การด ูแลรักษาและคม้ ุ ครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
โดย
นายรัฐปัทม์ มูลไชยส ุข
นักวิชาการที่ดินชานาญการพิเศษ
ส่วนคม้ ุ ครองที่ดินของรัฐ สานักจัดการที่ดินของรัฐ
กรมที่ดิน

นายรัฐปัทม์ มูลไชยสุ ข
094- 8174286

ตามความหมาย

ที่ดิน

• กฎหมายต่าง ๆ
• ความเห็นของผู้ร้ ูทางนิติศาสตร์
• ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุ ปได้ ว่า ความหมายของคาว่า “ที่ดิน” จะมีลกั ษณะเป็ น
พืน้ ดิ นทัว่ ๆ ไป รวมถึงพืน้ น้ำด้ วย นัน้
จึงย่อมหมายความถึง “อาณาเขต” ในบริ เวณทังหมดที
้
่เป็ น
ราชอาณาจักรของประเทศไทย และอยู่ภายใต้ อธิปไตยของ
ประเทศ

ที่ดินของรัฐ
ลักษณะ : พิจารณาตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ หรื อ
เจตนารมณ์ ของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งมีอยู่
หลายฉบับ
เช่น *ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายที่ดิน
*พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้ องที่ พระพุทธศักราช 2457
*พระราชบัญญัติการเดินเรื อในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช 2456
*พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
*พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
*พระราชบัญญัติอทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
*พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
*พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
*พระราชบัญญัติจดั รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็ นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2553
*ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการแก้ ไขปั ญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545
ฯลฯ
ตามตัวอย่ างของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องเหล่ านี ้ จะมีบทบัญญัตหิ รื อ
ข้ อบัญญัตทิ ่ ีแสดงให้ เห็นถึงลักษณะ คุณสมบัตแิ ละประเภทที่ดนิ ของรั ฐ

สรุป
ลักษณะที่ดินของรัฐตามกฎหมาย คงต้ องพิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป
“ว่ า กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งนั น้ ประสงค์ จ ะให้ ที่ ดิ น ของรั ฐ มี คุ ณ สมบั ติ หรื อ
คุณลักษณะเช่ นไร แตกต่างไปจากที่ ดินของรั ฐอื่ นๆ อย่างไร มี การกาหนด
คุณลักษณะพิเศษและกระบวนการบริ หารจัดการที่แตกต่างไปจากกฎหมาย
อื่นอย่างไร สาหรั บที่ดินของรั ฐตามระเบียบที่เกี่ ยวข้ องก็คงต้ องพิจารณาใน
ทานองเดียวกัน (แล้ วแต่บทนิยามหรื อความหมายของแต่ละบทกฎหมายนัน้ )
แต่ไม่ว่าที่ดินของรัฐตามกฎหมายอื่น หรื อระเบียบที่เกี่ย วข้ องจะเป็ นเช่น
ไร การพิจารณาคุณลักษณะของที่ดินของรัฐควรจะต้ องนาคุณลักษณะทั่วไป
เกี่ยวกั บ สาธารณสมบั ติของแผ่ น ดินตามประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ มาตรา 1304 ไปประกอบการพิจารณาด้ วย

ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
มาตรา 1304 สาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดินนัน้ รวมทรัพย์ สินทุก
ชนิดของแผ่ นดิน ซึ่งใช้ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้ เพื่อ
ประโยชน์ ร่วมกัน เช่ น
(๑) ที่ดนิ รกร้ างว่ างเปล่ า และที่ดนิ ซึ่งมีผ้ ูเวนคืนหรือทอดทิง้ หรือ
กลับมาเป็ นของแผ่ นดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดนิ
(๒) ทรัพย์ สินสําหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน เป็ นต้ นว่ าที่ชายตลิ่ง
ทางนํา้ ทางหลวง ทะเลสาบ
(๓) ทรัพย์ สินใช้ เพื่อประโยชน์ ของแผ่ นดินโดยเฉพาะ เป็ นต้ นว่ า
ป้ อม และโรงทหาร สํานักราชการบ้ านเมือง เรือรบ อาวุธ
ยุทธภัณฑ์
ม.6 พรบที่ราชฯ
*[ที่ราชพัสดุปลูกบ้ านพักครู ]

ทรัพย์สินของแผ่นดิน

สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน

ทรัพย์สินทุกชนิดของ
แผ่นดิน

ใช้ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรื อ
สงวนไว้ เพื่อใช้ ประโยชน์ร่วมกัน

ทรัพย์สินของแผ่นดิน
ธรรมดา

ทรัพย์สนิ ของแผ่นดินที่ไม่ ได้ ใช้
เพื่อสาธารณประโยชน์หรื อ
สงวนไว้ เพื่อใช้ ประโยชน์ร่วมกัน

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
องค์ประกอบหรื อลักษณะสาคัญ
1. ต้ องเป็ นทรัพย์สินของแผ่นดิน
2. ต้ องใช้ เพื่อ
- สาธารณประโยชน์ (ม.1304 (....) เช่น สถานที่ราชการ , ... )
- สงวนไว้ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน (ม.1304 (....) เช่น ที่ชายตลิ่ง ,
ทางน ้า , ....) ปปช. ได้ ใช้ ประโยชน์ร่วมกันโดยตรง

พรบ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
มาตรา 6 ที่ราชพัสดุ ได้ แก่
1. อสังหาริมทรัพย์ อันเป็ นทรัพย์ สินของแผ่ นดินทุกชนิด
ม. 139 ปพพ = ที่ดนิ , ทรั พย์ ตดิ กับ/ประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดนิ ,ทรั พยสิทธิ

2. ที่ดนิ สงวน/หวงห้ าม ไว้ เพื่อประโยชน์ ของแผ่ นดินโดยเฉพาะ
3.ที่ดนิ สงวน/หวงห้ าม ไว้ เพื่อประโยชน์ ของทางราชการตาม
กฎหมาย

* กาแพงเมือง , คูเมือง

พรบ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
มาตรา 7 อสังหาริมทรัพย์ ท่ ไี ม่ เป็ นที่ราชพัสดุ
1. ที่ดนิ รกร้ างว่ างเปล่ า และที่ดนิ ซึ่งมีผ้ ูเวนคืนหรือทอดทิง้ หรือ
กลับมาเป็ นของแผ่ นดินโดยประการอื่นตามกฎหมาย(ม.1304 (1)) แต่
ไม่ รวมถึง ทีด่ นิ รกร้ างว่ างเปล่ าทีส่ งวนหรือหวงห้ ามไว้ เพื่อ
ประโยชน์ ของแผ่ นดินโดยเฉพาะหรือเพื่อประโยชน์ ของทาง
ราชการตามกฎหมาย
2. อสังหาริมทรัพย์ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดินสําหรั บพลเมือง
ใช้ หรือสงวนไว้ เพื่อประโยชน์ ของพลเมืองใช้ ร่วมกัน *ม.1304 (2)
3. อสังหาริมทรัพย์ ของรัฐวิสาหกิจที่เป็ นนิตบิ ุคคลและองค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นนัน้
ฯลฯ

ม. 1304 (1)
“ ที่ดนิ รกร้ างว่างเปล่า และที่ดนิ ซึง่ มีผ้ เู วนคืนหรื อทอดทิ ้งหรื อกลับมาเป็ น
ของแผ่นดินโดยประการอื่น”
1. ที่รกร้ างว่างเปล่า คือ ที่ดินซึง่ เอกชนยังไม่เคยมีกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครอง
โดยชอบด้ วยกฎหมายมาก่อน อาจแยกได้ ๒ ประเภท ดังนี ้
(1) ที่ดินรกร้ างว่างเปล่าที่มีการสงวนหวงห้ ามไว้ เพื่อสาธารณประโยชน์
หรื อเพื่อใช้ ประโยชน์ ร่วมกัน เช่น ที่เขา ภูเขา ปริมณฑลเขา ภูเขา 40 เมตร เป็ นต้ น
(2) ที่ดินรกร้ างว่างเปล่าที่เป็ นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา ซึ่งที่ดิน
ประเภทนี ้ บุคคลอาจได้ มาตามกฎหมายที่ดิน หรื อตามนัยมาตรา 1334 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ม. 1304 (1)
2. ที่ดนิ ซึ่งมีผ้ เู วนคืนตามกฎหมายที่ดนิ
คือ เวนคืนโดยสมัครใจ ตาม ม.5 ป.ที่ดิน “ยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที”่ ม.77
ถือว่าผู้เวนคืนได้ สละเจตนาครอบครอง หรื อแสดงเจตนาไม่ยดึ ถือทรัพย์สินต่อไป
การครอบครองย่อมสิ ้นสุดลงตามนัยมาตรา 1377 ป.พ.พ.
3. ที่ดนิ ที่มีผ้ ทู อดทิง้ ตามกฎหมายที่ดนิ ม. 6 ป.ที่ดิน
เงื่อนไข : บุคคลใดทอดทิ ้งไม่ทาประโยชน์ในที่ดินหรื อปล่อยให้ เป็ นที่รกร้ างว่างเปล่า
เกินกาหนดเวลาต่อต่อไปนี ้
ก. สาหรับที่ดินมีโฉนดที่ดิน เกิน 10 ปี ติดต่อกัน
ข. สาหรับที่ดินมีหนังสือรับรองการทาประโยชน์เกิน 5 ปี ติดต่อกัน
• เมื่อครบเงื่อนไข ถือว่าเจ้ าของที่ดินเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่ วนที่ทอดทิง้
หรื อปล่ อยให้ เป็ นที่รกร้ างฯ แต่ที่ดินยังไม่ตกเป็ นของรัฐ จนกว่าอธิบดีกรมที่ดิน
จะได้ ยื่นคาขอต่อศาล และศาลมีคาสัง่ เพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว
ประโยชน์หรื อปล่อยให้ เป็ นทีร่ กร้ างว่างเปล่าให้ ตกเป็ นของรัฐ พ.ศ.2522) (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการดาเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถกู ทอดทิ ้ง ไม่ทา

คาถาม
ก. ทอดทิ ้งไม่ทาระโยชน์ในที่ดินที่มีหลักฐาน ใบจอง 12 ปี และทอดทิ ้งที่ดินมี
หลักฐานโฉนดที่ดิน 5 ปี ต่อมา ก. ขายที่ดินที่มีโฉนดที่ดินให้ ข. และ ข. ทอดทิ ้ง
ไม่ทาประโยชน์ ต่อมาอีก 6 ปี ถามว่า ที่ดินทังสองแปลงเข้
้
าเงื่อนไข ตาม ม. 6
หรื อไม่

ม. 1304 (1)
4. ที่ดนิ ซึ่งกลับมาเป็ นของแผ่ นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดนิ
ตัวอย่างเช่น
* ในกรณีนี ้ ถ้ าผู้ขอจับจองไม่ปฏิบตั ิตามพ.ร.บ. ให้ ใช้ ป.ที่ดิน มาตรา 7 (ไม่ยื่นขอ
คารับรองว่าได้ ทาประโยชน์ตอ่ นายอาเภอภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด) ให้ ถือว่า
ที่ดินนันปลอดจากการจั
้
บจอง คือทาให้ ที่ดินกลับมาเป็ นที่รกร้ างว่างเปล่า ตาม
มาตรา 1304 (1) ได้ อีก
*กรณีผ้ วู า่ ฯ อนุมตั ิให้ ออกโฉนดที่ดินให้ แก่บคุ คล ตามหลักเกณฑ์ใน ป.ที่ดิน
มาตรา 58 ทวิ วรรค 4 ได้ เพียง 50 ไร่ ในที่ดินที่เขามีอยู่ 80 ไร่ ที่ดิน 30 ไร่ นี ้ ก็จะ
กลับมาเป็ นของรัฐประเภทที่รกร้ างว่างเปล่าได้
* กรณีที่อธิบดีกรมที่ดินใช้ อานาจขายหรื อให้ เช่าซื ้อที่ดินบางประเภท แล้ วมีการไม่
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญา ซื ้อขาย หรื อสัญญาเช่าซื ้อแล้ ว อธิบดีเรี ยกที่ดินคืน

ม. 1304 (2)
“ทรัพย์ สินสําหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน เป็ นต้ นว่ า ที่ชายตลิ่ง ทางนํา้
ทางหลวง ทะเลสาบ”
(นิยมเรี ยกว่า “ที่สาธารณประโยชน์”) เป็ นทรัพย์สินของแผ่นดินที่สงวนไว้ เพื่อ
ประโยชน์ร่วมกัน แต่เนื่องจากมีกฎหมายาและระเบียบที่เกี่ยวข้ องหลายฉบับ จึงมีการ
เรี ยกชื่อแตกต่างกันออกไป เช่น
-ป่ าช้ าสาธารณประโยชน์
-ทุง่ เลี ้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์
-แม่น ้า , ลาคลอง , ห้ วย , หนอง , คลอง . บึง , ลาน ้า , ลาเมือง , ลาราง
สาธารณประโยชน์ เป็ นต้ น
ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในลักษณะของที่ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สาหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน จึงควรศึกษาทาความเข้ าใจเกี่ยวกับ การเกิดขึน้ และการสิ ้น
ไปของที่ดินดังกล่าว

การเกิดของที่ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน (มี 4 กรณี )
1.เกิดขึ ้นโดย
สภาพธรรมชาติ
-ป่ าช้ าสาธารณประโยชน์
--ทุ่งเลีย้ งสัตว์
-ทางสาธารณประโยชน์
-แม่ นํา้ ลําคลอง ห้ วย
หนอง บึง
-ลํานํา้ ลําราง ลําเหมือง
เป็ นต้ น

2. เกิดจากการใช้
ประโยชน์ร่วมกันของ
ประชาชน
ได้ แก่ ม. 1304 (1) หาก
ปปช เข้ าใช้ ประโยชน์
ร่ วมกัน เช่ น นําสัตว์ ไปเลีย้ ง
, เผาศพ , ลายกีฬา ฯลฯ
ต้ องปรากฏว่ าใช้ ร่วมกันจริง
หรื อที่ดนิ เอกชน เช่ น การ
อุทศิ /สละการครอบครอง
แต่ 1304 (3) ไม่ อาจ
กลายเป็ น 1304 (2)
เพราะสงวนหวงห้ ามไว้ เพื่อ
ประโยชน์ ของทางราชการ

3. เกิดขึ ้นโดยผล
ของนิตกิ รรม

-ซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน (จด
ทะเบียน)
-แต่ กรณีการยกให้ /อุทศิ
(ไม่ ต้องจดทะเบียนก็มีผล
เพียงแสดงเจตนาสละการ
ครอบครองโดยชัดแจ้ ง
หรื อโดยปริยาย

การอุทศิ
1. อุทศิ โดยตรง คือ เอกชนเจ้ าของที่ดินแสดงเจตนาอุทิศที่ดินให้ แก่รัฐ เพื่อให้
รัฐนาไปใช้ เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ ร่วมกันโดยชัด
แจ้ ง เช่น นาโฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทาประโยชน์ไปยื่นจดทะเบียน
“โอนเป็ นที่สาธารณประโยชน์” หรื ออาจส่งมอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ให้ แก่ทางราชการโดยให้ ทางราชการไปดาเนินการเอง หรื อทาหนังสือยกให้
หรื อให้ ถ้อยคาต่อเจ้ าหน้ าที่ไว้ ก็ได้
2. อุทศิ โดยปริยาย ไม่ได้ แสดงเจตนาออกมาโดยชัดแจ้ ง แต่ปล่อยให้
ประชาชนทัว่ ไปสัญจรไปมาบนที่ดินของตนโดยไม่สงวนสิทธิ
*การอุทิศ/บริจาคให้ เป็ นที่ราชพัสดุ หากไม่นาไปใช้ ประโยชน์ภายในเวลาที่ผ้ อู ทุ ิศ/
บริจาคกาหนดไว้ หรื อไม่ใช้ ภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่อทุ ิศ/บริจาค ให้ ผ้ อู ทุ ิศ/
บริจาคหรื อทายาท มีสิทธิขอคืนที่ดินนันได้
้ ม.32 พรบ.ที่ราชพัสดุ
พ.ศ.2562

4.เกิดขึ ้นโดยผล
ของกฎหมาย
การที่หน่วยงานของรัฐ หรื อเจ้ าหน้ าที่รัฐ ได้ ประกาศกาหนดเขตหวงห้ ามที่ดนิ รกร้ าง
ว่ างเปล่ าไว้ เพื่อใช้ ประโยชน์ ต่างๆ ของทางราชการ หรื อเพื่อให้ ประชาชนใช้
ประโยชน์ ร่วมกัน เช่น สงวนหวงห้ ามไว้ สาหรับใช้ ในราชการทหาร กระทรวง ทบวง
กรม ต่างๆ หรื อสงวนไว้ เป็ นทุง่ หญ้ าสาหรับเลี ้ยงสัตว์
การสงวนหวงห้ ามจะมีได้ 2 กรณี คือ
(1) กรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ โดยตรงแต่ฝ่ายปกครองใช้ อานาจหน้ าที่ทวั่ ไปใน
การปฏิบตั ิราชการสงวนหวงห้ าม และ
(2) กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ อานาจหน้ าที่แก่ฝ่ายปกครองในการสงวนหวงห้ ามไว้
โดยตรง

การสงวน/หวงห้าม (ที่รกร้าง)
มี ก.ม ให้ อาํ นาจไว้

ไมมี ก.ม ให้ อาํ นาจไว้

พรบ.ว่ าด้ วยการสงวน
หวงห้ ามที่รกร้ างว่ าง
เปล่ า ฯ พ.ศ. 2478

ใช้ อาํ นาจทั่วไป

8 เม.ย. 2479

มีพรบ ลักษณะปกครอง
ท้ องที่ พ.ศ. 2457 ใช้ แล้ ว
แต่ ให้ ....มีอาํ นาจดูแลรั กษา
เท่ านัน้ แต่ เพื่อการสงวน
หวงห้ ามจึงเข้ าใจได้ ว่า......
มีอาํ นาจออกประกาศสงวน
ได้ ด้วย นอกจากนีย้ ังมี......
สามารถประกาศสงวนหวง
ห้ ามได้ ด้วย

30 พ.ย. 2497

การสงวนหวงห้ าม
ออกเป็ น
“พระราชกฤษฎีกา”
เฉพาะ ม. 1304
(1) นั ้น ส่วน (2) (3)
โดยสภาพใช้ เพื่อ
สาธารณประโยชน์อยู่
แล้ ว

ประมวลกฎหายที่ดนิ
(1 ธค 2497)

ประมวลกฎหายที่ดนิ
แก้ ไขโดยประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉ. 96

3 มี.ค. 2515

ม. 20 (4) (เดิม)
เป็ นอํานาจของ
คณะกรรมการจัด
ที่ดนิ แห่ งชาติ

ม. 20 (4) (ล่ าสุด)
เป็ นอํานาจของ
คณะกรรมการจัด
ที่ดนิ แห่ งชาติ

ม. 4 พรบให้ ใช้ ป.ที่ดนิ ให้ ยกเลิก พรบ
สงวนหวงห้ าม ฯ พ.ศ2478 แต่ ท่ ีดนิ ที่
สงวนไว้ แต่ และยังไม่ มีการถอนการหวงห้ าม
ก็ยังคงมีผลใช้ บังคับอยู่ ตามม.10

ตัวอย่ าง ในปี พ.ศ. 2480 ได้ มีประกาศของนายอาเภอเมืองร้ อยเอ็ดให้
สงวนที่ดินรกร้ างว่างเปล่าในบริเวณท้ องที่ใดท้ องที่หนึง่ ในอาเภอเมือง
ร้ อยเอ็ดให้ เป็ นที่สาธารณะประจําหมู่บ้านสําหรับให้ ประชาชนใช้
เลีย้ งสัตว์ แต่ปรากฏว่าราษฎรไม่เคยไปใช้ ประโยชน์ในที่ดินเลย ต่อมามี
ราษฎรบุกรุกเข้ าไปทาประโยชน์อ้างว่าเป็ นที่ดินของตน ซึง่ ได้ ครอบครอง
ทาประโยชน์มาเป็ นเวลาเกือบ 50 ปี
ถามว่า : 1. ที่ดินดังกล่าวนายอาเภอประกาศหวงห้ ามไว้ ชอบด้ วย
กฎหมายหรื อไม่
2. ที่ดินดังกล่าวเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรื อไม่

ม. 1304 (3)
“ทรัพย์ สินใช้ เพื่อประโยชน์ ของแผ่ นดินโดยเฉพาะ เป็ นต้ นว่ า ป้ อม
และโรงทหาร สํานักราชการบ้ านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์ ”
ได้ แก่ ที่ดนิ ที่ตงั ้ สถานที่ราชการต่ างๆ หรื อที่เรี ยกว่ าที่ราชพัสดุ แต่ ใช่ ว่าที่ดนิ อัน
เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดินสําหรั บใช้ เพื่อประโยชน์ ของแผ่ นดินโดยเฉพาะ
จะเป็ นที่ราชพัสดุไปเสียทัง้ หมดไม่ คงต้ องพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 6
แห่ ง และข้ อยกเว้ นของการเป็ นที่ราชพัสดุ ในมาตรา 7 พระราชบัญญัตทิ ่รี าช
พัสดุ พ.ศ. 2562 ประกอบ

การเกิดขึน้ /การได้ มาซึ่งที่ดนิ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดินสําหรั บใช้
เพื่อประโยชน์ ของแผ่ นดินโดยเฉพาะ และที่ราชพัสดุ มีหลายทาง เช่ น
1. การประกาศสงวนหวงห้ ามไว้ ใช้ ในราชการ โดยกระทรวงทบวงกรมต่าง
(เดิมตามความเห็นกฤษฎีกา จะเป็ นที่ราชพัสดุหน่วยงานรัฐนันต้
้ องเข้ าใช้ ประโยชน์ด้วย แต่ตาม ม.6 พรบ.ที่ราชพัสดุ
2562 อาจส่งผลต่อแนววินิจฉัยดังกล่าว)

2. ตกเป็ นของรัฐเนื่องจากค้ างชาระภาษี อากร โดยถูกยึดที่ดินมาชาระแทน
3. โดยการเวนคืน เช่น กรมชลประทานเวนคืนที่ดินเพื่อประโยชน์การชลประทาน
4. โดยผลของกฎหมาย เช่น ม.1758 ปพพ กรณีไม่มีทายาทโดยธรรม/ไม่มีผ้ รู ับ
พินยั กรรม/ไม่มีการตังมู
้ ลนิธิตามพินยั กรรมไว้ ให้ มรดกตกแก่แผ่นดิน
(กระทรวงการคลัง) หรื อที่งอกต่อเนื่องจากที่ราชพัสดุ
5. กฎหมายพิเศษ เช่น ตกเป็ นของแผ่นดินตาม พรบ.ประกอบ รธน.ว่าด้ วยการ
ปราบปรามและป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2542, พรบ.ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542

6. รัฐบาลซื ้อด้ วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (ดูใน ม.7 พรบที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 จะไม่เป็ นที่
ราชพัสดุ ถ้ าไม่ได้ ซื ้อด้ วยเงินงบประมาณแผ่นดิน)
7. เอกชนยกให้ รัฐบาล (คล้ ายการอุทิศให้ เป็ นที่ดินสาธารณประโยชน์) เช่น ยกให้ เพื่อใช้ เป็ น
สถานที่ตงโรงเรี
ั้
ยน , โรงพยาบาล . สถานีอนามัย เป็ นต้ น
- อาจยกให้ รัฐบาลโดยตรง หรื อยกให้ กระทรวง/ทบวง/กรมโดยตรง ซึง่ จะต้ องนาขึ ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุต่อไป
8. โบราณสถาน กาแพงเมือง คูเมือง

ที่ดนิ ที่น่าสนใจ คือ ที่รกร้ างว่างเปล่าที่มีการสงวนหวงห้ าม จะแตกต่างจากที่ดินรกร้ างว่าง
เปล่าตามปกติ

การเกิดขึน้ หรือการได้ มาซึ่งที่ดนิ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดินสําหรับใช้ เพื่อ
ประโยชน์ ของแผ่ นดินโดยเฉพาะ และที่ราชพัสดุ มีหลายทาง แต่ที่น่าสนใจ คือ

*การประกาศสงวนหวงห้ ามเพื่อไว้ ใช้ ในราชการ โดยกระทรวง ทบวง
กรมต่างๆ ประกาศสงวนหวงห้ ามไว้ ใช้ ในราชการ *
Ex พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตหวงห้ ามที่ดินในท้ องที่อาเภอเมืองกาญจนบุรี อาเภอวังขนาย
อาเภอบ้ านทวน และอาเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2481 นัน้ ได้ กาหนดเหตุผลของการ
หวงห้ ามไว้ ในคาปรารภแห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้ว่า เพื่อประโยชน์ ในราชการทหาร และ
เมื่อได้ กาหนดเขตหวงห้ ามที่ดินแปลงนี ้ไว้ ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ วปรากฏว่า ทาง
ราชการทหารได้ ปกครองดูแลและเข้ าใช้ ประโยชน์ ในทีด่ นิ ดังกล่ าวในราชการทหารตลอด
มา ที่ดินดังกล่าวจึงมิใช่ที่รกร้ างว่างเปล่าซึง่ บุคคลอาจได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับใช้
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และเป็ นที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 (เดิม) แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
(เดิม)
* ดู ม. 6 พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562

ตัวอย่ างที่ 1 ข้ อเท็จจริ งปรากฏว่า มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตหวงห้ ามที่ดินในท้ องที่
อาเภอเมืองกาญจนบุรี อาเภอวังขนาย อาเภอบ้ านทวน และอาเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2481 ได้ กาหนดเหตุผลของการหวงห้ ามไว้ ในคาปรารภแห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้ว่า
“เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร” และเมื่อได้ กาหนดเขตหวงห้ ามที่ดินแปลงนี ้ไว้ ตามพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวแล้ วปรากฏว่า ทางราชการทหารได้ ปกครองดูแลและเข้ าใช้ ประโยชน์ ใน
ที่ดนิ ดังกล่ าวในราชการทหารตลอดมา
ถาม : 1. ที่ดินดังกล่าวมีการสงวนหวงห้ ามชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่
2. ที่ดินดังกล่าวตกเป็ นที่รกร้ างว่างเปล่าหรื อเป็ นที่ราชพัสดุ
ตัวอย่ างที่ 2 ที่รกร้ างว่างเปล่าที่ได้ สงวนหวงห้ ามไว้ เพื่อประโยชน์ในทางราชการจานวน 100
ไร่ แต่ทางราชการเข้ าใช้ ประโยชน์เพียง 60 ไร่ ที่เหลือ 40 ไร่ ไม่ได้ เข้ าใช้ ประโยชน์
ถามข้ อใดถูกต้ อง 1. เป็ นที่ราชพัสดุ 60 ไร่ ส่วน 40 ไร่ เป็ นที่สาธารณประโยชน์ใช้ ร่วมกัน
2. เป็ นที่ราชพัสดุ 60 ไร่ ส่วน 40 ไร่ เป็ นที่รกร้ างฯเช่นเดิม
3. เป็ นที่ราชพัสดุทงั ้ 100 ไร่ เพราะสงวนหวงห้ ามไว้ แล้ ว
4. ผิดทุกข้ อ
(ตามตัวอย่ างเป็ นแนววินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ ปัจจุบันเมื่อมีการ พรบ.ที่
ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ม.6 , ม.7 บังคับใช้ การพิจารณาอาจเปลี่ยนไป)

การดูแลรักษาและคุ้มครองป้ องกัน
ที่ดนิ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดิน
ม. 122 พรบลักษณะปกครองท้ องที่ พ.ศ.2457
“นายอําเภอร่ วมกับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น”
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการดูแลรั กษา ฯ พ.ศ. 2553
ขอบเขตบรรยาย
1. หน่ วยงานที่มีอาํ นาจหน้ าที่ดูแลรั กษาและคุ้มครองป้ องกัน ตามกฎหมาย
2. การคุ้มครองป้ องกัน ตามระเบียบ/กฎหมาย
3. การจัดทําทะเบียนที่สาธารณประโยชน์
4. การออกหนังสือสําคัญสําหรั บที่หลวง

มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่
พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
(บังคับใช้ เมษายน 2551)
“นายอ าเภอมีหน้า ที่ ร่ ว มกับ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น
ในการดูแลรักษาและคุม้ ครองป้องกันที่ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติ
ของแผ่ น ดิ น ที่ ป ระชาชนใช้ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น และสิ่ ง ซึ่ ง เป็ น
สาธารณประโยชน์อื่นในเขตอาเภอ”

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้ องกัน
ที่ดนิ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดินสําหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน
พ.ศ. ๒๕๕๓
ลักษณะที่ดนิ
ข้ อ ๕ ที่ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ ร่วมกันที่
อยูใ่ นบังคับของระเบียบนี ้ หมายถึง ที่ดินสาหรับประชาชนใช้ ประโยชน์
ร่วมกัน ไม่ว่าเป็ นโดยสภาพธรรมชาติโดยการใช้ ร่วมกันของประชาชน
โดยทางนิตกิ รรม หรื อโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้ า
ทางบก ทางนํา้ สวนสาธารณะ ที่เลีย้ งสัตว์ และที่สาธารณะ
ประจําตําบลหรือหมู่บ้าน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้ องกัน
ที่ดนิ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดินสําหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน
พ.ศ. ๒๕๕๓
ลักษณะที่ดนิ
ข้ อ ๖ อานาจหน้ าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้ อ ๕
ให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ของนายอําเภอร่ วมกับองค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่นตามกฎหมายว่าด้ วยลักษณะปกครองท้ องที่
ในกรณีมีข้อพิพาทหรื อคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นผู้ดาเนินการระงับข้ อพิพาทหรื อร้ องทุกข์
กล่าวโทษภายในสามสิบวัน นับแต่ร้ ูเหตุแห่งข้ อพิพาทหรื อคดีนนั ้ เว้ นแต่
คดีจะขาดอายุความให้ ร้องทุกข์กล่าวโทษโดยทันที

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้ องกัน
ที่ดนิ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดินสําหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน
พ.ศ. ๒๕๕๓
ลักษณะที่ดนิ
ข้ อ ๗ นายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นไม่ มีอาํ นาจใช้ หรือ
ยินยอมให้ บุคคลอื่นใช้ ท่ ดี นิ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากผู้วา่
ราชการจังหวัดและปฏิบตั ิตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง และระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด

การดูแล รักษา ที่ราชพัสดุ
อํานาจหน้ าที่ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
มาตรา 20 พรบที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
1. ดูแล และบํารุ งรั กษาที่ราชพัสดุให้ คงสภาพที่เหมาะสม แก่ การใช้ ประโยชน์ อยู่
เสมอและระมัดระวังมิให้ เกิดการบุกรุ กหรือความเสียหายใด ๆ
2. จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแลรั กษาและใช้ ท่ รี าชพัสดุ
การเรียกคืนที่ราชพัสดุจากส่ วนราชการหรือองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ได้ แก่
1. เลิกใช้ ท่ รี าชพัสดุ
2. ครอบครองที่ราชพัสดุโดยไม่ ได้ รับอนุญาต
3. ไม่ ปฏิบัตติ ามมาตรา ๒๐
4. ไม่ ใช้ ท่ รี าชพัสดุในระยะเวลา 3 ปี นับแต่ วันที่ทาํ ความตกลงกับกรมธนารักษ์
คําถาม ที่ราชพัสดุใครเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ..................
และใครมีหน้ าที่ ปกครอง ดูแล บํารุ งรั กษา................

มาตรา 8 ป.ที่ดนิ “บรรดาที่ดนิ ทัง้ หลายอันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดิน
หรื อเป็ นทรั พย์ สินของแผ่ นดินนัน้ ถ้ าไม่ มีกฎหมายกาหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่น ให้
อธิบดีกรมที่ดนิ มีอาํ นาจหน้ าที่ดูแลรั กษาและดําเนินการคุ้มครองป้ องกันได้
ตามสมควรแก่ กรณี อํานาจหน้ าที่ดังกล่ าวนี ้ รั ฐมนตรี จะมอบหมายให้ ทบวง
การเมืองอื่นเป็ นผู้ใช้ กไ็ ด้ ”

ข้ อสังเกต ปั จจุบันได้ มีกฎหมายเฉพาะกาหนดอานาจหน้ าที่ให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่อ่ ืนเป็ นผู้ดูแลรั กษาที่ดนิ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดินเกือบ
หมดแล้ ว ปั จจุบันกรมที่ดนิ ไม่ มีอาํ นาจหน้ าที่หรื อภารกิจหลักในการ
คุ้มครองป้ องกันที่ดนิ ของรั ฐตามกฎหมาย คงมีเพียงหน้ าที่หรื อภารกิจ
สนับสนุนการคุ้มครองป้ องกัน รวมถึงการแก้ ไขปั ญหาการบุกรุ กที่ดนิ ของ
รั ฐ ประเภทที่ดนิ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดินสําหรั บพลเมืองใช้
ร่ วมกัน หรื อที่สาธารณประโยชน์ เท่ านัน้

คาสัง่ กระทรวงมหาดไทย ที่ 505/2552 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2552
“...อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
รัฐมนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้อ งค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นมีอานาจดูแลรักษาและดาเนินการคุม้ ครองป้องกันที่ดินอันเป็ นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินที่ไม่มีกฎหมายกาหนด
ไว้เป็ นอย่างอื่น ดังนี้
1. กรุงเทพมหานคร
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เมืองพัทยา
ภายในเขตเมืองพัทยา
3. เทศบาล
ภายในเขตเทศบาล นัน้
4. องค์การบริหารส่วนตาบล ภายในเขตองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบล นัน้
ส าหรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ให้ก ารสนั บ สนุน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม (2)(3)และ(4)

ที่ดนิ รกร้ างว่ างเปล่ า
- เช่ น เขา ภูเขา ฯ (คาสั่ง รมต มท. ที่ 505/2552 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2552 )
กรณีเช่ น การรังวัดสอบเขต “เขาพัทยา” ตัง้ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา ใครระวัง
ชีแ้ นวเขต
-ส.ป.ก. มีอานาจหน้ าที่ดแู ลรักษาและคุ้มครองป้องกัน ที่ดินรกร้ างว่างเปล่า หรื อที่ดินซึง่ มีผ้ ู
เวนคืนหรื อทอดทิ ้งหรื อกลับมาเป็ นของแผ่นดินโดย ประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
ที่ดินนันอยู
้ ่นอกเขตป่ าไม้ ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ในเขตปฏิรูปที่ดนิ เพื่อนํามาใช้ ในการ
ปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอานาจหน้ าที่ดแู ลรักษาและคุ้มครองป้องกัน ที่ดินรกร้ างว่าง
เปล่า หรื อที่ดินซึง่ มีผ้ เู วนคืนหรื อทอดทิ ้งหรื อกลับมาเป็ นของแผ่นดินโดยประการอื่น ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ในเขตโครงการจัดรู ปที่ดนิ เพื่อใช้ ในการจัดรู ปที่ดนิ

หน่ วยงานที่มีหน้ าที่ดแู ลรักษาและคุ้มครองป้ องกัน
ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
1) กระทรวงมหาดไทย
2) กรมการปกครอง
3) กรมที่ดนิ
(4) จังหวัด
5) นายอําเภอ
6) องค์ การบริหารส่ วนตําบล (อบต.)
7) เทศบาล
8) เมืองพัทยา
9) กรุ งเทพมหานคร

หน่ วยงานอื่นๆ ที่กฎหมายกาหนดอานาจ
หน้ าที่ให้เป็ นผูด้ แู ลรักษา (กรณี เฉพาะ)
๑. ที่ราชพัสดุ ผู้มีอานาจ ดูแลรักษา คือ .........................
๒. แม่น ้า ลาคลอง ทะเลสาบ และทะเลภายในน่านน ้าไทย ผู้มีอานาจฯ คือ .......
๓. ที่ดินของการรถไฟ ผู้มีอานาจ คือ.......................
๔. ที่ศาลเจ้ า ผู้มีอานาจ คือ ...................
น่ าสน ! ที่ดินใต้ ทะเล เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใด ถ้ าถมทะเลจน
พ้ นจากการเป็ นทางน ้า ผู้อานาจดูแลรักษา คือ................
การนาชี ้แนวเขตของที่ราชพัสดุ ผู้ใช้ ที่ราชพัสดุร่วมกันกับสานักงานธนารักษ์ พื ้นที่

อานาจหน้ าที่ในการคุ้มครองป้ องกัน
ตามระเบียบ ฯ พ.ศ. 2553
โดยสรุ ป
1. ลักษณะที่ดนิ : ที่สาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดินสําหรับพลเมืองใช้ ประโยชน์ ร่วมกัน
2. อํานาจหน้ าที่ : นายอําเภอร่ วมกัน อปท. ดูแลรั กษาและคุ้มครองป้ องกัน
3. การใช้ ประโยชน์ : ไม่ มีอาํ นาจใช้ หรือยินยอมให้ บุคคลอื่นใช้ การจะใช้ ประโยชน์
ต้ องดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
4. การจัดทําทะเบียน : ให้ ทาํ ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ 4 ชุด เก็บไว้ ท่ อี าํ เภอ
สนง.ที่ดนิ อปท. และกรมที่ดนิ กรณีไม่ มี นสล. ให้ ย่ นื คําขอออก นสล. โดยให้
สํานักงานที่ดนิ สนับสนุนการข้ อมูล และการรั งวัดทําแผนที่ กรณีออก นสล. แล้ ว
แต่ ทะเบียนไม่ ถกู ต้ องครบถ้ วน ให้ จพด.แก้ ไขรายงานให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
5. การตรวจสอบข้ อเท็จจริง : ให้ นายอําเภอและองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นร่ วมกัน
ดําเนินการ โดยมีสาํ นักงานที่ดนิ จังหวัดและสาขา เป็ นผู้สนับสนุน
6. ค่ าใช้ จ่าย : ให้ ใช้ งบประมาณของอปท.ในการดําเนินการ เช่ น การออก นสล. การ
ดําเนินคดี การรังวัด การจัดทํา/ตรวจสอบทะเบียน รวมทัง้ ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ

สาเหต ุการการบ ุกร ุก

1. สภาพที่ดนิ สาธารณประโยชน์
- หลักฐานไม่ชดั เจน
- แนวเขตไม่ชดั เจน
- สิ่งก่อสร้างแนวเขตไม่คงทนถาวร
- ไม่มหี ลักฐาน ไม่มแี นวเขต

2. เจ้าหน้าที่ผมู้ อี านาจดูแลรักษา
- มีอตั รากาลังน้อย
- ปล่อยปละละเลย
- นาชีแ้ นวเขตไม่ได้
- ขาดงบประมาณ
- ขาดความเข้าใจระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. นโยบายของรัฐ
- ไม่ชดั เจน
- ไม่แน่นอน
- ไม่เด็ดขาด/จริงจัง
- ไม่เป็ นธรรม

4. ราษฎรผูบ้ กุ รุก
- ประชากรเพิ่มขึน้
- ขาดจิตสานัก/เอาเปรียบ
- ขาดความเกรงกลัวกฎหมาย
- มีผใู้ ห้การช่วยเหลือสนับสนุน

แนวทางแก้ไขปัญหาการบ ุกร ุก
1. แก้ไขสภาพที่ดนิ
- ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดทาหลักฐานแนว
เขตให้มนั ่ คง ถาวร ชัดเจน เช่น ทารัว้ ถนน ปลูกไม้ยืนต้น
- เร่งรัดเจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดทาหลักฐานแนวเขต
เช่น การรังวัดออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง

2. แก้ไขเจ้าหน้าที่ผดู้ แู ลรักษา
- สนับสนุนบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง
- อบรม พัฒนา เจ้าหน้าที่
- จัดทาคูม่ อื แนวทางปฏิบตั ิ
- จัดให้มแี ผนประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ใน
การอนุรกั ษ์ที่ดนิ ของรัฐ

3. แก้ไขนโยบายรัฐ
- ต้องมีความชัดเจน/แน่นอน
- เด็ดขาด/จริงจัง
- ต้องดาเนินการโดยเสมอภาคให้ความเป็ น
ธรรม

4. แก้ไขตัวราษฎร
4.1 ประชาสัมพันธ์ให้เห็ นความสาคัญของที่ดิน
ของรัฐ และการอนุรกั ษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง
4.2 ปิ ดประกาศให้ป ระชาชนทราบถึ ง การเป็ น
ที่ดนิ ของรัฐ
4.3 ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษา
4.4 ให้ทราบว่าผูฝ้ ่ าฝื นมีโทษอาญา

กรณีไม่สามารถชี้แนวเขตที่สาธารณประโยชน์ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็ จ จริ งเพื่ อหาแนวเขต
โดยพิจารณาจาก
1) พยานเอกสาร
2) พยานบุคคล
3) ตรวจสอบสภาพที่ดนิ

การดาเนินการกรณีมีการบ ุกร ุกที่ดินของรัฐ

1. หลักนิตศิ าสตร์ (ดาเนินคดีกบั ผูบ้ กุ รุก)
2. หลักรัฐศาสตร์ (ดาเนินการอย่างอื่น)

การดาเนินคดีกบั ผูบ้ ุกร ุกที่ดินของรัฐ
หลัก จะต้ องรวบรวมพยานหลักฐานและให้ ได้ ข้อเท็จจริงว่าเป็ นที่ดิน
พิพาทเป็ นที่ดินสาธารณประโยชน์ก่อน
1. กรณีบกุ รุ กก่อนปี พ.ศ. 2515 (ปว.ฉบับ 96 พ.ศ. 2515) มีความผิด
ตาม ม.9 และ ม.108 ป.ที่ดิน ต้ องแจ้ งและมีคาสัง่ ให้ ผ้ บู กุ รุ กออกจากที่ดิน
ของรัฐก่อน
2. กรณีบุกรุ กหลังปี พ.ศ. 2515 มีความผิดตาม ม.9 และ ม.108 ทวิ
ป.ที่ดิน ไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ บู กุ รุกออกจากที่ดินของรัฐก่อน

กระบวนการพิสจู น์สิทธิ์
คณะกรรมการแก้ ไขปั ญหาการบุก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ (กบร.) ก าหนด
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. ผู้ ฝ่ าฝื น มี พ ยานหลั ก ฐานที่ ค รอบครองมาก่ อ นเป็ นที่ ดิ น
ของรัฐหรื อไม่ โดยพิจารณาจาก
1.1) เอกสารราชการทาขึ ้น และลงวันที่ก่อนเป็ นที่ดินของรัฐ หรื อ
1.2) ลงวันที่หลัง แต่ก่อน ป.ที่ดิน และมีข้อความว่าได้ มาก่อนเป็ น
ที่ดินของรัฐ
1.3) พยานหลักฐานอื่น ว่าครอบครองก่อนเป็ นที่ดินของรัฐ จะต้ อง
มีการอ่านภาพถ่ายทางอากาศด้ วย

2. ถ้ า ครอบครองภายหลัง ให้ แ จ้ ง ผู้ ฝ่ าฝื น 30 วัน แล้ ว
ดาเนินการตามกฎหมาย
3. ถ้ าครอบครองก่อน ให้ แจ้ งผู้ฝ่าฝื น 30 วัน แจ้ งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องดาเนินการ

การดาเนินการกับผูบ้ ุกร ุกโดยประการอื่น
1. การจัดที่ดินตามนโยบายการแก้ไขปั ญหาสังคมและความ

ยากจน
1.1 อยู่ในเงือ่ นไข
- ผูฝ้ ่ าฝื นยอมรับเป็ นที่ดนิ ของรัฐ
- ยอมเช่าโดยเสียค่าตอบแทน
- ประชาชน/อปท./อาเภอ เห็นด้วย

1.2 เป็ นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก และราษฎร
เลิกใช้ ประโยชน์
1.3 มีการทาประโยชน์ชดั เจนเป็ นเวลานาน
1.4 ครอบครัวไม่เกิน 15 ไร่
1.5 ต้ องเป็ นผู้ยากจนไม่มีที่ดินทากินหรื อมีแต่ไม่เพียงพอ

2. ดาเนินการตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
3. ถอนสภาพ/จัดหาผลประโยชน์
4. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช)
5.กรณีผ้ ฝู ่ าฝื นอยู่ก่อนปี 2515 ให้ อยู่ชวั่ คราวตามระเบียบ
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 3(พ.ศ. 2515)

วิธีปฏิบตั ิเมื่อมีการบ ุกร ุกที่ดินของรัฐ
1. ต้องรีบดาเนินการโดยเร็ ว ก่อนจะมีการขยายพื้นที่ หรือมี
จานวนผูบ้ กุ รุกเพิ่มมากขึน้
2. ตรวจสอบข้อมูลการเป็ นที่ดนิ ของรัฐที่มอี ยู่
3. แจ้ง ผูฝ้ ่ าฝื นว่ า เป็ นที่ ดิ น ของรัฐ การฝ่ าฝื นเป็ นความผิด
อาญา ตลอดจนมีแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการอนุรกั ษ์ที่ดินของ
รัฐ

4. หากไม่ เ ชื่ อ ฟั ง แจ้ง ตั ก เตื อ น หากฝ่ าฝื นจะถู ก
ดาเนินคดีตามกฎหมาย
5. หากผูบ้ กุ รุกจานวนมาก เรียกประชุมชี้แจงให้รถู้ ึง
สิทธิ/หน้าที่ และยอมรับสิทธิทางราชการ
6. กรณีมีโต้แย้ง การครอบครอง เข้าสู่กระบวนการ
พิสจู น์สิทธิ์ (กบร.) ไม่พอใจใช้สิทธิทางศาล

7. ผูจ้ งใจฝ่ าฝื น ดาเนินคดีจนถึงบังคับคดี
8. หากไม่ แ น่ ใ จว่ า เป็ นที่ ดิ น ของรั ฐ ด าเนิ น การ
สอบสวนตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยการ
สอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์
พ.ศ. 2539 แล้วนาเข้า กบร. เสนอผูว้ ่าราชการจังหวัดสัง่
การ

สรุป : วิธีการคุ้มครองป้ องกันที่สาธารณประโยชน์
ของผูม้ ีอานาจหน้ าที่ดแู ลรักษา
1. คุ้มครองตามระเบียบ/กฎหมาย ที่สาํ คัญ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการดูแลรั กษาและคุ้มครองป้ องกันที่ดนิ อันเป็ น
สาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดินสําหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน พ.ศ.2553
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุ กที่หรื อทาง
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2539 (กระบวนการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งที่เป็ นไปด้ วยความถูกต้ อง
รวดเร็ว และเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย )
- ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ วยการแก้ ไขปั ญหาการบุกรุ กที่ดินของรัฐ
พ.ศ. 2545 (คณะกรรมการแก้ ไขปั ญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ” เรี ยกโดยย่อว่า “กบร.”) ตัง้
คณะอนุกรรมการ ได้ แก่ คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ , คณะอนุกรรมการแก้ ไขปั ญหาการ
บุกรุกที่ดินของรัฐกรุงเทพมหานครเรี ยกชื่อย่อว่า “กบร. กทม.” , คณะอนุกรรมการแก้ ไขปั ญหาการบุก
รุกที่ดินของรัฐจังหวัดทุกจังหวัด “กบร. จังหวัด..”
2. การคุ้มครองป้ องกันโดยการจัดทําทะเบียนที่สาธารณประโยชน์
3. การคุ้มครองป้ องกันโดยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.)

การจัดทาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์

*มีมานานแล้ ว ตังแต่
้ พ.ศ. ๒๔๕๗ จนปั จจุบนั การจัดทาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์
เป็ นไปตามข้ อ 16 ของระเบียบกรมที่ดินว่าด้ วยการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง พ.ศ. 2517
และ ข้ อ 10 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็ น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน พ.ศ. 2553
ข้ อสังเกต : ความสมบูรณ์ของการเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ว่าที่ดินแปลงนันได้
้
มีการสงวนหวงห้ ามไว้ โดยชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ หรื อเกิดจากการใช้ ร่วมกันของราษฎรหรื อไม่
หรื อเป็ นที่สาธารณประโยชน์ที่เกิดขึ ้นโดยสภาพธรรมชาติหรื อไม่ มิได้ ขนึ ้ อยู่กับทะเบียนที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ แต่ อย่ างใด
หลักการสาคัญ แม้ ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์จะไม่ใช่สิ่งที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของการ
เป็ น ที่สาธารณประโยชน์ แต่ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ก็ใช้ เป็ นหลักฐานอย่างหนึ่งที่จะพิสจู น์
ข้ อเท็จจริ งว่า ที่ดินตามที่ปรากฏในทะเบียนฯ เป็ นที่สาธารณประโยชน์มาตังแต่
้ เมื่อใด มีประวัติ
ความเป็ นมาอย่างไร มีเนื ้อที่ขอบเพียงใด เพราะในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์จะปรากฏทัง้ วัน
เดือน ปี ที่หวงห้ าม วัตถุประสงค์ที่หวงห้ าม ผู้ที่ทาการหวงห้ าม และยังทาให้ ทราบได้ ว่าที่ดนิ นัน้ ได้
กลายเป็ นที่สาธารณประโยชน์ โดยวิธีการใด เช่ น เกิดจากการสงวนหวงห้ าม หรือเกิดจาก
ใช้ ประโยชน์ ร่วมกันของประชาชน เป็ นต้ น ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์จึงมีสถานะเป็ น
หลักฐานของทางราชการตามนัยมาตรา 8 ตรี วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

น่ าสน ! แม้ จะมีชื่อเป็ นที่ดินที่สงวนไว้ สาหรับประชาชนใช้ ร่วมกัน อยู่ในทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ แต่ถ้าปรากฏว่า ได้ สงวนหวงห้ ามไว้ โดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย เช่น ไม่
ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา ในระหว่างที่มีพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการหวงห้ ามที่ดินรกร้ าง
ว่างเปล่า พ.ศ. 2478 ใช้ บงั คับ ก็ไม่ทาให้ ที่ดินมีชื่ออยู่ในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์
เป็ นที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ ร่วมกันไปได้
ex : ที่ดินที่ได้ หวงห้ ามไว้ เป็ นทุง่ หญ้ าเลี ้ยงสัตว์ เมื่อ 10 พค 2479 มีการนาขึ ้น
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ แต่มิได้ ตราพระราชกฤษฎีกา ดังนัน้ แม้ จะมีการนาขึ ้น
ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์เป็ นหลักฐาน ก็เป็ นแต่เพียงทาให้ ทราบว่าที่ดินนันมี
้ อยู่จริ ง
หรื อไม่ เท่านัน้ แต่การที่หวงห้ ามไว้ เป็ นที่เลี ้ยงสัตว์จะสมบูรณ์ใช้ ได้ หรื อไม่ ต้ องพิจารณา
จากหลักฐานการหวงห้ ามนันๆ
้ เมื่อไม่ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา ในระหว่างที่มี
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการหวงห้ ามที่ดินรกร้ างว่างเปล่า พ.ศ. 2478 ใช้ บงั คับ ก็ไม่ทาให้
ที่ดินมีชื่ออยู่ในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์เป็ นที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ ร่วมกันไปได้
ราษฎรที่ครอบครองทาประโยชน์โดยชอบก่อน ป.ที่ดิน อาจได้ มาซึง่ สิทธิในทีด่ ินดังกล่าว
ได้ (แต่มีคาพิพากษาฎีกา ที่ 2668/2520)

ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์
1. ทะเบียนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0604/ว 197 ลงวันที่ 18 เมษายน 2510
ถือเป็ นการเริ่มต้ นของการจัดทําทะเบียนที่ดนิ สาธารณประโยชน์ ภายหลังที่ประมวลกฎหมาย
ที่ดนิ ใช้ บังคับ แบบที่ 1 คัดลอกขึ ้นมาใหม่จากทะเบียนที่ดนิ สาธารณประโยชน์ หรื อบัญชีสารวจที่
กระทรวงมหาดไทยสัง่ ให้ จดั ทามาแต่เดิมแล้ วนารายการมากรอกลงในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตามคาสัง่ นี ้
หากมีรายการไม่ครบถ้ วน ให้ สอบสวนราษฎรตลอดจนกานันผู้ใหญ่บ้านที่ทราบเรื่ องเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั ้นดี เพื่อให้
ได้ รายการครบถ้ วนตามระเบียบ
แบบที่ 2 สารวจและจัดทาขึ ้นใหม่
เว้ นแต่ แม่น ้า ลาคลอง ถนน ทางเดิน ไม่ต้องทาทะเบียน*สาหรับการจาหน่ายทะเบียนยังไม่ระบุไว้ ชดั เจน*
2. ทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการดูแลรั กษาที่ดนิ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ อง
แผ่ นดิน พ.ศ. 2515
แบบที่ 1 เป็ นการจัดทาทะเบียนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ประเภทราษฎรใช้ ร่วมกัน) ไม่ว่าจะ
เป็ นโดยสภาพที่ดินหรื อทางราชการได้ สงวนไว้ ก็ตาม
แบบที่ 2 เป็ นการจัดทาทะเบียนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ประเภทสานักราชการบ้ านเมือง)
หรื อใช้ เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินในหน้ าที่ของกระทรวงมหาดไทย เช่น ที่ตั ้งสถานที่ราชการและบ้ านพักข้ าราชการ
เว้ นแต่ ท่ ีชายตลิ่ง ทางบก ทางนํา้ ลํากระโดง ลํารางสาธารณะ และทางระบายนํา้ ที่รกร้ างว่ างเปล่ า
ไม่ ต้องทําทะเบียน และระเบียบนี ้เน้ นให้ มีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง (นสล.)
สาหรับการจาหน่ายทะเบียนมีได้ 2 กรณี คือ เมื่อได้ มีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนสภาพที่ดิน และเมื่อได้ มีกฎหมาย
โอนที่ดิน

3. ทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการดูแลรั กษาและคุ้มครองป้ องกันที่ดนิ อันเป็ นสา
ธารณสมบัตขิ องแผ่ นดิน พ.ศ. 2544
ยังคงเป็ นไปตามหลักการเดิม คือ ให้ จดั ทาทะเบียนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ประเภทราษฎรใช้ ร่วมกัน) ไม่
ว่าจะเป็ นโดยสภาพที่ดินหรื อทางราชการได้ สงวนไว้ ก็ตาม เว้ นแต่ ที่ชายตลิง่ ทางบก ทางน ้า ลากระโดง ลาราง
สาธารณะ และทางระบายน ้า โดยกาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ดาเนินการสารวจจัดทาทะเบียนที่ดนิ
สาธารณประโยชน์ ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด แต่ได้ ยกเลิกการจัดทาทะเบียนที่ดินสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน (ประเภทสานักราชการบ้ านเมือง) ที่ได้ จดั ทาขึ ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการดูแลรักษาที่ดิน
อันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2515
4. ทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการดูแลรั กษาและคุ้มครองป้ องกันที่ดนิ อันเป็ นสา
ธารณสมบัตขิ องแผ่ นดินสําหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน พ.ศ. 2553
เป็ นการจัดทาทะเบียนที่ดนิ สาธารณประโยชน์ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยกาหนดให้ นายอาเภอ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นดาเนินการจัดทา เว้ นแต่ที่ชายตลิง่ ทางบก ทางน ้า ลากระโดง ลารางสาธารณะ
หรื อทางระบายน ้า รวมทั ้งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นในทานองเดียวกันไม่ต้องจัดทา
สาหรับการจาหน่ายทะเบียนได้ มีหลักการเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) มีพระราชบัญญัติหรื อพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดิน
(2) มีพระราชบัญญัติให้ โอนที่ดิน
(3) มีคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลอันถึงที่สดุ ว่าที่ดินดังกล่าวไม่เป็ นที่ดินสาธารณประโยชน์ทั ้งแปลง
และ
(4) กรณีที่ยงั มิได้ มีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เมื่อปรากฏว่าการจัดทาทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน

การออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง

การออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงได้ มีการดาเนินการมานานแล้ ว โดยหนังสือสาคัญสาหรับ
ที่หลวงฉบับแรกเป็ นที่ตงที
ั ้ ่พกั สัสดี ตาบลน่าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ออกให้ เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2460 ก่อนใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อมา
“มาตรา 8 ตรี ที่ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ ร่วมกัน หรื อใช้ เพื่อ
ประโยชน์ ของแผ่ นดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดให้ มีหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเพื่อแสดงเขตไว้ เป็ น
หลักฐาน
แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ที่ดินตามวรรคหนึ่ง แปลงใดยังไม่มีหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เขตของที่ดินดังกล่าวให้
เป็ นไปตามหลักฐานของทางราชการ”
ข้ อสังเกต : น.ส.ล. เป็ นเพียงหนังสือสาคัญของทางราชการอย่างหนึง่ ที่แสดงเขต ที่ตงั ้ และการใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเท่านัน้ หาใช่ หนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ ของรัฐไม่ หมายความว่า ที่ดินที่จะ
นามาออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงนันต้
้ องมีสถานะเป็ นที่ดินของรัฐประเภทนัน้ ๆ มาก่อน มิใช่
หมายความว่าเมื่อออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงแล้ วที่ดินนันจึ
้ งตกเป็ นที่ดินของรัฐ

แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
*เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในกฎกระทรวง ซึง่ ก็ได้ แก่กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2516) และที่
แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้ ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ.2497
*การออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาข้ อยุตเิ กี่ยวกับอาณาเขต
ตําแหน่ งที่ตัง้ และการใช้ ประโยชน์ ในที่ดนิ ของรัฐนัน้ ๆ ดังนัน้ เมื่อที่ดินของรัฐแปลงใดได้
ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงแล้ ว ต้ องถือว่าข้ อมูลดังกล่าวเป็ นที่ยตุ ิตามกฎหมาย เว้ นแต่จะ
พิสจู น์ได้ ว่าเป็ นการออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ซึง่ จะต้ องมีการแก้ ไขหรื อ
เพิกถอนแล้ วแต่กรณี สาหรับที่ดินของรัฐแปลงใดที่ยงั ไม่มีหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง เขตของ
ที่ดินดังกล่าวจึงต้ องเป็ นไปตามหลักฐานของทางราชการตามนัยมาตรา 8 ตรี วรรคสาม เช่น
- ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ที่กระทรวงมหาดไทยได้ สงั่ ให้ จงั หวัดต่างๆ สารวจ
และจัดทาขึ ้น
- ประกาศการสงวนหวงห้ ามที่ดินของทางราชการ พระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม
พ.ร.บ. ว่าด้ วยการหวงห้ ามที่ดินรกร้ างว่างเปล่าอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478
- ประกาศคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ตามนัยมาตรา 20 แห่ง ป.ที่ดิน
- ทะเบียนที่ราชพัสดุ ฯลฯ

หลักเกณฑ์ และวิธีการ โดยสรุ ป
(1) ทบวงการเมืองผู้มีอานาจหน้ าที่ดแู ลรักษาที่ดนิ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่ นดินสาหรั บ
พลเมืองใช้ ร่วมกันหรื อใช้ เพื่อประโยชน์ ของแผ่ นดินโดยเฉพาะ ประสงค์จะให้ มีหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
สาหรับที่ดินแปลงใด ให้ แสดงความประสงค์ต่ออธิบดี
(2) เมื่อได้ รับคาขอตามข้ อ (1) ให้ อธิบดีจดั ให้ มีการสอบสวนและรังวัดทาแผนที่ตามวิธีการรังวัดเพื่อ
ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และประกาศการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงให้ ประชาชนทราบกาหนดสามสิบ
วัน ถ้ าไม่มีผ้ คู ดั ค้ านให้ ดาเนินการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงต่อไป
(3) ในกรณีท่ มี ีผ้ ูคัดค้ าน ให้ ดาเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2537) และให้ อธิบดีรอ
การออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงไว้ แล้ วดาเนินการดังนี ้
ก. ในกรณีที่ผ้ คู ดั ค้ านไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่ไปใช้ สทิ ธิทาง
ศาลภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่คดั ค้ าน ให้ ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงได้ หากผู้คดั ค้ านไปใช้ สทิ ธิทางศาลให้
รอการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเฉพาะส่วนที่คดั ค้ านจนกว่าจะได้ มีคาพิพากษาถึงที่สดุ ของศาล แสดงว่า
ผู้คดั ค้ านไม่มีสทิ ธิในที่ดินนั ้น
ข. ในกรณีที่ผ้ คู ดั ค้ านมีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินให้ รอการออกหนังสือ
สาคัญสาหรับที่หลวงเฉพาะส่วนที่ได้ คดั ค้ านไว้ ก่อน และให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัดตรวจสอบสิทธิในที่ดนิ ของผู้คดั ค้ าน
ว่าได้ มาโดยชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ ถ้ าปรากฏว่าได้ มาโดยไม่ชอบให้ ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงและแจ้ งให้
ผู้คดั ค้ านทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ทราบผลการตรวจสอบ และถ้ าปรากฏว่าได้ มาโดยชอบ ให้ แจ้ งให้ ผ้ คู ดั ค้ าน
ทราบโดยเร็ว แล้ วระงับการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเฉพาะส่วนนั ้น

ทุ่งเลี ้ยงสัตว์สาธารณะ ออก นสล. ..........................
หนองสาธารณะ
ออก นสล. ...............................
บึงสาธารณะ
ออก นสล. ..............................
ที่ชายตลิ่ง
ออก นสล. ...............................
ทางหลวง ทางน ้า ออก นสล. ...............................
แม่น ้า ลาคลอง
ออก นสล. ..............................
ป้อมและโรงทหาร ออก นสล. ...............................
ที่ตงส
ั ้ านักงานราชการที่ขึ ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ........................
ที่ราชพัสดุสร้ างบ้ านพักข้ าราชการ ออก นสล. .........................

* การเปลี่ยนอํานาจหน้ าที่ผ้ ูดูแลรักษา (ระเบียบฯ ข้อ 28)
ที่ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ได้ ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงไปแล้ วหากมีการ
เปลี่ยนแปลงอานาจหน้ าที่ผ้ ดู แู ลรักษาจากทบวงการเมืองหนึง่ ไปยังอีกทบวงการเมืองหนึ่งไปยังอีกทบวง
การเมืองหนึง่ ให้ มอบหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงนันได้
้ โดยไม่ต้องแก้ ไขชื่อและทาการรังวัดใหม่
* การเปลี่ยนหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เป็ นหนังสือสําคัญสําหรั บที่หลวง (ระเบียบฯ ข้อ 29)
ที่ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หากปรากฏ
ได้ มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ยดึ ถืออยู่ และผู้ดแู ลรักษาประสงค์จะเปลี่ยนเป็ นหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
ก็ให้ ดาเนินการได้
*การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงกรณีเปลี่ยนประเภทที่ดนิ (ระเบียบฯ ข้อ 30)
ที่ดินที่ได้ ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงไปแล้ ว หากภายหลังมีการเปลี่ยนประเภทที่ดิน
และผู้ดแู ลรักษา ประสงค์จะขอเปลี่ยนหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงใหม่ เพื่อให้ ตรงกับสภาพที่ดินก็ให้
ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงให้ ใหม่ได้ โดยไม่ต้องประกาศและทาการรังวัดใหม่

การบริหารจัดการและการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ
ประมวลกฎหมายที่ดินมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการและการอนุญาตให้ ใช้ ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐไว้ ตงแต่
ั ้ มาตรา 8 ถึงมาตรา 12 โดยที่ดินของรัฐที่จะอนุญาตให้ ใช้ ประโยชน์ได้ มี 2
ประเภท คือ ที่ดินรกร้ างว่างเปล่า และที่สาธารณประโยชน์ ซึง่ มีประเด็นที่สาคัญ ดังนี ้
1. ทบวงการเมืองประสงค์ ขอใช้ ท่ ดี นิ สาธารณ-ประโยชน์ อย่ างถาวร
เช่น ขอใช้ เป็ นที่ตงอาคารส
ั้
านักงานราชการ เป็ นต้ น จะต้ องดาเนินการถอนสภาพจากการเป็ น
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑)
2. ทบวงการเมืองประสงค์ ขอใช้ ท่ ดี นิ รกร้ างว่ างเปล่ าอย่ างถาวร (ที่ดินซึง่ มิได้ มีบคุ คลใดมี
สิทธิครอบครอง หรื อที่สาธารณประโยชน์ซงึ่ ถูกถอนสภาพแล้ ว รวมถึงที่ดินสาธารณประโยชน์ซงึ่
อยู่ในท้ องที่ที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเป็ นเขตปฏิรูปที่ดิน ซึง่ มีผลให้ ที่สาธารณประโยชน์ที่
ประชาชนได้ เลิกใช้ แล้ วถูกถอนสภาพจากการเป็ นที่สาธารณประโยชน์ด้วย)
เช่น ขอใช้ ที่ดินบริ เวณ ที่เขา ภูเขา หรื อปริ มณฑลเขา ๔๐ เมตร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเป็ นที่ตงส
ั ้ านักราชการ จะต้ องดาเนินการยื่นเรื่ องขอขึ ้นทะเบียนให้ ทบวงการเมืองใช้
ประโยชน์ในราชการ การดาเนินการคล้ ายกับการขอถอนสภาพที่ดิน โดยจะมีประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยให้ นาขึ ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อใช้ ประโยชน์ในราชการ

3. ทบวงการเมืองหรือเอกชนขออนุญาตใช้ ประโยชน์ ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่ ง
ประมวลกฎหมายที่ดนิ (ชั่วคราว)
-ผู้ขอจะต้ องเป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลสัญชาติไทย ยื่นคาขอตามแบบต่อนายอาเภอท้ องที่
หากท้ องที่ใดยกเลิกอานาจหน้ าที่นายอาเภอแล้ วให้ ยื่นต่อเจ้ าพนักงานที่ดินจังหวัดหรื อเจ้ าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบอนุญาตให้ ใช้ ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในการขออนุญาตให้ ใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐจะอนุญาตได้ เนื ้อที่ไม่เกิน ๑๐ ไร่ เว้ นแต่มีเหตุอนั ควร มีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน
๕ ปี ต้ องเสียค่าตอบแทนให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตามมาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ตามข้ อบัญญัติท้องถิ่น
4. ทบวงการเมืองประสงค์ ขอจัดหาผลประโยชน์ ในที่ดนิ ของรัฐ
ที่ดินจะนามาจัดหาผลประโยชน์จะต้ องเป็ นที่ดินของรัฐ ซึง่ มิได้ มีบคุ คลใดมีสิทธิครอบครอง หากเป็ นที่ดิน
สาธารณประโยชน์ก็จะต้ องดาเนินการถอนสภาพจากการเป็ นที่สาธารณประโยชน์ก่อน การจัดหา
ผลประโยชน์มีหลายวิธี ได้ แก่ การจัดให้ ที่ดินใช้ ประโยชน์ได้ ซื ้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่า และให้ เช่าซื ้อ
วิธีการดาเนินการแยกเป็ น ๒ กรณี ดังนี ้
(๑) กรณีอธิบดีกรมที่ดินเป็ นผู้จดั หาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ ป.ที่ดิน รายได้ จากการ
จัดหาผลประโยชน์จะต้ องนาส่งคลังเป็ นรายได้ แผ่นดินสาหรับการขาย การแลกเปลี่ยน และการให้ เช่าซื ้อ
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง- มหาดไทยก่อน
(๒) กรณีทบวงการเมืองเป็ นผู้จดั หาผลประโยชน์ ตามมาตรา ๑๑ ป.ที่ดิน เช่น องค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่วนตาบล ขอจัดหาผลประโยชน์ โดยให้ ราษฎรเช่าและนาค่า
เช่าเป็ นรายได้ บารุงท้ องถิ่น โดยจะต้ องมีประกาศกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ ทบวงการเมืองนัน้
ดาเนินการจัดหาผลประโยชน์ก่อน ขันตอน
้
วิธีการ จะเป็ นไปตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนด

5. เอกชนขออนุญาตดูดทรายในที่ดนิ สาธารณประโยชน์
เช่น แม่น ้า เป็ นต้ นจะต้ องดาเนินการ ดังนี ้ ๑. ผู้ขอเป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลสัญชาติไทยคาขอ
ตามแบบเช่นเดียวกับกรณีการขออนุญาตใช้ ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกใบอนุญาตให้ ดดู ทรายในจังหวัด อนุญาต
ได้ เนื ้อที่ไม่เกิน ๕ ไร่ มีกาหนดระยะเวลา๑ ปี ๓.เสียค่าตอบแทนให้ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ตามมาตรา ๙/๑ ป.ที่ดิน ตามข้ อบัญญัติท้องถิ่น ๔.หากเป็ นการดาเนินการในแม่น ้า
ระหว่างประเทศ เช่น แม่น ้าโขง จะต้ องนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ ดดู ทราย
(กพด.) พิจารณาก่อน ขันตอน
้
วิธีการ จะเป็ นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
6. การขอสัมปทานในที่ดนิ ของรัฐ
เป็ นการขออนุญาตใช้ ประโยชน์ในระยะยาวไม่เกิน ๕๐ ปี โดยสถานะของที่ดินคงเดิม ในการ
อนุญาตเป็ นอานาจของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่หากระยะเวลาขอสัมปทานเกิน
๒๐ ปี จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ก่อน โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออก
หนังสือสัมปทานบัตรให้ และผู้ขอจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมในการขอสัมปทานรายละ ๕๐๐ บาท
ค่าสัมปทานไร่ละ ๒๐ บาทต่อไป ส่วนขันตอน
้
วิธีการ จะเป็ นไปตามกฎกระทรวง คาสัง่ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

7. การขอเปลี่ยนสภาพที่ดนิ อันเป็ นสาธารณ- สมบัตขิ องแผ่ นดินสําหรับพลเมืองใช้
ร่ วมกันจากการใช้ เพื่อสาธารณประโยชน์ อย่ างหนึ่ง
เป็ นการปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึง่ เดิมประชาชนใช้ ประโยชน์
ร่วมกันอย่างหนึง่ เป็ นใช้ ประโยชน์อีกอย่างหนึง่ โดยสถานะของที่ดินคงเดิมและประชาชนก็ยงั
สามารถใช้ ประโยชน์ร่วมกันได้ อยู่ เช่น ถมคลองเป็ นถนน เปลี่ยนที่เลี ้ยงสัตว์สาธารณะเป็ น
สวนสาธารณะหรื อสนามกีฬา เป็ นต้ น โดยดาเนินการ ดังนี ้
๑.ผู้ขอต้ องเป็ นทบวงการเมืองยื่นเรื่ องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พร้ อมเอกสารโครงการ
งบประมาณ แผนที่ที่ดิน แผนผังการใช้ และแผนที่ภมู ิประเทศ
๒. ในการดาเนินการจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน
ขันตอน
้
วิธีการ จะเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนด

การขอใช้ที่ราชพัสดุ
จะขอใช้ ได้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ ในทางราชการเท่ านัน้
แบ่ งออกได้ เป็ น ๒ กรณี
1. ที่ราชพัสดุท่ ขี อใช้ เป็ น “ที่ว่าง” และไม่ อยู่ในความครอบครองของหน่ วยงานใด
2. ที่ราชพัสดุท่ อี ยู่ในความครอบครองของส่ วนราชการ

หลักเกณฑ์ กรณีท่ ีว่าง ตาม ข้ อ 1 ให้ ย่ นื คําขอต่ อกรมธนารั กษ์ หรื อสํานักงานธนารักษ์ พนื ้ ที่
กรณีตาม ข้ อ 2 ผู้ขอใช้ ท่ รี าชพัสดุจะต้ องทําความตกลงกับส่ วนราชการที่ครอบครองอยู่ก่อนเมื่อได้ รับ
ความยินยอมแล้ วจึงจะยื่นคําขอให้ ต่อกรมธนารั กษ์ หรื อสํานักงานธนารั กษ์ พนื ้ ที่
นอกจากนี ้ การขอให้ เป็ นการชั่วคราวในกรณีจาํ เป็ นและเร่ งด่ วน เพื่อประโยชน์ ในการป้ องกันหรื อ
บรรเทาสาธารณะภัย และการขอใช้ เพื่อก่ อสร้ างที่ทาํ การหรือบ้ านพักก็ย่ นื คําขอได้ เช่ นกัน
หรื อการที่มีกฎหมายให้ โอนภารกิจด้ านการศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไปสังกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ทําได้ โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ นพืน้ ฐานแจ้ งข้ อมูลการถ่ านโอนงานให้ กรมธนารักษ์ และแจ้ งส่ งคืนที่ราชพัสดุกับกรมธนารั กษ์ แล้ ว
อปท. ผู้รับโอนงานให้ แจ้ งขอใช้ ท่ รี าชพัสดุต่อกรมธนารักษ์

การโอนกรรมสิทธิ์ท่ ดี นิ ของรัฐ
มาตรา 1305 ปพพ. ทรัพย์สินซึง่ เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนัน้ จะโอนแก่กนั มิได้ เว้ นแต่
อาศัยอํานาจแห่ งบทกฎหมายเฉพาะ หรื อพระราชกฤษฎีกา
กฎหมายเฉพาะ เช่ น
- ประมวลกฎหมายที่ดนิ ม. 8 (2) การถอนสภาพที่ดนิ ม.1304 (3) หรือที่สงวนหวง
ห้ ามตามความต้ องการของทบวงการเมือง ถ้ าทบวงการเมืองนัน้ เลิกใช้ หรือไม่ สงวนหวง
ห้ ามแล้ ว และได้ มีการถอนสภาพที่ดนิ นัน้ แล้ ว ถ้ าจะโอนให้ เอกชนให้ กระทําโดย พรบ.
-พรบที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 การโอนกรรมสิทธิ์ท่ รี าชพัสดุเฉพาะที่ดนิ ตาม ม.1304
(3) ให้ ตราเป็ น พรบ. แต่ ถ้าไม่ ใช่ ท่ ดี นิ ตาม ม.1304(3) ให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวง
และได้ รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และต้ องเป็ นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนด

เพิ่มเติม
8. การจัดทําโครงการจัดที่ดนิ ของรัฐขจัดความยากจน
เป็ นการจัดระบบการถือครองที่ดินในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ราษฎรเลิกใช้ แล้ ว โดยสถานะก็ยงั เป็ นที่
สาธารณประโยชน์อยู่ โดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการอนุญาตให้ ประชาชนใช้ ประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึง่ มีหลักเกณฑ์ที่สาคัญ คือ
๑. ผู้ที่ครอบครองทากินอยู่จะต้ องยอมรับว่าเป็ นผู้บกุ รุกที่สาธารณประโยชน์
๒.ที่ดินสาธารณประโยชน์ดงั กล่าวราษฎรจะต้ องหมดความจาเป็ นที่จะใช้ ประโยชน์ร่วมกันแล้ วโดย
จะต้ องมีการรับฟั งความเห็นของราษฎรในพื ้นที่ด้วย ซึง่ จะต้ องชี ้แจง
ทาความเข้ าใจ โดยอาจใช้ วิธีการกาหนดพื ้นที่เป็ น ๓ ส่วน ส่วนแรกเป็ นพื ้นที่อนุรักษ์ คือ พื ้นที่กนั ไว้ ใช้ ประโยชน์
ร่วมกัน เช่น ส่วนที่เป็ นถนน ส่วนที่เป็ นสระน ้าประจาหมูบ่ ้ าน ส่วนที่เป็ นลานกีฬาประจาหมูบ่ ้ าน หรื อกันไว้ เป็ นพื ้นที่
ส่วนกลาง ส่วนที่ ๒ คือ ส่วนที่จดั ให้ ประชาชน ส่วนที่ ๓ ส่วนที่กนั ไว้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
๓. ราษฎรที่อยู่อาศัยทากินจะต้ องเป็ นราษฎรที่เข้ าทาประโยชน์อยู่จริง และอยู่มาเป็ นเวลานานแล้ ว
(ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗)
๔.จะต้ องเป็ นคนยากจนไม่มีที่ดินทากินหรื อมีอยูแ่ ล้ วไม่เพียงพอ
๕. จัดให้ ครอบครัวไม่เกิน ๑๕ ไร่ ออกหนังสืออนุญาตให้ คราวละ ๕ ปี และห้ ามโอนเปลี่ยนมือเว้ นแต่
กรณีผ้ รู ับอนุญาตถึงแก่กรรม ให้ ทายาทโดยธรรมมีสทิ ธิแจ้ งความประสงค์ขอใช้ ประโยชน์ภายในกาหนด ๙๐ วัน นับ
แต่วนั ถึงแก่กรรม
๖.ปั จจุบันรั ฐบาลมีนโยบายที่จะจัดที่ดนิ ทํากินในลักษณะแปลงรวมแต่ ไม่ ให้ กรรมสิทธิ์ โดย
ให้ ราษฎรรวมกันเป็ นกลุ่ม เช่ น กลุ่มสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและคุณสมบัติที่คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กาหนด

9. การจัดที่ดนิ ทํากินให้ ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช)
การจัดที่ดินให้ แก่ผ้ ยู ากไร้ โดยไม่ให้ กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้ เข้ าทาประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็ น
กลุม่ หรื อชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช. กาหนด ในรูปแบบสหกรณ์ หรื อรูปแบบอื่นที่
เหมาะสมเพื่อร่วมกันบริ หารจัดการที่ดิน รวมทังการส่
้
งเสริ มการประกอบอาชีพตามศักยภาพของ
พื ้นที่ ได้ แก่
9.1 กระบวนการจัดที่ดินทากินให้ ชมุ ชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) พื ้นที่ดาเนินการ
เป็ นที่ดินในพื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
9.2 กระบวนการจัดที่ดินทากินให้ ชมุ ชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) สาหรับพื ้นที่
ดาเนินการระยะที่ ๒ ในพื ้นที่เขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก.
9.3 กระบวนการจัดที่ดินทากินให้ ชมุ ชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) จังหวัด
นครศรี ธรรมราชพื ้นที่ดาเนินการเป็ นที่ดินในพื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็ นป่ าชายเลน
9.4 กระบวนการการจัดที่ดินทากินให้ ชมุ ชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื ้นที่ที่ดินราช
พัสดุ
9.5 กระบวนการการจัดที่ดินทากินและอาศัยให้ ชมุ ชนในที่ดินสาธารณประโยชน์

9.5 กระบวนการการจัดที่ดินทํากินและอาศัยให้ ชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน์
โดยการนาที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้ ประโยชน์ร่วมกันแล้ ว มาจัดระเบียบการถือครองให้ แก่
ราษฎร
๑. จัดที่ดินทากินหรื ออยู่อาศัยให้ ชมุ ชนที่มีฐานะเป็ นนิติบคุ คลในรูปแบบสหกรณ์หรื อรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
๒. การใช้ ประโยชน์ในที่ดินให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหน่วยงานเจ้ าของพื ้นที่ ซึง่ ได้ ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แล้ ว
๓. จัดที่ดินให้ แก่ผ้ เู ข้ าทาประโยชน์หรื ออยู่อาศัยในพื ้นที่อยู่แล้ วตามที่ครอบครอง อยู่จริ งเป็ นลาดับแรก หาก
มีพื ้นที่เหลือจากการจัดที่ดินให้ คงไว้ เป็ นพื ้นที่สว่ นกลาง เพื่อใช้ ประโยชน์ร่วมกัน โดยพิจารณาจากบุคคลที่มี
ถิ่นที่อยู่ในท้ องที่ที่จะจัดที่ดินหรื อใกล้ เคียงในหมูบ่ ้ าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ตามลาดับ โดยจัดให้ ครัวเรื อน
ละไม่เกิน ๑๕ ไร่
๔. ให้ ชมุ ชนที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ประโยชน์ในที่ดิน นาที่ดินดังกล่าวไปดาเนินการจัดให้ แก่สมาชิกในชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล โดยร่วมกับคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)
๕. คุณสมบัติของผู้ที่ได้ รับการจัดที่ดิน สัญชาติไทย ,เป็ นผู้ยากไร้ ไม่มีที่ทากิน มีรายได้ ตอ่ ปี ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐
บาท/คน บรรลุนิติภาวะแล้ ว หรื อเป็ นหัวหน้ าครอบครัว มีถิ่นที่อยู่ในท้ องที่ที่จะจัดที่ดินหรื อใกล้ เคียง มี
ความสามารถทาประโยชน์ในที่ดินได้ ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต หรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ ยินยอมปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อกาหนด และเงื่อนไขที่กาหนด ปั จจุบนั ไม่ได้ รับการช่วยเหลือในการจัดที่ดิน

น่าสน ! 4 กิจกรรม นามาพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตตาม ป.ที่ดิน
1. กิจกรรมที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ “ปรับปรุง/พัฒนาที่สาธารณะ” โดย “ไม่กระทบต่อกาใช้
ประโยชน์ร่วมกัน” ทาให้ “ที่สาธารณประโยชน์สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ดีกว่าเดิม” กิจกรรมนี ้
ไม่ต้องขออนุญาตตาม ป.ที่ดิน
2. กิจกรรม เพื่อ “เข้ าไปใช้ ประโยชน์ที่สาธารณประโยชน์” โดย “ไม่กระทบต่อการใช้ ประโยชน์
ร่วมกัน เป็ น “การเข้ าใช้ ชวั่ คราว” ที่สาคัญ ไม่มีการก่อสร้ างอาคารที่มีลกั ษณะถาวร
กิจกรรมนี ้ ต้ องขอใช้ ที่ดินของรัฐเป็ นการชัว่ คราวตาม ม. 9 ป.ที่ดิน
3. กิจกรรม เพื่อ “เข้ าไปใช้ ประโยชน์ร่วมกัน แต่ใช้ ในลักษณะแตกต่างจากการใช้ ประโยชน์เดิม
เช่น ถมลาราง , ถมคลอง เพื่อนาไปใช้ เป็ นทางสาธารณประโยชน์ หรื อ นาที่ทาเลเลี ้ยงสัตว์
มาพัฒนาเป็ น สวนสาธารณะ กิจกรรมนี ้ ต้ องขอ เปลี่ยนสภาพการใช้ ประโยชน์
4. กิจกรรม เพื่อ “เข้ าใช้ ประโยชน์โดยก่อสร้ างอาคารหรื อสิ่งปลูกสร้ างที่มีลกั ษณะถาวร”
กิจกรรมนี ้ ต้ องขอถอนสภาพ ตาม ม. 8 (1)
EX : อบต. มีความประสงค์จะขุดสระน ้า เพื่อใหราษฎรใช้ ประโยชน์ร่วมกัน โดยขุดใน “ที่ทาเล
เลี ้ยงสัตว์” อบต.ขออนุญาตตามป.ที่ดินหรื อไม่ ประการใด ตอบ..............................................

จบการนาเสนอ

