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ท่ีดิน
ตามความหมาย

• กฎหมายตา่ง ๆ  

• ความเห็นของผู้ รู้ทางนิติศาสตร์

• ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปได้ว่า   ความหมายของค าวา่ “ที่ดิน” จะมีลกัษณะเป็น
พืน้ดินทัว่ๆ ไป รวมถึงพืน้น ้ำด้วย  นัน้  

จงึยอ่มหมายความถงึ  “อาณาเขต” ในบริเวณทัง้หมดที่เป็น
ราชอาณาจักรของประเทศไทย  และอยู่ภายใต้อธิปไตยของ
ประเทศ



ท่ีดินของรฐั
ลกัษณะ : พจิารณาตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ หรือ
เจตนารมณ์ของกฎหมาย และระเบยีบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอยู่
หลายฉบับ
เช่น *ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

*พระราชบญัญตัิลกัษณะปกครองท้องท่ี พระพทุธศกัราช 2457 

*พระราชบญัญตัิการเดินเรือในน่านน า้ไทย พระพทุธศกัราช 2456

*พระราชบญัญตัิการประมง พ.ศ. 2490 

*พระราชบญัญตัิท่ีราชพสัด ุพ.ศ. 2562

*พระราชบญัญตัิทางหลวง พ.ศ. 2535 



*พระราชบญัญตัิป่าไม้ พ.ศ.2484 
*พระราชบญัญตัิอทุยานแหง่ชาติ พ.ศ. 2504

*พระราชบญัญตัิป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 

*พระราชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535

*พระราชบญัญตัิการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

*พระราชบญัญตัิจดัรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการดแูลรักษาและคุ้มครองปอ้งกนัท่ีดินอนัเป็นสา
ธารณสมบตัิของแผน่ดิน พ.ศ. 2553

*ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการแก้ไขปัญหาการบกุรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2545       

ฯลฯ  

ตามตัวอย่างของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเหล่านี ้จะมีบทบัญญัตหิรือ
ข้อบัญญัตทิี่แสดงให้เหน็ถงึลักษณะ คุณสมบัตแิละประเภทที่ดนิของรัฐ 



สรปุ
ลกัษณะท่ีดินของรัฐตามกฎหมาย คงต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

“ว่ากฎหมายท่ีเก่ียวข้องนัน้ประสงค์จะให้ท่ีดินของรัฐมีคุณสมบัติ หรือ
คุณลักษณะเช่นไร แตกต่างไปจากท่ีดินของรัฐอ่ืนๆ อย่างไร มีการก าหนด
คณุลกัษณะพิเศษและกระบวนการบริหารจัดการท่ีแตกต่างไปจากกฎหมาย
อ่ืนอย่างไร ส าหรับท่ีดินของรัฐตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องก็คงต้องพิจารณาใน
ท านองเดียวกนั (แล้วแตบ่ทนิยามหรือความหมายของแตล่ะบทกฎหมายนัน้ )

แต่ไม่ว่าท่ีดินของรัฐตามกฎหมายอ่ืน หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องจะเป็นเช่น
ไร การพิจารณาคณุลกัษณะของท่ีดินของรัฐควรจะต้องน าคุณลักษณะทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1304 ไปประกอบการพจิารณาด้วย 



ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1304 สาธารณสมบัตขิองแผ่นดนินัน้ รวมทรัพย์สินทุก
ชนิดของแผ่นดนิ ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อ
ประโยชน์ร่วมกัน เช่น

(๑) ที่ดนิรกร้างว่างเปล่า และที่ดนิซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิง้หรือ
กลับมาเป็นของแผ่นดนิโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดนิ

(๒) ทรัพย์สินสาํหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง  
ทางนํา้ ทางหลวง ทะเลสาบ

(๓) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า 
ป้อม และโรงทหาร สาํนักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธ
ยุทธภณัฑ์ ม.6 พรบที่ราชฯ

*[ที่ราชพสัดุปลูกบ้านพกัครู] 



ทรัพย์สินของแผ่นดิน

สาธารณสมบตัิของ
แผน่ดิน

ทรัพย์สินทกุชนิดของ
แผ่นดิน

ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือ
สงวนไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกนั

ทรัพย์สินของแผ่นดิน
ธรรมดา

ทรัพย์สนิของแผ่นดนิท่ีไม่ได้ใช้
เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือ

สงวนไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกนั



สาธารณสมบติัของแผน่ดิน

องค์ประกอบหรือลกัษณะส าคญั  

1. ต้องเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน     

2. ต้องใช้เพื่อ

- สาธารณประโยชน์  (ม.1304 (....) เช่น สถานที่ราชการ , ... )

- สงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกนั (ม.1304 (....) เช่น  ที่ชายตลิ่ง , 
ทางน า้ , ....)  ปปช. ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนัโดยตรง



พรบ ที่ราชพสัดุ พ.ศ. 2562

มาตรา 6 ที่ราชพัสดุ ได้แก่

1. อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดนิทุกชนิด

ม. 139 ปพพ = ที่ดนิ , ทรัพย์ตดิกับ/ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดนิ,ทรัพยสิทธิ

2. ที่ดนิสงวน/หวงห้าม ไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ

3.ที่ดนิสงวน/หวงห้าม ไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการตาม
กฎหมาย

* ก าแพงเมือง , คเูมือง 



พรบ ที่ราชพสัดุ พ.ศ. 2562
มาตรา 7 อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เป็นที่ราชพัสดุ

1. ที่ดนิรกร้างว่างเปล่า และที่ดนิซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิง้หรือ
กลับมาเป็นของแผ่นดนิโดยประการอื่นตามกฎหมาย(ม.1304 (1)) แต่
ไม่รวมถงึ ทีด่นิรกร้างว่างเปล่าทีส่งวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะหรือเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการตามกฎหมาย

2. อสังหาริมทรัพย์อันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิสาํหรับพลเมือง
ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน *ม.1304 (2)

3. อสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิตบุิคคลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้  

ฯลฯ



ม. 1304 (1)

“ ท่ีดนิรกร้างวา่งเปลา่ และท่ีดนิซึง่มีผู้ เวนคืนหรือทอดทิง้หรือกลบัมาเป็น
ของแผ่นดินโดยประการอ่ืน”
1. ท่ีรกร้างวา่งเปลา่  คือ ท่ีดินซึง่เอกชนยงัไมเ่คยมีกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครอง

โดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อน  อาจแยกได้ ๒ ประเภท ดงันี ้

(1) ท่ีดินรกร้างวา่งเปลา่ท่ีมีการสงวนหวงห้ามไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
หรือเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ที่เขา ภเูขา ปริมณฑลเขา ภเูขา 40 เมตร เป็นต้น

(2) ท่ีดินรกร้างวา่งเปลา่ท่ีเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา ซึ่งที่ดิน
ประเภทนี ้บคุคลอาจได้มาตามกฎหมายท่ีดิน หรือตามนยัมาตรา 1334 แหง่ประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ 



ม. 1304 (1)
2. ที่ดนิซึ่งมีผู้เวนคืนตามกฎหมายที่ดนิ

คือ เวนคืนโดยสมคัรใจ ตาม ม.5 ป.ที่ดิน “ย่ืนค าขอต่อพนกังานเจ้าหน้าที”่ ม.77
ถือวา่ผู้ เวนคืนได้สละเจตนาครอบครอง หรือแสดงเจตนาไมย่ดึถือทรัพย์สินต่อไป 
การครอบครองย่อมสิน้สดุลงตามนยัมาตรา 1377 ป.พ.พ.

3. ที่ดนิที่มีผู้ทอดทิง้ตามกฎหมายที่ดนิ  ม. 6 ป.ที่ดิน 
เง่ือนไข : บคุคลใดทอดทิง้ไมท่ าประโยชน์ในท่ีดินหรือปลอ่ยให้เป็นที่รกร้างวา่งเปลา่ 
เกินก าหนดเวลาตอ่ตอ่ไปนี ้

ก. ส าหรับที่ดินมีโฉนดที่ดิน  เกิน 10 ปี ติดตอ่กนั
ข. ส าหรับที่ดินมีหนงัสือรับรองการท าประโยชน์เกิน 5 ปี ติดตอ่กนั

• เมื่อครบเง่ือนไข ถือวา่เจ้าของที่ดินเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิง้
หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างฯ แตท่ี่ดินยงัไม่ตกเป็นของรัฐ จนกว่าอธิบดีกรมท่ีดิน
จะได้ย่ืนค าขอตอ่ศาล และศาลมีค าสัง่เพิกถอนหนงัสือแสดงสิทธิในที่ดินดงักลา่ว 
ประโยชน์หรือปลอ่ยให้เป็นทีร่กร้างวา่งเปลา่ให้ตกเป็นของรัฐ พ.ศ.2522) (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการด าเนินการเก่ียวกบัที่ดินที่ถกูทอดทิง้ ไม่ท า



ค าถาม
ก.  ทอดทิง้ไมท่ าระโยชน์ในที่ดินท่ีมีหลกัฐาน ใบจอง  12 ปี  และทอดทิง้ท่ีดินมี
หลกัฐานโฉนดท่ีดิน  5 ปี  ตอ่มา ก. ขายท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดินให้ ข. และ ข. ทอดทิง้
ไมท่ าประโยชน์ ต่อมาอีก 6 ปี  ถามวา่ ท่ีดินทัง้สองแปลงเข้าเง่ือนไข ตาม ม. 6 
หรือไม ่ 



ม. 1304 (1)
4. ที่ดนิซึ่งกลับมาเป็นของแผ่นดนิโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดนิ

ตวัอยา่งเช่น  

* ในกรณีนี ้ถ้าผู้ขอจบัจองไมป่ฏิบตัิตามพ.ร.บ. ให้ใช้ ป.ท่ีดิน มาตรา 7  (ไมย่ื่นขอ
ค ารับรองวา่ได้ท าประโยชน์ตอ่นายอ าเภอภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด) ให้ถือวา่ 
ท่ีดินนัน้ปลอดจากการจบัจอง คือท าให้ท่ีดินกลบัมาเป็นท่ีรกร้างวา่งเปลา่ ตาม 
มาตรา 1304 (1) ได้อีก

*กรณีผู้วา่ฯ อนมุตัิให้ออกโฉนดท่ีดินให้แก่บคุคล ตามหลกัเกณฑ์ใน ป.ท่ีดิน 
มาตรา 58 ทวิ วรรค 4 ได้เพียง 50 ไร่ ในท่ีดินท่ีเขามีอยู ่80 ไร่ ท่ีดิน 30 ไร่ นี ้ก็จะ
กลบัมาเป็นของรัฐประเภทท่ีรกร้างวา่งเปลา่ได้

* กรณีท่ีอธิบดีกรมท่ีดินใช้อ านาจขายหรือให้เช่าซือ้ท่ีดินบางประเภท แล้วมีการไม่
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขในสญัญา ซือ้ขาย หรือสญัญาเช่าซือ้แล้ว อธิบดีเรียกท่ีดินคืน



ม. 1304 (2)
“ทรัพย์สินสาํหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางนํา้ 
ทางหลวง ทะเลสาบ”
(นิยมเรียกวา่  “ท่ีสาธารณประโยชน์”)  เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินท่ีสงวนไว้เพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกนั   แตเ่น่ืองจากมีกฎหมายาและระเบียบท่ีเก่ียวข้องหลายฉบบั จงึมีการ
เรียกช่ือแตกต่างกนัออกไป  เช่น  

-ป่าช้าสาธารณประโยชน์

-ทุง่เลีย้งสตัว์สาธารณประโยชน์

-แมน่ า้  , ล าคลอง , ห้วย , หนอง , คลอง . บงึ , ล าน า้ , ล าเมือง , ล าราง
สาธารณประโยชน์ เป็นต้น 

ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในลกัษณะของท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผน่ดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกนั  จงึควรศกึษาท าความเข้าใจเก่ียวกบั การเกิดขึน้ และการสิน้
ไปของที่ดินดงักลา่ว   



การเกิดของท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินส าหรบัพลเมือง
ใช้ร่วมกนั (มี 4 กรณี) 

1.เกิดขึน้โดย
สภาพธรรมชาติ

2. เกิดจากการใช้
ประโยชน์ร่วมกนัของ

ประชาชน

3. เกิดขึน้โดยผล
ของนิตกิรรม

-ป่าช้าสาธารณประโยชน์
--ทุ่งเลีย้งสัตว์
-ทางสาธารณประโยชน์
-แม่นํา้ ลาํคลอง ห้วย
หนอง บงึ 
-ลาํนํา้ ลาํราง ลาํเหมือง 
เป็นต้น

ได้แก่ ม. 1304 (1)  หาก 
ปปช เข้าใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เช่น นําสัตว์ไปเลีย้ง 
, เผาศพ , ลายกีฬา ฯลฯ  
ต้องปรากฏว่าใช้ร่วมกันจริง 
หรือที่ดนิเอกชน เช่น การ
อุทศิ/สละการครอบครอง  
แต่ 1304 (3) ไม่อาจ
กลายเป็น 1304 (2) 
เพราะสงวนหวงห้ามไว้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ

-ซือ้ขาย แลกเปล่ียน (จด
ทะเบียน)
-แต่กรณีการยกให้/อุทศิ  
(ไม่ต้องจดทะเบียนก็มีผล 
เพียงแสดงเจตนาสละการ
ครอบครองโดยชัดแจ้ง
หรือโดยปริยาย



การอุทศิ  

1. อุทศิโดยตรง  คือ เอกชนเจ้าของท่ีดินแสดงเจตนาอทุิศท่ีดินให้แก่รัฐ เพื่อให้
รัฐน าไปใช้เป็นสาธารณสมบตัิของแผน่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกนัโดยชดั
แจ้ง เช่น น าโฉนดท่ีดิน/หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ไปยื่นจดทะเบียน 
“โอนเป็นท่ีสาธารณประโยชน์” หรืออาจสง่มอบหนงัสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ให้แก่ทางราชการโดยให้ทางราชการไปด าเนินการเอง หรือท าหนงัสือยกให้
หรือให้ถ้อยค าตอ่เจ้าหน้าท่ีไว้ก็ได้

2. อุทศิโดยปริยาย ไมไ่ด้แสดงเจตนาออกมาโดยชดัแจ้ง แตป่ลอ่ยให้
ประชาชนทัว่ไปสญัจรไปมาบนท่ีดินของตนโดยไมส่งวนสทิธิ

*การอทุิศ/บริจาคให้เป็นท่ีราชพสัด ุหากไมน่ าไปใช้ประโยชน์ภายในเวลาท่ีผู้อทุิศ/
บริจาคก าหนดไว้ หรือไมใ่ช้ภายใน 5 ปี นบัแตว่นัท่ีอทุิศ/บริจาค  ให้ผู้อทุิศ/
บริจาคหรือทายาท มีสิทธิขอคืนท่ีดินนัน้ได้ ม.32 พรบ.ท่ีราชพสัด ุ
พ.ศ.2562



4.เกิดขึน้โดยผล
ของกฎหมาย

การท่ีหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ ได้ประกาศก าหนดเขตหวงห้ามที่ดนิรกร้าง
ว่างเปล่าไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ ของทางราชการ หรือเพื่อให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เช่น สงวนหวงห้ามไว้ส าหรับใช้ในราชการทหาร กระทรวง ทบวง 
กรม ตา่งๆ หรือสงวนไว้เป็นทุง่หญ้าส าหรับเลีย้งสตัว์ 
การสงวนหวงห้ามจะมีได้ 2 กรณี คือ 
(1) กรณีท่ีไมมี่กฎหมายบญัญตัิไว้โดยตรงแตฝ่่ายปกครองใช้อ านาจหน้าท่ีทัว่ไปใน

การปฏิบตัิราชการสงวนหวงห้าม และ
(2) กรณีท่ีมีกฎหมายบญัญตัิให้อ านาจหน้าท่ีแก่ฝ่ายปกครองในการสงวนหวงห้ามไว้

โดยตรง



การสงวน/หวงห้าม (ท่ีรกร้าง)

8 เม.ย. 2479 30 พ.ย. 2497

ไมมี ก.ม ให้อาํนาจไว้
มี ก.ม ให้อาํนาจไว้

ใช้อาํนาจทั่วไป

มีพรบ ลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. 2457 ใช้แล้ว  
แต่ ให้....มีอาํนาจดูแลรักษา
เท่านัน้ แต่เพื่อการสงวน
หวงห้ามจงึเข้าใจได้ว่า......  
มีอาํนาจออกประกาศสงวน
ได้ด้วย  นอกจากนีย้ังมี......
สามารถประกาศสงวนหวง
ห้ามได้ด้วย 

พรบ.ว่าด้วยการสงวน
หวงห้ามที่รกร้างว่าง
เปล่า ฯ พ.ศ. 2478

การสงวนหวงห้าม
ออกเป็น
“พระราชกฤษฎีกา” 
เฉพาะ ม. 1304 
(1) นัน้ สว่น (2) (3) 
โดยสภาพใช้เพ่ือ
สาธารณประโยชน์อยู่

แล้ว

3 มี.ค. 2515

ประมวลกฎหายที่ดนิ
(1 ธค 2497)

ม. 4 พรบให้ใช้ป.ที่ดนิ ให้ยกเลิก พรบ
สงวนหวงห้าม ฯ พ.ศ2478 แต่ที่ดนิที่
สงวนไว้แต่และยังไม่มีการถอนการหวงห้าม 
ก็ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่  ตามม.10

ม. 20 (4) (เดมิ)
เป็นอาํนาจของ
คณะกรรมการจัด
ที่ดนิแห่งชาติ

ม. 20 (4) (ล่าสุด)
เป็นอาํนาจของ
คณะกรรมการจัด
ที่ดนิแห่งชาติ

ประมวลกฎหายที่ดนิ
แก้ไขโดยประกาศ
คณะปฏวัิต ิฉ. 96



ตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2480 ได้มีประกาศของนายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ดให้
สงวนท่ีดินรกร้างวา่งเปลา่ในบริเวณท้องท่ีใดท้องท่ีหนึง่ในอ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ดให้เป็นที่สาธารณะประจาํหมู่บ้านสาํหรับให้ประชาชนใช้
เลีย้งสัตว์ แตป่รากฏวา่ราษฎรไม่เคยไปใช้ประโยชน์ในท่ีดินเลย ตอ่มามี
ราษฎรบกุรุกเข้าไปท าประโยชน์อ้างวา่เป็นท่ีดินของตน ซึง่ได้ครอบครอง
ท าประโยชน์มาเป็นเวลาเกือบ 50 ปี

ถามวา่  :  1. ท่ีดินดงักลา่วนายอ าเภอประกาศหวงห้ามไว้ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่

2. ท่ีดินดงักลา่วเป็นสาธารณสมบตัิของแผน่ดนิหรือไม่ 



ม. 1304 (3)
“ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อม
และโรงทหาร สาํนักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภณัฑ์”
ได้แก่ ที่ดนิที่ตัง้สถานที่ราชการต่างๆ หรือที่เรียกว่าที่ราชพัสดุ แต่ใช่ว่าที่ดนิอัน
เป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิสาํหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ
จะเป็นที่ราชพัสดุไปเสียทัง้หมดไม่ คงต้องพจิารณาจากบทบัญญัติมาตรา 6
แห่ง และข้อยกเว้นของการเป็นที่ราชพัสดุ ในมาตรา 7 พระราชบัญญัตทิี่ราช
พัสดุ พ.ศ. 2562 ประกอบ



การเกดิขึน้/การได้มาซึ่งที่ดนิอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดินสาํหรับใช้
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ และที่ราชพัสดุ มีหลายทาง เช่น

1. การประกาศสงวนหวงห้ามไว้ใช้ในราชการ โดยกระทรวงทบวงกรมตา่ง

(เดิมตามความเห็นกฤษฎีกา จะเป็นท่ีราชพสัดหุน่วยงานรัฐนัน้ต้องเข้าใช้ประโยชน์ด้วย แต่ตาม ม.6 พรบ.ท่ีราชพสัด ุ

2562 อาจส่งผลต่อแนววินิจฉยัดงักล่าว)

2. ตกเป็นของรัฐเน่ืองจากค้างช าระภาษีอากร โดยถกูยดึท่ีดินมาช าระแทน

3. โดยการเวนคืน เช่น กรมชลประทานเวนคืนท่ีดินเพ่ือประโยชน์การชลประทาน

4. โดยผลของกฎหมาย เช่น ม.1758 ปพพ กรณีไมมี่ทายาทโดยธรรม/ไมมี่ผู้ รับ
พินยักรรม/ไมมี่การตัง้มลูนิธิตามพินยักรรมไว้ ให้มรดกตกแก่แผ่นดิน 
(กระทรวงการคลงั) หรือท่ีงอกตอ่เน่ืองจากท่ีราชพสัดุ

5. กฎหมายพิเศษ เช่น ตกเป็นของแผน่ดินตาม พรบ.ประกอบ รธน.วา่ด้วยการ
ปราบปรามและปอ้งกนัการทจุริต พ.ศ. 2542, พรบ.ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542



6. รัฐบาลซือ้ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (ดใูน ม.7 พรบที่ราชพสัด ุพ.ศ. 2562 จะไม่เป็นท่ี
ราชพสัด ุถ้าไม่ได้ซือ้ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน) 

7. เอกชนยกให้รัฐบาล (คล้ายการอทิุศให้เป็นท่ีดินสาธารณประโยชน์) เช่น ยกให้เพ่ือใช้เป็น
สถานท่ีตัง้โรงเรียน , โรงพยาบาล . สถานีอนามยั เป็นต้น 

- อาจยกให้รัฐบาลโดยตรง หรือยกให้ กระทรวง/ทบวง/กรมโดยตรง ซึง่จะต้องน าขึน้
ทะเบียนท่ีราชพสัดตุ่อไป

8. โบราณสถาน ก าแพงเมือง คเูมือง 

ที่ดนิที่น่าสนใจ คือ ท่ีรกร้างวา่งเปลา่ท่ีมีการสงวนหวงห้าม จะแตกตา่งจากท่ีดินรกร้างวา่ง
เปลา่ตามปกติ 



การเกดิขึน้หรือการได้มาซึ่งที่ดนิอันเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสาํหรับใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ และที่ราชพสัดุ มีหลายทาง แตท่ี่น่าสนใจ คือ 

*การประกาศสงวนหวงห้ามเพื่อไว้ใช้ในราชการ โดยกระทรวง ทบวง 
กรมตา่งๆ ประกาศสงวนหวงห้ามไว้ใช้ในราชการ *
Ex พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามท่ีดินในท้องที่อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ อ าเภอวงัขนาย 
อ าเภอบ้านทวน และอ าเภอวงักะ จงัหวดักาญจนบรีุ พ.ศ. 2481 นัน้ ได้ก าหนดเหตผุลของการ
หวงห้ามไว้ในค าปรารภแห่งพระราชกฤษฎีกาฉบบันีว้่า เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร และ
เม่ือได้ก าหนดเขตหวงห้ามท่ีดินแปลงนีไ้ว้ตามพระราชกฤษฎีกาดงักลา่วแล้วปรากฏว่า ทาง
ราชการทหารได้ปกครองดูแลและเข้าใช้ประโยชน์ในทีด่นิดังกล่าวในราชการทหารตลอด
มา ท่ีดินดงักลา่วจึงมิใช่ท่ีรกร้างวา่งเปลา่ซึง่บคุคลอาจได้มาซึง่กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน แต่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินส าหรับใช้
เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และเป็นท่ีราชพสัดตุามมาตรา 4 (เดิม) แห่งพระราชบญัญตัิท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2518 
(เดิม)

* ด ูม. 6 พรบ.ท่ีราชพสัด ุพ.ศ.2562 



ตัวอย่างที่ 1 ข้อเท็จจริงปรากฏวา่  มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามท่ีดินในท้องที่
อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ อ าเภอวงัขนาย อ าเภอบ้านทวน และอ าเภอวงักะ จงัหวดักาญจนบรีุ 
พ.ศ. 2481 ได้ก าหนดเหตผุลของการหวงห้ามไว้ในค าปรารภแห่งพระราชกฤษฎีกาฉบบันีว้่า 
“เพ่ือประโยชน์ในราชการทหาร” และเม่ือได้ก าหนดเขตหวงห้ามท่ีดินแปลงนีไ้ว้ตามพระราช
กฤษฎีกาดงักลา่วแล้วปรากฏว่า ทางราชการทหารได้ปกครองดแูลและเข้าใช้ประโยชน์ใน
ที่ดนิดังกล่าวในราชการทหารตลอดมา 

ถาม :  1. ท่ีดินดงักลา่วมีการสงวนหวงห้ามชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

2. ท่ีดินดงักลา่วตกเป็นท่ีรกร้างวา่งเปล่าหรือเป็นท่ีราชพสัดุ

ตัวอย่างที่ 2 ท่ีรกร้างวา่งเปลา่ท่ีได้สงวนหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ในทางราชการจ านวน 100 
ไร่ แตท่างราชการเข้าใช้ประโยชน์เพียง 60 ไร่ ท่ีเหลือ 40 ไร่ ไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์

ถามข้อใดถูกต้อง   1. เป็นท่ีราชพสัด ุ60 ไร่ สว่น 40 ไร่  เป็นท่ีสาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกนั

2. เป็นท่ีราชพสัด ุ60 ไร่ สว่น 40 ไร่ เป็นท่ีรกร้างฯเช่นเดิม

3. เป็นท่ีราชพสัดทุัง้ 100 ไร่ เพราะสงวนหวงห้ามไว้แล้ว

4. ผิดทกุข้อ 

(ตามตัวอย่างเป็นแนววินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ปัจจุบันเม่ือมีการ พรบ.ที่
ราชพสัดุ พ.ศ. 2562 ม.6 , ม.7 บังคับใช้การพจิารณาอาจเปล่ียนไป)



การดแูลรกัษาและคุ้มครองป้องกนั
ที่ดนิอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ

ม. 122 พรบลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 
“นายอาํเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษา ฯ พ.ศ. 2553
ขอบเขตบรรยาย
1. หน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน ตามกฎหมาย
2. การคุ้มครองป้องกัน ตามระเบียบ/กฎหมาย 
3. การจัดทาํทะเบียนที่สาธารณประโยชน์
4. การออกหนังสือสาํคัญสําหรับที่หลวง



มาตรา 122 แห่งพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี

พระพทุธศกัราช 2457 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั

ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551

(บงัคบัใช ้เมษายน 2551)

“นายอ าเภอมีหนา้ที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในการดแูลรักษาและคุม้ครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินที่ประชาชนใช ้ประ โยชน์ร่ วมกัน  และสิ่ ง ซ่ึ ง เ ป็น

สาธารณประโยชนอ่ื์นในเขตอ าเภอ”



ลักษณะที่ดนิ

ข้อ ๕ ท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผน่ดนิส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกนัท่ี
อยูใ่นบงัคบัของระเบียบนี ้หมายถึง ท่ีดินส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกนั ไม่ว่าเป็นโดยสภาพธรรมชาตโิดยการใช้ร่วมกนัของประชาชน 
โดยทางนิตกิรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า 
ทางบก ทางนํา้ สวนสาธารณะ ที่เลีย้งสัตว์ และที่สาธารณะ
ประจาํตาํบลหรือหมู่บ้าน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดแูลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดนิอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิสาํหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 

พ.ศ. ๒๕๕๓



ลักษณะที่ดนิ

ข้อ ๖ อ านาจหน้าท่ีในการดแูลรักษาและคุ้มครองปอ้งกนัท่ีดินตามข้อ ๕ 
ให้เป็นอาํนาจหน้าที่ของนายอาํเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายวา่ด้วยลกัษณะปกครองท้องท่ี

ในกรณีมีข้อพิพาทหรือคดีเก่ียวกบัท่ีดินตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการระงบัข้อพิพาทหรือร้องทกุข์
กลา่วโทษภายในสามสบิวนั นบัแตรู้่เหตแุห่งข้อพิพาทหรือคดีนัน้ เว้นแต่
คดีจะขาดอายคุวามให้ร้องทกุข์กลา่วโทษโดยทนัที

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดแูลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดนิอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิสาํหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 

พ.ศ. ๒๕๕๓



ลักษณะที่ดนิ

ข้อ ๗ นายอ าเภอและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไม่มีอาํนาจใช้ หรือ
ยนิยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดนิอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ
สาํหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่
ราชการจงัหวดัและปฏิบตัิตามประมวลกฎหมายท่ีดิน กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง และระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดแูลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดนิอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิสาํหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 

พ.ศ. ๒๕๕๓



การดแูล รกัษา ท่ีราชพสัดุ
อาํนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา 20 พรบที่ราชพสัดุ พ.ศ. 2562

1. ดูแล และบาํรุงรักษาที่ราชพสัดุให้คงสภาพที่เหมาะสม แก่การใช้ประโยชน์อยู่
เสมอและระมัดระวังมใิห้เกดิการบุกรุกหรือความเสียหายใด ๆ

2. จัดทาํรายงานเก่ียวกับการปกครอง ดูแลรักษาและใช้ที่ราชพสัดุ

การเรียกคืนที่ราชพสัดุจากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

1. เลิกใช้ที่ราชพสัดุ

2. ครอบครองที่ราชพสัดุโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. ไม่ปฏบิัตติามมาตรา ๒๐ 

4. ไม่ใช้ที่ราชพสัดุในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทาํความตกลงกับกรมธนารักษ์ 

คาํถาม ที่ราชพสัดุใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิ ..................

และใครมีหน้าที่ ปกครอง ดูแล บาํรุงรักษา................



มาตรา 8 ป.ที่ดนิ  “บรรดาที่ดนิทัง้หลายอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ
หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดนินัน้ ถ้าไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้
อธิบดีกรมที่ดนิมีอาํนาจหน้าที่ดูแลรักษาและดาํเนินการคุ้มครองป้องกันได้
ตามสมควรแก่กรณี อาํนาจหน้าที่ดังกล่าวนี ้รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวง
การเมืองอ่ืนเป็นผู้ใช้กไ็ด้”

ข้อสังเกต    ปัจจุบันได้มีกฎหมายเฉพาะก าหนดอ านาจหน้าที่ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ อ่ืนเป็นผู้ดูแลรักษาที่ดนิอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิเกือบ
หมดแล้ว  ปัจจุบันกรมที่ดนิไม่มีอาํนาจหน้าที่หรือภารกจิหลักในการ
คุ้มครองป้องกันที่ดนิของรัฐตามกฎหมาย คงมีเพียงหน้าที่หรือภารกจิ
สนับสนุนการคุ้มครองป้องกัน  รวมถงึการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดนิของ
รัฐ ประเภทที่ดนิอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิสาํหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน หรือที่สาธารณประโยชน์เท่านัน้



ค าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที่ 505/2552 ลงวนัท่ี 20 พ.ย. 2552

“...อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหอ้งค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีอ านาจดแูลรักษาและด าเนินการคุม้ครองป้องกันที่ดินอันเป็นสา

ธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพยส์ินของแผ่นดินท่ีไม่มีกฎหมายก าหนด

ไวเ้ป็นอย่างอื่น ดงันี้

1. กรงุเทพมหานคร ภายในเขตกรงุเทพมหานคร

2. เมอืงพทัยา ภายในเขตเมอืงพทัยา

3. เทศบาล ภายในเขตเทศบาล นัน้

4. องคก์ารบริหารส่วนต าบล ภายใน เขตองค์การบ ริหาร

ส่วนต าบล นัน้

ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุนองค์ก ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินตาม (2)(3)และ(4)



ที่ดนิรกร้างว่างเปล่า 

- เช่น เขา ภเูขา ฯ (ค าส่ัง รมต มท. ที่ 505/2552 ลงวันที่  20 พ.ย. 2552 ) 

กรณีเช่น การรังวัดสอบเขต “เขาพทัยา” ตัง้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพทัยา ใครระวัง         
ชีแ้นวเขต

-ส.ป.ก. มีอ านาจหน้าท่ีดแูลรักษาและคุ้มครองปอ้งกนั ท่ีดินรกร้างวา่งเปลา่ หรือท่ีดินซึง่มีผู้
เวนคืนหรือทอดทิง้หรือกลบัมาเป็นของแผ่นดินโดย ประการอ่ืนตามประมวลกฎหมายท่ีดินและ
ท่ีดินนัน้อยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ในเขตปฏรูิปที่ดนิเพื่อนํามาใช้ในการ
ปฏรูิปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม

-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอ านาจหน้าท่ีดแูลรักษาและคุ้มครองปอ้งกนั ท่ีดินรกร้างวา่ง
เปลา่ หรือท่ีดินซึง่มีผู้ เวนคืนหรือทอดทิง้หรือกลบัมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืน ตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ในเขตโครงการจัดรูปที่ดนิเพื่อใช้ในการจัดรูปที่ดนิ



หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดแูลรกัษาและคุ้มครองป้องกนั
ท่ีสาธารณสมบติัของแผน่ดินส าหรบัพลเมืองใช้ร่วมกนั

1) กระทรวงมหาดไทย

2) กรมการปกครอง

3) กรมที่ดนิ

(4) จังหวัด

5) นายอาํเภอ

6) องค์การบริหารส่วนตาํบล  (อบต.)

7) เทศบาล

8) เมืองพัทยา

9) กรุงเทพมหานคร



หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นผูด้แูลรกัษา (กรณีเฉพาะ) 

๑. ท่ีราชพสัด ุ ผู้ มีอ านาจ ดแูลรักษา คือ .........................

๒. แมน่ า้ ล าคลอง ทะเลสาบ และทะเลภายในน่านน า้ไทย ผู้ มีอ านาจฯ คือ .......

๓. ท่ีดินของการรถไฟ  ผู้ มีอ านาจ คือ.......................

๔. ท่ีศาลเจ้า  ผู้ มีอ านาจ คือ ...................

น่าสน ! ท่ีดินใต้ทะเล เป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินประเภทใด ถ้าถมทะเลจน
พ้นจากการเป็นทางน า้ ผู้อ านาจดแูลรักษา คือ................

การน าชีแ้นวเขตของที่ราชพสัด ุผู้ใช้ท่ีราชพสัดรุ่วมกนักบัส านกังานธนารักษ์พืน้ท่ี



อ านาจหน้าท่ีในการคุ้มครองป้องกนั
ตามระเบียบ ฯ พ.ศ. 2553

โดยสรุป

1. ลักษณะที่ดนิ  : ที่สาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิสาํหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2. อาํนาจหน้าที่ : นายอาํเภอร่วมกัน อปท. ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน

3. การใช้ประโยชน์ : ไม่มีอาํนาจใช้หรือยนิยอมให้บุคคลอื่นใช้ การจะใช้ประโยชน์
ต้องดาํเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ระเบยีบกฎหมายที่เก่ียวข้อง

4. การจัดทาํทะเบยีน : ให้ทาํทะเบยีนที่สาธารณประโยชน์ 4 ชุด เกบ็ไว้ที่อาํเภอ 
สนง.ที่ดนิ อปท. และกรมที่ดนิ กรณีไม่มี นสล. ให้ยื่นคาํขอออก นสล. โดยให้
สาํนักงานที่ดนิสนับสนุนการข้อมูล และการรังวัดทาํแผนที่  กรณีออก นสล. แล้ว 
แต่ทะเบยีนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้จพด.แก้ไขรายงานให้ถกูต้องครบถ้วน

5. การตรวจสอบข้อเทจ็จริง : ให้นายอาํเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน
ดาํเนินการ โดยมีสาํนักงานที่ดนิจังหวัดและสาขา เป็นผู้สนับสนุน

6. ค่าใช้จ่าย : ให้ใช้งบประมาณของอปท.ในการดาํเนินการ เช่น การออก นสล. การ
ดาํเนินคดี การรังวัด การจัดทาํ/ตรวจสอบทะเบียน รวมทัง้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 



สาเหตกุารการบกุรกุ

1. สภาพที่ดนิสาธารณประโยชน์

- หลกัฐานไมช่ดัเจน

- แนวเขตไมช่ดัเจน

- สิ่งกอ่สรา้งแนวเขตไมค่งทนถาวร

- ไมม่หีลกัฐาน ไมม่แีนวเขต



2. เจา้หนา้ที่ผ ูม้อี านาจดแูลรกัษา

- มอีตัราก าลงันอ้ย

- ปลอ่ยปละละเลย

- น าชีแ้นวเขตไมไ่ด ้

- ขาดงบประมาณ

- ขาดความเขา้ใจระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง



3. นโยบายของรฐั

- ไมช่ดัเจน

- ไมแ่นน่อน

- ไมเ่ด็ดขาด/จริงจงั

- ไมเ่ป็นธรรม



4. ราษฎรผูบ้กุรกุ

- ประชากรเพิ่มขึน้

- ขาดจิตส านกั/เอาเปรียบ

- ขาดความเกรงกลวักฎหมาย

- มผีูใ้หก้ารชว่ยเหลือสนบัสนนุ



แนวทางแกไ้ขปัญหาการบกุรกุ

1. แกไ้ขสภาพที่ดนิ

- ใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณจัดท าหลักฐานแนว

เขตใหม้ัน่คง ถาวร ชดัเจน เชน่ ท ารัว้ ถนน ปลกูไมยื้นตน้

- เร่งรดัเจา้หนา้ท่ีด าเนนิการจดัท าหลกัฐานแนวเขต 

เชน่ การรงัวดัออกหนงัสือส าคญัส าหรบัที่หลวง



2. แกไ้ขเจา้หนา้ที่ผ ูด้แูลรกัษา

- สนบัสนนุบคุลากรรบัผดิชอบโดยตรง

- อบรม พฒันา เจา้หนา้ที่

- จดัท าคูม่อืแนวทางปฏิบตัิ

- จดัใหม้แีผนประชาสมัพนัธเ์พื่อรณรงคใ์น

การอนรุกัษท์ี่ดนิของรฐั



3. แกไ้ขนโยบายรฐั

- ตอ้งมคีวามชดัเจน/แนน่อน

- เด็ดขาด/จริงจงั

- ตอ้งด าเนนิการโดยเสมอภาคใหค้วามเป็น

ธรรม



4. แกไ้ขตวัราษฎร

4.1 ประชาสัมพันธใ์หเ้ห็นความส าคัญของที่ดิน

ของรฐั และการอนรุกัษไ์วใ้หอ้นชุนร ุ่นหลงั

4.2 ปิดประกาศใหป้ระชาชนทราบถึงการเป็น

ที่ดนิของรฐั

4.3 ใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการดแูลรกัษา

4.4 ใหท้ราบว่าผูฝ่้าฝืนมโีทษอาญา



กรณีไม่สามารถช้ีแนวเขตท่ีสาธารณประโยชนไ์ด้

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเพื่อหาแนวเขต

โดยพิจารณาจาก

1) พยานเอกสาร

2) พยานบคุคล

3) ตรวจสอบสภาพที่ดนิ



การด าเนินการกรณีมีการบกุรกุท่ีดินของรฐั

1. หลกันติศิาสตร ์(ด าเนนิคดีกบัผูบ้กุรกุ)

2. หลกัรฐัศาสตร ์(ด าเนนิการอยา่งอื่น)



การด าเนินคดีกบัผ ูบ้กุรกุท่ีดินของรฐั

หลัก จะต้องรวบรวมพยานหลกัฐานและให้ได้ข้อเท็จจริงวา่เป็นท่ีดิน
พิพาทเป็นท่ีดินสาธารณประโยชน์ก่อน

1. กรณีบกุรุกก่อนปี พ.ศ. 2515 (ปว.ฉบบั 96 พ.ศ. 2515) มีความผิด
ตาม ม.9 และ ม.108 ป.ท่ีดิน ต้องแจ้งและมีค าสัง่ให้ผู้บกุรุกออกจากท่ีดิน
ของรัฐก่อน

2. กรณีบุกรุกหลงัปี พ.ศ. 2515 มีความผิดตาม ม.9 และ ม.108 ทวิ
ป.ท่ีดิน ไมต้่องแจ้งให้ผู้บกุรุกออกจากท่ีดินของรัฐก่อน



กระบวนการพิสจูนสิ์ทธ์ิ

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (กบร.) ก าหนด
หลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1.  ผู้ ฝ่ า ฝืน มีพยานหลักฐานท่ีครอบครองมาก่อนเ ป็น ท่ีดิ น
ของรัฐหรือไม่ โดยพิจารณาจาก

1.1) เอกสารราชการท าขึน้ และลงวนัท่ีก่อนเป็นท่ีดินของรัฐ หรือ
1.2) ลงวนัท่ีหลงั แต่ก่อน ป.ท่ีดิน และมีข้อความว่าได้มาก่อนเป็น

ท่ีดินของรัฐ
1.3) พยานหลกัฐานอ่ืน ว่าครอบครองก่อนเป็นท่ีดินของรัฐ จะต้อง

มีการอา่นภาพถ่ายทางอากาศด้วย



2. ถ้าครอบครองภายหลัง ให้แจ้งผู้ ฝ่าฝืน 30 วัน แล้ว
ด าเนินการตามกฎหมาย

3. ถ้าครอบครองก่อน ให้แจ้งผู้ ฝ่าฝืน 30 วนั แจ้งหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องด าเนินการ



การด าเนินการกบัผ ูบ้กุรกุโดยประการอ่ืน

1. การจัดที่ดินตามนโยบายการแกไ้ขปัญหาสังคมและความ

ยากจน

1.1 อยู่ในเงือ่นไข

- ผูฝ่้าฝืนยอมรบัเป็นท่ีดนิของรฐั

- ยอมเชา่โดยเสียค่าตอบแทน

- ประชาชน/อปท./อ าเภอ เห็นดว้ย 



1.2 เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบกุรุก และราษฎร
เลิกใช้ประโยชน์

1.3 มีการท าประโยชน์ชดัเจนเป็นเวลานาน

1.4 ครอบครัวไม่เกิน 15 ไร่

1.5 ต้องเป็นผู้ยากจนไมมี่ที่ดินท ากินหรือมีแตไ่ม่เพียงพอ



2. ด าเนินการตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน

3. ถอนสภาพ/จดัหาผลประโยชน์

4. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหง่ชาติ (คทช)

5.กรณีผู้ ฝ่าฝืนอยู่ก่อนปี 2515 ให้อยู่ชัว่คราวตามระเบียบ 
คณะกรรมการจดัที่ดินแหง่ชาติ ฉบบัที่ 3(พ.ศ. 2515)



วิธีปฏิบติัเม่ือมีการบกุรกุท่ีดินของรฐั

1. ตอ้งรีบด าเนินการโดยเร็ว ก่อนจะมีการขยายพื้นที่หรือมี

จ านวนผูบ้กุรกุเพ่ิมมากขึน้

2. ตรวจสอบขอ้มลูการเป็นท่ีดนิของรฐัที่มอียู่

3. แจง้ผูฝ่้าฝืนว่าเป็นที่ดินของรัฐ การฝ่าฝืนเป็นความผิด

อาญา ตลอดจนมีแผนประชาสมัพนัธร์ณรงคใ์นการอนรุกัษท์ี่ดินของ

รฐั 



4. หากไม่เชื่อฟัง แจ้งตักเตือน หากฝ่าฝืนจะถูก

ด าเนนิคดีตามกฎหมาย

5. หากผูบ้กุรกุจ านวนมาก เรียกประชมุชี้แจงใหร้ ูถึ้ง

สิทธิ/หนา้ที่ และยอมรบัสิทธิทางราชการ

6. กรณีมีโตแ้ยง้ การครอบครอง เขา้สู่กระบวนการ

พิสจูนส์ิทธ์ิ (กบร.) ไมพ่อใจใชส้ิทธิทางศาล



7. ผูจ้งใจฝ่าฝืน ด าเนนิคดจีนถึงบงัคบัคดี

8. หากไม่แน่ใจว่าเป็นท่ีดินของรัฐ ด าเนินการ

สอบสวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการ

สอบสวนเกี่ยวกับการบกุรกุท่ีหรือทางสาธารณประโยชน ์

พ.ศ. 2539 แลว้น าเขา้ กบร. เสนอผูว้่าราชการจังหวัดสัง่

การ



สรปุ : วิธีการคุ้มครองป้องกนัท่ีสาธารณประโยชน์
ของผูมี้อ านาจหน้าท่ีดแูลรกัษา

1. คุ้มครองตามระเบยีบ/กฎหมาย ที่สาํคัญ
- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดนิอันเป็น

สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิสาํหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทาง

สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2539 (กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นไปด้วยความถกูต้อง 
รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย ) 

- ตามระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
พ.ศ. 2545 (คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบกุรุกท่ีดินของรัฐ” เรียกโดยย่อวา่ “กบร.”)  ตัง้
คณะอนกุรรมการ ได้แก่ คณะอนกุรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ , คณะอนกุรรมการแก้ไขปัญหาการ
บกุรุกท่ีดินของรัฐกรุงเทพมหานครเรียกช่ือย่อวา่ “กบร. กทม.” , คณะอนกุรรมการแก้ไขปัญหาการบกุ
รุกท่ีดินของรัฐจงัหวดัทกุจงัหวดั “กบร. จงัหวดั..”
2. การคุ้มครองป้องกันโดยการจัดทาํทะเบยีนที่สาธารณประโยชน์
3. การคุ้มครองป้องกันโดยการออกหนังสือสาํคัญสาํหรับที่หลวง (น.ส.ล.)



การจดัท าทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์
*มีมานานแล้ว  ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๔๕๗  จนปัจจบุนัการจดัท าทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์

เป็นไปตามข้อ 16 ของระเบียบกรมท่ีดินวา่ด้วยการออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง พ.ศ. 2517 
และ ข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดแูลรักษาและคุ้มครองปอ้งกนัท่ีดินอนัเป็น
สาธารณสมบตัิของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกนั พ.ศ. 2553
ข้อสังเกต : ความสมบรูณ์ของการเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินนัน้ ขึน้อยู่กบัว่าท่ีดินแปลงนัน้ได้
มีการสงวนหวงห้ามไว้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หรือเกิดจากการใช้ร่วมกนัของราษฎรหรือไม่ 
หรือเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีเกิดขึน้โดยสภาพธรรมชาติหรือไม่ มไิด้ขึน้อยู่กับทะเบียนที่ดนิ
สาธารณประโยชน์แต่อย่างใด 
หลักการส าคัญ  แม้ทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์จะไม่ใช่สิ่งที่แสดงถึงความสมบรูณ์ของการ
เป็น ท่ีสาธารณประโยชน์ แตท่ะเบียนท่ีสาธารณประโยชน์ก็ใช้เป็นหลกัฐานอย่างหนึ่งที่จะพิสจูน์
ข้อเท็จจริงวา่ ท่ีดินตามท่ีปรากฏในทะเบียนฯ เป็นท่ีสาธารณประโยชน์มาตัง้แตเ่ม่ือใด มีประวตัิ
ความเป็นมาอย่างไร มีเนือ้ท่ีขอบเพียงใด เพราะในทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์จะปรากฏทัง้ วนั 
เดือน ปี ท่ีหวงห้าม วตัถปุระสงค์ท่ีหวงห้าม ผู้ ท่ีท าการหวงห้าม และยงัท าให้ทราบได้ว่าที่ดนินัน้ได้
กลายเป็นที่สาธารณประโยชน์โดยวิธีการใด เช่น เกดิจากการสงวนหวงห้าม หรือเกดิจาก
ใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน เป็นต้น ทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์จึงมีสถานะเป็น
หลกัฐานของทางราชการตามนยัมาตรา 8 ตรี วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน



น่าสน !  แม้จะมีช่ือเป็นที่ดินที่สงวนไว้ส าหรับประชาชนใช้ร่วมกนั อยู่ในทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ แตถ้่าปรากฏว่า ได้สงวนหวงห้ามไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ไม่
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในระหว่างที่มีพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้าง
วา่งเปลา่ พ.ศ. 2478 ใช้บงัคบั ก็ไม่ท าให้ที่ดินมีช่ืออยู่ในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์
เป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกนัไปได้  

ex : ที่ดินที่ได้หวงห้ามไว้เป็นทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์ เมื่อ 10 พค 2479 มีการน าขึน้
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ แตม่ิได้ตราพระราชกฤษฎีกา  ดงันัน้ แม้จะมีการน าขึน้
ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์เป็นหลกัฐาน ก็เป็นแตเ่พียงท าให้ทราบวา่ที่ดินนัน้มีอยู่จริง
หรือไม ่เท่านัน้ แตก่ารที่หวงห้ามไว้เป็นที่เลีย้งสตัว์จะสมบรูณ์ใช้ได้หรือไม ่ ต้องพิจารณา
จากหลกัฐานการหวงห้ามนัน้ๆ เมื่อไม่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในระหว่างที่มี
พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปลา่ พ.ศ. 2478 ใช้บงัคบั ก็ไม่ท าให้
ที่ดินมีช่ืออยู่ในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกนัไปได้  
ราษฎรที่ครอบครองท าประโยชน์โดยชอบก่อน ป.ที่ดิน  อาจได้มาซึง่สิทธิในทีด่ินดงักลา่ว
ได้ (แตม่ีค าพิพากษาฎีกา ที่ 2668/2520)



ทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน์
1. ทะเบียนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0604/ว 197 ลงวันที่ 18 เมษายน 2510

ถือเป็นการเร่ิมต้นของการจัดทาํทะเบียนที่ดนิสาธารณประโยชน์ภายหลังที่ประมวลกฎหมาย
ที่ดนิใช้บังคับ แบบท่ี 1 คดัลอกขึน้มาใหมจ่ากทะเบียนที่ดนิสาธารณประโยชน์ หรือบญัชีส ารวจท่ี
กระทรวงมหาดไทยสัง่ให้จดัท ามาแต่เดิมแล้วน ารายการมากรอกลงในทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์ตามค าสัง่นี ้
หากมีรายการไมค่รบถ้วน ให้สอบสวนราษฎรตลอดจนก านนัผู้ใหญ่บ้านที่ทราบเร่ืองเก่ียวกบัท่ีดินแปลงนัน้ดี เพ่ือให้
ได้รายการครบถ้วนตามระเบียบ

แบบท่ี 2 ส ารวจและจดัท าขึน้ใหม่

เว้นแต่แมน่ า้ ล าคลอง ถนน ทางเดิน ไมต้่องท าทะเบียน*ส าหรับการจ าหน่ายทะเบียนยงัไมร่ะบไุว้ชดัเจน*

2. ทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาที่ดนิอันเป็นสาธารณสมบัตขิอง
แผ่นดนิ พ.ศ. 2515 

แบบท่ี 1 เป็นการจดัท าทะเบียนที่ดินสาธารณสมบตัิของแผ่นดิน (ประเภทราษฎรใช้ร่วมกนั) ไมว่่าจะ
เป็นโดยสภาพท่ีดินหรือทางราชการได้สงวนไว้ก็ตาม 

แบบท่ี 2 เป็นการจดัท าทะเบียนท่ีดินสาธารณสมบตัิของแผ่นดิน (ประเภทส านกัราชการบ้านเมือง) 
หรือใช้เพ่ือประโยชน์ของแผน่ดินในหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย เช่น ท่ีตัง้สถานท่ีราชการและบ้านพกัข้าราชการ

เว้นแต่ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางนํา้ ลาํกระโดง ลาํรางสาธารณะ และทางระบายนํา้ ที่รกร้างว่างเปล่า
ไม่ต้องทาํทะเบียน และระเบียบนีเ้น้นให้มีการออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง (นสล.)
ส าหรับการจ าหน่ายทะเบียนมีได้ 2 กรณี คือ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนสภาพท่ีดิน และเมื่อได้มีกฎหมาย
โอนที่ดิน



3. ทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดนิอันเป็นสา
ธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ พ.ศ. 2544
ยงัคงเป็นไปตามหลกัการเดิม คือ ให้จดัท าทะเบียนท่ีดินสาธารณสมบตัิของแผ่นดิน (ประเภทราษฎรใช้ร่วมกนั) ไม่
ว่าจะเป็นโดยสภาพท่ีดินหรือทางราชการได้สงวนไว้ก็ตาม เว้นแต่ ท่ีชายตลิง่ ทางบก ทางน า้ ล ากระโดง ล าราง
สาธารณะ และทางระบายน า้ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ด าเนินการส ารวจจดัท าทะเบียนที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด แต่ได้ยกเลกิการจดัท าทะเบียนที่ดินสาธารณสมบตัิของ
แผ่นดิน (ประเภทส านกัราชการบ้านเมือง) ท่ีได้จดัท าขึน้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดแูลรักษาท่ีดิน
อนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผน่ดิน พ.ศ. 2515
4. ทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดนิอันเป็นสา
ธารณสมบัตขิองแผ่นดนิสาํหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 
เป็นการจดัท าทะเบียนท่ีดนิสาธารณประโยชน์ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยก าหนดให้นายอ าเภอ
ร่วมกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการจดัท า เว้นแต่ที่ชายตลิง่ ทางบก ทางน า้ ล ากระโดง ล ารางสาธารณะ
หรือทางระบายน า้ รวมทัง้ท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในท านองเดียวกนัไมต้่องจดัท า 

ส าหรับการจ าหน่ายทะเบียนได้มีหลกัการเพิ่มเติม ดงันี ้
(1) มีพระราชบญัญตัิหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพท่ีดิน 
(2) มีพระราชบญัญตัิให้โอนท่ีดิน 
(3) มีค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอนัถึงท่ีสดุว่าที่ดินดงักลา่วไมเ่ป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ทัง้แปลง 

และ
(4) กรณีท่ียงัมไิด้มีการออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง เมื่อปรากฏว่าการจดัท าทะเบียนท่ีดิน

สาธารณประโยชน์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน



การออกหนังสือส าคญัส าหรบัท่ีหลวง
การออกหนงัสือส าคญัส าหรับที่หลวงได้มีการด าเนินการมานานแล้ว โดยหนงัสือส าคญัส าหรับ

ที่หลวงฉบบัแรกเป็นท่ีตัง้ท่ีพกัสสัดี ต าบลน่าเมือง อ าเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ ออกให้เมื่อวนัท่ี 18
กนัยายน 2460 ก่อนใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ตอ่มา

“มาตรา 8 ตรี ท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจดัให้มีหนงัสือส าคญัส าหรับที่หลวงเพ่ือแสดงเขตไว้เป็น
หลกัฐาน

แบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการออกหนงัสือส าคญัส าหรับที่หลวง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง

ที่ดินตามวรรคหนึ่ง แปลงใดยงัไมม่ีหนงัสือส าคญัส าหรับที่หลวง เขตของท่ีดินดงักลา่วให้
เป็นไปตามหลกัฐานของทางราชการ”

ข้อสงัเกต :  น.ส.ล. เป็นเพียงหนงัสือส าคญัของทางราชการอย่างหนึง่ท่ีแสดงเขต ที่ตัง้ และการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเทา่นัน้ หาใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิของรัฐไม่ หมายความวา่ ที่ดินท่ีจะ
น ามาออกหนงัสือส าคญัส าหรับที่หลวงนัน้ต้องมีสถานะเป็นท่ีดินของรัฐประเภทนัน้ๆ มาก่อน มิใช่
หมายความวา่เมื่อออกหนงัสือส าคญัส าหรับที่หลวงแล้วท่ีดินนัน้จงึตกเป็นท่ีดินของรัฐ  



แบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสือส าคญัส าหรบัท่ีหลวง
*เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึง่ก็ได้แก่กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 26 (พ.ศ. 2516) และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 45 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน พ.ศ.2497
*การออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงมีวตัถปุระสงค์เพื่อหาข้อยุตเิก่ียวกับอาณาเขต 
ตาํแหน่งที่ตัง้ และการใช้ประโยชน์ในที่ดนิของรัฐนัน้ๆ ดงันัน้ เม่ือที่ดินของรัฐแปลงใดได้
ออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงแล้ว ต้องถือวา่ข้อมลูดงักลา่วเป็นท่ียตุิตามกฎหมาย เว้นแตจ่ะ
พิสจูน์ได้ว่าเป็นการออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่จะต้องมีการแก้ไขหรือ
เพิกถอนแล้วแตก่รณี ส าหรับท่ีดินของรัฐแปลงใดท่ียงัไม่มีหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง เขตของ
ท่ีดินดงักลา่วจึงต้องเป็นไปตามหลกัฐานของทางราชการตามนยัมาตรา 8 ตรี วรรคสาม เช่น 

- ทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีกระทรวงมหาดไทยได้สัง่ให้จงัหวดัต่างๆ ส ารวจ
และจดัท าขึน้ 

- ประกาศการสงวนหวงห้ามท่ีดินของทางราชการ พระราชกฤษฎีกาท่ีออกตาม  
พ.ร.บ. ว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างวา่งเปล่าอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดิน พ.ศ. 2478

- ประกาศคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ ตามนยัมาตรา 20 แห่ง ป.ท่ีดิน 
- ทะเบียนท่ีราชพสัด ุฯลฯ



หลักเกณฑ์และวธีิการ  โดยสรุป

(1) ทบวงการเมืองผู้มีอ านาจหน้าท่ีดแูลรักษาที่ดนิอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ ประสงค์จะให้มีหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง 
ส าหรับท่ีดินแปลงใด ให้แสดงความประสงค์ต่ออธิบดี  

(2) เมื่อได้รับค าขอตามข้อ (1) ให้อธิบดีจดัให้มีการสอบสวนและรังวดัท าแผนท่ีตามวิธีการรังวดัเพ่ือ
ออกหนงัสือแสดงสทิธิในท่ีดิน และประกาศการออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงให้ประชาชนทราบก าหนดสามสบิ
วนั ถ้าไมม่ีผู้คดัค้านให้ด าเนินการออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงต่อไป

(3) ในกรณีที่มีผู้คัดค้าน ให้ด าเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2537) และให้อธิบดีรอ
การออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงไว้ แล้วด าเนินการดงันี ้

ก. ในกรณีท่ีผู้คดัค้านไมม่ีหลกัฐานแสดงสทิธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน และไมไ่ปใช้สทิธิทาง
ศาลภายในหกสบิวนันบัแต่วนัที่คดัค้าน ให้ออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงได้ หากผู้คดัค้านไปใช้สทิธิทางศาลให้
รอการออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงเฉพาะสว่นที่คดัค้านจนกว่าจะได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสดุของศาล แสดงว่า                 
ผู้คดัค้านไมมี่สทิธิในท่ีดินนัน้

ข. ในกรณีท่ีผู้คดัค้านมีหลกัฐานแสดงสทิธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินให้รอการออกหนงัสือ
ส าคญัส าหรับท่ีหลวงเฉพาะสว่นที่ได้คดัค้านไว้ก่อน และให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัตรวจสอบสิทธิในท่ีดนิของผู้คดัค้าน 
ว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม ่ถ้าปรากฏว่าได้มาโดยไมช่อบให้ออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงและแจ้งให้
ผู้คดัค้านทราบภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที่ทราบผลการตรวจสอบ และถ้าปรากฏว่าได้มาโดยชอบ ให้แจ้งให้ผู้คดัค้าน
ทราบโดยเร็ว แล้วระงบัการออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงเฉพาะสว่นนัน้ 



ทุ่งเลีย้งสตัว์สาธารณะ   ออก นสล. ..........................

หนองสาธารณะ            ออก นสล. ...............................
บงึสาธารณะ                 ออก นสล. ..............................

ท่ีชายตล่ิง ออก นสล. ...............................

ทางหลวง ทางน า้ ออก นสล. ...............................

แม่น า้ ล าคลอง ออก นสล. ..............................

ปอ้มและโรงทหาร        ออก นสล. ...............................

ท่ีตัง้ส านกังานราชการท่ีขึน้ทะเบียนท่ีราชพสัด.ุ.......................

ท่ีราชพสัดสุร้างบ้านพกัข้าราชการ     ออก นสล. .........................



* การเปล่ียนอาํนาจหน้าที่ผู้ดูแลรักษา (ระเบียบฯ ขอ้ 28)
ท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินท่ีได้ออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงไปแล้วหากมีการ
เปลี่ยนแปลงอ านาจหน้าท่ีผู้ดแูลรักษาจากทบวงการเมืองหนึง่ไปยงัอีกทบวงการเมืองหนึ่งไปยงัอีกทบวง
การเมืองหนึง่ ให้มอบหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงนัน้ได้โดยไม่ต้องแก้ไขช่ือและท าการรังวดัใหม่

* การเปล่ียนหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิเป็นหนังสือสาํคัญสาํหรับที่หลวง (ระเบียบฯ ขอ้ 29)
ท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หากปรากฏ

ได้มีหนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิยดึถืออยู่ และผู้ดแูลรักษาประสงค์จะเปลี่ยนเป็นหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง
ก็ให้ด าเนินการได้

*การออกหนังสือสาํคัญสาํหรับที่หลวงกรณีเปล่ียนประเภทที่ดนิ (ระเบียบฯ ขอ้ 30)
ท่ีดินท่ีได้ออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงไปแล้ว หากภายหลงัมีการเปลี่ยนประเภทท่ีดิน

และผู้ดแูลรักษา ประสงค์จะขอเปลี่ยนหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงใหม่ เพ่ือให้ตรงกบัสภาพที่ดินก็ให้
ออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงให้ใหม่ได้ โดยไม่ต้องประกาศและท าการรังวดัใหม่



การบริหารจดัการและการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ในท่ีดินของรฐั

ประมวลกฎหมายท่ีดินมีบทบญัญตัิเก่ียวกบัการบริหารจดัการและการอนญุาตให้ใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดินของรัฐไว้ตัง้แต่มาตรา 8 ถึงมาตรา 12 โดยท่ีดินของรัฐท่ีจะอนญุาตให้ใช้ประโยชน์ได้มี 2 
ประเภท คือ ท่ีดินรกร้างวา่งเปลา่ และท่ีสาธารณประโยชน์  ซึง่มีประเดน็ท่ีส าคญั ดงันี ้
1. ทบวงการเมืองประสงค์ขอใช้ที่ดนิสาธารณ-ประโยชน์อย่างถาวร 

เช่น ขอใช้เป็นท่ีตัง้อาคารส านกังานราชการ เป็นต้น จะต้องด าเนินการถอนสภาพจากการเป็น
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) 

2. ทบวงการเมืองประสงค์ขอใช้ที่ดนิรกร้างว่างเปล่าอย่างถาวร (ที่ดินซึง่มิได้มีบคุคลใดมี
สิทธิครอบครอง หรือท่ีสาธารณประโยชน์ซึง่ถกูถอนสภาพแล้ว รวมถึงท่ีดินสาธารณประโยชน์ซึง่
อยู่ในท้องที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน ซึง่มีผลให้ท่ีสาธารณประโยชน์ท่ี
ประชาชนได้เลิกใช้แล้วถกูถอนสภาพจากการเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ด้วย)

เช่น ขอใช้ท่ีดินบริเวณ ท่ีเขา ภเูขา หรือปริมณฑลเขา ๔๐ เมตร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือเป็นท่ีตัง้ส านกัราชการ จะต้องด าเนินการย่ืนเร่ืองขอขึน้ทะเบียนให้ทบวงการเมืองใช้
ประโยชน์ในราชการ การด าเนินการคล้ายกบัการขอถอนสภาพที่ดิน  โดยจะมีประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยให้น าขึน้ทะเบียนท่ีดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ



3. ทบวงการเมืองหรือเอกชนขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดนิ (ชั่วคราว) 
-ผู้ขอจะต้องเป็นบคุคลหรือนิติบคุคลสญัชาติไทย ย่ืนค าขอตามแบบตอ่นายอ าเภอท้องที่                   
หากท้องท่ีใดยกเลิกอ านาจหน้าท่ีนายอ าเภอแล้วให้ย่ืนตอ่เจ้าพนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือเจ้าพนกังานท่ีดิน
จงัหวดัสาขา  ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ในการขออนญุาตให้ใช้
ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐจะอนญุาตได้เนือ้ท่ีไมเ่กิน ๑๐ ไร่ เว้นแตม่ีเหตอุนัควร  มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 
๕ ปี ต้องเสียคา่ตอบแทนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ตามมาตรา ๙/๑ แหง่ประมวลกฎหมายที่ดิน 
ตามข้อบญัญัติท้องถ่ิน
4. ทบวงการเมืองประสงค์ขอจัดหาผลประโยชน์ในที่ดนิของรัฐ
ท่ีดินจะน ามาจดัหาผลประโยชน์จะต้องเป็นท่ีดินของรัฐ ซึง่มิได้มีบคุคลใดมีสิทธิครอบครอง หากเป็นท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ก็จะต้องด าเนินการถอนสภาพจากการเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ก่อน การจดัหา
ผลประโยชน์มีหลายวิธี ได้แก่ การจดัให้ที่ดินใช้ประโยชน์ได้ ซือ้ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า และให้เช่าซือ้ 
วิธีการด าเนินการแยกเป็น ๒ กรณี ดงันี ้

(๑) กรณีอธิบดีกรมท่ีดินเป็นผู้จดัหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ ป.ท่ีดิน รายได้จากการ
จดัหาผลประโยชน์จะต้องน าสง่คลงัเป็นรายได้แผ่นดินส าหรับการขาย การแลกเปลี่ยน และการให้เช่าซือ้
ต้องได้รับอนมุตัิจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง- มหาดไทยก่อน

(๒) กรณีทบวงการเมืองเป็นผู้จดัหาผลประโยชน์ ตามมาตรา ๑๑ ป.ที่ดิน เช่น องค์การ
บริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล องค์การบริหารสว่นต าบล ขอจดัหาผลประโยชน์ โดยให้ราษฎรเช่าและน าคา่
เช่าเป็นรายได้บ ารุงท้องถ่ิน โดยจะต้องมีประกาศกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทบวงการเมืองนัน้
ด าเนินการจดัหาผลประโยชน์ก่อน ขัน้ตอน วิธีการ จะเป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด



5. เอกชนขออนุญาตดูดทรายในที่ดนิสาธารณประโยชน์ 

เช่น แม่น า้ เป็นต้นจะต้องด าเนินการ ดงันี ้๑. ผู้ขอเป็นบคุคลหรือนิติบคุคลสญัชาติไทยค าขอ
ตามแบบเช่นเดียวกบักรณีการขออนญุาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ๒. ผู้ว่าราชการจงัหวดัจะออกใบอนญุาตให้ดดูทรายในจงัหวดั อนญุาต
ได้เนือ้ท่ีไม่เกิน ๕ ไร่ มีก าหนดระยะเวลา๑ ปี ๓.เสียคา่ตอบแทนให้แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน ตามมาตรา ๙/๑ ป.ท่ีดิน ตามข้อบญัญตัิท้องถ่ิน ๔.หากเป็นการด าเนินการในแม่น า้
ระหวา่งประเทศ เช่น แม่น า้โขง จะต้องน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนญุาตให้ดดูทราย 
(กพด.) พิจารณาก่อน ขัน้ตอน วิธีการ จะเป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด
6. การขอสัมปทานในที่ดนิของรัฐ

เป็นการขออนญุาตใช้ประโยชน์ในระยะยาวไม่เกิน ๕๐ ปี โดยสถานะของที่ดินคงเดิม ในการ
อนญุาตเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แตห่ากระยะเวลาขอสมัปทานเกิน 
๒๐ ปี จะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะรัฐมนตรีก่อน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออก
หนงัสือสมัปทานบตัรให้และผู้ขอจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมในการขอสมัปทานรายละ ๕๐๐ บาท 
ค่าสมัปทานไร่ละ ๒๐ บาทตอ่ไป สว่นขัน้ตอน วิธีการ จะเป็นไปตามกฎกระทรวง ค าสัง่ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง



7. การขอเปล่ียนสภาพที่ดนิอันเป็นสาธารณ- สมบตัขิองแผ่นดนิสาํหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหน่ึง

เป็นการปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึง่เดิมประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกนัอย่างหนึง่เป็นใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึง่ โดยสถานะของที่ดินคงเดิมและประชาชนก็ยงั
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้อยู่ เช่น ถมคลองเป็นถนน เปลี่ยนท่ีเลีย้งสตัว์สาธารณะเป็น
สวนสาธารณะหรือสนามกีฬา เป็นต้น โดยด าเนินการ ดงันี ้

๑.ผู้ขอต้องเป็นทบวงการเมืองยื่นเร่ืองตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวดั พร้อมเอกสารโครงการ 
งบประมาณ แผนท่ีท่ีดิน แผนผงัการใช้ และแผนท่ีภมิูประเทศ

๒. ในการด าเนินการจะต้องได้รับอนมุตัิจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน 
ขัน้ตอน วิธีการ จะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด



การขอใช้ท่ีราชพสัดุ
จะขอใช้ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านัน้ 

แบ่งออกได้เป็น ๒ กรณี 

1. ที่ราชพัสดุที่ขอใช้เป็น “ที่ว่าง” และไม่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานใด

2. ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการ

หลักเกณฑ์ กรณีที่ว่าง ตาม ข้อ 1 ให้ยื่นคาํขอต่อกรมธนารักษ์ หรือสาํนักงานธนารักษ์พืน้ที่ 

กรณีตาม ข้อ 2 ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะต้องทาํความตกลงกับส่วนราชการที่ครอบครองอยู่ก่อนเม่ือได้รับ
ความยนิยอมแล้วจงึจะยื่นคาํขอให้ต่อกรมธนารักษ์หรือสาํนักงานธนารักษ์พืน้ที่ 

นอกจากนี ้การขอให้เป็นการชั่วคราวในกรณีจาํเป็นและเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือ
บรรเทาสาธารณะภยั และการขอใช้เพื่อก่อสร้างที่ทาํการหรือบ้านพักก็ยื่นคาํขอได้เช่นกัน

หรือการที่มีกฎหมายให้โอนภารกิจด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาํได้โดย สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้นพืน้ฐานแจ้งข้อมูลการถ่านโอนงานให้กรมธนารักษ์ และแจ้งส่งคืนที่ราชพสัดุกับกรมธนารักษ์  แล้ว 
อปท. ผู้รับโอนงานให้แจ้งขอใช้ที่ราชพสัดุต่อกรมธนารักษ์ 



การโอนกรรมสิทธ์ิที่ดนิของรัฐ

มาตรา 1305 ปพพ. ทรัพย์สินซึง่เป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินนัน้ จะโอนแก่กนัมิได้ เว้นแต่
อาศัยอาํนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะ หรือพระราชกฤษฎีกา

กฎหมายเฉพาะ เช่น

- ประมวลกฎหมายที่ดนิ ม. 8 (2) การถอนสภาพที่ดนิ ม.1304 (3) หรือที่สงวนหวง
ห้ามตามความต้องการของทบวงการเมือง ถ้าทบวงการเมืองนัน้เลิกใช้หรือไม่สงวนหวง
ห้ามแล้ว และได้มีการถอนสภาพที่ดนินัน้แล้ว ถ้าจะโอนให้เอกชนให้กระทาํโดย พรบ.

-พรบที่ราชพสัดุ พ.ศ. 2562 การโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพสัดุเฉพาะที่ดนิตาม ม.1304 
(3) ให้ตราเป็น พรบ. แต่ถ้าไม่ใช่ที่ดนิตาม ม.1304(3) ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
และได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี และต้องเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด



เพิ่มเตมิ

8. การจัดทาํโครงการจัดที่ดนิของรัฐขจัดความยากจน
เป็นการจดัระบบการถือครองท่ีดินในท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีราษฎรเลกิใช้แล้ว โดยสถานะก็ยงัเป็นที่

สาธารณประโยชน์อยู่ โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนญุาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์
ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึง่มีหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญั คือ  

๑. ผู้ ท่ีครอบครองท ากินอยู่จะต้องยอมรับว่าเป็นผู้บกุรุกท่ีสาธารณประโยชน์
๒.ท่ีดินสาธารณประโยชน์ดงักลา่วราษฎรจะต้องหมดความจ าเป็นที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วโดย

จะต้องมีการรับฟังความเห็นของราษฎรในพืน้ที่ด้วย ซึง่จะต้องชีแ้จง
ท าความเข้าใจ โดยอาจใช้วิธีการก าหนดพืน้ที่เป็น ๓ สว่น สว่นแรกเป็นพืน้ที่อนรัุกษ์ คือ พืน้ที่กนัไว้ใช้ประโยชน์
ร่วมกนั เช่น สว่นที่เป็นถนน สว่นที่เป็นสระน า้ประจ าหมูบ้่าน สว่นที่เป็นลานกีฬาประจ าหมูบ้่าน หรือกนัไว้เป็นพืน้ที่
สว่นกลาง สว่นที่ ๒ คือ สว่นที่จดัให้ประชาชน สว่นที่ ๓ สว่นที่กนัไว้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ

๓. ราษฎรท่ีอยู่อาศยัท ากินจะต้องเป็นราษฎรท่ีเข้าท าประโยชน์อยู่จริง และอยู่มาเป็นเวลานานแล้ว 
(ก่อนวนัที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๔๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี วนัที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗)

๔.จะต้องเป็นคนยากจนไมมี่ท่ีดินท ากินหรือมีอยูแ่ล้วไมเ่พียงพอ
๕. จดัให้ครอบครัวไมเ่กิน ๑๕ ไร่ ออกหนงัสืออนญุาตให้คราวละ ๕ ปี และห้ามโอนเปลี่ยนมอืเว้นแต่

กรณีผู้ รับอนญุาตถึงแก่กรรม ให้ทายาทโดยธรรมมีสทิธิแจ้งความประสงค์ขอใช้ประโยชน์ภายในก าหนด ๙๐ วนั นบั
แต่วนัถึงแก่กรรม

๖.ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดที่ดนิทาํกินในลักษณะแปลงรวมแต่ไม่ให้กรรมสิทธ์ิ โดย
ให้ราษฎรรวมกันเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มสหกรณ์ ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและคณุสมบตัิที่คณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ก าหนด



9. การจัดที่ดนิทาํกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช)

การจดัท่ีดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ให้กรรมสิทธ์ิ แตอ่นญุาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็น
กลุม่หรือชมุชน ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี คทช. ก าหนด ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืนท่ี
เหมาะสมเพ่ือร่วมกนับริหารจดัการท่ีดิน รวมทัง้การสง่เสริมการประกอบอาชีพตามศกัยภาพของ
พืน้ท่ี ได้แก่

9.1 กระบวนการจดัท่ีดินท ากินให้ชมุชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) พืน้ท่ีด าเนินการ
เป็นท่ีดินในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

9.2 กระบวนการจดัท่ีดินท ากินให้ชมุชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) ส าหรับพืน้ท่ี
ด าเนินการระยะที่ ๒ ในพืน้ท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินของ ส.ป.ก.

9.3 กระบวนการจดัท่ีดินท ากินให้ชมุชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) จงัหวดั
นครศรีธรรมราชพืน้ท่ีด าเนินการเป็นท่ีดินในพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีเป็นป่าชายเลน

9.4 กระบวนการการจดัท่ีดินท ากินให้ชมุชนตามนโยบายรัฐบาล ในพืน้ท่ีท่ีดินราช
พสัดุ

9.5 กระบวนการการจดัท่ีดินท ากินและอาศยัให้ชมุชนในที่ดินสาธารณประโยชน์



9.5 กระบวนการการจัดที่ดินทาํกินและอาศัยให้ชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน์

โดยการน าท่ีดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกนัแล้ว มาจดัระเบียบการถือครองให้แก่
ราษฎร

๑. จดัท่ีดินท ากินหรืออยู่อาศยัให้ชมุชนที่มีฐานะเป็นนิติบคุคลในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

๒. การใช้ประโยชน์ในท่ีดินให้เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของหน่วยงานเจ้าของพืน้ท่ี ซึง่ได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหง่ชาติ (คทช.) แล้ว

๓. จดัท่ีดินให้แก่ผู้ เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศยัในพืน้ท่ีอยู่แล้วตามที่ครอบครอง อยู่จริงเป็นล าดบัแรก หาก
มีพืน้ท่ีเหลือจากการจดัท่ีดินให้คงไว้เป็นพืน้ท่ีสว่นกลาง เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกนั โดยพิจารณาจากบคุคลท่ีมี
ถ่ินท่ีอยู่ในท้องท่ีที่จะจดัท่ีดินหรือใกล้เคียงในหมูบ้่าน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ตามล าดบั โดยจดัให้ครัวเรือน
ละไมเ่กิน ๑๕ ไร่

๔. ให้ชมุชนที่ได้รับอนญุาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน น าท่ีดินดงักลา่วไปด าเนินการจัดให้แก่สมาชิกในชมุชน
ตามนโยบายรัฐบาล โดยร่วมกบัคณะอนกุรรมการนโยบายท่ีดินจงัหวดั (คทช.จงัหวดั)

๕. คณุสมบตัิของผู้ที่ได้รับการจดัท่ีดิน สญัชาติไทย ,เป็นผู้ยากไร้ไมม่ีที่ท ากิน มีรายได้ตอ่ปีไมเ่กิน ๓๐,๐๐๐ 
บาท/คน บรรลนิุติภาวะแล้ว หรือเป็นหวัหน้าครอบครัว มีถ่ินท่ีอยู่ในท้องท่ีที่จะจดัที่ดินหรือใกล้เคียง มี
ความสามารถท าประโยชน์ในท่ีดินได้ ไมเ่ป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ ยินยอมปฏิบตัิตาม
ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อก าหนด และเง่ือนไขที่ก าหนด ปัจจบุนัไม่ได้รับการช่วยเหลือในการจดัท่ีดิน



น่าสน !   4 กิจกรรม   น ามาพิจารณาเก่ียวกบัการขออนญุาตตาม ป.ที่ดิน  
1. กิจกรรมท่ีมีวตัถปุระสงค์  เพ่ือ “ปรับปรุง/พฒันาท่ีสาธารณะ” โดย “ไม่กระทบต่อกาใช้

ประโยชน์ร่วมกนั” ท าให้ “ท่ีสาธารณประโยชน์สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าเดิม”  กิจกรรมนี ้ 
ไม่ต้องขออนญุาตตาม ป.ท่ีดิน

2. กิจกรรม เพ่ือ “เข้าไปใช้ประโยชน์ท่ีสาธารณประโยชน์” โดย “ไม่กระทบตอ่การใช้ประโยชน์
ร่วมกนั เป็น “การเข้าใช้ชัว่คราว” ท่ีส าคญั ไม่มีการก่อสร้างอาคารท่ีมีลกัษณะถาวร 
กิจกรรมนี ้ต้องขอใช้ท่ีดินของรัฐเป็นการชัว่คราวตาม ม. 9 ป.ท่ีดิน 

3. กิจกรรม เพ่ือ “เข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกนั แตใ่ช้ในลกัษณะแตกต่างจากการใช้ประโยชน์เดิม 
เช่น  ถมล าราง , ถมคลอง เพ่ือน าไปใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์ หรือ น าท่ีท าเลเลีย้งสตัว์
มาพฒันาเป็น สวนสาธารณะ กิจกรรมนี ้ต้องขอ เปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์

4. กิจกรรม เพ่ือ “เข้าใช้ประโยชน์โดยก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างท่ีมีลกัษณะถาวร”  
กิจกรรมนี ้ต้องขอถอนสภาพ ตาม ม. 8 (1) 

EX :  อบต. มีความประสงค์จะขดุสระน า้ เพ่ือใหราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกนั โดยขดุใน “ท่ีท าเล
เลีย้งสตัว์” อบต.ขออนญุาตตามป.ท่ีดินหรือไม่ ประการใด  ตอบ..............................................



จบการน าเสนอ


