำตรำ ๒๐ (๔) )  
ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะเป็นไปตำมระเบยีบของคณะกรรมกำรจดัทีด่นิแห่งชำต ิฉบบัที ่๙ (พ.ศ. 
๒๕๒๙) ว่ำดว้ยกำรสงวนหรอืหวงหำ้มทีด่นิของรฐั เพื่อใหป้ระชำชนใชป้ระโยชน์รว่มกนัขอ้ ๔ และขอ้ ๖ 
   ๓. กำรน ำทีด่นิใหส้่วนรำชกำรใชป้ระโยชน์ 
       ในกำรใชป้ระโยชน์ในทีด่นิของรฐัส่วนรำชกำรต่ำง ๆ นัน้ นอกจำกกระทรวง ทบวง กรม 
และองคก์รปกครองทอ้งถิน่จะมสีทิธขิอใชท้ีร่ำชพสัดุ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทีร่ำชพสัดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ แลว้กย็งั
มสีทิธขิอใชท้ีด่นิของรฐัในส่วนทีก่รมทีด่นิดแูลไดอ้กีด้วย โดยกำรขอขึน้ทะเบยีนตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ
มำตรำ ๘ ทว ิไดอ้กีทำงหนึ่ง 

 
 

/๔. กำรน ำทีด่นิ... 
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   ๔. กำรน ำทีด่นิไปก ำหนดเพื่อกำรอนุรกัษ์ธรรมชำติ 
       ทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำทีป่ระกอบดว้ยทรพัยำกรธรรมชำต ิสำมำรถน ำไปก ำหนดใหเ้ป็นที่
ปำ่สงวนแห่งชำต ิอุทยำนแห่งชำต ิเขตรกัษำพนัธุส์ตัวป์ำ่ หรอืเขตป่ำไมถ้ำวรตำมมตคิณะรฐัมนตรไีด ้
   ๕. กำรน ำทีด่นิไปจดัหำผลประโยชน์ 
       กำรจดัหำผลประโยชน์ในทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำ อำจแบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภท คอื ประเภทแรก
เป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกทรพัยำกรธรรมชำตทิี่อยู่ในที่ดนินัน้ เช่น กำรท ำ เหมอืงแร่ กำรท ำป่ำไม ้
กำรระเบดิหรอืยอ่ยหนิ กำรขดุตกัดนิลกูรงั ซึง่ในส่วนนี้จะเป็นอ ำนำจหน้ำทีข่ององคก์รทีร่บัผดิชอบตำม
กฎหมำยเฉพำะเรือ่งนัน้ ๆ ซึง่ไดแ้ก่ กรมทรพัยำกรธรณ ีกรมป่ำไม ้กรมทีด่นิ กระทรวงมหำดไทย แลว้แต่กรณ ี
ส่วนกำรจดัหำผลประโยชน์ในด้ำนอื่น ๆ สำมำรถด ำเนินกำรได้ ตำมประมวลกฎหมำยที่ดนิ มำตรำ ๑๐ 
มำตรำ ๑๑ และมำตรำ ๑๒  

   ท่ีดินซ่ึงมีผูเ้วนคือตามกฎหมายท่ีดิน 
   ค ำว่ำ “เวนคนื” ตำมมำตรำ ๑๓๐๔ (๑) นี้ แตกต่ำงจำกค ำว่ำ “เวนคนื” ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัย ์(พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๐) เพรำะทีด่นิซึง่ม ี  
ผูเ้วนคนืนี้ เป็นกำรเวนคนืโดยควำมสมคัรใจมใิช่เป็นกำรเวนคนืโดยบงัคบัซือ้และเป็นกรณทีีเ่จำ้ของทีด่นิ
สำมำรถกระท ำได ้โดยปฏบิตัติำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ มำตรำ ๕ ทีบ่ญัญตัวิ่ำ “ผูใ้ดมคีวำมประสงคเ์วนคนื
สทิธใินที่ดนิให้แก่รฐั ให้ยื่นค ำขอเวนคนืต่อพนักงำนเจำ้หน้ำที่ตำมมำตรำ ๗๑” และตำมค ำสัง่กรมที่ดนิ 
ที่ ๕/๒๕๑๐ ลงวนัที ่๒๐ พฤศจกิำยน ๒๕๑๐ 

   ท่ีดินท่ีมีผูท้อดท้ิงตามกฎหมายท่ีดิน 
   กำรทอดทิง้ทีด่นิตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิเป็นไปตำมมำตรำ ๖ ซึง่บญัญตัวิ่ำ “นบัตัง้แต่
วนัทีป่ระกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ใชบ้งัคบั บุคคลใดมสีทิธใินทีด่นิตำมโฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองกำรท ำ
ประโยชน์ หำกบุคคลนัน้ทอดทิง้ไมท่ ำประโยชน์ในทีด่นิ หรอืปล่อยทีด่นิใหเ้ป็นทีร่กรำ้งว่ำงเปล่ำเกนิก ำหนดเวลำ 
ดงัต่อไปนี้ 

 (๑) ส ำหรบัทีด่นิทีม่โีฉนดทีด่นิ เกนิสบิปีตดิต่อกนั 
 (๒) ส ำหรบัทีด่นิทีม่หีนงัสอืรบัรองกำรท ำประโยชน์ เกนิหำ้ปีตดิต่อกนั 
 ใหถ้อืว่ำเจตนำสละสทิธใินทีด่นิเฉพำะส่วนทีท่อดทิง้ไม่ท ำประโยชน์ หรอืทีป่ล่อยใหเ้ป็น  

ทีร่กรำ้งว่ำงเปล่ำ เมื่ออธบิดไีด้ยื่นค ำรอ้งต่อศำล และศำลได้สัง่เพกิถอนหนังสอืแสดงสทิธใินที่ดนิดงักล่ำว 
ให้ทีด่นินัน้ตกเป็นของรฐัเพื่อด ำเนินกำรตำมประมวลกฎหมำยนี้ต่อไป” 

 ในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับที่ดินประเภทนี้ จะเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวนัที ่๙ มนีำคม ๒๕๒๒ ว่ำดว้ยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบัทีด่นิทีถู่กทอดทิง้ไมท่ ำประโยชน์ 
หรอืปล่อยใหเ้ป็นทีร่กรำ้งว่ำงเปล่ำใหต้กเป็นของรฐั 

 
 

/ทีด่นิ... 
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ท่ีดินซ่ึงกลบัมาเป็นของแผน่ดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายท่ีดิน 
เกีย่วกบัทีด่นิประเภทนี้ มคีวำมเหน็แตกต่ำงกนัเป็น ๒ แนวทำง กล่ำวคอื แนวทางแรก

เหน็ว่า ทีด่นิดงักล่ำวหมำยถงึทีด่นิทีก่ลบัมำเป็นของแผ่นดนิโดยกำรเวนคนื หรอืบงัคบัซือ้หรอืจดัซื้อเพื่อ
สำธำรณประโยชน์ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัย ์แต่แนวทำงทีส่องเหน็ว่ำ ทีด่นิทีไ่ดม้ำ
เป็นของแผ่นดนิ ตำมนยัดงักล่ำวจะตอ้งมลีกัษณะเป็นทีร่กรำ้งว่ำงเปล่ำ หรอืทีด่นิทีม่กีำรเวนคนืโดยสมคัรใจ 
หรอืทีด่นิทีม่ผีูท้อดทิง้ ซึง่ทีด่นิตำมแนวทำงแรกจะไมใ่ช่ทีด่นิทีม่ลีกัษณะเป็นทีร่กรำ้งว่ำงเปล่ำ เพรำะกำรบงัคบั
เวนคนืจะตอ้งมวีตัถุประสงคเ์กีย่วกบักำรอนัเป็นสำธำรณูปโภค หรอืประโยชน์ของรฐัอยำ่งอื่นเท่ำนัน้ ดงันัน้
ที่ดนิที่ได้มำโดยกำรเวนคนื จงึมใิช่สำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิตำมมำตรำ ๑๓๐๔(๑) และที่ดนิประเภทนี้
หำตวัอยำ่งไดย้ำกเนื่องจำกเป็นกำรบญัญตัเิผื่อไวเ้ท่ำนัน้ 

ท่ีดินส าหรบัพลเมืองใช้ร่วมกนั 
ทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั หรอืทีน่ิยมเรยีกกนัว่ำทีด่นิทีป่ระชำชนใชป้ระโยชน์รว่มกนันัน้ 

เป็นสมบตัสิ่วนรวมทีม่วีตัถุประสงคใ์หป้ระชำชนไดใ้ชป้ระโยชน์รว่มกนั เพรำะประชำชนทุกคนมใิช่ว่ำจะมทีีด่นิ
เป็นของตนเองทุกคน เช่น ในทอ้งทีต่ำมต่ำงจงัหวดั รำษฎรส่วนใหญ่ประกอบอำชพีท ำนำท ำไร ่แต่อำจไม่มทีี่
ใหส้ตัวก์นิหญ้ำ รฐักส็งวนหวงหำ้มทีด่นิแปลงใดแปลงหนึ่งทีเ่หน็ว่ำเหมำะสมไวใ้หร้ำษฎรส ำหรบัเป็นทีเ่ลีย้งสตัว์ 
หรอืสงวนทีด่นิไวใ้หร้ำษฎรใชเ้ป็นทีเ่ผำศพ ฝงัศพ (ปำ่ชำ้สำธำรณะ) หรอืแมแ้ต่ในกรงุเทพมหำนคร กม็กีำร
สงวนทีด่นิไวเ้ป็นสวนสำธำรณะเพื่อใหป้ระชำชนไดใ้ชเ้ป็นทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ เช่น สนำมหลวง สวนลุมพนิี 
สวนจตุจกัร เป็นตน้ ทรพัยส์นิเหล่ำนี้ถอืว่ำเป็นทรพัยส์นิส่วนกลำง และเป็นทรพัยส์นิของรฐัทีม่ไีวเ้พื่อให้
ประชำชนใชร้ว่มกนั 
  ทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชป้ระโยชน์รว่มกนั มำตรำ ๑๓๐๔ (๒) ไดใ้หต้วัอย่ำงไว ้เช่น ทีช่ำยตลิง่ 
ทำงน ้ำ ทำงหลวง ทะเลสำบ แต่ที่ดนิพลเมอืงใช้ร่วมกนัยงัมอีกีมำก และเรยีกชื่อต่ำง ๆ กนัหลำยชื่อ เช่น  
ที่สำธำรณะ ทีส่ำธำรณประโยชน์ เป็นตน้ 

  “ท่ีสาธารณะประจ าต าบลและหมู่บ้าน” เป็นค ำเรยีกชื่อที่สำธำรณสมบตัิของแผ่นดนิ
ที่ปรำกฏอยู่ในหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ ๔๗๓/๒๔๘๖ ลงวนัที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๔๘๖ กล่ำวคอื ในปี 
พ.ศ.  ๒๔๘๖ ในสมยัจอมพล ป. พบิลูสงครำม เป็นนำยกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
มคีวำมประสงคท์ีจ่ะใหต้ ำบล อ ำเภอ และจงัหวดัต่ำง ๆ จดัหำทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำไวเ้ป็นทีส่ำธำรณะประจ ำต ำบล 
อ ำเภอ  หรอืหมูบ่ำ้น เพื่อใหป้ระชำชนใชร้ว่มกนั จงึไดม้หีนงัสอืกระทรวงมหำดไทยที ่๔๗๓/๒๔๘๖ ลงวนัที ่
๑๙ ตุลำคม ๒๔๘๖ สัง่กำรใหจ้งัหวดัต่ำง ๆ สัง่กำรอ ำเภอของตนจดัทีด่นิไวแ้ลว้รำยงำนใหก้ระทรวงมหำดไทย
ทรำบ ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ กระทรวงมหำดไทยมนีโยบำยใหม้กีำรจดัหำทีส่ำธำรณะไวป้ระจ ำต ำบล และ
หมูบ่ำ้น จงึมคี ำสัง่ที ่๒๕๒/๒๔๙๑ ลงวนัที ่๒๓ สงิหำคม ๒๔๙๑ สัง่กำรใหจ้งัหวดัต่ำง ๆ ด ำเนินกำรและในกำรนี้
กระทรวงมหำดไทยไดใ้หเ้หตุผลของกำรจดัหำทีส่ำธำรณะประจ ำต ำบลและหมูบ่ำ้น ว่ำ “ทีด่นิสำธำรณะประจ ำ 

 
/ต ำบล... 
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ต ำบลและหมู่บำ้นนัน้ เป็นสิง่ส ำคญัและจ ำเป็นจะตอ้งม ีเพรำะต่อไปบำ้นเมอืงเจรญิขึน้ ประชำชนอยูก่นัคบัคัง่ 
หนำแน่นขึน้ จะหำทีส่ำธำรณะเพื่อเป็นสนำมกฬีำ หรอืสถำนทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจไมไ่ด ้กำรทีจ่ะจดัหำเมือ่บำ้นเมอืง
เจรญิขึน้แลว้ย่อมมอุีปสรรค และต้องใช้จ่ำยในกำรจดัหำด้วยรำคำแพง” กำรจดัหำที่สำธำรณะประเภทนี้
เป็นกำรจดัทีส่ำธำรณะไวเ้พื่อกำรภำยหน้ำ เป็นกำรสงวนหวงหำ้มทีด่นิไวเ้ป็นทีส่ำธำรณะส ำหรบัประชำชน 
ใชร้ว่มกนัในภำยหน้ำ ฉะนัน้ ทีส่ำธำรณะประจ ำต ำบล หรอืหมูบ่ำ้นนี้กค็อื ที่ดนิส ำหรบัประชำชนใชร้ว่มกนั 
หรอืทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนัตำมมำตรำ ๑๓๐๔ (๒) นัน่เอง เพยีงแต่กระทรวงมหำดไทยไดเ้รยีกชื่อ
เสยีใหมว่่ำ ทีส่ำธำรณะประจ ำต ำบลหรอืหมู่บำ้น 

  “ท่ีสาธารณประโยชน์” เป็นค ำใชเ้รยีกชื่อทีส่าธารณสมบติัของแผ่นดินทีป่รำกฏอยูใ่น
พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พ.ศ. ๒๔๕๗ และพระรำชบญัญตักิำรประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
  พระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็นกฎหมำยทีบ่ญัญตัเิกีย่วกบัอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรดูแลรกัษำที่ดนิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ ซึง่ได้แก่ ห้วย หนอง คลอง ล ำน ้ำต่ำง ๆ 
ให้เป็นหน้ำทีข่องกรมกำรอ ำเภอทีจ่ะเป็นผูป้กปกัรกัษำ ตรวจตรำ ซ่อมแซม แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในมำตรำ ๑๒๒ 
ไดบ้ญัญตัใิหค้วำมหมำยของทีส่ำธำรณประโยชน์ว่ำ ทีส่ำธำรณประโยชน์ คอื ทีเ่ลีย้งปศุสตัวท์ีจ่ดัไวส้ ำหรบั
รำษฎรไปรวมเลีย้งสตัวด์ว้ยกนั เป็นต้น ตลอดจนถนนหนทำง และทีอ่ย่ำงอื่นซึง่เป็นของกลำงใหร้ำษฎรไปใช้
รวมกนัทีส่ำธำรณประโยชน์ซึง่ประกำศสงวนนัน้ คงเป็นทีส่ำธำรณประโยชน์อยู่จนกว่ำจะประกำศเลกิทีช่นิดนี้...” 
  ส่วนพระรำชบญัญตักิำรประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ มำตรำ ๑๖บญัญตัวิ่ำ “ ทีส่ำธำรณประโยชน์ 
คอื ทีจ่บัสตัวน์ ้ำซึง่บุคคลทุกคนมสีทิธทิ ำกำรประมง และเพำะเลี้ยงสตัวน์ ้ำ...” 
  เมื่อพจิำรณำดูจำกพระรำชบญัญตัิลกัษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งบญัญตัใิห้
ควำมหมำยของทีส่ำธำรณประโยชน์ไวใ้นมำตรำ ๑๒๒ ว่ำหมำยถงึ ทีเ่ลีย้งสตัวร์ว่มกนั ถนนหนทำง ฯลฯ  
และตำมพระรำชบญัญตัิประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ มำตรำ ๑๖ ที่สำธำรณประโยชน์ หมำยถึง ที่จบัสตัว์น ้ำ
แล้วเหน็ได้ว่ำที่เลี้ยงสตัว ์ถนนหนทำง ฯลฯ ล้วนเป็นทรพัยส์นิที่โดยสภำพแล้วเป็นที่ดนิส ำหรบัพลเมอืง
ใช้รว่มกนัทัง้สิน้ ฉะนัน้ ทีส่ำธำรณประโยชน์ กค็อืทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณชิย ์มำตรำ ๑๓๐๔ (๒) นัน่เอง 
  โดยหลกักำรแลว้ ทีส่ำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิส ำหรบัพลเมอืงใชป้ระโยชน์รว่มกนันี้ มไีว้
เพื่อใหป้ระชำชนใชป้ระโยชน์รว่มกนั ทีด่นิประเภทนี้จงึมกีฎหมำยคุม้ครองไวเ้ป็นพเิศษ ในกำรใชแ้ละกำร
จดักำรจะตอ้งมุง่รกัษำไวซ้ึง่ประโยชน์รว่มกนัของประชำชนตำมวตัถุประสงคท์ีจ่ดัใหม้ทีีด่นิดงักล่ำวเป็นส ำคญั 
แต่ขณะเดยีวกนักไ็มถ่งึกบัเป็นกำรผกูมดัไมใ่หม้กีำรจดักำรทีจ่ะท ำใหเ้กดิประโยชน์ในทำงเศรษฐกจิ สงัคม 
เสยีเลยทเีดยีว ดงันัน้ กำรใหเ้อกชนเขำ้ไปใชป้ระโยชน์ในระยะเวลำทีไ่มย่ำวนำนนกั และไมเ่ป็นกำรขดัขวำง
ต่อกำรทีป่ระชำชนจะใชป้ระโยชน์รว่มกนั จงึสำมำรถกระท ำได ้ส ำหรบักำรใชป้ระโยชน์อยำ่งอื่นทีม่ลีกัษณะ
เป็นกำรถำวร กต็อ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนดไว ้โดยเฉพำะอย่ำงยิง่จะตอ้งด ำเนินกำร
ถอนสภำพเสยีก่อนตำมนยัมำตรำ ๘ แห่งประมวลกฎหมำยทีด่นิ อยำ่งไรกต็ำม ทีด่นิประเภทน้ีจะไมส่ำมำรถ 
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น ำไปจดัหำผลประโยชน์ได ้เพรำะประมวลกฎหมำยทีด่นิ มำตรำ ๑๐ ไดว้ำงหลกัทัว่ไปว่ำ มใิหจ้ดัหำผลประโยชน์
จำกสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั ดงันัน้ หำกกฎหมำยไมไ่ดก้ ำหนดไวโ้ดยแจง้ชดัแลว้ 
กไ็มส่ำมำรถกระท ำได้ 

  ท่ีดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผน่ดินโดยเฉพาะ 
  ทีด่นิใชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพำะ เป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิประเภทหนึ่ง
ตำมมำตรำ ๑๓๐๔ (๓) ควำมส ำคญัของทีด่นิประเภทนี้ กเ็นื่องจำกมกีำรใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิเพื่อประโยชน์
ของทำงรำชกำร ซึง่กำรใชท้ีด่นิประเภทน้ีไมจ่ ำเป็นตอ้งมกีำรใชต้ลอดเวลำเพยีงแต่ไดใ้ชห้รอืเคยใชป้ระโยชน์
เพื่อรำชกำรกถ็อืว่ำเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิประเภทนี้แลว้ 
  ค ำว่ำ “ประโยชน์ของแผ่นดนิ” ตำมควำมหมำยในมำตรำนี้ ไมค่วรจ ำกดัแต่เฉพำะรฐับำล
หรอืรำชกำรบรหิำรส่วนภูมภิำคเท่ำนัน้ แต่ควรหมำยควำมรวมถงึองคก์รต่ำง ๆ ของรฐัตำมควำมหมำย
อย่ำงกวำ้งขวำงดว้ย 

  - ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
     มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมำยนี้ 
     “ท่ีดิน” หมำยควำมว่ำ พืน้ทีด่นิทัว่ไป และใหห้มำยควำมรวมถงึ ภเูขำ หว้ย หนอง คลอง 
บงึ บำง ล ำน ้ำ ทะเลสำบ เกำะ และทีช่ำยทะเลดว้ย 
     มาตรา ๒ ทีด่นิซึง่มไิดต้กเป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลหน่ึงบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรฐั 
     มาตรา ๕ ผูใ้ดมคีวำมประสงคเ์วนคนืสทิธใินทีด่นิใหแ้ก่รฐั ใหย้ืน่ค ำขอเวนคนืต่อพนกังำน
เจำ้หน้ำทีต่ำมมำตรำ ๗๑  
     มาตรา ๖ นับตัง้แต่วนัทีป่ระกำศของคณะปฏวิตัฉิบบัน้ีใชบ้งัคบั บุคคลใดมสีทิธใินทีด่นิ
ตำมโฉนดทีด่นิ หรอืหนงัสอืรบัรองกำรท ำประโยชน์ หำกบุคคลนัน้ทอดทิง้ไมท่ ำประโยชน์ในทีด่นิ หรอืปล่อย
ทีด่นิใหเ้ป็นทีร่กรำ้งว่ำงเปล่ำ เกนิก ำหนดเวลำดงัต่อไปนี้ 

    (๑) ส ำหรบัทีด่นิทีม่โีฉนดทีด่นิ เกนิสบิปีตดิต่อกนั 
      (๒) ส ำหรบัทีด่นิทีม่หีนงัสอืรบัรองกำรท ำประโยชน์ เกนิหำ้ปีตดิต่อกนั  

ใหถ้อืว่ำเจตนำสละสทิธใินทีด่นิเฉพำะส่วนทีท่อดทิง้ไมท่ ำประโยชน์ หรอืทีป่ล่อยใหเ้ป็นที่
รกร้ำงว่ำงเปล่ำ เมื่ออธบิดไีด้ยื่นค ำรอ้งต่อศำล และศำลได้สัง่เพกิถอนหนังสอืแสดงสทิธใินที่ดนิดงักล่ำว 
ให้ทีด่นินัน้ตกเป็นของรฐัเพื่อด ำเนินกำรตำมประมวลกฎหมำยนี้ต่อไป 

- กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญติัให้ใช้
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ้ ๑๔ ทีด่นิทีจ่ะออกโฉนดทีด่นิ ตอ้งเป็นทีด่นิทีผู่ม้สีทิธใินทีด่นิได้
ครอบครองและท ำประโยชน์แลว้ และเป็นทีด่นิทีส่ำมำรถออกโฉนดทีด่นิไดต้ำมกฎมำย แต่หำ้มมใิหอ้อก
โฉนดทีด่นิส ำหรบัทีด่นิดงัต่อไปนี้ 

 

/(๑) ทีด่นิ... 



-๗- 

 

(๑) ทีด่นิทีร่ำษฎรใชป้ระโยชน์รว่มกนั เช่น ทำงน ้ำ ทำงหลวง ทะเลสำบ ทีช่ำยตลิง่ 
(๒) ทีเ่ขำ ทีภ่เูขำ และพืน้ทีท่ีร่ฐัมนตรปีระกำศหวงหำ้มตำมมำตรำ ๙ (๒) แห่งประมวล

กฎหมำยทีด่นิ แต่ไม่รวมถงึทีด่นิซึง่ผูค้รอบครองมสีทิธคิรอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยตำมประมวล
กฎหมำยทีด่นิ 

(๓) ที่เกำะ แต่ไม่รวมถึงที่ดนิของผู้ซึ่งมหีลกัฐำนแจ้งกำรครอบครองที่ดนิ มใีบจอง
ใบเหยยีบย ่ำ หนังสอืรบัรองกำรท ำประโยชน์ โฉนดตรำจอง ตรำจองที่ตรำว่ำ “ได้ท ำประโยชน์แล้ว” 
หรอืเป็นผูม้สีทิธติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัทีด่นิเพื่อกำรครองชพี หรอืที่ดนิทีค่ณะกรรมกำรจดัทีด่นิแห่งชำติ
ไดอ้นุมตัใิหจ้ดัแก่ประชำชน หรอืทีด่นิซึง่ไดม้กีำรจดัหำผลประโยชน์ตำมมำตรำ ๑๐ และมำตรำ ๑๑ แห่ง
ประมวลกฎหมำยทีด่นิ โดยคณะกรรมกำรจดัทีด่นิแห่งชำตไิดอ้นุมตัแิลว้ 

- ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรกุท่ีดินของรฐั พ.ศ. 
๒๕๔๕ ขอ้ ๔ ใหค้ ำนิยำมของ “ทีด่นิของรฐั” ว่ำหมำยถงึ ทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิทุก
ประเภท เช่น ที่ปำ่สงวนแห่งชำต ิทีส่งวนหวงหำ้มของรฐั ทีส่ำธำรณประโยชน์ และทีร่ำชพสัดุ เป็นตน้ 

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๔๗๓/๒๔๘๖ ลงวนัท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๔๘๖ เรือ่งให้
จดัหำทีส่ำธำรณะประจ ำต ำบล และหมูบ่ำ้น โดยสรปุใหด้ ำเนินกำร ดงันี้ 

   ๑.ใหส้ ำรวจทุกหมูบ่ำ้นและต ำบลว่ำ มทีีด่นิซึง่ไดส้งวนหวงหำ้มไวเ้พื่อประโยชน์ใด ๆ 
บำ้งหรอืไม ่ถำ้มแีละไมเ่ป็นกำรขดัขอ้งประกำรใดแลว้ กใ็หก้นัสถำนทีน่ัน้ ๆ เพื่อจดัเป็นทีส่ำธำรณะประจ ำ
ต ำบลหรอืหมู่บำ้น 
 ๒. หมูบ่ำ้นหรอืต ำบลใด มทีีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ ทัง้มี
ลกัษณะเหมำะสมแก่กำรทีจ่ะจดัเป็นทีส่ำธำรณะดงักล่ำว กใ็หร้บีรำยงำนชีแ้จงไปยงักระทรวงมหำดไทยเพื่อ
จะไดอ้อกกฎหมำยหวงหำ้มไว ้

๓. พยำมชีช้วนชกัน ำใหร้ำษฎรไดเ้ลง็เหน็ถงึคุณประโยชน์ส่วนรวมและขอรอ้งใหเ้สยีสละ
ประโยชน์ส่วนตวั โดยยนิยอมยกทีด่นิใหเ้ป็นทีส่ำธำรณะประจ ำหมูบ่ำ้นหรอืต ำบลแลแ้ต่กรณ ีและในกำรปฏบิตัิ 
เช่นว่ำน้ีจะใชว้ธิกีำรแลกเปลีย่น กล่ำวคอื อนุญำตใหร้ำษฎรจบัจองทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำเพื่อเป็นกำรทดแทน
กบัทีด่นิซึง่ยกใหก้ไ็ด้ 

๔. เมือ่ไมม่วีธิอีื่นใดแลว้ จงึใหใ้ชเ้งนิช่วยบ ำรงุทอ้งทีจ่ดัซือ้และถำ้จ ำเป็นเพื่อใหส้ ำเรจ็ผล 
โดยเรว็จะบอกบุญเรีย่ไรเงนิจำกรำษฎรเขำ้สมทบดว้ยกไ็ด ้แต่ทัง้นี้ตอ้งเป็นไปดว้ยควำมสมคัรใจของรำษฎร 

กำรจดัทีส่ำธำรณะดงักล่ำว จะตอ้งพยำยำมใหไ้ดเ้นื้อทีส่ำธำรณะส ำหรบัต ำบลประมำณ 
๕๐ ไร ่และหมูบ่ำ้นประมำณ ๒๕ ไร ่หำกจะน้อยไปบำ้ง หรอืไมอ่ำจจะจดัตรงกลำงต ำบล หมูบ่ำ้นกไ็ด ้กใ็ห้
บนัทกึเหตุผลและควำมจ ำเป็นไวเ้ป็นหลกัฐำน ซึง่ทีส่ำธำรณะประจ ำต ำบลและหมูบ่ำ้นทีก่ระทรวงมหำดไทย
ใหห้ำไวเ้ป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ ประเภทพลเมอืงใชร้ว่มกนั 

 

/ จำกกำรที.่.. 

 



-๘- 

 
   จำกกำรทีก่ฎหมำยไดก้ ำหนดว่ำอะไรบำ้งเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ ท ำใหเ้กดิผลของ
กำรเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ  ดงันี้ 
   ทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำ  ทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชป้ระโยชน์ร่วมกนั  และทีด่นิทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ 

ของแผ่นดนิโดยเฉพำะ เป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิมไีวเ้พื่อบรกิำรสำธำรณะ เพือ่ใชป้ระโยชน์รว่มกนัของประชำชน
และจดัไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ของทำงรำชกำร ซึง่ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์มำตรำ ๑๓๐๔ ถอืว่ำ
ที่ดนิประเภทนี้เป็นสำธำรณสมบตัิของแผ่นดนิ กฎหมำยจงึให้ควำมคุ้มครองเป็นพเิศษยิง่กว่ำทรพัย์สนิ
ประเภทอื่น ๆ ของรฐัและของเอกชนบุคคลธรรมดำ  และไมอ่ยู่ภำยใตบ้งัคบัของกฎหมำยเอกชน ควำมคุม้ครอง
เป็นพเิศษทีก่ฎหมำยบญัญตัริบัรองใหแ้ก่สำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิมบีญัญตัไิวใ้นมำตรำ  ๑๓๐๕ - ๑๓๐๗  
แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย ์ คอื 

๑. หำ้มโอนสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

     ๒. หำ้มมใิหย้กอำยคุวำมขึน้ต่อสูก้บัแผ่นดนิ 

     ๓. หำ้มยดึทรพัยข์องแผ่นดนิ  รวมทัง้กำรบงัคบัคดดีว้ย 

       กำรหำ้มโอนสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

       ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย ์มำตรำ ๑๓๐๕ บญัญตัวิ่ำ “ทรพัยส์นิซึง่เป็นสำธำรณ
สมบตัขิองแผ่นดนิจะโอนแก่กนัมไิด ้เวน้แต่อำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยเฉพำะ หรอืพระรำชกฤษฎกีำ” 

       กำรโอนตำมมำตรำนี้ หมำยถงึ กำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน ซึง่จะตอ้งมกีำรส่งมอบทรพัยส์นิรวมทัง้
มกีำรแสดงเจตนำทีจ่ะท ำใหก้ำรโอนนัน้สมบูรณ์แบบดว้ยเหตุผลทีก่ฎหมำยหำ้มมใิหม้กีำรโอนสำธำรณสมบตัิ
ของแผ่นดนิ กเ็พรำะสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ เป็นทรพัยส์นิของรฐัทีใ่ชเ้พื่อสำธำรณประโยชน์ หรอืสงวนไว้
เพื่อประโยชน์รว่มกนัของประชำชน หำกอนุญำตใหม้กีำรโอนกนัง่ำย ๆ กจ็ะท ำใหส้ำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ
นัน้หมดไป แต่อยำ่งไรกต็ำมกฎหมำยกเ็ปิดช่องใหโ้อนสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิไดเ้มือ่มกีฎหมำยเฉพำะ
ใหอ้ ำนำจไว ้หรอืโดยพระรำชกฤษฎกีำ 
     สำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิทีจ่ะมกีำรโอนกนัไดโ้ดยกฎหมำยเฉพำะ  หรอืพระรำชกฤษฎกีำ
ตำมมำตรำ ๑๓๐๕ นัน้ กฎหมำยบญัญตัไิวก้วำ้ง ๆ โดยมไิดบ้ญัญตัวิ่ำ ไดแ้ก่ สำธำรณสมบตัปิระเภทใดบำ้ง  
และยงัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิทีย่งัใชป้ระโยชน์อยูห่รอืไม่ 
     กำรโอนตำมกฎหมำยเฉพำะ หมำยควำมว่ำ ถำ้มกีำรโอนสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิไมว่่ำ
จะประเภทใดกต็ำม จะโอนไดต่้อเมือ่กฎหมำยบญัญตัไิวเ้ป็นกำรเฉพำะใหอ้ ำนำจใหม้กีำรโอนไดเ้ป็นเรือ่งๆ ไป  เช่น 

     ๑. เฉพำะในรปูแบบทีจ่ะโอน เช่น ประมวลกฎหมำยทีด่นิ มำตรำ ๑๐ ใหอ้ ำนำจอธบิดกีรมทีด่นิ
มอี ำนำจโอนโดยวธิจีดัหำผลประโยชน์เขำ้รฐัในรปูแบบต่ำง ๆ  เช่น  ซือ้และขำยแลกเปลีย่น  ใหเ้ช่ำซือ้ 

     ๒. กำรโอนใหเ้ป็นกำรเฉพำะเรือ่ง เช่น กำรโอนตำมพระรำชบญัญตักิำรปฏริปูทีด่นิเกษตรกรรม  
พ.ศ. ๒๕๑๘ พระรำชบญัญตัจิดัทีด่นิเพื่อกำรครองชพี พ.ศ. ๒๕๑๑  ซึง่เป็นบทบญัญตัใิหโ้อนทีด่นิใหเ้อกชน
เป็นกำรเฉพำะเรือ่งไป 

                

/๓. กำรโอนทีด่นิ... 
 

 



-๙- 
 

      ๓. กำรโอนทีด่นิใหก้บัประชำชน  ตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ  ซึง่ประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณชิย ์ มำตรำ  ๑๓๓๔  บญัญตัวิ่ำ  “ทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำ  และทีด่นิทีม่ผีูเ้วนคนื  หรอืทอดทิง้  หรอื
กลบัมำเป็นของแผ่นดนิโดยประกำรอื่นตำมกฎหมำยทีด่นินัน้  ท่ำนว่ำบุคคลอำจไดม้ำตำมกฎหมำยทีด่นิ”  
เช่น  กำรไดม้ำโดยกำรจดัทีด่นิ  ตำมมำตรำ  ๓๐  และมำตรำ  ๓๓ 

      ๔. กำรโอนเป็นกำรเฉพำะรำยไป  เช่น  พระรำชบญัญตัโิอนทีด่นิใหแ้ก่เอกชนต่ำง ๆ  
โดยฝำ่ยนิตบิญัญตั ิ กำรโอนตำมมำตรำ  ๑๓๐๕  นี้  ท ำใหส้ภำพของกำรเป็นทีด่นิสำธำรณสมบตัขิอง
แผ่นดนิสิน้ไป  จงึควรจะตอ้งโอนโดยกฎหมำยในระดบัพระรำชบญัญตัซิึง่ออกโดยฝำ่ยนิตบิญัญตัไิมว่่ำจะ
เป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิประเภทใดกต็ำม 

      ดงักล่ำวแลว้ว่ำ  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ มำตรำ  ๑๓๐๕  บญัญตัวิ่ำสำธำรณ
สมบตัขิองแผ่นดนิจะโอนแก่กนัมไิด ้ เวน้แต่จะโอนโดยอำศยักฎหมำยเฉพำะ  หรอืพระรำชกฤษฎกีำเท่ำนัน้  
กรณจีงึมปีญัหำว่ำกำรโอนทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนัใหแ้ก่เอกชนจะท ำไดแ้ค่ไหนเพยีงไรนัน้ ประมวล
กฎหมำยทีด่นิมำตรำ ๘  และมำตรำ  ๑๐  บญัญตัไิวด้งันี้ 
      มำตรำ  ๘  วรรคสอง  ทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั
หรอืใชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพำะ  หรอืเป็นทีด่นิทีไ่ดห้วงหำ้มหรอืสงวนไวต้ำมควำมตอ้งกำรของ
ทบวงกำรเมอืงอำจถูกถอนสภำพหรอืโอนไปเพื่อประโยชน์อยำ่งอื่น  หรอืน ำไปจดัเพื่อประชำชนไดใ้นกรณี
ต่อไปนี้ 
      (๑) ทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั ถำ้ทบวงกำรเมอืง รฐัวสิำหกจิ หรอืเอกชนจดัหำทีด่นิ
มำใหพ้ลเมอืงใชร้ว่มกนัแทนแลว้ กำรถอนสภำพ หรอืกำรโอน ใหก้ระท ำโดยพระรำชบญัญตั ิถำ้พลเมอืงได้
เลกิใชป้ระโยชน์ในทีด่นินัน้หรอืทีด่นินัน้ไดเ้ปลีย่นสภำพไปจำกกำรเป็นทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนัและ
มไิดต้กเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้ดตำมอ ำนำจกฎหมำยอื่นแลว้  กำรถอนสภำพใหก้ระท ำโดยพระรำชกฤษฎกีำ 
      มำตรำ ๑๐ “ทีด่นิของรฐัซึง่มไิดม้บีุคคลใดมสีทิธคิรอบครอง และมใิช่สำธำรณสมบตัขิอง
แผ่นดนิอนัรำษฎรใชป้ระโยชน์รว่มกนันัน้  ใหอ้ธบิดมีอี ำนำจจดัหำผลประโยชน์  ในกำรจดัหำผลประโยชน์  
ใหร้วมถงึกำรจดัท ำใหท้ีด่นิใชป้ระโยชน์ได ้ซือ้ขำย แลกเปลีย่น ใหเ้ช่ำ และใหเ้ช่ำซือ้ ฯลฯ” จำกมำตรำ  ๘  
และมำตรำ ๑๐ ดงักล่ำว แสดงใหเ้หน็ว่ำทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั ไมอ่ำจโอนใหแ้ก่เอกชนไดเ้ลยเวน้แต่ 

       ๑. เมือ่เอกชนไดจ้ดัหำทีด่นิแปลงใหม่มำใหพ้ลเมอืงใชร้ว่มกนัแทนแลว้เช่นนี้ยอ่มจะออก
พระรำชบญัญตัโิอนทีด่นิใหเ้อกชนไดเ้ป็นกำรแลกเปลีย่นได้ 
       ๒. เมือ่ไดม้กีำรถอนสภำพทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนัแลว้ 
       ตามข้อยกเว้นข้อท่ี ๑ ดงักล่ำว พจิำรณำไดว้่ำ กำรโอนทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั  
เช่น น ำไปโอนขำย โอนให ้ไมอ่ำจกระท ำได ้มเีพยีงกรณเีดยีวทีจ่ะกระท ำไดค้อื กรณทีีเ่อกชนไดจ้ดัหำทีด่นิ
แปลงใหมม่ำใหพ้ลเมอืงใชร้่วมกนัแทน  เช่นน้ีจงึจะโอนทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนัใหแ้ก่เอกชนเป็นกำร 
แลกเปลีย่นไดแ้ต่กำรโอนน้ีมำตรำ ๘ ก ำหนดใหท้ ำกำรโอนโดยพระรำชบญัญตัเิท่ำนัน้ เพรำะเป็นกรณสี ำคญั
และกระทบถงึสำธำรณประโยชน์  ควรทีร่ฐัสภำจะไดเ้ขำ้มำรว่มวนิิจฉยัดว้ย  และก่อนทีจ่ะมพีระรำชบญัญตัิ 

 

 

/ใหโ้อน... 



-๑๐- 
 

ใหโ้อนได ้ฝำ่ยบรหิำรตอ้งท ำกำรสอบสวนใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิว่ำ  ทีด่นิทีเ่อกชนน ำมำแลกเปลีย่น ท ำใหร้ฐัไดร้บั 

ประโยชน์มำกขึน้กว่ำเดมิหรอืไม ่เช่นทีด่นิแปลงใหม่มสีภำพดกีว่ำทีด่นิเดมิ อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ประชำชน
มำกกว่ำ มรีำคำสงูกว่ำทีด่นิเดมิ หรอืมเีนื้อทีม่ำกกว่ำ ทัง้ประชำชนผูใ้ชป้ระโยชน์ในทีด่นิไมข่ดัขอ้งในกำรใช้
ประโยชน์และในกำรโอนเพื่อประกอบกำรพจิำรณำของรฐัสภำเพื่อออกพระรำชบญัญตัใิหโ้อนต่อไป 

      ส่วนตามข้อยกเว้นท่ี ๒ เรื่องกำรถอนสภำพทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนันัน้ ไมเ่ป็น
เหตุทีจ่ะกล่ำวอ้ำงไดว้่ำเป็นกำรโอนทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั เพรำะกฎหมำยมำตรำ ๘ บญัญตัวิ่ำ ทีด่นิ
ส ำหรบัพลเมอืงใช้ร่วมกนั ถ้ำพลเมอืงเลกิใช้หรอืที่ดนินัน้ได้เปลี่ยนสภำพไป ก่อนที่จะมกีำรโอนจะต้องมี
กำรถอนสภำพเสยีก่อน กำรถอนสภำพกรณนีี้ไมถ่อืเป็นกำรโอน แต่เป็นกำรท ำใหส้ภำพทีด่นิส ำหรบัพลเมอืง
ใชร้ว่มกนัสิน้สภำพไป กล่ำวคอื สิน้สภำพจำกกำรเป็นทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใช้ร่วมกนัตำมมำตรำ ๑๓๐๔ 
(๒) กลบัสู่สภำพเดมิ คอืกลบัเป็นทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำ ตำมมำตรำ ๑๓๐๔ (๑) กำรโอนทีด่นิส ำหรบัพลเมอืง
ใชร้ว่มกนัทีถ่อนสภำพแลว้จงึเป็นกำรโอนทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำนัน้เอง 
      ห้ามมิให้ยกอายคุวามขึ้นต่อสู้กบัแผ่นดิน 

      ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย ์มำตรำ ๑๓๐๖ บญัญตัวิ่ำ “ท่ำนหำ้มมใิหย้กอำยุควำม
ขึน้เป็นขอ้ต่อสูก้บัแผ่นดนิในเรือ่งทรพัยส์นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ” 

      กำรหำ้มยกอำยคุวำมขึน้เป็นขอ้ต่อสูน้ัน้อำยคุวำมในทีน่ี้หมำยถงึอำยคุวำมตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชยว์่ำดว้ยทรพัย ์คอืระยะเวลำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เพื่อกำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งในกำร
ทีจ่ะใหไ้ดส้ทิธใิด ๆ หรอืเมือ่ตอ้งฟ้องรอ้งภำยในก ำหนดระยะเวลำสัน้ ถ้ำปล่อยทิง้ไวจ้นเกนิก ำหนดจะฟ้องรอ้ง
บงัคบัไมไ่ด ้เรยีกว่ำอำยคุวำมเสยีสทิธ ิหรอืเมือ่ใชส้ทิธคิรบตำมระยะเวลำทกีฎหมำยก ำหนดกไ็ดส้ทิธนิัน้มำ  
เรยีกว่ำอำยคุวำมไดส้ทิธ ิ
      อำยคุวำมทีม่ำตรำ ๑๓๐๖ หำ้มมใิหย้กเป็นขอ้ต่อสูก้บัแผ่นดนินัน้ หมำยถงึ อำยคุวำมได้
สทิธแิละอำยคุวำมเสยีสทิธดิงักล่ำว กำรหำ้มมใิหย้กอำยคุวำมตำมมำตรำ ๑๓๐๖ นี้ เป็นกำรหำ้มเอกชนมใิห้
ยกอำยคุวำมขึน้ต่อสูก้บัแผ่นดนิหรอืรฐัเท่ำนัน้ มใิหห้ำ้มเอกชนทีจ่ะยกขึน้เป็นขอ้ต่อสูร้ะหว่ำงกนัเอง 
      กำรทีม่ำตรำ ๑๓๐๖ หำ้มมใิหย้กอำยคุวำมขึน้กล่ำวอำ้งนัน้ กโ็ดยมจีดุมุง่หมำยเพื่อมใิห ้
สำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิสำมำรถตกเป็นสทิธแิก่เอกชนโดยอำยคุวำมได ้ฉะนัน้ ผูท้ีค่รอบครองท ำประโยชน์
บนทีด่นิ หนองน ้ำทีร่ำษฎรใชป้ระโยชน์รว่มกนัมำ แมจ้ะครอบครองนำนถงึ ๓๐ ปี กไ็มไ่ดส้ทิธคิรอบครอง  
และเมือ่เอกชนถูกฟ้องหำว่ำบุกรกุทำงสำธำรณะอนัเป็นสำธำรสมบตัขิองแผ่นดนิ เอกชนจะยกขอ้ต่อสูเ้รือ่ง
อำยคุวำมมำใชย้นัรฐัไมไ่ด้ 

      ห้ามยึดทรพัยสิ์นของแผน่ดิน  รวมทัง้บงัคบัคดีด้วย 

      ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย ์มำตรำ ๑๓๐๗ บญัญตัวิ่ำ “ท่ำนหำ้มมใิหย้ดึทรพัย์
ของแผ่นดนิ ไมว่่ำทรพัยส์นินัน้จะเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิหรอืไม่” 

      กำรยดึทรพัยส์นิ  หมำยควำมว่ำ  กำรเอำทรพัยส์นิของลูกหนี้ตำมค ำพพิำกษำเพื่อ
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยโดยค ำพพิำกษำ  หรอืค ำสัง่ของศำล  ซึง่กระท ำโดยเจำ้พนักงำนบงัคบัคดตีำม 

 

 
/ประมวลกฎหมำย... 



-๑๑- 
 

ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๒๘๕ (๒) นอกจำกจะหำ้มยดึแลว้ ยงัหมำยควำมรวมถงึ
กำรอำยดั  ตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมแพ่ง  มำตรำ  ๒๕๔  และมำตรำ  ๓๑๑  ดว้ย  กล่ำวคอื  
สำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิไมอ่ยูใ่นควำมรบัผดิแห่งกำรบงัคบัคดี 
      กำรทีก่ฎหมำยบญัญตัใิหท้ีด่นิหรอืทรพัยส์นิทีเ่ป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิไดร้บัควำม
คุม้ครองเป็นพเิศษจำกกำรหำ้มโอน หำ้มยดึ และหำ้มเอกชนยกอำยคุวำมขึน้ต่อสู ้กเ็พรำะทีด่นิ หรอืทรพัยส์นิ
เหล่ำนี้มไีวส้ ำหรบัใหป้ระชำชนใชป้ระโยชน์รว่มกนั จงึตอ้งระมดัระวงัมใิหถู้กรบกวนหรอืถูกขดัขวำงต่อกำรที่
ประชำชนจะใชท้ีด่นิทรพัยส์นินัน้ ๆ 

๒. อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการดแูลรกัษาคุ้มครองป้องกนัท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน 

      จำกควำมส ำคญัของกำรเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิจงึมกีฎหมำยหลำยฉบบัก ำหนด  
ใหส้่วนรำชกำรและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มหีน้ำทีใ่นกำรดูแลรกัษำและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็น
สำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ โดยมใิหผู้ใ้ดน ำไปใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตนได ้หรอืถ้ำน ำไปไดก้โ็ดยวธิกีำรทำง
กฎหมำยตำมทีก่ฎหมำยบญัญตัไิวเ้ท่ำนัน้ กฎหมำยที่ก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรดแูลรกัษำและคุม้ครอง
ป้องกนั ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมำยทีด่นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ร.บ.ลกัษณะปกครองทอ้งที ่พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ พ.ร.บ.อุทยำนแห่งชำต ิ 
พ.ศ.๒๕๐๔  พ.ร.บ.กำรปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  พ.ร.บ.ทีร่ำชพสัดุ  พ.ศ.๒๕๑๘  และกฎ
กระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรปกครอง ดแูล บ ำรุงรกัษำ ใชแ้ละจดัหำประโยชน์เกี่ยวกบัทีร่ำช
พสัดุ พ.ศ.๒๕๔๕  และ ๒๕๔๖  พ.ร.บ.กำรเดนิเรอืในน่ำนน ้ำไทย พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๖  ระเบยีบส ำนัก
นำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรแกไ้ขปญัหำกำรบุกรกุทีด่นิของรฐั พ.ศ.๒๕๔๕  ค ำสัง่คณะกรรมกำรแกไ้ขปญัหำ
กำรบุกรกุทีด่นิของรฐั  (กบร.) ที ่๒/๒๕๔๖ และที ่๔-๗๘/๒๕๔๖ ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรดแูล
รกัษำและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ พ.ศ.๒๕๔๔ ค ำสัง่กระทรวงมหำดไทยที ่
๑๒/๒๕๔๓ ฯลฯ เป็นตน้ 

      - ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.๒๔๙๗ มำตรำ ๘ บญัญตัวิ่ำ “บรรดำทีด่นิทัง้หลำยอนั
เป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ หรอืเป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนินัน้ ถำ้ไมม่กีฎหมำยก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอื่นให้
อธบิดมีอี ำนำจหน้ำทีด่แูลรกัษำและด ำเนินกำรคุ้มครองป้องกนัไดต้ำมควรแก่กรณ ีอ ำนำจหน้ำทีด่งักล่ำวนี้
รฐัมนตรจีะมอบหมำยใหท้บวงกำรเมอืงอื่นเป็นผูใ้ชก้ไ็ด้” 

      เพรำะฉะนัน้  ทีด่นิทีอ่ธบิดกีรมทีด่นิมหีน้ำทีด่แูลรกัษำและด ำเนินกำรคุม้ครองป้องกนั
ไดแ้ก่ทีด่นิดงัต่อไปนี้ 
      (๑) ทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ  หรอืเป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิ 

      (๒) ทีด่นิตำม (๑) ตอ้งไมม่กีฎหมำยก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นว่ำเป็นอ ำนำจของหน้ำทีผู่อ้ ื่น
เป็นผูด้แูล โดยผลของมำตรำ ๘ ทีด่นิสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ ตำมมำตรำ ๑๓๐๔ ประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณชิยไ์ดแ้ก่ (๑) ทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำ ทีด่นิทีม่ผีูเ้วนคนืหรอืทอดทิง้ หรอืกลบัมำเป็นของแผ่นดนิโดย
ประเภทอื่น (๒)  ทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั และ (๓) ทีด่นิทีใ่ชป้ระโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพำะ และทีด่นิ
อนัเป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิ ตำมมำตรำ ๑๓๐๙ ป.พ.พ. ซึ่งได้แก่ เกำะที่เกดิในทะเลสำบ หรอืในทำงน ้ำ   
หรอืในเขตน่ำนน ้ำของประเทศ และทอ้งทำงน ้ำที่ตื้นเขนิ ลว้นอยูใ่นอ ำนำจของอธบิดกีรมทีด่นิทีจ่ะเป็นผูด้แูล 

                                                      /รกัษำ... 



-๑๒- 
 

รกัษำและด ำเนินกำรคุม้ครองป้องกนั เวน้แต่จะมกีฎหมำยก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น กล่ำวคอื ถำ้หำกมกีฎหมำย
พเิศษ ก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีใ่หพ้นกังำนเจำ้หน้ำทีค่นอื่นเป็นผูด้แูลรกัษำแลว้ กำรดแูลรกัษำกต็อ้งเป็นไปตำม
กฎหมำยพเิศษนัน้ ไมอ่ยูใ่นอ ำนำจหน้ำทีข่องกรมทีด่นิอกีต่อไป 
  กฎหมำยทีก่ ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจหน้ำทีข่องพนักงำนเจำ้หน้ำทีค่นอื่นเป็นผูด้แูลรกัษำและด ำเนินกำร 
คุม้ครองป้องกนัทีด่นิสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ  ไดแ้ก่  กฎหมำยดงัต่อไปน้ี       

๑. พระราชบญัญติัท่ีราชพสัด ุพ.ศ. ๒๕๑๘ ใหก้ระทรวงกำรคลงัเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิท์ีร่ำชพสัดุ 
ซึง่หมำยถงึ อสงัหำรมิทรพัยอ์นัเป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิทุกชนิด และรวมถงึทีด่นิทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดนิ  
โดยเฉพำะตำมมำตรำ ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยด์ว้ย 

๒. พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗ ให้กรมกำร
อ ำเภอ  ซึง่ปจัจบุนัหมำยถงึ นำยอ ำเภอ มหีน้ำทีด่แูลตรวจตรำรกัษำทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ
ประเภทประชำชนใชป้ระโยชน์รว่มกนั คอื ทีเ่ลีย้งปศุสตัวท์ีจ่ดัไวส้ ำหรบัรำษฎรไปรวมเลีย้งดว้ยกนั ตลอดจน
ถนนหนทำงและทีอ่ย่ำงอื่น ซึง่เป็นของกลำงใหร้ำษฎรใชไ้ดด้ว้ยกนั (มำตรำ ๑๒๒ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ลกัษณะปกครองทอ้งที ่พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗)   
 ๓. พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ แกไ้ขเพิม่เตมิ
โดยประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๕๐ (พ.ศ. ๒๕๑๕) และพระรำชบญัญตักิำรเดนิเรอืในน่ำนน ้ำไทย (ฉบบัที ่๑๔)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหเ้จำ้ท่ำมหีน้ำทีด่แูลรกัษำและขดุลอกรอ่งน ้ำ ทำงเรอืเดนิ แมน่ ้ำ ล ำคลอง ทะเลสำบ และทะเล
ภำยในน่ำนน ้ำไทย (มำตรำ ๑๒๐ แห่งพระรำชบญัญตักิำรเดนิเรอืในน่ำนน ้ำไทย พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๖  
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรเดนิเรอืในน่ำนน ้ำไทย (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ) 
 ๔. พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงเป็นผูค้วบคุมทำงหลวง    
โดยอธบิดกีรมทำงหลวงเป็นผูอ้ ำนวยกำรทำงพเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิ ทำงหลวงสมัปทำน ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั  
หรอืนำยอ ำเภอซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัมอบหมำยเป็นผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท นำยกเทศมนตรเีป็น
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง และประธำนกรรมกำรสุขำภบิำลเป็นผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง สุขำภบิำล 
  ๕. พระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองสตัวป่์า พ.ศ. ๒๕๐๓ พระรำชบญัญตัอุิทยำนแห่งชำต ิ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระรำชบญัญตัปิำ่สงวนแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ ไดบ้ญัญตัอิ ำนำจหน้ำทีก่ำรดแูลคุม้ครอง 
ป้องกนัเขตรกัษำพนัธุส์ตัวป์ำ่ อุทยำนแห่งชำต ิและปำ่สงวนแห่งชำตไิวเ้ป็นกำรเฉพำะ ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีข่อง
กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

๖. พระราชบญัญติัจดัรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๗ ใหก้ระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์เป็นเจำ้ของทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำ หรอืทีด่นิซึง่มผีูเ้วนคนืหรอืทอดทิง้หรอืกลบัมำเป็นของแผ่นดนิ 
โดยประกำรอื่น  ตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิในเขตโครงกำรจดัรปูทีด่นิเพื่อใชใ้นกำรจดัรปูทีด่ิน 

 ๗. พระราชบญัญติัการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ให ้ส.ป.ก. เป็นผูถ้อื 
กรรมสทิธิท์ีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำ หรอืทีด่นิซึง่มผีูเ้วนคนืหรอืทอดทิง้หรอืกลบัมำเป็นของแผ่นดนิโดยประกำร
อื่นตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิและทีด่นินัน้อยูน่อกเขตปำ่ไมถ้ำวรตำมมตคิณะรฐัมนตรใีนเขตปฏริปูทีด่นิ 
เพื่อมำใชใ้นกำรปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม 

 
/๘. พ.ร.บ.... 



-๑๓- 
 

๘. พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๖ (๒๗) บญัญตัใิหเ้ทศบำล เมอืงพทัยำ และองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 
มอี ำนำจและหน้ำทีใ่นกำรจดัระบบกำรบรกิำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในทอ้งถิน่ และในเรือ่ง 
กำรดูแลรกัษำทีส่ำธำรณะ 

๙. พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  มำตรำ 
๖๘  ก ำหนดว่ำภำยใตบ้งัคบัแห่งกฎหมำยองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล  อำจจดัท ำกจิกำรในเขตองคก์ำรบรหิำร
ส่วนต ำบลดงัต่อไปนี้...........(๘)  กำรคุม้ครองดแูลและรกัษำทรพัยส์นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

๑๐. พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๖๒ 
ก ำหนดว่ำภำยใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญตัขิองกฎหมำย  เมอืงพทัยำมอี ำนำจหน้ำทีด่ ำเนินกำรในเขตเมอืง
พทัยำในเรือ่งดงัต่อไปนี้......(๓)  กำรคุม้ครองและดแูลรกัษำทรพัยส์นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ             
  ๑๑. พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  มำตรำ ๘๙  
ก ำหนดว่ำภำยใตแ้ห่งกฎหมำยอื่นใหก้รงุเทพมหำนครมอี ำนำจด ำเนินกจิกำรในเขตกรุงเทพมหำนครดงัต่อไปนี้....(๑๐)  
ดแูลรกัษำทีส่ำธำรณะ   
       ๑๒. พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ขอ้ ๕๐ (๒) ก ำหนดใหเ้ทศบำลมหีน้ำทีจ่ดัใหม้ี
และบ ำรุงทำงน ้ำ  ทำงบก 

๑๓. ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มำตรำ ๙ ก ำหนดหำ้มมใิหบุ้คคลเขำ้ไปยดึถอื
ครอบครองหรอืท ำดว้ยประกำรใดใหเ้ป็นกำรท ำหรอืท ำใหเ้สื่อมสภำพทีด่นิ ทีห่นิ ทีก่รวด ทีท่รำย หรอืเขำ้ไป
ยดึถอืครอบครองรวมถงึกำรก่อสรำ้ง หรอืเผำป่ำ ทีด่นิของรฐั ถำ้มไิดม้สีทิธคิรอบครอง หรอืมไิดร้บัอนุญำต 
จำกหน่วยงำนเจำ้หน้ำที ่หำกผูใ้ดฝำ่ฝืนตำมมำตรำ ๙ มคีวำมผดิตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ มำตรำ ๑๐๘  
และ ๑๐๘ ทว ิและกระทรวงมหำดไทยไดม้คี ำสัง่ที ่๑๐๙/ ๒๕๓๘ ลงวนัที ่๑๖ มนีำคม ๒๕๓๘ แต่งตัง้ใหผู้ว้่ำ
รำชกำรจงัหวดัเป็นพนกังำนเจำ้หน้ำที ่ตำมมำตรำ ๙ แห่งประมวลกฎหมำยทีด่นิ 

  จำกบทบญัญตัขิองกฎหมำยดงักล่ำวมำจำกขำ้งต้นแลว้จงึพจิำรณำไดว้่ำ ทีด่นิส ำหรบัพลเมอืง
ใช้ประโยชน์ร่วมกนัหรอืที่เรยีกว่ำสำธำรณประโยชน์  อยู่ในควำมดูแลรกัษำของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตำม
ประมวลกฎหมำยทีด่นิ นำยอ ำเภอทอ้งที ่ตำมพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗  
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลตำมพระรำชบญัญตัสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมอืงพทัยำ
ตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ พ.ศ. ๒๕๔๒  และกรงุเทพมหำนคร ตำมพระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิำรรำชกำรกรงุเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘  เฉพำะในเขตควำมรบัผดิชอบขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่นัน้ๆ ยกเวน้แม่น ้ำ ล ำคลอง บงึ อ่ำงเกบ็น ้ำ  ทะเลสำบ อนัเป็นทำงสญัจรของประชำชนหรอื
ประชำชนใชป้ระโยชน์รว่มกนั ทะเลภำยในเขตน่ำนน ้ำไทย  หรอืชำยหำดของทะเลดงักล่ำวจะอยูใ่นควำม
ดูแลรกัษำของกรมเจำ้ท่ำตำมพระรำชบญัญตักิำรเดนิเรอืในน่ำนน ้ำไทย พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๖ แต่ถ้ำ     
ทีร่มิแม่น ้ำ ล ำคลอง บงึ อ่ำงเกบ็น ้ำ ทะเลสำบ หรอืชำยทะเล   ทีอ่ยูน่อกเหนือจดุแบ่งเขต ไดแ้ก่ ทีช่ำยตลิง่  
 

 
              / หมำยถึง... 
 



-๑๔- 
 

หมำยถึง ที่ดนิซึ่งตำมปกตนิ ้ำขึ้นถึงกบัส่วนที่อยู่เหนือชำยตลิง่ขึ้นไป ก็เป็นหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบของ
นำยอ ำเภอทอ้งทีห่รอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มหีน้ำทีต่ำมกฎหมำย ถำ้เป็นทำงหลวงตำมพระรำชบญัญตัิ
ทำงหลวงกอ็ยูใ่นควำมดแูลของผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง 

มาตรการของกฎหมายในการควบคมุดแูลรกัษาและคุ้มครองป้องกนั 

ทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิประเภทต่ำงๆ ไดม้มีำตรกำรของกฎหมำยในอนัทีจ่ะ
ควบคุมดแูลรกัษำและด ำเนินกำรคุม้ครองป้องกนัดงัน้ี 

  ๑. โดยการจดัท าทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน์  
       กำรจดัท ำทะเบยีนทีส่ำธำรณประโยชน์ (ทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั) มหีลกัฐำนกำรจดัท ำ
มำนำนแลว้ ดงันี้ 
       (๑) ตำมพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ มำตรำ ๑๑๔  
ก ำหนดใหก้รมกำรอ ำเภอจดัท ำบญัชทีีด่นิทีน่ำ ทีส่วน ทีห่ว้ย หนอง คลอง บงึ เอำไวเ้ป็นคู่มอืในกำรปฏบิตังิำน
ตำมหน้ำทีก่ำรจดัทะเบยีนทีด่นิตำมพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่เป็นกำรจดัท ำทะเบยีนทัง้หมด  
รวมทัง้ทีด่นิสำธำรณประโยชน์ดว้ย 

(๒) ตำมพระบรมรำชโองกำรของพระบำทสมเดจ็พระปกเกลำ้เจำ้อยูห่วัทรงใหม้กีำรส ำรวจ 

ที่ดนิสำธำรณประโยชน์ทุกแปลง ไม่ว่ำจะได้มกีำรหวงห้ำมไว้หรอืไม่ ทัง้น้ี เพื่อทีจ่ะแก้ไขปญัหำกำรบุกรุก   
ทีส่ำธำรณประโยชน์ของรำษฎรใหไ้ดผ้ล แต่กท็ ำไมส่ ำเรจ็ เพรำะกำรส ำรวจตอ้งใชเ้วลำและค่ำใชจ้่ำยมำก 

       (๓) ตำมพระรำชบญัญตัหิวงหำ้มทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ   
พ.ศ. ๒๔๗๘ ก ำหนดใหก้ำรสงวนหวงหำ้มทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำไวเ้ป็นทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนัทีเ่กดิขึน้
ตัง้แต่วนัที ่๘ เมษำยน ๒๔๗๘ ใหก้ระท ำโดยพระรำชกฤษฎกีำและน ำไปประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำและ
กระทรวงมหำดไทยไดม้คี ำสัง่ที ่๒๕๐/ ๒๔๗๙ ลงวนัที ่๒๑ ธนัวำคม ๒๔๗๙ วำงระเบยีบใหน้ ำทีด่นิทีไ่ดม้ี
พระรำชกฤษฎกีำหวงหำ้มลงทะเบยีนทีส่ำธำรณประโยชน์ใหเ้ป็นหลกัฐำนดว้ย 

  (๔) ตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่๒๒๐/ ๒๔๙๑ ลงวนัที ่๒๙ กรกฎำคม ๒๔๙๑ 

สัง่ใหจ้งัหวดัต่ำง ๆ พจิำรณำตรวจสอบทะเบยีนทีด่นิหวงหำ้มและหนองน ้ำสำธำรณะภำยในทอ้งทีว่่ำมกีำร
ออกทบัหรอืเหลื่อมล ้ำทีด่นิของเอกชนทีไ่ดค้รอบครองก่อนประกำศหรอืไม ่ แลว้จดัทะเบยีนว่ำมกีี่แห่งอยูใ่น
ทอ้งทีใ่ด หมูใ่ด ต ำบลใด ไดป้ระกำศหวงหำ้มไวต้ัง้แต่เมือ่ใด ฯลฯ เพื่อจงัหวดัจะไดด้ ำเนินกำรกบัผูบุ้กรุกต่อไป 

  (๕) ตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่๓๕๓/ ๒๔๙๒ ลงวนัที ่๒ กนัยำยน ๒๔๙๒ สัง่ให ้

จงัหวดัน ำทีด่นิสำธำรณประโยชน์ซึง่ไม่ปรำกฏหลกัฐำนหวงหำ้ม  หรอืทำงกำรมไิดห้วงหำ้ม  แต่ไดก้ลำยเป็น 

สำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิตำมกฎหมำยแลว้ขึน้ทะเบยีนเอำไวเ้ป็นหลกัฐำน  ยกเวน้ทีส่ำธำรณประโยชน์   
ทีเ่กดิขึน้โดยสภำพ เช่น แม่น ้ำ คลอง หว้ย บงึ พรอ้มทัง้ใหเ้จำ้หน้ำทีด่ ำเนินกำรปกัหลกัเขตไวเ้ป็นหลกัฐำน  
และท ำป้ำยปกัไว ้ณ ทีด่นินัน้ ใหร้ำษฎรทรำบว่ำเป็นทีส่ำธำรณประโยชน์ 

  (๖) เมือ่มปีระกำศใชป้ระมวลกฎหมำยทีด่นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ กำรส ำรวจทีด่นิสำธำรณประโยชน์
ก็มคีวำมส ำคญัและจ ำเป็นยิง่ขึ้น โดยได้วำงหลกักำรให้มกีำรส ำรวจจดัท ำและเปลี่ยนแปลงแก้ไขบญัชี 
และทะเบยีนอกีหลำยครัง้หลำยครำว เพื่อตอ้งกำรใหร้ดักุมและเป็นประโยชน์ยิง่ขึน้ 

 

/ทะเบยีน... 



 
-๑๕- 

 
   ทะเบยีนทีส่ำธำรณประโยชน์  จงึเป็นทะเบยีนทีเ่จำ้หน้ำทีไ่ดจ้ดัท ำขึน้เพื่อบนัทกึรำยกำร 
เกีย่วกบัทีด่นิสำธำรณประโยชน์เอำไวใ้หท้รำบว่ำ ในจงัหวดัหนึ่งๆ หรอือ ำเภอหนึ่งๆ หรอืต ำบลหนึ่งๆ มทีีด่นิ
สำธำรณประโยชน์เป็นจ ำนวนเท่ำใด อยูท่ีใ่ด มเีนื้อทีม่ำกน้อยเท่ำใด ใชเ้พื่อประโยชน์อยำ่งไร ในทะเบยีน     
ทีส่ำธำรณประโยชน์แต่ละฉบบัทีจ่ดัท ำขึน้ จะมขีอ้ควำมบ่งถงึสำระส ำคญั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ทีต่ ัง้ของทีด่นิ ว่ำตัง้อยู่ทีต่ ำบล อ ำเภอ จงัหวดัใด 

   (๒) แบ่งเขต และเนื้อทีว่่ำทีด่นิทีห่วงหำ้มทัง้สีท่ศิ จดทีด่นิของบุคคลใด หรอืจดสถำนที่
ใดบำ้ง มเีนื้อทีเ่ท่ำไร   

 (๓) ผูท้ีท่ ำกำรหวงหำ้ม เช่น นำยอ ำเภอ ก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น หรอืจะเป็นกระทรวง ทบวง  
กรม กไ็ดช้ื่อผูท้ีท่ ำกำรหวงหำ้มมคีวำมส ำคญั เพรำะเป็นเครือ่งมอืพสิูจน์ไดว้่ำ กำรสงวนหวงหำ้มนัน้ชอบดว้ย
กฎหมำยหรอืไม่ 

 (๔) ควำมประสงคใ์นกำรหวงหำ้ม คอื มคีวำมประสงคว์่ำจะหวงหำ้มไวใ้ชเ้พื่อประโยชน์
อะไร เช่น  ใชเ้ป็นทีเ่ลีย้งสตัว ์ ควำมประสงคใ์นกำรหวงหำ้ม  ถอืว่ำเป็นสำระส ำคญัท ำใหท้รำบว่ำ จะเป็น    
ทีส่ำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิประเภทใด เช่น ขึน้ทะเบยีนไวเ้ป็นทีเ่ลีย้งสตัว ์กเ็ป็นทีส่ำธำรณะส ำหรบัประชำชน
ใชร้ว่มกนัตำมมำตรำ ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์

 (๕) วนั เดอืน ปี ทีห่วงหำ้ม เป็นสำระส ำคญัทีท่ ำใหท้รำบว่ำกำรหวงหำ้มนัน้ชอบดว้ย 

กฎหมำยในขณะทีม่กีำรหวงหำ้มหรอืไม่ 
 (๖) นำมของผูล้งทะเบยีน หมำยถงึ เจำ้หน้ำทีผู่ค้ดัลอกทะเบยีน 

 การจดัท าทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน์  มีจดุมุ่งหมายดงัน้ี   
 (๑) เพื่อใหท้รำบว่ำ ทีด่นิสำธำรณประโยชน์มอียู่ทีใ่ดบำ้ง ตัง้อยูต่ ำบล อ ำเภอจงัหวดัใด 

เนื้อทีเ่ท่ำใด มขีำ้งเคยีงตดิต่อกบัทีด่นิของบุคคลใดบำ้ง สภำพของทีด่นิเป็นหว้ย หนอง คลอง บงึ บำง หรอื
ทีท่ ำเลเลีย้งสตัว ์

 (๒) เพื่อใหท้รำบว่ำ ทีด่นิสำธำรณประโยชน์ทีน่ ำลงทะเบยีนไวเ้กดิจำกกำรสงวนหวงหำ้ม 

หรอืเกดิจำกสภำพของทีด่นิธรรมชำต ิเช่น เป็นแม่น ้ำ ล ำคลอง หรอืเกดิจำกกำรใชร้่วมกนัของประชำชน 

 (๓) เพื่อตอ้งกำรสรำ้งหลกัฐำนของทำงรำชกำรเกี่ยวกบัทีด่นินัน้ ใหเ้ป็นหลกัฐำนดงัเช่น 

โฉนด หรอื น.ส. ๓ แต่เนื่องจำกทำงรำชกำรยงัไมอ่ำจออกหนงัสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวงไดท้นั จงึไดม้กีำร 
จดัท ำทะเบยีนทีส่ำธำรณประโยชน์แปลงนัน้ไวเ้ป็นหลกัฐำนไปก่อน 

     (๔) เพื่อป้องกนัมใิหร้ำษฎรบุกรกุทีส่ำธำรณประโยชน์เอำเป็นประโยชน์ส่วนตวัได ้เพรำะ 
เมือ่ทีด่นิแปลงใดไดจ้ดัท ำทะเบยีนทีส่ำธำรณประโยชน์ไวแ้ลว้ กใ็ชเ้ป็นหลกัฐำนเพื่อใหเ้จำ้หน้ำทีไ่ดต้รวจสอบ
ไดใ้นกรณทีีม่ขีอ้พพิำทว่ำทีด่นิแปลงดงักล่ำวเป็นของรฐัหรอืไม่ 
                     มีปัญหาว่า ทีด่นิทีร่ะบุไวใ้นทะเบยีนทีส่ำธำรณประโยชน์ว่ำเป็นทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใช้
รว่มกนั เช่น ระบุว่ำ สงวนไวเ้ป็นทีเ่ลีย้งสตัว ์เช่นน้ี จะรบัฟงัไดห้รอืไมว่่ำ ทีด่นิแปลงนัน้เป็นทีด่นิส ำหรบัพลเมอืง
ใชร้ว่มกนั  ในเรือ่งนี้ มคี ำพพิำกษำฎกีำ ตดัสนิไวเ้ป็นบรรทดัฐำนแลว้ คอื 

 
/ค ำพพิำกษำ... 



-๑๖- 
 

ค ำพพิำกษำฎกีำที ่๔๙๒/ ๒๕๐๒ และค ำพพิำกษำฎกีำที่ ๙๕๒/๒๕๐๘ วนิิจฉัยว่ำ 
“กำรจะเป็นหนองสำธำรณสมบตัิของแผ่นดนิหรอืไม่นัน้ กฎหมำยมไิด้บงัคบัว่ำจะต้องขึ้นทะเบยีนไว้ 
เพรำะกำรเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิหรอืไมน่ัน้ เป็นไปตำมสภำพของทีด่นินัน้ว่ำเป็นทรพัยส์นิทีใ่ช ้
เพื่อสำธำรณประโยชน์หรอืสงวนไวเ้พื่อประโยชน์รว่มกนัหรอืไม่” 

 ค ำพพิำกษำฎกีำที ่๒๘๑/๒๕๐๖ วนิิจฉัยว่ำ “ทีด่นิซึง่เป็นทีส่ ำหรบัใหร้ำษฎรใชเ้ลีย้ง  
สตัวร์ว่มกนั อนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ ตำม ป.พ.พ. มำตรำ ๑๓๐๔ (๒) ตัง้แต่ก่อนใชพ้ระรำชบญัญตัิ
ว่ำดว้ยกำรหวงหำ้มทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำ พ.ศ. ๒๔๗๘ ไม่ต้องออกพระรำชกฤษฎกีำหวงหำ้มหรอืสงวน   
แต่ประกำรใดทำงรำชกำรจะประกำศขึน้ทะเบยีนเป็นทีส่ำธำรณประโยชน์หรอืไม่ไมส่ ำคญั”   

จำกค ำพพิำกษำฎกีำดงักล่ำว  แสดงใหเ้หน็ว่ำ  ควำมสมบรูณ์ของกำรเป็นสำธำรณ
สมบตัขิองแผ่นดนินัน้  ขึน้อยูท่ีว่่ำทีด่นิแปลงนัน้ไดถู้กสงวนหรอืหวงหำ้มไวโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำยหรอืไม ่ 
หรอืเกดิจำกกำรใชร้ว่มกนัของรำษฎรหรอืไม ่ หรอืเป็นทีส่ำธำรณประโยชน์ทีเ่กดิขึน้โดยสภำพธรรมชำติ 
ของทรพัยน์ัน้หรอืไม ่ มไิดข้ึน้อยูก่บัทะเบยีนทีส่ำธำรณประโยชน์แต่อยำ่งใด  ทะเบยีนทีส่ำธำรณประโยชน์
จงึเป็นเพยีงหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำทีท่ีไ่ดห้วงหำ้มไวน้ัน้มอียู่จรงิหรอืไม ่ เท่ำนัน้เช่น  ทีด่นิทีไ่ดห้วงหำ้มไวเ้ป็น
ทุ่งหญำ้เลีย้งสตัว ์ มกีำรน ำขึน้ทะเบยีนทีส่ำธำรณประโยชน์  กำรน ำขึน้ทะเบยีนทีส่ำธำรณประโยชน์เป็น
หลกัฐำนอย่ำงหนึ่งทีแ่สดงว่ำทีด่นินัน้มอียู่จรงิ  แต่กำรทีห่วงหำ้มไวเ้ป็นทีเ่ลีย้งสตัวจ์ะสมบูรณ์ใชไ้ดห้รอืไม ่ 
จะตอ้งพจิำรณำจำกหลกัฐำนกำรหวงหำ้มนัน้ๆ ฉะนัน้แมจ้ะมชีื่อเป็นทีด่นิทีส่งวนไวส้ ำหรบัประชำชนใชร้ว่มกนั 
อยูใ่นทะเบยีนทีส่ำธำรณประโยชน์ แต่ถำ้ปรำกฏว่ำ ไดส้งวนหวงหำ้มไวโ้ดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย เช่น ไมต่รำ
เป็นพระรำชกฤษฎกีำ ในระหว่ำงทีม่พีระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรหวงหำ้มทีด่นิรกรำ้งว่ำงเปล่ำ พ.ศ. ๒๔๗๘  
ใชบ้งัคบั กไ็มท่ ำใหท้ีด่นิมชีื่ออยูใ่นทะเบยีนทีส่ำธำรณประโยชน์เป็นทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนัไปได ้  
       แต่อยำ่งไรกด็ ี แมท้ะเบยีนทีส่ำธำรณประโยชน์จะไมใ่ช่สิง่ทีแ่สดงถงึควำมสมบูรณ์ของ
กำรเป็นทีส่ำธำรณประโยชน์ แต่ทะเบยีนทีส่ำธำรณประโยชน์กใ็ชเ้ป็นหลกัฐำนอย่ำงหนึ่งทีจ่ะพสิูจน์ว่ำ ทีด่นิ
ทีไ่ดห้วงหำ้มไวไ้ดก้ลำยเป็นทีส่ำธำรณประโยชน์ไปเมือ่ใด เพยีงใด เพรำะในทะเบยีนทีส่ำธำรณประโยชน์จะ
ปรำกฏทัง้วนั เดอืน ปี ทีห่วงหำ้ม วตัถุประสงคท์ีห่วงหำ้ม ผูท้ีท่ ำกำรหวงหำ้มรวมทัง้เป็นหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำ
ทีด่นินัน้มอียู่จรงิ เพรำะมปีรำกฏชื่อในทะเบยีนและยงัท ำใหท้รำบไดว้่ำทีด่นินัน้ไดก้ลำยเป็นทีส่ำธำรณประโยชน์
โดยวธิกีำรใด เช่น เกดิจำกกำรสงวนหวงหำ้ม หรอืเกดิจำกสภำพของทรพัยน์ัน้เอง เช่น เป็นแมน่ ้ำ ล ำคลอง เป็นตน้ 

      ๒. โดยการออกหนังสือส าคญัส าหรบัท่ีหลวง 
        หนงัสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวงไดม้กีำรออกกนัมำชำ้นำนแลว้ แต่ไมม่กีฎหมำยใดใหอ้ ำนำจ
ไวโ้ดยเฉพำะ แต่ไดอ้อกกนัมำเรือ่ยๆ โดยอำศยัระเบยีบ ค ำสัง่ต่ำงๆ จนถงึปี พ.ศ.๒๕๑๕ ไดม้ปีระกำศของ
คณะปฏบิตัฉิบบัที่ ๓๓๔ (พ.ศ. ๒๕๑๕) แก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมำยที่ดนิบญัญตัใิห้มมีำตรำ ๘ ตร ี 
(ซึ่งเดมิไมม่)ี ซึง่ไดบ้ญัญตัไิว ้ดงันี้ 
       “มำตรำ ๘ ตร ีทีด่นิอนัเป็นสำธำรณะสมบตัขิองแผ่นดนิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนัหรอืใช้
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพำะอธบิดอีำจจดัใหม้หีนังสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวงเพื่อแสดงเขตไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

/แบบ... 
 



-๑๗- 
 
       แบบหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรออกหนงัสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวง  ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง 
       ทีด่นิตำมวรรคหนึ่ง แปลงใด ยงัไมม่หีนงัสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวง เขตของทีด่นิดงักล่ำว
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร 
       จำกบทบญัญตัขิองมำตรำ ๘  ตร ี แห่งประมวลกฎหมำยทีด่นิทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิใหม่นี้จะ
เหน็ไดว้่ำ 
       ๑. กฎหมำยรบัรองกำรออกหนงัสอืส ำคญัส ำหรบัที่หลวง ว่ำเป็นเพยีงหนงัสอืส ำคญัของ
ทำงรำชกำรอย่ำงหนึ่งทีแ่สดงเขตทีต่ ัง้และกำรใชป้ระโยชน์ในทีด่นิของรฐัเท่ำนัน้ หำใช่หนงัสอืแสดงสทิธใิน
ทีด่นิของรฐัไม่ 
       ๒. ลกัษณะของทีด่นิทีจ่ะออกหนงัสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวง ไดก้ ำหนดว่ำทีด่นิของรฐั
ประเภทใดใหอ้อกหนงัสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวงได ้ซึง่ถำ้เป็นทีด่นิของรฐัประเภทพลเมอืงใชป้ระโยชน์รว่มกนั  
หรอืใชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพำะ จะตอ้งออกเป็นหนังสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวงทัง้สิน้ แต่ถ้ำเป็นทีด่นิ
ของรฐัอยำ่งอื่น เช่น ทีด่นิของรฐัซึง่เป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิธรรมดำ โดยรฐัถอืทีด่นินัน้ในฐำนะอยำ่งเอกชน
แลว้ กจ็ะตอ้งออกเป็นโฉนดทีด่นิหรอืหนังสอืรบัรองท ำประโยชน์แลว้แต่กรณี 
       ทีด่นิของรฐัประเภทพลเมอืงใชป้ระโยชน์รว่มกนับำงลกัษณะไม่จ ำเป็นจะตอ้งออกหนังสอื
ส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวง เช่น ถนนหนทำง แมน่ ้ำ ล ำคลอง และทำงรถไฟ เป็นตน้ เพรำะเป็นทีด่นิทีม่สีภำพและ
ขอบเขตในตวัของมนัเองอยู่แลว้ 
       ส ำหรบัแม่น ้ำ ล ำคลอง อำจเปลีย่นขอบเขตไปไดต้ำมธรรมชำต ิโดยงอกเป็นทีง่อกรมิตลิง่  
ซึง่บุคคลอำจไดม้ำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย ์(มำตรำ ๑๓๐๘) หรอืบำงแห่งอำจพงัลงน ้ำกลำยเป็น
สำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิทีพ่ลเมอืงใชร้ว่มกนั หำกจะใหอ้อกหนังสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวงกจ็ะเป็นกำรยุง่ยำก  
ฉะนัน้  จงึใหเ้ป็นหน้ำทีข่องอธบิดกีรมทีด่นิพจิำรณำว่ำ ทีด่นิในลกัษณะเช่นใดจะสมควรออกหนงัสอืส ำคญั
ส ำหรบัทีห่ลวงหรอืไม่ 
 

     ๓. หน้าท่ีความรบัผิดชอบในการด าเนินการเก่ียวกบัท่ีสาธารณประโยชน์ตามท่ีมี
กฎหมายระเบียบก าหนด 

     หน่วยงำนทีม่หีน้ำทีด่แูลรกัษำและคุม้ครองป้องกนัทีส่ำธำรณะประโยชน์มอียูห่ลำยหน่วยงำน
ด้วยกนั โดยเฉพำะกระทรวงมหำดไทย มหีน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรดูแลรกัษำคุ้มครองป้องกนัที่ดนิ
สำธำรณประโยชน์ ๓ หน่วยงำน คอื กรมที่ดนิ กรมกำรปกครอง และกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหำดไทย กรมทีด่นิ และกรมกำรปกครองต่ำงกไ็ดอ้อกระเบยีบและหนงัสอืเวยีนเกีย่วกบัแนวทำง
ปฏบิตัขิองเจำ้หน้ำที่ท ำใหเ้กดิควำมสบัสนในกำรปฏบิตังิำนระหว่ำง ๒ หน่วยงำน ซึง่เมือ่น ำกฎหมำยและ
ระเบยีบปฏบิตัทิีม่อียู่มำจดัหมวดหมูว่่ำกจิกรรมใดเป็นของหน่วยงำนใดแลว้ สำมำรถสรปุหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ
ของแต่ละหน่วยงำนไดด้งันี้ 

 

 

/๑. กระทรวง... 
 



-๑๘- 
 

      ๑. กระทรวงมหาดไทย ควบคุม ก ำกบั ดแูลใหห้น่วยงำนทีม่หีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบเกีย่วกบั
ทีส่ำธำรณประโยชน์ ด ำเนินกำรเกีย่วกบัทีส่ำธำรณประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ กฎหมำยและนโยบำย
ของรฐับำลโดยเคร่งครดั วำงนโยบำย ทำงปฏบิตั ิและออกกฎหมำยเกี่ยวกบัทีส่ำธำรณประโยชน์ เน้นผูอ้นุมตัิ
อนุญำตเกีย่วกบัทีส่ำธำรณประโยชน์ตำมทีม่กีฎหมำย  ระเบยีบก ำหนดไว้ 
      ๒. กรมการปกครอง  ควบคุม  ก ำกบั  ดแูล  ใหห้น่วยงำนในสงักดัด ำเนินกำรเกี่ยวกบั 
ทีส่ำธำรณประโยชน์ และทีส่ำธำรณประโยชน์ประจ ำต ำบล และหมูบ่ำ้น  ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ  กฎหมำย
และนโยบำยของกระทรวงมหำดไทยโดยเครง่ครดั  และพจิำรณำเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัทีส่ำธำรณประโยชน์
ดงักล่ำวทัง้หมด 

      ๓. กรมท่ีดิน 

          (๑) ท ำหน้ำทีเ่กีย่วกบักำรจดัท ำเปลีย่นแปลงและรกัษำทะเบยีนทีด่นิสำธำรณประโยชน์
ตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๖๐๔/ว ๑๙๗ ลงวนัที ่๑๘ เมษำยน ๒๕๑๐ เรื่อง กำรดูแลรกัษำ 
และด ำเนินกำรคุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ และตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำดว้ยกำรดแูลรกัษำและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

         (๒) รงัวดัออกหนงัสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวง (นสล.) ตำมมำตรำ ๘  ตร ีแห่งประมวล
กฎหมำยทีด่นิ 

         (๓) ด ำเนินกำรในเรือ่งกำรขอใช ้ขอถอนสภำพ ขอขึน้ทะเบยีน กำรจดัหำผลประโยชน์
กำรขอสมัปทำน และกำรสงวนหรอืหวงหำ้มทีด่นิของรฐัซึง่มไิดม้บีุคคลใดมสีทิธคิรอบครองเพื่อใหป้ระชำชน
ใชป้ระโยชน์รว่มกนั ตำมมำตรำ ๘ มำตรำ ๘ทว ิมำตรำ ๙ มำตรำ ๑๒ มำตรำ ๒๐ แห่งประมวลกฎหมำยทีด่นิ  
และระเบยีบกระทรวงมหำดไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งเหล่ำนี้ 
        (๔) ด ำเนินกำรในเรือ่งกำรขอเปลีย่นสภำพทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ
ส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั จำกกำรใชเ้พื่อประโยชน์อย่ำงหนึ่งเป็นอกีอย่ำงหนึ่ง ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำดว้ยกำรเปลีย่นสภำพทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิส ำหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนัจำกกำรใชเ้พื่อ
ประโยชน์อยำ่งหนึ่งเป็นอกีอยำ่งหนึ่ง  พ.ศ.๒๕๔๓ 

      ๔ จงัหวดั ควบคุม ก ำกบั ด ูใหห้น่วยงำนในสงักดัด ำเนินกำรเกี่ยวกบัทีส่ำธำรณประโยชน์  
และทีส่ำธำรณประโยชน์ประจ ำต ำบล และหมูบ่ำ้น ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ กฎหมำย และนโยบำยของกระทรวง 
มหำดไทยโดยเครง่ครดั และพจิำรณำเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัทีส่ำธำรณประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในทอ้งทีจ่งัหวดั 

   ๕. นายอ าเภอ 

                          (๑) ดแูลรกัษำและคุม้ครองป้องกนัทีส่ำธำรณประโยชน์ ตำมพระรำชบญัญตัลิกัษณะ
ปกครองทอ้งที่ พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๔๐๙/ว ๑๓๙๔ ลงวนัที่ ๒๕  
ตุลำคม ๒๕๒๘ เรือ่ง ก ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรบุกกรุกทีส่ำธำรณประโยชน์ หนงัสอืกรมกำรปกครอง ที ่มท 
๐๔๐๙/ว ๔๙๐ ลงวนัที ่๑๓ มถุินำยน ๒๕๒๙ เรือ่ง กำรบรหิำรเกี่ยวกบักำรดแูลทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิอง
แผ่นดนิส ำหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั และตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรดแูลและคุม้ครองป้องกนั 
ทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
/(๒) จดัท ำ... 



-๑๙- 
 

 (๒) จดัท ำ เปลีย่นแปลง และรกัษำทะเบยีนทีด่นิสำธำรณประโยชน์ ตำมหนงัสอืกระทรวง 
มหำดไทย ที ่มท ๐๖๐๔/ว ๑๙๗ ลงวนัที ่๑๘ เมษำยน ๒๕๑๐ เรือ่ง กำรดแูลรกัษำและด ำเนินกำรคุม้ครอง
ป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ และตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรดแูลรกัษำ
และคุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   (๓) ด ำเนินกำรกรณมีกีำรรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัทีส่ำธำรณประโยชน์ กำรบุกรกุทีส่ำธำรณ 

ประโยชน์และกำรด ำเนินกำรกรณตีอ้งวนิิจฉยัว่ำทีด่นิเป็นทีส่ำธำรณประโยชน์หรอืไม ่ตัง้อยู ่ณ ทีใ่ด มขีอบเขต
อยำ่งไร ตำมพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่
มท ๐๔๐๙/ว ๑๓๙๔ ลงวนัที ่๒๕ ตุลำคม ๒๕๒๘ เรือ่ง ก ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรบุกรกุทีส่ำธำรณประโยชน์ 
หนงัสอืกรมกำรปกครอง ที ่มท ๐๔๐๙/ว ๔๙๐ ลงวนัที ่๑๓ มถุินำยน ๒๕๒๙ เรือ่ง กำรบรหิำรเกีย่วกบั 
กำรดแูลทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั และตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรดูแลรกัษำและคุม้ครองป้องกนัที่ดนิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๔ ในกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำว ถำ้จะตอ้งสอบสวนขอ้เทจ็จรงิกใ็หเ้สนอผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
ขอ้เทจ็จรงิ ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรสอบสวนเกี่ยวกบักำรบุกรกุทีห่รอืทำงสำธำรณประโยชน์ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เมือ่คณะกรรมกำรสอบสวนเสรจ็ใหส้รุปส ำนวนเสนอผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัพจิำรณำสัง่กำรหรอื
ด ำเนินกำรไปตำมทีเ่หน็สมควรในกรณทีีม่ปีญัหำขอ้ยตุไิมไ่ดใ้หน้ ำเรือ่งเสนอคณะกรรมกำรประสำนกำร
แกไ้ขปญัหำกำรบุกรกุทีด่นิของรฐัส่วนจงัหวดั (กบร. ส่วนจงัหวดั) พจิำรณำ 
  (๔) ระวงัชีแ้นวเขต และรบัรองแนวเขตทีส่ำธำรณประโยชน์ ตำมหนงัสอืกระทรวง 
มหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท ๐๗๑๙/ว ๕๒๕ ลงวนัที ่๒๔ กุมภำพนัธ ์๒๕๔๒ เรือ่ง ใหส้อบผูป้กครองทอ้งที่
ก่อนออกหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ 
  (๕) เป็นผูย้ ืน่ค ำขอออกหนงัสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวง  (นสล.)  ตำมทีไ่ดร้บัมอบจำก
กระทรวงมหำดไทย ตำมค ำสัง่กระทรวงมหำดไทย ที ่๙๔๘/๒๕๑๖ ลงวนัที ่๒๖ พฤศจกิำยน ๒๕๑๖ เรือ่ง
มอบหมำยกำรด ำเนินกำรขอออกหนงัสอืส ำคญัทีห่ลวงในทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิส ำหรบั
พลเมอืงใชร้ว่มกนั 
  (๖) ท ำกำรส ำรวจทีส่ำธำรณประโยชน์ในเขตทอ้งทีข่องตนเพื่อประสำนงำนจงัหวดั
และกรมทีด่นิด ำเนินกำรออกหนงัสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวง อ ำนวยควำมสะดวกและควบคุมกำรรงัวดัออก
หนงัสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวงของเจำ้หน้ำทีก่รมทีด่นิ รวมทัง้ท ำกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ กรณีทีร่งัวดัออก
หนงัสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวงไดเ้นื้อทีน้่อยกว่ำหลกัฐำนเดมิ ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำร
มอบหมำยใหส้ภำต ำบล หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ช่วยเหลอืในกำรด ำเนินกำรออกหนงัสอืส ำคญั
ส ำหรบัทีห่ลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 (๗) รอ้งทุกขก์ล่ำวโทษใหด้ ำเนินคดกีบัผูบุ้กรกุทีส่ำธำรณประโยชน์ ตำมพระรำช 
บญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท ๐๔๐๙/ว ๑๓๙๔  
ลงวนัที ่๒๕ ตุลำคม๒๕๒๘ เรือ่งก ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรบุกรกุทีส่ำธำรณประโยชน์ ระเบยีบกระทรวง 
มหำดไทย ว่ำดว้ยกำรดแูลรกัษำและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๔  

 

/และ... 



-๒๐- 
 

และตำมหนงัสอืกรมกำรปกครองที ่มท ๐๓๑๑.๑/ว ๑๒๘๓ ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๔๐ เรือ่งกำรด ำเนินคดี
กบัผูบุ้กรกุทำงสำธำรณประโยชน์ 
  ๖. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน     
     ๑) ก ำนนัมหีน้ำทีต่รวจจดักำรทีส่ำธำรณะ ตำม มำตรำ ๔๐ แห่ง พระรำชบญัญตั ิ
ลกัษณะปกครองทอ้งที ่พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ 
     ๒) ผูใ้หญ่บำ้น กฎหมำยไมไ่ดก้ ำหนดไวช้ดัเจน แต่ตำม มำตรำ ๒๗ แห่งพระรำช 
บญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งทีพ่ระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ ก ำหนดใหผู้ใ้หญ่บำ้น มหีน้ำทีด่แูลรกัษำควำมสงบ
เรยีบรอ้ยหรอืควำมเดอืดรอ้นของรำษฎร ตลอดจนปฏบิตัติำมค ำสัง่ของก ำนันหรอืค ำสัง่ของทำงรำชกำร 
  ๗. องคก์ารบริหารส่วนต าบล ( อบต.) 
      (๑) ดแูลรกัษำและคุม้ครองป้องกนัทีส่ำธำรณประโยชน์ตำมพระรำชบญัญตัสิภำ
ต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรดแูล
รกัษำและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
     (๒)  รอ้งทุกขก์ล่ำวโทษใหด้ ำเนินคดกีบัผูบุ้กรกุทีส่ำธำรณประโยชน์ตำมหนงัสอื
กรมกำรปกครองที ่มท ๐๓๑๑.๑/ว ๑๒๘๓ ลงวนัที ่๙ มถุินำยน ๒๕๔๐ เรือ่ง กำรด ำเนินคดกีบัผูบุ้กรกุทำง
สำธำรณประโยชน์ 
     (๓)  ใหค้วำมช่วยเหลอื ใหค้วำมรว่มมอื ใหค้วำมเหน็แก่นำยอ ำเภอเกีย่วกบัเรือ่งกำร
ออกหนังสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวง รวมทัง้ใหค้วำมช่วยเหลอื ใหค้วำมรว่มมอื และควบคุมก ำกบัดูแลกำรท ำงำน
ของเจำ้หน้ำทีก่รมทีด่นิมำรงัวดัออกหนงัสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวง ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ย
กำรมอบหมำยใหส้ภำต ำบล หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ช่วยเหลอืในกำรด ำเนินกำรออกหนงัสอืส ำคญั
ส ำหรบัทีห่ลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ๘. เทศบาลนคร   
      มหีน้ำทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบัทีส่ำธำรณประโยชน์ตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มำตรำ ๕๖ ดงันี้ 
      (๑)  ใหม้แีละบ ำรงุทำงบกและทำงน ้ำ 
      (๒)  ใหม้แีละบ ำรุงทำงระบำยน ้ำ 
  ๙. เมืองพทัยา 
      (๑) ส่งเสรมิและรกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้มและทรพัยำกรธรรมชำต ิตำมมำตรำ ๖๗ (๒) 
แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
      (๒) หน้ำทีอ่ื่นตำมทีก่ฎหมำยระบุเป็นหน้ำทีข่องเทศบำลนครตำมมำตรำ  ๖๗ (๑๑) 
แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรเมอืงพทัยำ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

  ๑๐. กรงุเทพมหานคร 
       ใหผู้อ้ ำนวยกำรเขตมอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรดแูลรกัษำทีส่ำธำรณประโยชน์เช่นเดยีวกบั
นำยอ ำเภอตำมมำตรำ ๖๙ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกรงุเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 
/ ๔.  กำรด ำเนินคด.ี.. 



-๒๑- 
 

 ๔. การด าเนินคดี 
       มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรควบคุมดแูลรกัษำและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิของรฐัอกี
ประกำรหนึ่งกค็อืกำรด ำเนินคดกีบัผูบุ้กรกุ กล่ำวคอื แมร้ฐัจะสรำ้งหลกัฐำนขึน้คุม้ครองป้องกนัทีด่นิของรฐั
โดยกำรออกหนงัสอืส ำคญัส ำหรบัทีห่ลวง และมกีำรจดัท ำทะเบยีนทีส่ำธำรณประโยชน์ แต่กเ็ป็นเพยีงหลกัฐำน
ของทำงรำชกำร ทีจ่ะใชพ้สิจูน์ถงึควำมเป็นทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนัเวลำมคีดขีึน้สู่ศำล หรอืใชใ้นกำร
พจิำรณำว่ำทีพ่พิำทเป็นทีด่นิของรฐัหรอืไม ่ส่วนตำมสภำพควำมเป็นจรงิกย็งัปรำกฏว่ำมรีำษฎรบุกรกุทีด่นิ
ของรฐัอยูเ่สมอ รฐัจงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎหมำยวำงมำตรกำรลงโทษผูบุ้กรกุเหล่ำนี้โดยมจีุดประสงคเ์พื่อให ้   
ผูบุ้กรกุเขด็หลำบ เกดิควำมเกรงกลวัไมก่ลำ้กระท ำผดิอกี โดยประมวลกฎหมำยทีด่นิไดบ้ญัญตัใิหผู้้ทีเ่ขำ้
ครอบครองทีด่นิของรฐัโดยไมไ่ดร้บัอนุญำตเป็นควำมผดิในตวัเองโดยบญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๙ ดงันี้ 
 “ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรเหมอืงแร ่และกำรป่ำไม ้ทีด่นิของรฐัถ้ำมไิดม้สีทิธิ
ครอบครองหรอืมไิดร้บัอนุญำตจำกพนกังำนเจำ้หน้ำทีแ่ลว้ หำ้มมใิหบุ้คคลใด 
  (๑) เขำ้ไปยดึถอืครอบครอง รวมตลอดถงึกำรก่นสรำ้ง หรอืกำรเผำป่ำ 
  (๒) ท ำดว้ยประกำรใด ๆ ใหเ้ป็นกำรท ำลำย หรอืท ำใหเ้สื่อมสภำพทีด่นิ ทีก่รวด หรอื  
ทีท่รำยในบรเิวณทีร่ฐัมนตรปีระกำศหวงหำ้มในรำชกจิจำนุเบกษำ หรอื 
  (๓) ท ำสิง่หนึ่งสิง่ใดอนัเป็นอนัตรำยแก่ทรพัยำกรในทีด่นิ” 
  บุคคลซึ่งเขำ้ไปครอบครองหรอืท ำกำรใดๆ  ในที่ดนิของรฐัโดยมไิด้รบัอนุญำตจำก
พนกังำนเจำ้หน้ำทีย่อ่มเป็นผูฝ้ำ่ฝืนมำตรำ ๙ แห่งประมวลกฎหมำยทีด่นิ คอืเป็นผูบุ้กรกุทีด่นิของรฐัตำมปกติ
เมือ่มกีำรบุกรกุทีด่นิของรฐั พนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรใหผู้บุ้กรกุออกไปจำกทีด่นิ หำกไม่ยอมออก 
พนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะด ำเนนิกำรฟ้องรอ้งด ำเนินคดทีำงโรงศำล ปจัจุบนัไดม้ปีระกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๙๖ 
ลงวนัที ่๒๙ กุมภำพนัธ ์๒๕๑๕ แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมำยทีด่นิ โดยบญัญตัโิทษทีจ่ะลงแก่ผูบุ้กรกุทีด่นิ
ของรฐัไวใ้นมำตรำ ๑๐๘ และมำตรำ ๑๐๘ ทว ิดงันี้ 
  มาตรา ๑๐๘ “ผูใ้ดฝำ่ฝืนมำตรำ ๙ อยูก่่อนวนัทีป่ระกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ใชบ้งัคบั 
พนกังำนเจำ้หน้ำทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกพนกังำนเจำ้หน้ำทีม่อี ำนำจแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ฝ้ำ่ฝืนปฏบิตัิ
ตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด ถำ้ผูฝ้ำ่ฝืนเพกิเฉยหรอืไมป่ฏบิตัใิหถู้กตอ้งตำมระเบยีบใหพ้นกังำน
เจำ้หน้ำทีม่คี ำสัง่เป็นหนงัสอืใหผู้ฝ้ำ่ฝืนออกไปจำกทีด่นิ และหรอืรือ้ถอนสิง่ปลกูสรำ้งในทีด่นิภำยในระยะเวลำ 
ทีก่ ำหนด ถำ้ไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ของพนกังำนเจำ้หน้ำที ่ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กนิหนึ่งปี หรอืปรบัไมเ่กนิ
หำ้พนับำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 
  ในกำรก ำหนดระเบยีบตำมวรรคหน่ึง คณะกรรมกำรจะก ำหนดใหผู้ฝ้ำ่ฝืน ตอ้งเสยี
ค่ำตอบแทนในกำรใชท้ีด่นินัน้ใหแ้ก่รฐัหรอืรำชกำรบรหิำรส่วนทอ้งถิน่ดว้ยกไ็ด้” 
  “มาตรา ๑๐๘ ทวิ นบัแต่วนัทีป่ระกำศของคณะปฏวิตัฉิบบัน้ีใชบ้งัคบัผูใ้ดฝำ่ฝืนมำตรำ 
๙ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กนิหน่ึงปี หรอืปรบัไมเ่กนิหำ้พนับำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

 

/ถำ้ควำมผดิ... 
 



-๒๒- 
 

ถำ้ควำมผดิในวรรคหนึ่งไดก้ระท ำแก่ทีด่นิซึง่เป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิทีป่ระชำชนใช้
รว่มกนัหรอืทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพำะ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กนิสำมปีหรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งหมื่น
บำทหรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 ถำ้ควำมผดิตำมวรรคสองไดก้ระท ำเป็นเน้ือทีเ่กนิกว่ำหำ้สบิไร ่ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กนิ
หำ้ปีหรอืปรบัไมเ่กนิสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 
   ในกรณทีีม่คี ำพพิำกษำว่ำผูใ้ดกระท ำควำมผดิตำมมำตรำนี้ ศำลมอี ำนำจสัง่ในค ำพพิำกษำ
ใหผู้ก้ระท ำผดิ คนงำน ผูร้บัจำ้ง ผูแ้ทน และบรวิำรของผูก้ระท ำควำมผดิออกไปจำกทีด่นินัน้ดว้ย 
   บรรดำเครือ่งมอื เครือ่งใช ้สตัวพ์ำหนะ หรอืเครือ่งจกัรกลใดๆ ซึง่บุคคลไดใ้ชใ้นกำรกระท ำ 
ควำมผดิ หรอืไดใ้ชเ้ป็นอุปกรณ์ใหไ้ดร้บัผลในกำรกระท ำควำมผดิดงักล่ำวใหร้บิเสยีทัง้สิน้ไมว่่ำจะมีผูถู้ก
ลงโทษตำมค ำพพิำกษำหรอืไม่” 
   จากมาตราดงักล่าวทัง้สอง จึงต้องแบ่งวิธีการด าเนินการกบัผูฝ่้าฝืนตามมาตรา ๙ 
ออกเป็น ๒ กรณี คอื กำรด ำเนินกำรกบัผูบุ้กรกุทีด่นิของรฐั ซึง่ไดฝ้ำ่ฝืนก่อนใชป้ระกำศของคณะปฏวิตัิ
ฉบบัที ่๙๖ และกำรด ำเนินกำรกบัผูบุ้กรกุทีด่นิของรฐัซึง่ได้ฝำ่ฝืนหลงัใชป้ระกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๙๖ 
   (๑) การด าเนินการกบัผูบุ้กรกุท่ีดินของรฐั ซ่ึงได้ฝ่าฝืนก่อนใช้ประกาศของคณะ
ปฏิวติัฉบบัท่ี ๙๖  (ใช้บงัคบั ๔ มีนาคม ๒๕๑๕) 
   กำรด ำเนินกำรกบัผูฝ้ำ่ฝืนตำมมำตรำ ๙ ในกรณีนี้พนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตำมมำตรำ ๑๐๘ ซึง่มขี ัน้ตอนดงันี้ 
   ขัน้ตอนที ่๑ พนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะตอ้งมหีนงัสอืแจง้ไปยงัผูฝ้ำ่ฝืนใหป้ฏบิตัติำมระเบยีบที่
คณะกรรมกำรจดัทีด่นิแห่งชำตกิ ำหนดดงันี้ 
   ๑.๑ กรณทีีท่ีด่นิทีม่กีำรบุกรุกเป็นทีด่นิทีส่งวนหรอืหวงหำ้มไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ของทำง
รำชกำรเมือ่ทบวงกำรเมอืงซึง่มหีน้ำทีด่แูลรกัษำหรอืใชป้ระโยชน์รอ้งขอตำมระเบยีบนี้ใหพ้นกังำนเจำ้หน้ำที่
แจง้ใหผู้ฝ้ำ่ฝืนทรำบเพื่อปฏบิตักิำรอย่ำงหน่ึงอยำ่งใดดงัต่อไปน้ี 
            ก. ใหม้ำจดักำรท ำบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อทำงรำชกำรภำยในเวลำทีก่ ำหนดว่ำได้
ครอบครองและท ำประโยชน์อยูใ่นทีด่นิเป็นเนื้อทีเ่ท่ำใด ตัง้แต่เมือ่ใด และจะออกไปจำกทีด่นิไดเ้มือ่ใด 
           ข. ใหท้ ำควำมตกลงเพื่อเสยีค่ำตอบแทนตำมอตัรำและเวลำทีท่ำงรำชกำรก ำหนดให้ 
             ค. เมือ่มคีวำมจ ำเป็นอำจสัง่ใหผู้ฝ้ำ่ฝืนและบรวิำรออกไปจำกทีด่นิหรอืรือ้ถอนสิง่ปลกู
สรำ้งออกไปจำกทีด่นิดว้ยกไ็ด ้
   ๑.๒ กรณทีีท่ีด่นิทีม่กีำรบุกรุกเป็นทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิทีป่ระชำชนใช้
ประโยชน์รว่มกนัตำมระเบยีบน้ี ใหอ้ ำนำจพนกังำนเจำ้หน้ำที ่มคี ำสัง่ใหผู้ฝ้ำ่ฝืนออกไปจำกทีด่นิ เวน้แต่กรณี
ทีม่เีหตุผลและควำมจ ำเป็นพเิศษ และไมเ่ป็นกำรกระท ำใหเ้สื่อมประโยชน์ในกำรทีป่ระชำชนจะใชท้ีด่นินัน้ 
พนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะผ่อนผนัใหอ้ยูอ่ำศยัหรอืใชป้ระโยชน์เป็นกำรชัว่ครำวโดยเสยีค่ำตอบแทนหรอืไมก่ไ็ด้ 

 

 
/๑.๓ กรณทีี.่.. 

 



-๒๓- 
 

๑.๓ กรณทีีท่ีด่นิทีม่กีำรบุกรุกเป็นทีด่นิทีท่ำงรำชกำรมโีครงกำรจะจดัใหป้ระชำชนเข้ำอยู่ 
อำศยัและประกอบอำชพี พนกังำนเจำ้หน้ำทีม่อี ำนำจแจง้ใหผู้ฝ้ำ่ฝืนไปตดิต่อกบัเจำ้หน้ำทีผู่ม้หีน้ำทีใ่นกำรจดั
ทีด่นิเพื่อขอรบัค ำวนิิจฉยัเกี่ยวกบัสทิธใินทีด่นิและเพื่อปฏบิตัติำมระเบยีบขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขใน
กำรจดัทีด่นิตำมโครงกำรจดัทีด่นินัน้ต่อไป 
       ๑.๔ กรณทีีท่ีด่นิมกีำรบุกรกุเป็นทีด่นิทีม่ทีรพัยำกรธรรมชำต ิเป็นตน้ว่ำ ทีห่นิ ทีก่รวด 
หรอืทีท่รำย ไมว่่ำทีด่นินัน้ รฐัมนตรจีะไดป้ระกำศหวงหำ้มไวใ้นมำตรำ ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมำยทีด่นิ
แลว้หรอืไมก่ต็ำม ถำ้มผีูฝ้ำ่ฝืนเขำ้ไปท ำดว้ยประกำรใดๆ ใหเ้ป็นกำรท ำลำยหรอืท ำใหเ้สื่อมสภำพ หรอืเป็น
อนัตรำยแก่ทรพัยำกรในทีด่นิตำมระเบยีบนี้ ใหอ้ ำนำจพนกังำนเจำ้หน้ำทีท่ีจ่ะแจง้ผูบุ้กรกุใหร้ะงบักำรกระท ำ
หรอืสัง่ใหอ้อกไปจำกทีด่นินัน้ และถำ้กำรกระท ำนัน้ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่สำธำรณชนกม็อี ำนำจให้
ผูฝ้ำ่ฝืนแกไ้ขกำรกระท ำนัน้ใหก้ลบัคนืสู่สภำพเดมิดว้ย 

  กำรแจง้ของพนกังำนเจำ้หน้ำทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกพนกังำนเจำ้หน้ำที ่ใหแ้จง้เป็น
หนงัสอืมสีำระส ำคญัดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ และชื่อสกุลของผูฝ้ำ่ฝืน 

(๒) ต ำแหน่งทีด่นิทีเ่ขำ้ไปบุกรกุ ยดึถอืครอบครอง หรอืใชป้ระโยชน์  
(๓) ก ำหนดวธิกีำร เงือ่นไข และระยะเวลำทีจ่ะใหผู้ฝ้ำ่ฝืนปฏบิตั ิ

ขัน้ตอนท่ี ๒ ถำ้ผูฝ้่ำฝืนเพกิเฉยหรอืไมป่ฏบิตัใิหถู้กตอ้งตำมระเบยีบ ใหพ้นกังำนเจำ้หน้ำที่
มคี ำสัง่เป็นหนังสอืใหผู้ฝ้ำ่ฝืนออกไปจำกทีด่นิและหรอืรือ้ถอนสิง่ปลกูสรำ้งในทีด่นิออกไปจำกทีด่นิภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด คอื 
  (๑) ในกรณีทีผู่ฝ้ำ่ฝืนไดเ้ขำ้บุกรกุ ยดึถอืครอบครอง ไดป้ลกูไมล้ม้ลุกหรอืธญัชำตไิวใ้หก้ ำหนด 
เวลำหรอืแจง้ใหอ้อกไปจำกทีด่นินัน้ไมน้่อยกว่ำ ๓๐ วนั หลงัจำกกำรเกบ็เกีย่วพชืผลในทีด่นินัน้เสรจ็แลว้ 
  (๒) ในกรณเีป็นกำรบุกรกุ ยดึถอืครอบครองตำมขอ้ ๑.๔ ใหแ้จง้ใหอ้อกจำกทีด่นิทีบุ่กรกุ 
หรอืแจง้ใหร้ือ้ถอนสิง่ปลกูสรำ้งโดยเรว็ แต่ตอ้งไมน้่อยกว่ำ ๗ วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้ 
  (๓) กำรบุกรุกยดึถอืครอบครองในกรณีอื่นนอกจำก (๑) และ (๒) ใหแ้จง้ใหอ้อกไปจำก 

ทีด่นินัน้ภำยในก ำหนดทีแ่จง้ แต่ตอ้งไมน้่อยกว่ำ ๙๐ วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอื 

  กำรส่งหนังสอืแจง้ใหส้่งโดยทำงไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั เวน้ทอ้งทีใ่ดไมส่ะดวกในกำรส่ง
ทำงไปรษณยีต์อบรบั กใ็หจ้ดัเจำ้หน้ำทีน่ ำไปส่ง และในกรณทีีใ่หเ้จำ้หน้ำทีน่ ำไปส่งใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
  (๑) ใหผู้ฝ้่ำฝืนหรอืผูท้ีบ่รรลุนิตภิำวะแลว้ ซึง่อำศยัในครอบครวัเดยีวกนักบัผูฝ้่ำฝืนนัน้ ลงชื่อ
รบัหนงัสอืในใบรบั แลว้เกบ็เขำ้เรือ่งไวเ้ป็นหลกัฐำน 

  (๒) ในกรณทีีบุ่คคลดงักล่ำวตำม (๑) ไมย่อมลงชื่อ กใ็หเ้จำ้หน้ำทีผู่น้ ำส่งหนงัสอืแจง้บนัทกึ 
เหตุกำรณ์และเหตุผลในกำรไม่ยอมรบัหนังสอืแจ้งไว้ และให้มพียำนอย่ำงน้อย ๒ คน ลงชื่อรบัรองไว้ใน
บนัทกึนัน้ดว้ย เมือ่ผูน้ ำส่งหนงัสอืแจง้ไดป้ฏบิตักิำรดงักล่ำวนัน้แลว้ ใหถ้อืว่ำผูฝ้ำ่ฝืนไดร้บัหนังสอืแจง้แลว้ 

 

 

/ผูฝ้ำ่ฝืน... 
 



-๒๔- 
 

  ผูฝ้ำ่ฝืนผูใ้ดมคีวำมจ ำเป็นไม่อำจจะปฏบิตัติำมหนังสอืแจง้ของพนกังำนเจำ้หน้ำทีไ่ดใ้หย้ืน่ 

ค ำรอ้งขอผ่อนผนัล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้ถ้ำพนักงำน
เจำ้หน้ำที่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกพนักงำนเจำ้หน้ำทีเ่หน็สมควร กใ็หม้อี ำนำจผ่อนผนัไดต้ำมควำมจ ำเป็น
แลว้แต่กรณี 
  ขัน้ตอนท่ี  ๓  ในกรณทีีผู่ฝ้่ำฝืนไม่ปฏบิตัติำมหนงัสอืแจง้โดยไมย่อมออกจำกทีด่นิหรอืไม่
ยอมรือ้ถอนใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีห่รอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกพนกังำนเจำ้หน้ำทีม่คี ำสัง่เป็นหนงัสอืส่งไปยงั
ผูฝ้ำ่ฝืนและก ำหนดใหผู้ฝ้่ำฝืนออกไปจำกทีด่นินัน้ภำยในก ำหนดสำมสบิวนั นับแต่วนัไดร้บัค ำสัง่ของพนกังำน
เจำ้หน้ำทีห่ำกผูน้ัน้ยงัฝำ่ฝืนอยูอ่กี  กใ็หด้ ำเนินคดต่ีอไป 

  ฉะนัน้ จะเหน็ไดว้่ำ เมือ่ปรำกฏว่ำรำษฎรไดบุ้กรกุทีด่นิของรฐัก่อนวนัทีป่ระกำศของคณะปฏวิตั ิ 
ฉบบัที ่๙๖ (๒๕๑๕) พนกังำนเจำ้หน้ำทีไ่มม่อี ำนำจทีจ่ะด ำเนินคดกีบัผูบุ้กรกุไดท้นัททีีม่กีำรบุกรกุ จะตอ้งมี
ค ำสัง่ใหผู้บุ้กรุกออกไปจำกทีด่นิทีบุ่กรุกเสยีก่อน เมือ่ไดร้บัแจง้ไปแลว้ผูบุ้กรุกไมป่ฏบิตัติำม จงึจะถอืว่ำผูบุ้กรกุ
มคีวำมผดิตำมมำตรำ ๑๐๘ ทว ิในเรือ่งนี้มคี ำพพิำกษำฎกีำ ที ่๒๔๖๙/๒๕๒๐ วนิิจฉัยว่ำ “จ ำเลยเขำ้ไปยดึถอื
ครอบครองทีด่นิของรฐัมำตัง้แต่ก่อนมปีระกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๙๖ ออกใชบ้งัคบั เมือ่ไมป่รำกฏว่ำ
นำยอ ำเภอหรอืคณะกรรมกำรจดัทีด่นิ เพื่อประโยชน์ของประชำชนไดเ้คยแจง้ใหจ้ ำเลยรือ้ถอนสิง่ปลกูสรำ้ง
ออกไปแลว้ยอ่มจะเอำผดิแก่จ ำเลยตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ มำตรำ ๙ และ๑๐๘ ทว ิ ไมไ่ด”้ 

   (๒) กำรด ำเนินกำรกบัผูบุ้กรุกทีด่นิของรฐั ภำยหลงัวนัใชป้ระกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๙๖  
(พ.ศ.๒๕๑๕) 
   บุคคลทีฝ่ำ่ฝืนมำตรำ ๙ ภำยหลงัวนัใชป้ระกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๙๖ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  
ถอืว่ำผูน้ัน้เป็นผูบุ้กรกุทีด่นิของรฐั ยอ่มมคีวำมผดิตำมมำตรำ ๑๐๘ ทว ิพนกังำนเจำ้หน้ำทีย่อ่มมอี ำนำจ
ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งต่อศำลและถูกลงโทษไดท้นัท ีมำตรำ ๑๐๘ ทว ิ ไมไ่ดม้บีทบญัญตัเิหมอืนมำตรำ ๑๐๘  
ทีใ่ชก้บัผูบุ้กรกุทีด่นิของรฐัก่อนวนัใชป้ระกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๙๖ ทีใ่หม้กีำรแจง้ใหผู้บุ้กรกุออกไป
จำกทีด่นิก่อนทีจ่ะฟ้องรอ้งด ำเนินคด ีแต่ในทำงปฏบิตัแิลว้พนักงำนเจำ้หน้ำทีม่กัจะไมแ่จง้ควำมเพื่อด ำเนินกำร
จบักุมด ำเนินคดทีนัท ีพนกังำนเจำ้หน้ำทีม่กัใชว้ธิกีำรอลุ่มอล่วย คอื แจง้ใหผู้บุ้กรกุระงบักำรกระท ำผดิและ
ออกไปจำกทีด่นิเสยี โดยอำจก ำหนดเวลำใหอ้อกจำกทีด่นิ ถำ้ผูก้ระท ำผดิยงัขดัขนืไม่ยอมออกไปจำกทีด่นินัน้  
พนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่งึจะใชว้ธิกีำรแจง้ควำมเพื่อจบักุมด ำเนินคด ี

   จำกมำตรำ ๑๐๘ และมำตรำ ๑๐๘ ทว ิดงักล่ำว จะเหน็ไดว้่ำ กฎหมำยก ำหนดวธิดี ำเนินกำร
แก่ผูบุ้กรุกทีด่นิของรฐัไวแ้ตกต่ำงกนั กล่ำวคอื ประมวลกฎหมำยทีด่นิมำตรำ ๑๐๘ เดมิบญัญตัใิหผู้บุ้กรุกทีด่นิ
ของรฐัมคีวำมผดิตอ้งถูกลงโทษ ต่อมำเนื่องจำกมผีูบุ้กรุกทีด่นิของรฐัเป็นจ ำนวนมำกจนยำกต่อกำรทีจ่ะให้
รำษฎรออกจำกทีด่นิทีบุ่กรกุรฐัจงึไดต้รำประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๙๖ (พ.ศ. ๒๕๑๕) แก้ไขมำตรำ ๑๐๘  
ใหม ่และบญัญตัมิำตรำ ๑๐๘ ทว ิขึน้มำใหม ่โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะช่วยเหลอื ผูบุ้กรกุทีด่นิเดมิก่อนวนัที่
ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ ๙๖ (พ.ศ. ๒๕๑๕) จะใช้บงัคบัให้ไม่มคีวำมผดิในกำรบุกรุกที่ดนิของรฐั   
เมือ่ไดป้ฏบิตัติำมระเบยีบของคณะกรรมกำรจดัทีด่นิแห่งชำตกิ ำหนดไว ้เช่น ใหผู้บุ้กรกุอยูอ่ำศยัไปโดยเสยี 

 
            / ค่ำตอบแทน.... 
 



-๒๕- 
 

ค่ำตอบแทน ถำ้ไมป่ฏบิตัหิรอืฝำ่ฝืนจงึจะถอืว่ำมคีวำมผดิ ส่วนกำรบุกรุกทีด่นิของรฐัทีเ่กดิขึน้หลงัจำกประกำศ 
ใชป้ระกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๙๖ (พ.ศ.๒๕๑๕) เป็นกำรบุกรกุทีเ่กดิขึน้ใหม่รฐัจะไมใ่หค้วำมช่วยเหลอื
อกีแลว้ โดยถอืว่ำผูบุ้กรกุทีด่นิของรฐัมคีวำมผดิทนัททีีม่กีำรบุกรกุ 

- พ.ร.บ.ลกัษณะปกครองท้องท่ี  พระพทุธศกัราช  ๒๔๕๗ 

      มำตรำ ๔๐ ก ำนนัตอ้งตรวจจดักำรรกัษำสิง่ซึง่เป็นสำธำรณประโยชน์อนัอยูใ่นต ำบลนัน้  
เช่น  สระน ้ำ ศำลำอำศยั ทีเ่ลีย้งปศุสตัว ์เป็นตน้ 

      มำตรำ ๑๑๖ กำรรกัษำผลประโยชน์ในกำรหำเลีย้งชพีของรำษฎร เช่น กำรปิดน ้ำและระบำยน ้ำ 
เช่นกล่ำวมำในมำตรำก่อน เป็นต้น ตลอดจนอยำ่งอื่นๆ ถำ้หำกเกดิเกี่ยงแย่งกนัในประโยชน์ทีจ่ะพงึได ้
ยกตวัอย่ำงดงัเช่น ชำวนำต้องกำรใหปิ้ดน ้ำ ชำวเรอืตอ้งกำรใหเ้ปิดน ้ำใหเ้รอืเดนิ เป็นตน้ ใหก้รมกำรอ ำเภอ
เรยีกก ำนันประชุมปรกึษำหำวธิทีี่จะรกัษำประโยชน์ทัง้ ๒ ฝ่ำย หรอืถ้ำจะให้ได้ประโยชน์ไม่ได้ทัง้ ๒ ฝ่ำย 
กใ็หร้กัษำประโยชน์ใหญ่โดยยอมทิ้งประโยชน์น้อยดว้ยควำมจ ำเป็น 

       เมือ่เหน็ดว้ยกนัโดยมำกประกำรใด  กใ็หก้รมกำรอ ำเภอจดักำรตำมนัน้ 

       มำตรำ ๑๑๗ หว้ย คลอง และล ำน ้ำต่ำง ๆ ยอ่มเป็นของทีร่ฐับำลปกปกัรกัษำเป็นหน้ำที่
ของกรมกำรอ ำเภอจะตอ้งตรวจตรำอยำ่ใหเ้สยีหำย  และอยำ่ใหผู้ใ้ดท ำใหเ้สยีสำธำรณประโยชน์ถำ้จะตอ้ง
ซ่อมแซมตกแต่งใหก้รมกำรอ ำเภอเรยีกรำษฎรช่วยกนัท ำอยำ่งกบัปิดน ้ำฉะนัน้ 

       มำตรำ ๑๑๘ กรมกำรอ ำเภอมหีน้ำทีจ่ะตอ้งตรวจตรำ และจดักำรรกัษำทำงบก ทำงน ้ำ 
อนัเป็นทำงทีร่ำษฎรไปมำคำ้ขำย ใหไ้ปมำโดยสะดวกตำมทีจ่ะเป็นไดทุ้กฤดกูำล กำรอนัน้ีถ้ำจะตอ้งท ำกำร
ซ่อมแซมหรอืแกไ้ขควำมขดัขอ้งใหก้รมกำรอ ำเภอเรยีกรำษฎรช่วยกนัท ำอย่ำงว่ำมำแลว้ 
       มำตรำ ๑๑๙ กรมกำรอ ำเภอตอ้งตรวจตรำรกัษำป่ำไม ้ซึง่รฐับำลหวงหำ้มตำมขอ้บงัคบั
กำรป่ำไม ้

       มำตรำ ๑๒๐ ทีว่่ำงซึง่รฐับำลอนุญำตใหร้ำษฎรท ำกำรเพำะปลกูนัน้  เป็นหน้ำทีข่อง
กรมกำรอ ำเภอทีจ่ะตอ้งตรวจตรำจดักำรป้องกนักำรแยง่ในระหว่ำงรำษฎรทีไ่ปตัง้ท ำกำรเพำะปลกูก่อน     
ไดโ้ฉนด 

       มำตรำ ๑๒๑ ที่น ้ำอนัเป็นที่รกัษำพนัธุ์สตัว์น ้ำ เป็นหน้ำที่ของกรมกำรอ ำเภอที่จะ
ตรวจตรำรกัษำป้องกนัมใิหพ้ชืพนัธุส์ตัวน์ ้ำสญูไป 

       มำตรำ ๑๒๒ ทีอ่นัเป็นสำธำรณประโยชน์ คอื ทีเ่ลีย้งปศุสตัวท์ีจ่ดัไวส้ ำหรบัรำษฎรไปรวม
เลีย้งดว้ยกนั เป็นต้น ตลอดจนถนนหนทำง  และทีอ่ย่ำงอื่นซึง่เป็นของกลำงใหร้ำษฎรใชไ้ดด้ว้ยกนั เป็นหน้ำที่
ของกรมกำรอ ำเภอจะตอ้งคอยตรวจตรำรกัษำอย่ำใหผู้ใ้ดเกยีดกนัเอำไปเป็นอำณำประโยชน์แต่เฉพำะตวั 
      มำตรำ ๑๒๓ ทีว่ดัหรอืกุศลสถำนอยำ่งอื่นซึง่เป็นของกลำงส ำหรบัมหำชนกใ็หอ้ยู่ใน
หน้ำทีก่รมกำรอ ำเภอ  จะต้องคอยตรวจตรำอุดหนุนผูป้กปกัรกัษำ  อยำ่ใหผู้ใ้ดรกุล ้ำเบยีดเบยีนทีอ่นันัน้ 

          -  พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองท้องท่ี  ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี ๑๑)  พ.ศ.๒๕๕๑ 

     มำตรำ ๑๑ ใหย้กเลกิควำมในมำตรำ ๔๐ แห่งพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่ 
พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ และใหใ้ชค้วำมต่อไปนี้แทน 

 

/มำตรำ ๔๐... 



-๒๖- 
 

       มำตรำ ๔๐ ก ำนนัตอ้งรว่มมอืและช่วยเหลอืนำยอ ำเภอและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ในกำรดูแลรกัษำและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ และสิง่ซึง่เป็นสำธำรณประโยชน์
อื่นอนัอยูใ่นต ำบลนัน้ 

       มำตรำ ๑๓ ใหย้กเลกิควำมในมำตรำ ๑๒๒ แห่งพระรำชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่ 
พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๗ และใหใ้ชค้วำมต่อไปนี้แทน 

       มำตรำ ๑๒๒ นำยอ ำเภอมหีน้ำทีร่ว่มกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในกำรดแูลรกัษำ      
และคุ้มครองป้องกนัที่ดนิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิที่ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั และสิง่ซึ่งเป็น  
สำธำรณประโยชน์อื่นอนัอยูใ่นเขตอ ำเภอ 

       นำยอ ำเภอและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไม่มอี ำนำจใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลอื่นใชท้ีด่นิ
ตำมวรรคหนึ่ง เวน้แต่จะไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัและปฏบิตัติำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ  
และกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
      ในกรณทีีม่ขีอ้พพิำทหรอืคดเีกีย่วกบัทีด่นิตำมวรรคหนึ่ง นำยอ ำเภอและองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะร่วมกนัด ำเนินกำรหรอืฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงจะเป็นผู้ด ำเนินกำร ก็ให้มอี ำนำจกระท ำได้ ทัง้นี้   
กระทรวงมหำดไทยจะวำงระเบยีบก ำหนดหลกัเกณฑเ์ป็นแนวปฏบิตัดิว้ยกไ็ด้ 
       ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสำมให้จ่ำยจำกงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตำมระเบยีบทีก่ระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

   - ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาบุกรกุท่ีดินของรฐั  พ.ศ.๒๕๔๕ 

       ขอ้ ๕ ใหม้คีณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรยีกว่ำ “คณะกรรมกำรแกไ้ขปญัหำกำรบุกรุกทีด่นิของรฐั”   
เรยีกโดยยอ่ว่ำ  “กบร.”  ประกอบดว้ย 

     (๑) รองนำยกรฐัมนตรทีีน่ำยกรฐัมนตรมีอบหมำย    ประธำนกรรมกำร 
      (๒) รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    รองประธำนกรรมกำร 
      (๓) รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม  รองประธำนกรรมกำร 
      (๔) รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย     รองประธำนกรรมกำร 
      (๕) ปลดักระทรวงกลำโหม       กรรมกำร 
      (๖) ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์      กรรมกำร 
      (๗) ปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม    กรรมกำร 
      (๘) ปลดักระทรวงมหำดไทย       กรรมกำร 
      (๙) อยักำรสงูสุด        กรรมกำร 
     (๑๐) ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังบประมำณ      กรรมกำร 
     (๑๑) เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ     กรรมกำร 
     (๑๒) ผูบ้ญัชำกำรทหำรบก       กรรมกำร 
     (๑๓) ผูบ้ญัชำกำรทหำรเรอื       กรรมกำร 
 

/(๑๔) ผูบ้ญัชำกำร… 

 



-๒๗- 
 

     (๑๔) ผูบ้ญัชำกำรทหำรอำกำศ       กรรมกำร 
     (๑๕) อธบิดกีรมธนำรกัษ์       กรรมกำร 
     (๑๖) เลขำธกิำรส ำนกังำนกำรปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม   กรรมกำร 
     (๑๗) อธบิดกีรมปำ่ไม ้        กรรมกำร 
     (๑๘) อธบิดกีรมอุทยำนแห่งชำต ิ สตัวป์ำ่  และพนัธุพ์ชื    กรรมกำร 
     (๑๙) อธบิดกีรมกำรปกครอง       กรรมกำร 
     (๒๐) อธบิดกีรมทีด่นิ        กรรมกำร 
     (๒๑) ผูท้รงคุณวุฒทิีป่ระธำน กบร. แต่งตัง้ อกีไมเ่กนิสำมคน   กรรมกำร 
     (๒๒) รองปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม   กรรมกำรและ 
       ทีร่บัผดิชอบกำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนกัแกไ้ขปญัหำ   เลขำนุกำร 
       กำรบุกรกุทีด่นิของรฐั 
     (๒๓) ขำ้รำชกำรส ำนกัแก้ไขปญัหำกำรบุกรกุทีด่นิของรฐั   กรรมกำรและ 
      ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำต ิ    ผูช้่วยเลขำนุกำร 
      และสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัมอบหมำยไมเ่กนิสองคน 
  ขอ้ ๘ ให ้กบร. มอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
    (๑) เสนอนโยบำยหรอืแผนงำนในกำรแกไ้ขปญัหำ และป้องกนักำรบุกรกุทีด่นิของรฐั
ต่อคณะรฐัมนตร ี
   (๒) ก ำหนดมำตรกำรในกำรแกไ้ขปญัหำ และมำตรกำรในกำรป้องกนักำรบุกรกุทีด่นิ
ของรฐั 
    (๓) ก ำกบั ตดิตำม ดแูล และตรวจสอบใหห้น่วยงำนของรฐั ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำย แผนงำน มำตรกำรในแกไ้ขปญัหำและมำตรกำรในกำรป้องกนักำรบุกรกุทีด่นิของรฐั 
    (๔) รวบรวมขอ้มลู เอกสำรหลกัฐำน และขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบักำรครอบครองทีด่นิของ
บุคคลใดๆ ในทีด่นิของรฐั 
    (๕) เรยีกใหห้น่วยงำนของรฐัส่งขอ้มลูเอกสำรหลกัฐำนและขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอใหส้่ง
ผูแ้ทนมำชีแ้จงเพื่อประกอบกำรพจิำรณำของ กบร. หรอืคณะอนุกรรมกำร หรอืคณะท ำงำน ที ่กบร.แต่งตัง้ 
    (๖) ใหก้ำรสนับสนุนแก่หน่วยงำนของรฐัในกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปญัหำและป้องกนั
กำรบุกรกุทีด่นิของรฐัในกำรขอตัง้งบประมำณ และในเรือ่งอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสมเพื่อใหส้ำมำรถปฏบิตังิำน 
ใหส้ ำเรจ็ลุล่วงไปดว้ยควำมรวดเรว็ 
    (๗) แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรหรอืคณะท ำงำน  ใหป้ฏบิตังิำนตำมทีม่อบหมำย 
   (๘) ใหห้น่วยงำนของรฐัและจงัหวดัด ำเนินกำรใด ๆ  ทีเ่กีย่วกบักำรแกไ้ขปญัหำและ
ป้องกนักำรบุกรกุทีด่นิของรฐัตำมทีก่ ำหนด 
   (๙) ด ำเนินกำรหรอืปฏบิตังิำนอื่นใดทีเ่กีย่วกบักำรแกไ้ขปญัหำ และป้องกนักำรบุกรุก
ทีด่นิของรฐัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎ  สัง่ ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 
/ขอ้ ๙... 



-๒๘- 
 

    ขอ้ ๙ ใหส้ ำนกัแกไ้ขปญัหำกำรบุกรกุทื่ดนิของรฐั ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิง่แวดลอ้ม เป็นฝำ่ยเลขำนุกำรของ กบร. กบัใหม้อี ำนำจหน้ำทีป่ระสำนนโยบำยกำรปฏบิตัริะหว่ำงหน่วยงำน
ของรฐัเกี่ยวกบักำรแกไ้ขปญัหำและป้องกนักำรบุกรุกทื่ดนิของรฐั ใหป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ค ำสัง่  
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง และตรวจสอบตดิตำม ประเมนิผล และปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่น
ตำมที ่กบร. มอบหมำย 

    -  ค าสัง่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรกุท่ีดินของรฐั ท่ี ๒/๒๕๔๖  เร่ือง แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ  ดงันี้ 
     เพื่อใหเ้กดิกำรบรูณำกำรภำรกจิของกำรอ่ำนภำพถ่ำยทำงอำกำศใหส้ำมำรถรองรบักำรแกไ้ข
ปญัหำและป้องกนักำรบุกรกุทีด่นิของรฐัใหเ้ป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 
     อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้ ๘ (๗) ของระเบยีบส ำนกันำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรแกไ้ขปญัหำ
กำรบุกรกุทีด่นิของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๕ ประธำนกรรมกำรแกไ้ขปญัหำกำรบุกรกุทีด่นิของรฐั โดยควำมเหน็ชอบ
ของคณะกรรมกำรแกไ้ขปญัหำกำรบุกรกุทีด่นิของรฐั (กบร.) จงึแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรอ่ำนภำพถ่ำยทำง
อำกำศ โดยให ้

      ๑. คณะอนุกรรมกำรอ่ำนภำพถ่ำยทำงอำกำศ  มอีงคป์ระกอบดงันี้ 
        (๑) ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยที ำแผนที ่ กรมทีด่นิ  ประธำนอนุกรรมกำร 
        (๒) ผูแ้ทนส ำนกังำนอยักำรสงูสุด    อนุกรรมกำร 
          (๓) ผูแ้ทนส ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศ   อนุกรรมกำร 
         และภมูสิำรสนเทศ  (องคก์ำรมหำชน) 

(๔) ผูแ้ทนส ำนกังำนปลดักระทรวงกลำโหม   อนุกรรมกำร 
          (๕) ผูแ้ทนกองทพับก      อนุกรรมกำร 

(๖) ผูแ้ทนกองทพัเรอื      อนุกรรมกำร 
          (๗) ผูแ้ทนกองทพัอำกำศ     อนุกรรมกำร 
          (๘) ผูแ้ทนกรมแผนทีท่หำร     อนุกรรมกำร 
       (๙) ผูแ้ทนกรมธนำรกัษ์     อนุกรรมกำร 
      (๑๐) ผูแ้ทนกรมชลประทำน     อนุกรรมกำร 
      (๑๑) ผูแ้ทนกรมพฒันำทีด่นิ     อนุกรรมกำร 
      (๑๒) ผูแ้ทนส ำนกังำนกำรปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม  อนุกรรมกำร 
      (๑๓) ผูแ้ทนส ำนกังำนเศรษฐกจิกำรเกษตร   อนุกรรมกำร 
      (๑๔) ผูแ้ทนกรมป่ำไม ้      อนุกรรมกำร 
      (๑๕) ผูแ้ทนกรมอุทยำนแห่งชำต ิ สตัวป์ำ่และพนัธุพ์ชื  อนุกรรมกำร 
      (๑๖) ผูแ้ทนกรมกำรปกครอง     อนุกรรมกำร 
      (๑๗) ผูแ้ทนกรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง    อนุกรรมกำร 
      (๑๘) ผูท้รงคุณวุฒทิีป่ระธำน  กบร.  แต่งตัง้อกีไมเ่กนิสำมคน อนุกรรมกำร 

 

/(๑๙) ผูอ้ ำนวยกำร… 



-๒๙- 
 

(๑๙) ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัแก้ไขปญัหำกำรบุกรกุทีด่นิของรฐั อนุกรรมกำร 
        (๒๐) ขำ้รำชกำรส ำนกังำนปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำต ิ อนุกรรมกำร 
            และสิง่แวดลอ้ม  ทีไ่ดร้บัมอบหมำย   และเลขำนุกำร 
        (๒๑) ขำ้รำชกำรส ำนกังำนปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ อนุกรรมกำร 
            และสิง่แวดลอ้ม  ทีไ่ดร้บัมอบหมำย   และผูช้่วยเลขำนุกำร 
         (๒๒) ขำ้รำชกำรส ำนกัเทคโนโลยที ำแผนที่   อนุกรรมกำร 
             กรมทีด่นิ ทีไ่ดร้บัมอบหมำย    และผูช้่วยเลขำนุกำร 
      ๒. คณะอนุกรรมกำรอ่ำนภำพถ่ำยทำงอำกำศมอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
        (๑) ก ำหนดแผนงำน โครงกำร งบประมำณ ในกำรด ำเนินกำรจดัท ำแผนทีแ่ละอ่ำน  
แปล ตคีวำมภำพถ่ำยทำงอำกำศ เพื่อประกอบกำรพสิูจน์สทิธใินเขตทีด่นิของรฐั 
        (๒) จดัท ำแผนทีภ่ำพถ่ำยทำงอำกำศมำตรำส่วนต่ำงๆ ตำมทีก่ ำหนด เพื่อประกอบกำร
พสิจูน์สทิธใินเขตทีด่นิของรฐั 
        (๓) อ่ำน แปล ตคีวำมภำพถ่ำยทำงอำกำศ พรอ้มลงสญัลกัษณ์และหมำยแนวเขตพืน้ที่  
ทัง้ทีป่รำกฏและไม่ปรำกฏร่องรอยกำรท ำประโยชน์ลงบนภำพถ่ำยทำงอำกำศ เพื่อประกอบกำรพสิูจน์สทิธิ
ในเขตทีด่นิของรฐั 
        (๔) ก ำหนดหลกัเกณฑ ์แนวทำงหรอืขอ้ปฏบิตัเิกี่ยวกบักบัอ่ำน แปล ตคีวำมภำพถ่ำย
ทำงอำกำศ 

        (๕) เรยีกใหห้น่วยงำนของรฐัส่งขอ้มลูเอกสำรหลกัฐำนและขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอใหส้่ง
ผูแ้ทนมำชีแ้จง เพื่อประกอบกำรพจิำรณำของคณะอนุกรรมกำรกำรอ่ำนภำพถ่ำยทำงอำกำศ 

        (๖) รำยงำนผลด ำเนินกำรอ่ำนภำพถ่ำยทำงอำกำศประจ ำปีต่อ  กบร. 
        (๗) แต่งตัง้คณะท ำงำนหรอืเจำ้หน้ำทีเ่พื่อช่วยกำรปฏบิตังิำนตำมทีม่อบหมำย 

        (๘) ด ำเนินกำรใดๆ ตำมที ่กบร. หรอืประธำน กบร. มอบหมำย 

      -  ค าสัง่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบกุรกุท่ีดินของรฐั ท่ี ๔-๗๘/๒๕๔๖ เร่ือง
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรกุท่ีดินของรฐัจงัหวดัทุกจงัหวดั (กบร.จงัหวดั)  ดงันี้ 

๑. ให ้กบร. จงัหวดั มอีงคป์ระกอบ ดงันี้ 
 (๑)  ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั   ประธำนอนุกรรมกำร   
 (๒)  อยักำรจงัหวดั   อนุกรรมกำร    
 (๓)  ประชำสมัพนัธจ์งัหวดั     อนุกรรมกำร  
 (๔)  ธนำรกัษ์พืน้ที ่   อนุกรรมกำร   
 (๕)  เจำ้พนกังำนทีด่นิจงัหวดั   อนุกรรมกำร   
 (๖)  ปฏริปูทีด่นิจงัหวดั   อนุกรรมกำร   
 (๗)  ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั อนุกรรมกำร 
 

/ (๘)  ผูแ้ทน… 

 



-๓๐- 
 

(๘)  ผูแ้ทนส ำนกังำนปลดักระทรวงทรพัยำกร   อนุกรรมกำร 
                               ธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม   

(๙)  ปำ่ไมจ้งัหวดั      อนุกรรมกำร   
(๑๐) ผูแ้ทนกรมอุทยำนแห่งชำต ิสตัวป์ำ่ และพนัธุพ์ชื  อนุกรรมกำร 
(๑๑) นำยอ ำเภอทอ้งทีห่รอืปลดัอ ำเภอ   อนุกรรมกำร 

                            ผูเ้ป็นหวัหน้ำประจ ำกิง่อ ำเภอ 

                                (เฉพำะทีม่เีรือ่งเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบ 

                                ทีเ่ขำ้สู่กำรพจิำรณำของทีป่ระชุม)  
(๑๒) หวัหน้ำส่วนรำชกำรผูม้หีน้ำทีด่แูลรกัษำ   อนุกรรมกำร 

                    และ / หรอื ผูใ้ชป้ระโยชน์ในทีด่นิของรฐั 
                     ทีม่ปีญัหำกำรบุกรกุทีด่นิของรฐั   

(๑๓) ปลดัจงัหวดั      อนุกรรมกำร 
    และเลขำนุกำร  

(๑๔) หวัหน้ำส ำนกังำนจงัหวดั   อนุกรรมกำร 
    และผูช้่วยเลขำนุกำร   

(๑๕) ขำ้รำชกำรของส่วนรำชกำรในจงัหวดั   อนุกรรมกำร 
                                ทีป่ระธำนอนุกรรมกำรมอบหมำย  และผูช้่วยเลขำนุกำร 
 

๒.  ให ้กบร. จงัหวดั  มอี ำนำจหน้ำทีด่งันี้ 
(๑) ด ำเนินกำรแกไ้ขปญัหำและป้องกนักำรบุกรกุทีด่นิของรฐัใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ

ส ำนกันำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรแกไ้ขปญัหำกำรบุกรกุทีด่นิของรฐั  พ.ศ. ๒๕๔๕   
(๒) ก ำกบั  ตดิตำม  ดแูล  หน่วยงำนของรฐัทีด่แูลรกัษำและใชป้ระโยชน์ในทีด่นิของรฐั  

ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย  กฎ  ค ำสัง่  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง  และด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยแผนงำน  มำตรกำรแกไ้ขปญัหำและป้องกนักำรบุกรกุทีด่นิของรฐัตำมที ่กบร. ก ำหนด 

(๓) ก ำหนดแผนงำนประจ ำปี  ในกำรแกไ้ขปญัหำหรอืกำรป้องกนักำรบุกรกุทีด่นิของรฐั  
และรำยงำนให ้กบร. ทรำบ 

(๔) พสิจูน์สทิธกิำรครอบครองทีด่นิของบุคคลในเขตทีด่นิของรฐั  ตำมหลกัเกณฑก์ำร
พสิจูน์สทิธทิี ่กบร. ก ำหนด ในกรณทีีต่อ้งใชภ้ำพถ่ำยทำงอำกำศประกอบกำรพสิจูน์สทิธ ิ ใหใ้ชผ้ลกำรอ่ำน
ภำพถ่ำยทำงอำกำศจำกคณะอนุกรรมกำรอ่ำนภำพถ่ำยทำงอำกำศที ่ กบร. แต่งตัง้ 

(๕) ตรวจสอบหรอืด ำเนินกำรใด ๆ  เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัเรือ่งกำรบุกรกุทีด่นิของ
รฐั  และกำรออกเอกสำรสทิธใินทีด่นิของรฐั  หำกพบว่ำด ำเนินกำรไปโดยมชิอบหรอืโดยทุจรติหรอืด ำเนินกำรไป
โดยผดิพลำดคลำดเคลื่อน ใหแ้จง้หน่วยงำนของรฐัทีม่หีน้ำทีเ่กี่ยวขอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ
ระเบยีบ 

/(๖) รวบรวมขอ้มลู... 
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(๖) รวบรวมขอ้มลู  เอกสำรหลกัฐำน  และขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบักำรครอบครองทีด่นิของ
บุคคลใด ๆ  ในทีด่นิของรฐั 

(๗)  เรง่รดักำรพจิำรณำวนิิจฉยัค ำขอออกหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิของบุคคลในเขต
ทีด่นิของรฐัใหร้วดเรว็ 

(๘) เรยีกใหห้น่วยงำนของรฐัส่งขอ้มลู  เอกสำรหลกัฐำนและขอ้เทจ็จรงิ  หรอืขอใหส้่ง
ผูแ้ทนมำชีแ้จงเพื่อประกอบกำรพจิำรณำ  หรอืเชญิบุคคลใด ๆ  มำใหค้วำมเหน็ต่อ  กบร. จงัหวดั 

(๙) แต่งตัง้คณะท ำงำน  หรอืเจำ้หน้ำทีเ่พื่อด ำเนินกำรหรอืปฏบิตังิำนใด ๆ  ในกำร
แกไ้ขปญัหำและป้องกนักำรบุกรกุทีด่นิของรฐั  ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

(๑๐) ประชำสมัพนัธผ์ลด ำเนินกำรของ  กบร. จงัหวดั  และเสรมิสรำ้งควำมเขำ้ใจใน
กำรแกไ้ขปญัหำและป้องกนักำรบุกรกุทีด่นิของรฐัในเขตจงัหวดั 

(๑๑) รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนในกำรแกไ้ขและหรอืป้องกนัปญัหำกำรบุกรกุทีด่นิของ
รฐัประจ ำปีให ้ กบร. ทรำบ 

(๑๒) ด ำเนินกำรใด ๆ  ตำมที ่ กบร.  หรอืประธำน  กบร.  มอบหมำย 
             -  มาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรกุท่ีดินของรฐั  ในการพิสจูน์
สิทธิการครอบครองท่ีดินของบคุคลในเขตท่ีดินของรฐั  ได้เน้นการด าเนินงานตามมาตรการ  ดงันี้ 
               เพื่อใหก้ำรแกไ้ขปญัหำกำรบุกรกุทีด่นิของรฐั มแีนวทำงด ำเนินกำรทีถู่กตอ้งเป็น
ธรรม  เป็นมำตรฐำนในทำงปฏบิตัอิยำ่งเดยีวกนั อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้ ๘ (๒) ของระเบยีบส ำนกั
นำยกรฐัมนตร ี     ว่ำดว้ยกำรแกไ้ขปญัหำกำรบุกรกุทีด่นิของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมกำรแกไ้ขปญัหำ
กำรบุกรกุทีด่นิของรฐั  (กบร.)  จงึไดว้ำงมำตรกำรเรือ่งกำรพสิจูน์สทิธกิำรครอบครองทีด่นิของบุคคลในเขต
ทีด่นิของรฐั ไวด้งัต่อไปนี้ 
  ๑. กำรพสิูจน์สทิธคิรอบครองทีด่นิของบุคคลในเขตทีด่นิของรฐั ตอ้งมพียำนหลกัฐำนทีเ่กีย่วกบั
ทีด่นิแปลงนัน้ ซึง่แสดงว่ำไดค้รอบครองท ำประโยชน์อยำ่งต่อเนื่องมำก่อนกำรเป็นทีด่นิของรฐั ดงันี้  

 ๑.๑ เอกสำรทีท่ำงรำชกำรท ำขึน้ และพสิูจน์ไดว้่ำเป็นเอกสำรซึง่ลงวนัทีก่่อนกำรเป็นทีด่นิ
ของรฐั หรอื 

 ๑.๒ เอกสำรทีท่ำงรำชกำรท ำขึน้และพสิจูน์ไดว้่ำเป็นเอกสำรซึง่ลงวนัทีภ่ำยหลงักำรเป็น
ทีด่นิของรฐั แต่ก่อนวนัทีป่ระมวลกฎหมำยทีด่นิบงัคบัใช ้(วนัที ่๑ ธนัวำคม ๒๔๙๗) โดยเอกสำรดงักล่ำวมี
ขอ้ควำมแสดงว่ำไดค้รอบครองท ำประโยชน์ในทีด่นิแปลงนัน้มำก่อนกำรเป็นทีด่นิของรฐั 

 ๑.๓ พยำนหลกัฐำนอื่นนอกจำกขอ้ ๑.๑ หรอื ๑.๒ เช่น ส.ค.๑ หรอืพยำนบุคคล เป็นตน้ 
เพื่อพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำพยำนหลกัฐำนนัน้มสี่วนสนับสนุนค ำกล่ำวอำ้งว่ำมกีำรครอบครองท ำประโยชน์มำก่อน
กำรเป็นทีด่นิของรฐั ใหด้ ำเนินกำรอ่ำนภำพถ่ำยทำงอำกำศของกรมแผนทีท่หำรทีถ่่ำยภำพพืน้ทีน่ัน้ไวเ้ป็น
ครัง้แรกหลงัจำกกำรเป็นทีด่นิของรฐั หำกปรำกฏรอ่งรอยกำรท ำประโยชน์ในทีด่นิอยูใ่นภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
จงึจะเชื่อตำมพยำนหลกัฐำนอื่นนัน้ 

 
/๒. เมือ่ไดพ้สิจูน์… 
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๒. เมือ่ไดพ้สิจูน์สทิธกิำรครอบครองทีด่นิตำมขอ้ ๑ แลว้ ปรำกฏว่ำมกีำรครอบครองท ำ
ประโยชน์ในทีด่นิภำยหลงักำรเป็นทีด่นิของรฐั ให ้กบร. จงัหวดั แจง้ผลกำรพสิูจน์สทิธดิงักล่ำวใหบุ้คคลที่
ครอบครองทีด่นิทรำบภำยในก ำหนด ๓๐ วนัท ำกำร และแจง้ใหห้น่วยงำนของรฐัทีม่อี ำนำจหน้ำทีด่แูลรกัษำ
ทีด่นิของรฐัด ำเนินกำร ดงันี้ 

  ๒.๑ กรณทีีผู่ค้รอบครองทีด่นิมหีนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ ใหแ้จง้เจำ้พนกังำนทีด่นิ
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๖๑ แห่งประมวลกฎหมำยทีด่นิ 

  ๒.๒ กรณทีีผู่ค้รอบครองทีด่นิไดย้ื่นค ำขอออกหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิใหย้ืน่คดัคำ้นกำร
ออกหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิต่อเจำ้พนกังำนทีด่นิ เพื่อใหด้ ำเนินกำรสอบสวนเปรยีบเทยีบตำมมำตรำ ๖๐ 
แห่งประมวลกฎหมำยทีด่นิ 

  ๒.๓ กรณทีีผู่ค้รอบครองทีด่นิไม่มหีนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ และไมไ่ดย้ืน่ค ำขอออก
หนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ ใหด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำยและระเบยีบต่อไป 

๓. เมือ่ไดพ้สิจูน์สทิธกิำรครอบครองทีด่นิตำมขอ้ ๑ แลว้ ปรำกฏว่ำมกีำรครอบครองท ำ
ประโยชน์ในทีด่นิมำก่อนกำรเป็นทีด่นิของรฐั ให ้กบร.จงัหวดั แจง้ผลกำรพสิูจน์สทิธดิงักล่ำวใหบุ้คคลที่
ครอบครองทีด่นิทรำบภำยในก ำหนด ๓๐ วนัท ำกำร และแจง้ใหห้น่วยงำนของรฐัทีม่อี ำนำจหน้ำทีด่แูลรกัษำ
ทีด่นิของรฐัด ำเนินกำร ดงันี้ 

  ๓.๑ กรณทีีห่น่วยงำนของรฐัดงักล่ำวเหน็ดว้ยกบัมตขิอง กบร.จงัหวดั ใหแ้จง้เจำ้พนกังำน
ทีด่นิจงัหวดัด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและระเบยีบต่อไป 

  ๓.๒ กรณทีีห่น่วยงำนของรฐัดงักล่ำวไมเ่หน็ดว้ยกบัมตขิอง กบร.จงัหวดัใหพ้จิำรณำ
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีต่่อไป 

- ค าสัง่กระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๒/๒๕๔๓  เรือ่ง กำรมอบหมำยใหท้บวงกำรเมอืงอื่นทีม่ ี
อ ำนำจหน้ำทีดู่แลรกัษำ และด ำเนินกำรคุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ หรอืทรพัยส์นิ
ของแผ่นดนิ โดยกำรอำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ แห่งประมวลกฎหมำยที่ดนิ รฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยมคี ำสัง่มอบหมำยใหท้บวงกำรเมอืงอื่นมอี ำนำจหน้ำทีด่แูลรกัษำและด ำเนินกำรคุม้ครอง
ป้องกนัทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิทีไ่มม่กีฎหมำยก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ดงันี้  

(๑) กรงุเทพมหำนคร   ภำยในเขตกรงุเทพมหำนคร 
(๒) จงัหวดั   ภำยในเขตจงัหวดัแต่นอกเขตเทศบำลและองคก์ำรบรหิำร 
     ส่วนต ำบลของจงัหวดั นัน้ 
(๓) เมอืงพทัยำ   ภำยในเขตเมอืงพทัยำ 
(๔) เทศบำล   ภำยในเขตเทศบำล นัน้ ๆ 
(๕) องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ภำยในเขตองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล นัน้ ๆ 
 
 

/๓. กำรใชท้ีด่นิ... 
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๓. การใช้ท่ีดินของรฐัหรือท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน 

ใครบำ้งมสีทิธใิชท้ีด่นิของรฐั ตำมทีไ่ดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งต้น ใครเป็นผูอ้นุมตัิหรอือนุญำต  
และจะใชไ้ดใ้นลกัษณะใดบำ้ง เรือ่งกำรใชท้ีด่นิของรฐัไดม้กีฎหมำย กฎกระทรวง ระเบยีบ ค ำสัง่ และหนงัสอื
สัง่กำรเกีย่วขอ้งมำกมำยหลำยฉบบัดว้ยกนั ดงันี้ 

- ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ผู้จะขอใช้ที่ดนิของรฐัตำมประมวลกฎหมำยที่ดนิจะต้องมฐีำนะเป็นทบวงกำรเมือง 

โดยมำตรำ ๑ ใหค้ ำนิยำมไว ้ดงันี้ 
 “ทบวงกำรเมอืง หมำยควำมว่ำ หน่วยรำชกำรทีม่ฐีำนะเป็นนิตบิุคคลของรำชกำรส่วนกลำง
รำชกำรส่วนภูมภิำค หรอืรำชกำรส่วนทอ้งถิน่” กำรใชท้ีด่นิของรฐัประเภทต่ำง ๆ ตอ้งด ำเนินกำรถอนสภำพ
กำรเป็นทีด่นิของรฐัก่อน โดยกำรตรำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ และด ำเนินกำรขึน้ทะเบยีนกำรใช ้ส ำหรบัเอกชน
ขอใชโ้ดยกำรน ำทีด่นิมำแลกเปลีย่น ตอ้งด ำเนินกำรตรำเป็นพระรำชบญัญตั ินอกจำกนี้ อำจจะขอเช่ำจำก
ทบวงกำรเมอืงกไ็ด ้ดงัทีม่บีญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๘ วรรคสอง และมำตรำ ๘ ทว ิดงันี้  

มำตรำ ๘ วรรคสอง ทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนัหรอื
ใชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพำะ หรอืเป็นทีด่นิทีไ่ดห้วงหำ้มหรอืสงวนไวต้ำมควำมตอ้งกำรของทบวง
กำรเมอืงอำจถูกถอนสภำพหรอืโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่ำงอื่น หรอืน ำไปจดัเพื่อประชำชนได้ในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั ถำ้ทบวงกำรเมอืง รฐัวสิำหกจิหรอืเอกชนจดัหำทีด่นิ  
มำใหพ้ลเมอืงใชร้ว่มกนัแทนแลว้ กำรถอนสภำพหรอืโอนใหก้ระท ำโดยพระรำชบญัญตั ิแต่ถำ้พลเมอืงได้ 
เลกิใชป้ระโยชน์ในทีด่นินัน้ หรอืทีด่นินัน้ไดเ้ปลีย่นสภำพไปจำกกำรเป็นทีด่นิส ำหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั   
และมไิดต้กไปเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้ดตำมอ ำนำจกฎหมำยอื่นแลว้ กำรถอนสภำพใหก้ระท ำโดยพระรำช
กฤษฎกีำ 

(๒) ทีด่นิทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพำะ หรอืทีด่นิทีไ่ดห้วงหำ้มหรอืสงวนไว้  
ตำมควำมตอ้งกำรของทบวงกำรเมอืงใด ถำ้ทบวงกำรเมอืงนัน้เลกิใชห้รอืไมต่อ้งกำรหวงหำ้มหรอืสงวน
ต่อไป เมือ่ไดม้พีระรำชกฤษฎกีำถอนสภำพแลว้ คณะรฐัมนตรจีะมอบหมำยใหท้บวงกำรเมอืงซึง่มหีน้ำที่ 
เป็นผูใ้ชห้รอืจดัหำประโยชน์กไ็ด ้แต่ถำ้จะโอนต่อไปยงัเอกชน ใหก้ระท ำโดยพระรำชบญัญตั ิและถำ้จะ 
น ำไปจดัเพื่อประชำชน ตำมประมวลกฎหมำยน้ีหรอืกฎหมำยอื่น ใหก้ระท ำโดยพระรำชกฤษฎกีำ 

มำตรำ ๘ ทว ิทีด่นิของรฐัซึง่มไิดม้บีุคคลใดมสีทิธคิรอบครอง หรอืทีด่นิส ำหรบัพลเมอืง    
ใชร้ว่มกนัซึง่ไดถ้อนสภำพตำมมำตรำ ๘ (๑) แลว้ รฐัมนตรมีอี ำนำจทีจ่ะขึน้ทะเบยีนเพื่อใหท้บวงกำรเมอืง 
ใชป้ระโยชน์ในรำชกำรไดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ก่อนทีจ่ะจดัขึน้ทะเบยีนตำมวรรคหนึ่ง ใหม้กีำรรงัวดัท ำแผนที ่และใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดั
ทอ้งทีป่ระกำศจดัขึน้ทะเบยีนใหร้ำษฎรทรำบมกี ำหนดสำมสบิวนั ประกำศใหปิ้ดในทีเ่ปิดเผย ณ ส ำนกังำน
ทีด่นิ ทีว่่ำกำรอ ำเภอหรอืทีว่่ำกำรกิง่อ ำเภอ ทีท่ ำกำรก ำนนั และในบรเิวณทีด่นินัน้ 

 
/กำรขึน้... 



-๓๔- 
 

กำรจดัขึน้ทะเบยีนตำมวรรคหนึ่ง ใหร้ฐัมนตรปีระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ และใหม้แีผนที่
แนบทำ้ยประกำศดว้ย 

นอกจำกนี้กำรใช้ที่ดนิของรฐัยงัต้องด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙ และมำตรำ ๙ ทว ิมฉิะนัน้ 
จะถอืว่ำเป็นกำรบุกรกุเขำ้ไปในทีด่นิของรฐัซึง่มคีวำมผดิตำมทีก่ฎหมำยบญัญตัไิว้ 
 มำตรำ ๙ ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรเหมอืงแรแ่ละกำรปำ่ไม ้ทีด่นิของรฐันัน้ถ้ำมไิดม้ี
สทิธคิรอบครอง หรอืมไิดร้บัอนุญำตจำกพนกังำนเจำ้หน้ำทีแ่ลว้ หำ้มมใิหบุ้คคลใด 

(๑) เขำ้ไปยดึถอื ครอบครอง รวมตลอดถงึกำรก่นสรำ้งหรอืเผำปำ่ 
(๒)  ท ำดว้ยประกำรใด ใหเ้ป็นกำรท ำลำย หรอืท ำใหเ้สื่อมสภำพทีด่นิ ทีห่นิ ทีก่รวดหรอื 

ทีท่รำยในบรเิวณทีร่ฐัมนตรปีระกำศหวงหำ้มในรำชกจิจำนุเบกษำ หรอื 
(๓) ท ำสิง่หนึ่งสิง่ใดอนัเป็นอนัตรำยแก่ทรพัยำกรในทีด่นิ 
มำตรำ ๙ ทว ิผูร้บัอนุญำตตำมมำตรำ ๙ ตอ้งเสยีค่ำตอบแทนเป็นรำยปีใหแ้ก่องคก์ำร

บรหิำรส่วนจงัหวดั ตำมวธิกีำรและอตัรำทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บญัญตัจิงัหวดั แต่ตอ้งไมเ่กนิอตัรำตำมบญัชทีำ้ย
ประมวลกฎหมำยน้ี 

- ค าสัง่กระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๐๙/๒๕๓๘  เรือ่งแต่งตัง้พนกังำนเจำ้หน้ำทีต่ำมควำม
ในมำตรำ ๙ แห่งประมวลกฎหมำยทีด่นิ โดยอำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ แห่งพระรำชบญัญตัใิหใ้ช้
ประมวลกฎหมำยทีด่นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ และมำตรำ๙ แห่งประมวลกฎหมำยทีด่นิ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
แต่งตัง้ใหผู้ด้ ำรงต ำแหน่งดงัต่อไปนี้ เป็นพนกังำนเจำ้หน้ำทีต่ำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งประมวลกฎหมำยทีด่นิ 
คอื  

๑. อธบิดกีรมทีด่นิ เป็นพนักงำนเจำ้หน้ำทีส่ ำหรบักำรอนุญำตระเบดิและยอ่ยหนิ กำรขดุ
ตกัดนิลกูรงัหรอืหนิผุ ในบรเิวณทีเ่ขำหรอืภเูขำ และปรมิณฑลรอบทีเ่ขำหรอืภเูขำ ๔๐ เมตร ทีร่ฐัมนตรยีงั
มไิดป้ระกำศก ำหนดพืน้ทีน่ัน้ใหเ้ป็นแหล่งหนิปนูหรอืดนิลกูรงั หรอืหนิผุเพื่อกำรก่อสรำ้ง 

๒. ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั เป็นพนกังำนเจำ้หน้ำทีใ่นเขตทอ้งทีจ่งัหวดัส ำหรบักำรอนุญำต ดงันี้ 
   (๑) กำรระเบดิและยอ่ยหนิ กำรขดุตกัดนิลกูรงัหรอืหนิผุ ในบรเิวณทีร่ฐัมนตรไีด้

ประกำศก ำหนดพืน้ทีน่ัน้ เป็นแหล่งหนิปนูหรอืดนิลกูรงั หรอืหนิผุ เพื่อกำรก่อสรำ้ง และในพืน้ทีน่อกเขตเขำ
หรอืภเูขำและปรมิณฑลรอบทีเ่ขำ หรอืภเูขำ ๔๐ เมตร 

   (๒) กำรขดุหรอืดดูทรำย กำรเกบ็หนิลอย กำรท ำสิง่หนึ่งสิง่ใดอนัเป็นอนัตรำยแก่
ทรพัยำกรในทีด่นิ 
   (๓) กำรเขำ้ไปยดึถอื ครอบครอง รวมตลอดถงึกำรก่อสรำ้งหรอืเผำป่ำ 
   (๔) กำรต่ออำยใุบอนุญำต กรณีทีอ่ธบิดกีรมทีด่นิหรอืผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัไดอ้นุญำตไว้ 
 - การใช้ท่ีดินท่ีราชพสัด ุหรือสาธารณสมบติัของแผ่นดินประเภทใช้เพ่ือประโยชน์
ของแผน่ดินโดยเฉพาะ ผูข้อใชจ้ะตอ้งเป็นส่วนรำชกำรเท่ำนัน้ เอกชนจะขอใชไ้ดเ้ฉพำะกรณกีำรเช่ำ หรอื
กำรจดัท ำเป็นสญัญำต่ำงตอบแทนอื่นเท่ำนัน้ ดงักฎกระทรวงการคลงั ว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ปกครอง ดแูล บ ารงุรกัษา ใช้ และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัท่ีราชพสัด ุพ.ศ. ๒๕๔๕ ก ำหนด ดงันี้ 

/ขอ้ ๒... 



-๓๕- 

 ข้อ ๒ “ผู้ขอใช้ที่รำชพสัดุ” หมำยควำมว่ำ กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนของรฐั หรอืองคก์รอื่นของรฐัทีข่อใชท้ีร่ำชพสัดุตำมกฎกระทรวงนี้  
 “ผูใ้ชท้ีร่ำชพสัดุ” หมำยควำมว่ำ กระทรวง ทบวง กรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
หน่วยงำนของรฐั หรอืองค์กรอื่นของรฐัที่เป็นผู้ปกครอง ดูแล หรอืใช้ประโยชน์ในที่รำชพสัดุ และให้
หมำยควำมรวมถงึรฐัวสิำหกจิทีเ่ป็นนิตบิุคคลทีม่สีทิธใิชท้ีร่ำชพสัดุตำมกฎหมำย 
 ขอ้ ๑๔ ผูข้อใชท้ีร่ำชพสัดุทีป่ระสงค์จะขอใชท้ีร่ำชพสัดุเพื่อเป็นประโยชน์ในทำงรำชกำร 
ถำ้ทีร่ำชพสัดุนัน้ตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหำนคร  ใหท้ ำควำมตกลงกบักรมธนำรกัษ์  แต่ถำ้ทีร่ำชพสัดุนัน้ตัง้อยูใ่น 
จงัหวดัอื่นใหข้อใชท้ีร่ำชพสัดุต่อผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั  พรอ้มทัง้แจง้เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรขอใชท้ีร่ำช
พสัดุนัน้  เมือ่ไดร้บัควำมยนิยอมจำกผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัแลว้  ใหท้ ำควำมตกลงกบักรมธนำรกัษ์  และใหเ้ขำ้ 
ใชป้ระโยชน์ในทีร่ำชพสัดุไดเ้มือ่ไดร้บัอนุญำตจำกกรมธนำรกัษ์แลว้ 
 ขอ้ ๒๓ ทีร่ำชพสัดุทีไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ในทำงรำชกำรหรอืทีไ่ม่ไดส้งวนไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์
ในทำงรำชกำร จะน ำมำจดัหำประโยชน์โดยกำรจดัให้เช่ำ หรอืโดยวธิกีำรจดัท ำสญัญำต่ำงตอบแทนอื่น
นอกเหนือจำกกำรจดัใหเ้ช่ำกไ็ด ้
 กำรจดัหำประโยชน์โดยกำรจดัใหเ้ช่ำตำมวรรคหนึ่ง ตอ้งเป็นกำรใหเ้ช่ำในลกัษณะ
ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) กำรใหเ้ช่ำทีด่นิทีผู่เ้ช่ำใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่ำศยั 
 (๒) กำรใหเ้ช่ำทีด่นิทีผู่เ้ช่ำใชป้ระกอบเกษตรกรรม 
 (๓) กำรใหเ้ช่ำทีด่นิเพื่อปลกูสรำ้งอำคำรโดยยกกรรมสทิธิอ์ำคำรทีป่ลกูสรำ้งใหแ้ก่
กระทรวงกำรคลงั 
 (๔) กำรใหเ้ช่ำทีด่นิเพื่อประโยชน์อยำ่งอื่น 
 (๕) กำรใหเ้ช่ำอำคำรซึง่เป็นทีร่ำชพสัดุ 
 ขอ้ ๒๕ ทีร่ำชพสัดุทีก่ระทรวง  ทบวง  กรม หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สงวนไว ้
แต่ยงัไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ในทำงรำชกำร  จะน ำมำจดัหำประโยชน์โดยกำรจดัใหเ้ช่ำหรอืโดยวธิกีำรจดัท ำ
สญัญำต่ำงตอบแทนอื่นนอกเหนือจำกกำรจดัใหเ้ช่ำกไ็ด ้ แต่จะตอ้งเป็นกำรจดัหำปะโยชน์เป็นกำรชัว่ครำว 
 กำรจดัหำประโยชน์โดยกำรจดัใหเ้ช่ำตำมวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นกำรใหเ้ช่ำตำมขอ้ ๒๓ 
(๑)  (๒)  (๔)  และ  (๕)  และจะด ำเนินกำรไดต่้อเมือ่ไดร้บัควำมยนิยอมจำกกระทรวง  ทบวง  กรม หรอื 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดงักล่ำว 
 - หนังสือกรมธนารกัษ์  ท่ี  กค  ๐๔๐๗/ ว ๑๒๑  ลงวนัท่ี  ๑๔  กมุภาพนัธ ์  ๒๕๓๗ 
เร่ือง การขอใช้ท่ีราชพสัด ุ 
 ขอ้ ๓  ถำ้ทีร่ำชพสัดุทีข่อใชม้สี่วนรำชกำรครอบครองใชป้ระโยชน์อยูก่่อน ขอใหส้่วน
รำชกำรทีข่อใชท้ ำควำมตกลงกบัส่วนรำชกำรทีค่รอบครองอยูก่่อน  และเมือ่ไดร้บัควำมยนิยอม  ขอใหส้่ง 
ส ำเนำหนงัสอืยนิยอมของส่วนรำชกำรทีค่รอบครองอยูก่่อน  ไปใหก้รมธนำรกัษ์ดว้ย 
 
                  / นอกจำกนี้… 
 



     - ๓๖ - 
 
 นอกจำกนี้กำรใชท้ีด่นิของรฐั กย็งัมกีำรใชใ้นลกัษณะต่ำง ๆ อกีมำกมำย เช่น กำรใช้
ทีด่นิตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเปลีย่นสภำพทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิ
ส ำหรบัพลเมอืงใชป้ระโยชน์ร่วมกนั จำกกำรใชเ้พื่อสำธำรณประโยชน์อย่ำงหนึ่งเป็นอกีอย่ำงหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ดูดทรำย พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรเกี่ยวกบักำรขออนุญำตให้ด ำเนินกำรขุดลอกแหล่งน ้ำสำธำรณประโยชน์    
ที่ตื้นเขนิ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นตน้ 
 
 
 

*************************************** 
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