
 
 ท่ี ดินตามประมวลกฎหมายที่ ดิน หมายความถึง พื้นท่ีดินทั่วไป และให
หมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ เกาะ และท่ี
ชายทะเลดวย(1) 

 จากความหมายดังกลาว จะเห็นวา  ท่ี ดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินมี
ความหมายกวางมาก เพราะนอกจากจะหมายความถึงพ้ืนท่ีดินโดยทั่วๆไปที่ราษฎรใช
ปลูกบานอยูอาศัยและประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพแลว กฎหมายท่ีดินยังใหหมายความ
รวมถึงพื้นท่ีอื่นๆดวย ซ่ึงแมโดยสภาพจะไมเปนพื้นดินธรรมดา เชน หนองนํ้า บึง และ
ทะเลสาบ เปนตน สาเหตุท่ีกฎหมายบัญญัติไวเชนน้ี ก็เพราะอาจจะเห็นวาท่ีดินเปนทรัพย
ท่ีสําคัญอยางหน่ึง ดังน้ันพื้นท่ีตางๆดังกลาวแมปจจุบันจะยังไมมีสภาพเปนพื้นดิน แตใน
อนาคตอาจจะต้ืนเขินกลายเปนพื้นดินขึ้นมาในภายหลังได จึงไดบัญญัติครอบคลุมไปถึง
ไวดวย 

         เน่ืองจากท่ีดินเปนทรัพยากรที่สําคัญอยางหน่ึงของชาติ ในสมัยโบราณนับต้ังแต       
สมัยสุโขทัย ท่ีดินทั้งหมดจึงเปนของพระเจาแผนดิน ซ่ึงพระเจาแผนดินอาจจะทรง
อนุญาตหรือแบงใหราษฎรใชทํามาหากินไดตามความเหมาะสม แตราษฎรหามีกรรมสิทธิ์
ไม ตอมา จึงไดมีการบัญญัติกฎหมายอนุญาตใหราษฎรมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินได กฎหมายท่ี
เกี่ยวกับท่ีดินไดมีการวิวัฒนาการตอมาเร่ือยๆ เพื่อประโยชนในการใชบังคับใหทันตอ
เหตุการณ จนกระท่ังในปพุทธศักราช 2497 ไดมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับท่ีดินข้ึนใช
บังคับอีกฉบับหน่ึง คือประมวลกฎหมายท่ีดิน ในบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวไดมีการ
ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับท่ีดินท่ีไดบัญญัติไวกอนแลวรวม 14 ฉบับ  และไดนําสาระสําคัญ
ในกฎหมายตางๆเกี่ยวกับท่ีดินที่ไดถูกยกเลิกมาบัญญัติรวมไวในประมวลกฎหมายที่ดิน 
นอกจากน้ี ยังไดยกเลิกบรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่นๆในสวนท่ีมีบัญญัติ  

                                                           

(1) มาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 

ความทั่วไป 

บทที่ 1 
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 0ตามธรรมดา การจะประกาศใชประมวลกฎหมายน้ัน ปกติมักจะทําเปนแบบใหมี
พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย และสวนมากพระราชบัญญัติมักจะใชบังคับกอน
ประมวลกฎหมาย  จุดประสงคก็เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไดมีโอกาสศึกษา
ประมวลกฎหมายเสียกอนใชบังคับ เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติไดถูกตอง แตเปนการบังเอิญท่ี
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดินและประมวลกฎหมายท่ีดินออกใชบังคับในวัน
เดียวกัน คือ วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2497(3) ต้ังแตประกาศใชบังคับมาจนถึงปจจุบัน ไดมี
การแกไขเพิ่มเติมหลายคร้ังหลายหน ท้ังการแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ 
และโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม หรือโดยกฎกระทรวง สาเหตุท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม 
บอยคร้ัง ก็เพราะกฎหมายที่ดินเปนกฎหมายที่เนนหนักในเร่ืองการควบคุมดูแลการถือ
ครองท่ีดินของประชาชน ดังน้ัน เม่ือเหตุการณเปลี่ยนไปก็จําตองปรับปรุงกฎหมายให
ทันสมัยอยูเสมอ 

       ดังไดกลาวแลววา เม่ือประมวลกฎหมายท่ีดินฉบับปจจุบันใชบังคับ ไดยกเลิก
กฎหมายเกี่ยวกับท่ีดินท่ีไดบัญญัติไวกอน ราษฎรที่ไดปฏิบัติตามกฎหมายเกาอาจจะตอง
เสียสิทธิของตนไป ดังน้ันจึงเปนการจําเปนท่ีจะตองบัญญัติกฎหมายข้ึนมารับรองสิทธิ
ของราษฎรดังกลาวขางตน ซ่ึงพอจะแยกพิจารณาไดดังน้ี 

 1. บุคคลที่ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูโดยชอบดวยกฎหมาย
กอนวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 ใชบังคับ 

                                                           

(2) มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
(3) มาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 บัญญัติวา"พระราชบัญญัตินี้ใหใช

บังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป”.พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน พ.ศ.2497 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 71 ตอนท่ี 78 เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2497 
และ มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 บัญญัติวา “ประมวลกฎหมาย
ท่ีดินตามท่ีตราไวตอทายพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเปนกฎหมาย ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2497 
เปนตนไป” 
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          2.บุคคลที่ครอบครองที่ดินต้ังแตวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน 
(ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 ใชบังคับเปนตนมา และกอนวันที่ประมวลกฎหมาย
ที่ดินใชบังคับ แตไมไดดําเนินการใหชอบดวยกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น 
คือการเขาครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินของรัฐโดยพลการ โดยไมไดมีการยื่นคําขอ
จับจองหรือไดยื่นคําขอจับจองแลวแตไมไดรับอนุญาต กรณีน้ี กฎหมายท่ีดินบัญญัติให
การออกโฉนดที่ดินตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และให
พระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน    (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2479 คงใชบังคับตอไป เปน
การอนุโลมท่ีใหการกระทําเชนน้ัน เปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย เพราะไดพิจารณา
เห็นวา บุคคลเหลาน้ีไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินน้ันเปนเวลานานพอสมควร
แลว(6). 

 กฎกระทรวงที่จะนํามาใชบังคับสําหรับกรณีน้ี คือ กฎกระทรวงฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 
2497) และกฎกระทรวงฉบับท่ี  5  (พ.ศ.2497)(7) ซ่ึงไดวางหลักเกณฑและวิธีการไวพอ
สรุปไดดังตอไปน้ี 

 บุคคลซ่ึงครอบครองที่ดินต้ังแตวันท่ีพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับท่ี 6) 
พุทธศักราช 2479 ใชบังคับเปนตนมาและกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับโดย
ไมไดดําเนินการใหชอบดวยกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะน้ัน และไดแจงการครอบครอง
ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ไวแลว  หาก

                                                           

(4) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2479 ใชบังคับวันท่ี 13 เมษายน พ.ศ.2480 
(5) มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
(6) มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
(7) กฎกระทรวงฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2497) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2497) ไดถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) และใหใชกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) แทน 



LW 402 4 

        ซ่ึงหลักเกณฑ ท่ีจะออกโฉนดท่ีดินใหได น้ัน  จะตองเปนท่ี ดินท่ีผู น้ันได
ครอบครองและทําประโยชนแลว  และเปนท่ีดินท่ีสามารถออกโฉนดที่ดินไดตามกฎหมาย 
แตหามมิใหออกโฉนดท่ีดินสําหรับท่ีดินดังตอไปน้ี 
         (1) ท่ีดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน เชน ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ ท่ีชาย
ตลิ่ง 
          (2) ท่ีเขา ท่ีภูเขา ท่ีสงวนหวงหาม หรือท่ีดินซ่ึงทางราชการเห็นวาควรสงวนไว   
เพ่ือทรัพยากรธรรมชาติ  

 ถาปรากฏวาท่ีดินท่ีผูขอออกโฉนดท่ีดินไดครอบครองอยู เปนท่ีดินซ่ึงไมอาจจะ
ออกโฉนดที่ดินใหได ก็ใหอธิบดีกรมที่ดินแจงใหผูน้ันทราบ และส่ังใหผูน้ันออกไปเสียจาก
ท่ีดินนั้นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2479 

 3.บุคคลที่ไดรับอนุญาตใหจับจองที่ดินไวโดยชอบดวยกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 แตยังไมไดขอคํา
รับรองวาไดทําประโยชนแลว ตอพนักงานเจาหนาที่ พระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ก็ออกใชบังคับ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน พ.ศ.2497 ดังกลาวไดบัญญัติยอมใหผูน้ันมาขอคํารับรองการทําประโยชนจาก
นายอําเภอไดภายใน 180 วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาแหงการจับจอง ซ่ึงเปนเวลา 2 ป 
หรือ 3 ปแลวแตกรณี ในกรณีใบอนุญาตเปนใบเหยียบย่ํา ซ่ึงนายอําเภอทองท่ีเปนผูออก
ให มีระยะเวลาในการทําประโยชนในท่ีดินใหแลวเสร็จภายในกําหนด 2 ป ซ่ึงถาไมไดทํา
ประโยชนจะหมดสิทธิแหงการจับจองท่ีดินในสวนที่ยังไมไดทําประโยชน แตถาเปน
ใบอนุญาตชนิดตราจอง ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดท่ีท่ีดินน้ันต้ังอยูเปนผูออกให มี
ระยะเวลาในการทําประโยชนในท่ีดินใหแลวเสร็จภายในกําหนด 3 ป ซ่ึงถาไมไดทํา
ประโยชนจะหมดสิทธิแหงการจับจองท่ีดินในสวนที่ยังไมไดทําประโยชนเชนกัน(8) 

                                                           

(8) มาตรา 7 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
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 ตัวอยาง นาย ก. ไดยื่นขอจับจองที่ดิน และไดรับใบเหยียบย่ําจากนายอําเภอ
ทองท่ี เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ.2496 ระยะเวลาส้ินสุดแหงการจับ
จองคือวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2498 นาย ก.มีสิทธิมาขอคํารับรอง
การทําประโยชนจากนายอําเภอทองท่ีไดภายใน 180 วันนับจากวันที่ 
30 กรกฎาคม พ.ศ.2498 

 ถาระยะเวลาแหงการจับจอง คือ 2 ปหรือ 3 ปแลวแตกรณี ไดส้ินสุดลงกอนวันท่ี
ประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ กฎหมายไดผอนผันใหอีกระยะหน่ึง คือ ถาหากปรากฏวา
การทําประโยชนจากท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตใหจับจองอยูในสภาพท่ีจะขอคํารับรองวาไดทํา
ประโยชนดังกลาวแลวได ก็ใหผูน้ันมาขอคํารับรองการทําประโยชนไดภายใน 180 วันนับ
แตวันท่ีประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ ไมใชนับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลาแหงการจับจอง 
โดยใหยื่นคําขอตอนายอําเภอทองท่ี แตถายังทําประโยชนไมแลวเสร็จท้ังแปลง ก็มีสิทธิ
ขอคํารับรองการทําประโยชนไดเฉพาะสวนท่ีแลวเสร็จเทาน้ัน หากผูท่ีมีสิทธิดังกลาวไม
มาขอคํารับรองการทําประโยชนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว กฎหมายท่ีดินก็ใหถือวา
ที่ดินน้ันปลอดจากการจับจอง ผูจับจองเดิมยอมหมดสิทธิในท่ีดินน้ันทันที ท่ีดินก็จะ
กลับมาเปนของแผนดินตอไปอีก และรัฐอาจนําท่ีดินน้ันไปจัดใหประชาชนไดตามบทแหง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน เวนแตนายอําเภอทองท่ีจะผอนผันใหโดยมีเหตุสมควรเปนรายๆ
ไป (9) 

 ตัวอยาง นาย ข. ไดยื่นขอจับจองท่ีดิน  และไดรับใบเหยียบย่ําจากนายอําเภอ
ทองท่ีเม่ือ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2495 ระยะเวลาส้ินสุดแหงการจับ
จอง คือ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2497 นาย ข. มีสิทธิมาขอคํารับรอง
การทําประโยชนจากนายอําเภอทองท่ีไดภายใน 180 วันนับจากวันท่ี 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2497 ซ่ึงเปนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ ไมใช
ภายใน 180 วันนับจากวันท่ี 15 มกราคม  พ.ศ.2497 ซ่ึงเปนวันส้ินสุด
ของระยะเวลาแหงการจับจอง 

                                                           

(9) มาตรา 7 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
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 บุคคลที่ประสงคจะมาขอคํารับรองการทําประโยชน จะตองยื่นคําขอโดยแสดง
รายละเอียดตามแบบพิมพของทางราชการตอพนักงานเจาหนาท่ี เม่ือไดรับคําขอแลว 
พนักงานเจาหนาท่ีจะไปทําการพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนยังที่ดินน้ัน ในการนี้จะ
มอบหมายใหเจาหนาท่ีไปทําการแทนก็ได 

 เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนแลวพิจารณาเห็นวา  
ผูน้ันไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินตรงตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว คือ 
ปรากฏวาไดมีการครอบครองและทําประโยชนตามสมควรแกสภาพที่ดินในทองถิ่น 
ตลอดจนสภาพของกิจการท่ีไดทําประโยชน ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการประกาศการ
ออกหนังสือรับรองการทําประโยชนใหทราบมีกําหนด 30 วัน ประกาศน้ันใหปดไวในที่
เปดเผย ณ ท่ีวาการอําเภอทองท่ี  ท่ีวาการกํานันทองท่ี  และในบริเวณท่ีดินน้ัน แหงละ
หน่ึงฉบับ   

 ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลา 30 วันดังกลาวแลว พนักงานเจาหนาท่ีก็
จะออกหนังสือรับรองการทําประโยชนใหไป  

 ถามีผูโตแยงสิทธิกันใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจทําการสอบสวนเปรียบเทียบ 
ถาตกลงกันไดก็ใหดําเนินการไปตามที่ตกลงกัน หากตกลงกันไมไดใหพนักงานเจาหนาท่ี 
เสนอเรื่องพรอมท้ังความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณาส่ังการ 

 เม่ือผูวาราชการจังหวัดส่ังประการใดแลว ใหแจงเปนหนังสือตอคูกรณีเพื่อทราบ
และใหฝายท่ีไมพอใจไปดําเนินการฟองหรือรองตอศาลภายในกําหนด 60 วันนับแตวัน
ทราบคําส่ัง 

 ในกรณีท่ีไดฟองหรือรองตอศาลแลวใหรอเรื่องไว เม่ือศาลไดพิพากษาหรือมี
คําส่ังถึงท่ีสุดประการใดจึงใหดําเนินการไปตามกรณี ถาไมฟองหรือรองภายในกําหนด ก็
ใหดําเนินการไปตามที่ผูวาราชการจังหวัดส่ัง แลวแตกรณี(10) 

 ถึงแมวากฎหมายท่ีดินจะเปดโอกาสใหผู ท่ีจับจองท่ีดินของรัฐโดยชอบดวย
กฎหมาย มาขอหนังสือรับรองการทําประโยชนจากพนักงานเจาหนาท่ีได  เพ่ือจะไดเปน

                                                           

(10) มาตรา 60 เดิม  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
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 4.กอนพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497ใชบังคับ 
อาจจะมีราษฎรไดดําเนินการยื่นคํารองขอจับจองที่ดินตอพนักงานเจาหนาที่ไว
กอนแลวตามพระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 ดังน้ัน 
เพ่ือไมใหราษฎรท่ีไดยื่นคํารองขอจับจองท่ีดินไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497ใชบังคับ แตยังไมไดรับอนุญาตจะตองเสียสิทธิของตนไป 
มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 จึงบัญญัติให
นายอําเภอมีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ ดิน (ฉบับท่ี  6) 
พุทธศักราช 2479 ตอไปได ซ่ึงตามพระราชบัญญัติดังกลาว นายอําเภอมีอํานาจออก
ใบอนุญาตเปนใบเหยียบย่ําใหไดไมเกิน 50 ไร แตกอนท่ีจะออกใบเหยียบย่ํา นายอําเภอ
จะตองประกาศโฆษณาการขอจับจองเปนเวลาหนึ่งเดือน ณ ท่ีวาการอําเภอ ท่ีวาการ
กํานัน และในที่ดินท่ีขอจับจอง ถาไมมีผูใดโตแยงคัดคาน และเมื่อไดสอบสวนแลวเห็นวา
เปนที่ดินที่สามารถออกใบอนุญาตใหได นายอําเภอก็จะออกใบเหยียบย่ําใหไป 

 เม่ือไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายที่ดินแลว นอกจากประมวลกฎหมาย
ท่ีดินจะไดบัญญัติรับรองสิทธิของราษฎรที่ไดปฏิบัติตามกฎหมายเกาแลว ทางราชการยัง
มีความประสงคท่ีจะทราบวาท่ีดินทั้งหมดในประเทศไทยนั้นมีเจาของที่ดินท่ีไดครอบครอง
ท่ีดินมากอนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ และยังไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีจํานวน
มากนอยเพียงใด มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดินจึงไดบัญญัติ
ใหเจาของท่ีดินมือเปลาซ่ึงอาจจะมีสิทธิครอบครองโดยมีตราจอง ใบเหยียบย่ํา หรือแบบ
หมายเลข 3 มาแจงการครอบครองตอนายอําเภอทองท่ีภายใน 180 วันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ใชบังคับ ผูท่ีมาแจงการ
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 การแจงการครอบครองที่ดินในคร้ังน้ัน ราษฎรบางคนเอาที่ดินของบุคคลอื่นมา
แจงการครอบครอง บางคนเอาท่ีปาสงวนมาแจงการครอบครอง เน่ืองจากเวลาท่ีจะรับ
แจงการครอบครองมีเพียง 180 วันเทาน้ัน ทําใหพนักงานเจาหนาท่ีไมมีเวลาเพียงพอท่ีจะ
ทําการตรวจสอบความถูกตอง แตจะตองรับแจงการครอบครองไวกอน มิฉะน้ัน เจาของ
ท่ีดินอาจจะตองเสียสิทธิบางอยางของตนไป ดังน้ัน เพื่อเปนการขจัดปญหาตางๆที่อาจจะ
เกิดข้ึนได มาตรา 5 วรรคสุดทาย แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ.2497 จึงไดบัญญัติไววา “การแจงการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไมกอใหเกิด
สิทธิขึ้นใหมแกผูแจงแตประการใด” หมายความวา กอนแจงการครอบครอง ถาผูแจงไมมี
สิทธิครอบครองอยูกอน หลังจากมาแจงการครอบครองและมีหลักฐานการแจงการ
ครอบครองแลว ผูแจงก็ไมไดสิทธิครอบครอง 

 ในการครอบครองที่ดินน้ัน เจาของท่ีดินบางคนถึงแมวาจะมีเอกสารสิทธิสําหรับ
ท่ีดิน แตก็ยังไมไดทําประโยชนในที่ดินอยางจริงจัง เม่ือท่ีดินมีราคาสูงข้ึนก็อาจจะโอน
ท่ีดินนั้นไปใหแกผูอื่น ดังน้ัน เพ่ือเปนการปองกันมิใหเจาของท่ีดินท่ีครอบครองที่ดินโดยท่ี
ยังไมไดทําประโยชนโอนท่ีดินน้ันไปใหบุคคลอื่น มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 จึงไดบัญญัติวา “ท่ีดินท่ีไดรับคํารับรองจากนายอําเภอ
วาไดทําประโยชนแลว ใหโอนกันได” เพราะท่ีดินท่ีไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวาไดทํา
ประโยชนแลว ตองเปนท่ีดินที่มีการหักรางถางพงใชประโยชนอื่นๆไดตามสมควรแลว จึง
อนุญาตให โอนกันได 

 ท่ีดินท่ียังไมไดรับคํารับรองการทําประโยชนจากนายอําเภอ ถาผูครอบครอง
ท่ีดินมาขอทํานิติกรรมโอนที่ดินใหผูอื่น พนักงานเจาหนาท่ีก็จะปฏิเสธไมรับทําให แตมี
ปญหาท่ีนาคิด คือ ท่ีดินท่ียังไมไดรับคํารับรองการทําประโยชนจากนายอําเภอ ซ่ึง
                                                           

(11) ประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 71 ตอนท่ี 81 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ.2497   
:การแจงการครอบครองที่ดินไดเปดรับแจงตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2497 จนถึงวันท่ี 29 พฤษภาคม 
พ.ศ.2498 
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 สวนท่ีดินที่ไดหวงหามไวตามพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามท่ีดินรกรางวาง
เปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ซ่ึงไดถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 (6) แหง
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 น้ัน ไดถูกนํามาบัญญัติไวใน
มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ซ่ึงบัญญัติวา 
“ท่ีดินซ่ึงไดหวงหามไวเพ่ือประโยชนตามพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามท่ีดินรกราง
วางเปลา อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พุทธศักราช 2478 หรือตามกฎหมายอ่ืนอยู
กอนวันที่ประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ ใหคงเปนที่หวงหามตอไป” 


	 ตามธรรมดา การจะประกาศใช้ประมวลกฎหมายนั้น ปกติมักจะทำเป็นแบบให้มีพระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย และส่วนมากพระราชบัญญัติมักจะใช้บังคับก่อนประมวลกฎหมาย  จุดประสงค์ก็เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสศึกษาประมวลกฎหมายเสียก่อนใช้บังคับ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง แต่เป็นการบังเอิญที่พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินและประมวลกฎหมายที่ดินออกใช้บังคับในวันเดียวกัน คือ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2497() ตั้งแต่ประกาศใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งหลายหน ทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ และโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม หรือโดยกฎกระทรวง สาเหตุที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม บ่อยครั้ง ก็เพราะกฎหมายที่ดินเป็นกฎหมายที่เน้นหนักในเรื่องการควบคุมดูแลการถือครองที่ดินของประชาชน ดังนั้น เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปก็จำต้องปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ
	       ดังได้กล่าวแล้วว่า เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินฉบับปัจจุบันใช้บังคับ ได้ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่ได้บัญญัติไว้ก่อน ราษฎรที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเก่าอาจจะต้องเสียสิทธิของตนไป ดังนั้นจึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องบัญญัติกฎหมายขึ้นมารับรองสิทธิของราษฎรดังกล่าวข้างต้น ซึ่งพอจะแยกพิจารณาได้ดังนี้

