
 

 มาตรา 2 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 บัญญัติวา “ท่ีดินซ่ึงมิไดตกเปน
กรรมสิทธิ์ของบุคคลหน่ึงบุคคลใด ใหถือวาเปนของรัฐ” 

 จากมาตรา 2 ของประมวลกฎหมายที่ดินดังกลาว จะเห็นวา ท่ีดินของรัฐน้ันก็คือ
ท่ีดินท่ีราษฎรยังมิไดมีกรรมสิทธิ์ ถึงแมวาราษฎรจะมีสิทธิครอบครองโดยอาจจะมีหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีดินบางอยาง เชน ใบจอง ใบเหยียบย่ํา ตราจอง หลักฐานการแจงการ
ครอบครองท่ีดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน เปนตน แตกฎหมายท่ีดินก็ยังถือวา 
ท่ีดินท่ีราษฎรมีสิทธิครอบครองน้ีเปนท่ีดินของรัฐ เพียงแตเม่ือรัฐอนุญาตใหราษฎรมีสิทธิ
ครอบครองแลว รัฐจะไมเขาไปยุงเกี่ยว แตสิทธิครอบครองท่ีกลาวน้ีจะตองเปนสิทธิ
ครอบครองที่ชอบดวยกฎหมาย และนอกจากนี้ รัฐยังใหการรับรองสิทธิครอบครองนั้น
ดวยดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ซ่ึงไดบัญญัติวา 
“ภายใตบังคับมาตรา 6 บุคคลใดไดมาซ่ึงสิทธิครอบครองในท่ีดินกอนวันท่ีประมวล
กฎหมายน้ีใชบังคับใหมีสิทธิครอบครองสืบไป และใหคุมครองตลอดถึงผูรับโอนดวย” ซ่ึง
จะเห็นวาท่ีดินท่ีเจาของมีสิทธิครอบครองอยูกอนน้ันประมวลกฎหมายท่ีดินก็ยังรับรองอยู 
และยอมใหมีสิทธิครอบครองตอไป และยังบัญญัติรับรองรวมถึงผูรับโอนดวย นอกจากนี้ 
ยังมีบัญญัติไวในมาตรา 8 ทวิ มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 12 อีกดวย 

 มาตรา 8 ทวิ บัญญัติวา “ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หรือ
ท่ีดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันซ่ึงไดถอนสภาพตามมาตรา 8 (1) แลว รัฐมนตรีมีอํานาจท่ี
จะจัดข้ึนทะเบียนเพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 กอนท่ีจะจัดข้ึนทะเบียนตามวรรคหน่ึง ใหมีการรังวัดทําแผนท่ี และใหผูวา
ราชการจังหวัดทองท่ีประกาศการจัดข้ึนทะเบียนใหราษฎรทราบมีกําหนดสามสิบวัน 
ประกาศใหปด ในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานท่ีดิน ท่ีวาการอําเภอหรือท่ีวาการกิ่งอําเภอ ท่ีทํา
การกํานัน และ ในบริเวณท่ีดินน้ัน 

ที่ดินของรัฐ 

บทที่ 2 
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 การจัดข้ึนทะเบียนตามวรรคหน่ึง ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
ใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย”  

 มาตรา 9 “ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม ท่ีดินของรัฐ
น้ัน ถามิไดมีสิทธิครอบครอง หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีแลว หามมิให
บุคคลใด 

 (1) เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสราง หรือเผาปา 
 (2) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเส่ือมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ี
กรวด หรือท่ีทราย ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
 (3) ทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน” 

 มาตรา 10 “ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใชสาธารณ
สมบัติของแผนดินอันราษฎรใชประโยชนรวมกันน้ัน ใหอธิบดีมีอํานาจจัดหาผลประโยชน 
ในการจัดหาผลประโยชน ใหรวมถึงจัดทําใหท่ีดินใชประโยชนได ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให
เชา และใหเชาซ้ือ 
 หลักเกณฑและวิธีการจัดหาผลประโยชน ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง แตสําหรับ      
การขาย การแลกเปลี่ยน และการใหเชาซ้ือท่ีดินตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
 การดําเนินการจัดหาผลประโยชนตามความในมาตราน้ี ใหคํานึงถึงการที่จะ
สงวนที่ดินไวใหอนุชนรุนหลังดวย” 

 มาตรา 12 “ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอํานาจ            
ใหสัมปทาน ให หรือใหใชในระยะเวลาอันจํากัด ท้ังน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 บทบัญญัติในมาตราน้ี ไมกระทบกระเทือนถึงกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและ
การปาไม” 

 จากบทบัญญัติของกฎหมายท่ียกมาน้ี จะเห็นไดวา ถาราษฎรมีสิทธิครอบครอง
ท่ีดินอยูโดยชอบดวยกฎหมาย รัฐก็ยังใหการรับรองสิทธิครอบครองของราษฎรอยู และรัฐ
จะไมเขาไปยุงเกี่ยว นอกจากรัฐตองการจะเวนคืนที่ดินนั้น 
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 การที่กฎหมายท่ีดินบัญญัติวา ท่ีดินซ่ึงมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลหน่ึง
บุคคลใดใหถือวาเปนของรัฐน้ัน เราจะตองมาพิจารณาดูวา ราษฎรจะมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน
ไดโดยประการใดบาง ในกรณีน้ี มาตรา 3 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ได
บัญญัติวา 

 “บุคคลยอมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ในกรณีดังตอไปนี้ 
 (1) ไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายกอนวันท่ีประมวลกฎหมายน้ีใชบังคับ 

หรือไดมาซ่ึงโฉนดที่ดินตามบทแหงประมวลกฎหมายน้ี 
(2) ไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือ 

กฎหมายอื่น” 

 ซ่ึงเราพอจะแยกพิจารณาไดดังน้ี 

 (1)ไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช
บังคับ ยอมเปนกรรมสิทธิ์โดยชอบ ท่ีดินนั้นอาจจะเปนที่ดินที่ไดรับ 

 ก.โฉนดแผนที่ ซ่ึงถือวาเปนหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ฉบับแรก ออกตาม
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.120 
 ข.โฉนดตราจอง ออกตามพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง ร.ศ.124 ซ่ึงเปลี่ยน
ช่ือมาจากพระราชบัญญัติออกตราจองช่ัวคราว ร.ศ.121 เน่ืองจากวาใน ร.ศ.121 ไดมีการ
ออกตราจองชั่วคราวขึ้น เพราะการออกโฉนดแผนที่เปนไปอยางลาชาเน่ืองจากจะตองมี
การทําแผนที่ระวาง แตมีราษฎรเปนจํานวนมากที่ตองการจะมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินโดยเร็ว 
จึงจําเปนตองออกตราจองช่ัวคราวใหไปกอน เพ่ือจะไดนํามาเปลี่ยนเปนโฉนดแผนที่ใน
ภายหลัง โฉนดตราจองไดมีการออกในมณฑลพิษณุโลกเดิม ซ่ึงไดแก จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุตรดิตถ และบางสวนของจังหวัดนครสวรรค 
 ค.ตราจองท่ีตราวา “ไดทําประโยชนแลว” ออกตามพระราชบัญญัติออกโฉนด
ท่ีดิน (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2479 ซ่ึงตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหมีการ
ออกใบอนุญาตแกผูมาขอจับจองทําประโยชนในท่ีดินของรัฐเปนใบเหยียบย่ํา หรือตรา
จอง ซ่ึงมีอายุในการทําประโยชน 2 ป หรือ 3 ปแลวแตกรณี เม่ือผูขอจับจองไดทํา
ประโยชนครบตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายไดกําหนดไวแลว ผูท่ีมีตราจองก็มีสิทธิท่ีจะมา
ขอตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว”  จากทางราชการได 
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 นอกจากนี้ การไดกรรมสิทธิ์กอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ ยังรวมถึง
การไดกรรมสิทธิ์ในฐานะที่เปนท่ีบานหรือท่ีสวนตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จบทที่ 42 
อีกดวย  ไมวาท่ีดินนั้นจะมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีบานหรือมีโฉนดสวนหรือไมก็ตาม 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 286/2516 ท่ีพิพาทเปนท่ีสวนที่มีมานานกอนประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 ใชบังคับ แมเปนท่ีดินท่ีไมมีโฉนด แตก็ถือวามี
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จบทที่ 42 ฉะน้ันเม่ือจําเลยไดครอบครองที่พิพาท
น้ีมาเกินกวา 10 ปแลว จึงยอมไดกรรมสิทธิ์ 

 (2) การไดมาซ่ึงโฉนดที่ดินตามบทแหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงอาจจะ
เปนการไดโฉนดที่ดินโดยการที่ทางราชการประกาศออกโฉนดที่ดินท้ังตําบล หรืออาจจะ
เปนการยื่นคํารองขอออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะราย 

 (3) การไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพ่ือการครอง
ชีพ  ตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 น้ัน ทางราชการไดจัดท่ีดิน
ใหราษฎรเขาทํากินในท่ีดินตามเง่ือนไขและระเบียบการของเจาหนาท่ี เม่ือราษฎรไดทํา
ประโยชนในท่ีดินครบถวนตามหลักเกณฑแลว เจาหนาท่ีจะออกหนังสือรับรองใหฉบับ
หน่ึง  เรียกวา หนังสือแสดงการทําประโยชน  เปนหนังสือรับรองท่ีเจาหนาท่ีกรม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือเจาหนาท่ีกรมสหกรณท่ีดินแลวแตกรณีเปน   
ผูออกให เพ่ือใหผูน้ันมีสิทธิไปขอรับโฉนดที่ดินจากพนักงานเจาหนาท่ีได 

 (4) การไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายอื่น อาจจะเปนการไดมาซ่ึง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปกษตามมาตรา 1382 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย หรือไดมาโดยการรับมรดก หรือไดมาซ่ึงท่ีงอกริมตลิ่ง หรือโดยการซื้อ
ขาย แลกเปลี่ยน  ให  ขายฝาก ขายทอดตลาด หรือตามพระราชบัญญัติแลกเปล่ียนท่ีดิน
ของรัฐกับของเอกชน หรือมีพระราชบัญญัติโอนที่ดินใหเปนพิเศษ 

 ถึงแมวาราษฎรจะมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินในฐานะที่เปน
เจาของแตท่ีดินนั้นก็อาจกลับมาเปนของรัฐไดอีก พอจะแยกพิจารณาไดดังน้ี 
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 1.เจาของที่ดินเวนคืนที่ดินใหรัฐโดยความสมัครใจ ซ่ึงในกรณีน้ี มาตรา 5 
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ไดบัญญัติวา “ผูใดมีความประสงคเวนคืนสิทธิใน
ท่ีดินใหแกรัฐ ใหยื่นคําขอเวนคืนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 71”  

 การเวนคืนสิทธิในที่ดิน(1) ใหแกรัฐตามมาตราน้ี  เปนการเวนคืนสิทธิในที่ดินให
รัฐโดยความสมัครใจของเจาของที่ดิน ไมวาจะเปนท่ีดินมือเปลาหรือเปนที่ดินท่ีมีหนังสือ
สําคัญแสดงกรรมสิทธิ์แลวก็ตาม ซ่ึงเราจะไมคอยไดพบเห็นกันในปจจุบัน เพราะเหตุวา
ท่ีดินในทุกวันน้ีมีราคาสูงข้ึนทุกทีและเปนส่ิงท่ีจําเปนและตองการของราษฎรมากยิ่งข้ึน 

 ในการเวนคืนสิทธิในที่ดินใหแกรัฐตามมาตรา 5 น้ี พนักงานเจาหนาท่ีท่ีจะรับ
เวนคืน คือ พนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 71 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 2.เจาของที่ดินทอดทิ้งไมทําประโยชนหรือปลอยที่ดินใหเปนที่รกรางวาง
เปลา ในกรณีน้ี มาตรา 6 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 บัญญัติวา “นับต้ังแต
วันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใชบังคับ บุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดิน หรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน หากบุคคลน้ันทอดท้ิงไมทําประโยชนในที่ดิน หรือปลอย
ท่ีดินใหเปนที่รกรางวางเปลา เกินกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 
       (1) สําหรับท่ีดินที่มีโฉนดท่ีดิน เกินสิบปติดตอกัน 
 (2) สําหรับท่ีดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน เกินหาปติดตอกัน 
 ใหถือวาเจตนาสละสิทธิในท่ีดินเฉพาะสวนที่ทอดท้ิงไมทําประโยชน หรือท่ีปลอย
ใหเปนท่ีรกรางวางเปลา เม่ืออธิบดีไดยื่นคํารองตอศาล และศาลไดส่ังเพิกถอนหนังสือ
แสดงสิทธิในท่ีดินดังกลาว ใหท่ีดินน้ันตกเปนของรัฐเพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมาย
น้ีตอไป” 
 มาตรา 6 น้ีไดบัญญัติแกไขข้ึนใหมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 96 ลง
วันที่  29  กุมภาพันธ พ.ศ.2515(2) ซ่ึงหมายความถึงบุคคลที่มีสิทธิในท่ีดินตามโฉนดที่ดิน 
โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว” หรือหนังสือ

                                                           

(1) มาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 บัญญัติวา “สิทธิในท่ีดิน หมายความวา กรรมสิทธิ์และให
หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองดวย” 

(2) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 96 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ พ.ศ.2515 ใชบังคับวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2515. 
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 การทอดท้ิงไมทําประโยชน หมายความวา ท่ีดินน้ันถูกทอดท้ิงไมทําประโยชน
พอสมควรแกสภาพของที่ดินแหงทองถิ่นน้ัน เพราะเจาของท่ีดินไมมีเจตนาท่ีจะยึดถือ
ท่ีดินนั้นตอไป 

 สวนที่ดินรกรางวางเปลา หมายความถึง ท่ีดินซ่ึงอยูในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง     แตเจาของท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองไมทําใหท่ีดินน้ันเกิดผล
ประโยชนใดๆท้ังส้ิน 

 3.เจาของที่ดินถูกทางราชการบังคับเวนคืน นอกจากท่ีดินจะกลับคืนมาเปน
ของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดินแลว อาจจะมีในกรณีตามกฎหมายอ่ืนอีก เชน ตาม

                                                           

(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับท่ีดินท่ีถูกทอดท้ิงไมทําประโยชนหรือปลอยให
เปนท่ีรกรางวางเปลาใหตกเปนของรัฐ พ.ศ.2522 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2522. 
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 ในกรณีท่ีมีบทบัญญัติวาดวยการเวนคืนไวในกฎหมายอื่นโดยเฉพาะแลว ถา
จะตองดําเนินการเวนคืนเพื่อกิจการตามกฎหมายดังกลาว เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นสมควร
จะมีมติใหดําเนินการเวนคืนตามบทแหงพระราชบัญญัติน้ีแทนก็ได 
 เพ่ือประโยชนในการดําเนินการเวนคืนตามวรรคหน่ึง จะตราพระราชกฤษฏีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนไวกอนก็ได”  

 การ ท่ี รัฐจะบั งคับเวนคืนที่ ดินของราษฎรตามพระราชบัญญัติ เวนคืน
อสังหาริมทรัพยไดน้ัน จะตองเปนการเวนคืนที่ดินเพื่อกิจการท่ีระบุไวดังตอไปน้ี 
 (1) เปนการอันจําเปนเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค 
 (2) เปนการอันจําเปนในการปองกันประเทศ 
 (3) เปนการไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ 
 (4) เพ่ือการผังเมือง 
 (5) เพ่ือการพัฒนาการเกษตร 
 (6) เพ่ือการอุตสาหกรรม 
 (7) เพ่ือการปฏิรูปท่ีดิน 
 (8) เพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอื่น 

 ในการเวนคืนที่ดินของราษฎรตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 
2530  รัฐจะตองจายคาทดแทนใหแกเจาของท่ีดินท่ีถูกเวนคืนตามอัตราท่ีกฎหมาย
กําหนดไวดวย 

 ที่ดินของรัฐอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือที่ดินที่เปนทรัพยสิน
ของแผนดิน ถาไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น อธิบดีกรมท่ีดินมีอํานาจดูแลรักษา
แล ะ ดํ า เ นินกา รคุ ม ค รอ งป อ งกั น ได ต ามควรแก ก รณี  ห รือ รั ฐมนต รี ว า ก า ร
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 (1) ใหเปนอํานาจของจังหวัด ภายในเขตจังหวัดแตนอกเขตเทศบาลและ
สุขาภิบาล 
 (2) เทศบาล ภายในเขตเทศบาลนั้นๆ 
 (3) สุขาภิบาล ภายในเขตสุขาภิบาลน้ันๆ 
 ตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําส่ังท่ี 639/2540 ลงวันท่ี 9 
ธันวาคม 2540 มอบหมายใหจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนตําบล เปน
ผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน หรือทรัพยสินของแผนดินแทนอธิบดีกรมท่ีดิน ดังน้ี 
 (1) จังหวัด ภายในเขตจังหวัด แตนอกเขตเทศบาล สุขาภิบาล และองคการ
บริหารสวนตําบลของจังหวัดน้ัน 
 (2) เทศบาล ภายในเขตเทศบาลนั้นๆ 
 (3) สุขาภิบาล ภายในเขตสุขาภิบาลน้ันๆ 
 (4) องคการบริหารสวนตําบล ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ันๆ 

 ตอมา คําส่ังท่ีกลาวน้ีไดถูกยกเลิกโดยคําส่ังกระทรวงมหาดไทยท่ี 12/ 2543 ลง
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2543 และมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่น มีอํานาจหนาท่ีดูแล
รักษาและดําเนินการคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีไมมี
กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ดังน้ี 

(1) กรุงเทพมหานคร ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
(2) จังหวัด ภายในเขตจังหวัด แตนอกเขตเทศบาลและองคการบริหารสวน

ตําบลของจังหวัดน้ัน 
 (3) เมืองพัทยา ภายในเขตเมืองพัทยา 

                                                           

(4) มาตรา 8 วรรคแรก แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
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 (4) เทศบาล ภายในเขตเทศบาลนั้นๆ 
 (5) องคการบริหารสวนตําบล ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ันๆ 

 ตอมาไดมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน
ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ.2544 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2544 ไดมอบ
อํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน ดังน้ี 

 (1) ท่ีดินรกรางวางเปลาซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และท่ีดินซ่ึงมีผู
เวนคืนหรือทอดท้ิง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน ใหเปน
อํานาจหนาท่ีของอธิบดีกรมท่ีดินและทบวงการเมืองท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย  ตามความในมาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 (2) ท่ีดินท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไมวาเปนโดยสภาพท่ีดินหรือทาง
ราชการไดสงวนไวก็ตาม เชน ท่ีชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ท่ีเลี้ยงสัตว และ
ท่ีสาธารณะประจําตําบลและหมูบาน เปนตน ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามท่ีกฎหมายกําหนด และนายอําเภอทองท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 

  แตถามีกฎหมายอื่นกําหนดไว ก็ไมอยูในบังคับของบทบัญญัติน้ี เชน 

 พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 ใหพนักงานเจาหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาท่ีดินในบริเวณพ้ืนที่ท่ีไดทําการจัดตาม
พระราชบัญญัติน้ี  

 ท่ี ดินราชพัสดุ  กระทรวงการคลังเปนผู มีอํานาจหนา ท่ี ดูแลรักษา  ตาม
พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518 และกระทรวงการคลังไดมอบหมายใหทบวง
การเมืองท่ีใชประโยชนเปนผูดูแลแทน(5) 

 นอกจากน้ี มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 50 ลงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2515 
ไดใหอํานาจกรมเจาทาเปนผูดูแลรักษาเขตนานนํ้า ลําคลอง บึง อางเก็บนํ้าและทะเลสาบ 

                                                           

(5) เรืองยศ แสนภักดี, รองศาสตราจารย,  "กฎหมายท่ีดิน", พ.ศ.2533,  หนา 43 
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 นอกจากน้ีแลว ท่ีดินอันเปนทรัพยสินท่ีใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะก็
ไดมีกฎหมายอื่นควบคุมอยูเปนสวนมาก เชน ท่ีดินของกรมทางหลวง ท่ีดินของกรม
ชลประทาน เปนตน ซ่ึงท่ีดินตางๆ เหลาน้ีอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยการนั้นๆ 

 สาธารณสมบัติของแผนดินหรือทรัพยสินของแผนดิน มีบัญญัติไวในมาตรา 
1304 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงบัญญัติวา “สาธารณสมบัติของแผนดิน
น้ัน รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซ่ึงใชเพ่ือสาธารณประโยชน หรือสงวนไวเพ่ือ
ประโยชนรวมกัน เชน 

 (1) ท่ีดินรกรางวางเปลา หรือท่ีดินซ่ึงมีผูเวนคืนหรือทอดท้ิง หรือกลับมาเปนของ 
แผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายท่ีดิน 

 (2) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ท่ีชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง    
ทะเลสาบ 

 (3) ทรัพยสินใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เปนตนวา ปอมและโรง
ทหาร สํานักราชการบานเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ” 

 ที่ดินรกรางวางเปลา หมายถึงท่ีดินซ่ึงเอกชนยังไมเคยมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายมากอน ถาเปนที่ดินซ่ึงเอกชนเคยมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองมากอนแลว แมจะทอดท้ิงไป ปลอยไวใหรกรางวางเปลาเพียงใด ก็หาใชท่ีดิน
รกรางวางเปลาไม(7) 

 ที่ดินซ่ึงมีผู เวนคืน หมายถึง ท่ีดินซึ่งผู เปนเจาของกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครอง ไดเวนคืนใหแกรัฐตามมาตรา 5 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน  
                                                           

(6) ภาสกร ชุณหอุไร, รองศาสตราจารย,  "คําอธิบายกฎหมายท่ีดิน  ฉบับพิมพป พ.ศ.2532",  หนา 74 
(7) บัญญัติ สุชีวะ, ศาสตราจารย, "คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย", 

พ.ศ.2525, หนา 106 
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 ที่ดินทอดทิ้ง หมายถึง ท่ีดินท่ีผูเปนเจาของทอดทิ้งไมทําประโยชน หรือปลอย
ใหเปนที่รกรางวางเปลาจนตกเปนของรัฐตามมาตรา 6 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 ที่ดินที่กลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่น หมายถึง ท่ีดินซ่ึงกลับมาเปน
ของแผนดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เชน ผูซ่ึงไดรับใบจองและไดทําประโยชนครบ 3 
ปแตทําประโยชนไดเน้ือท่ีไมถึง 3/4 สวนของเนื้อท่ีท้ังหมดท่ีไดรับใบจอง จะไดโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเฉพาะสวนท่ีทําประโยชนแลวเทาน้ัน    ท่ีดินที่เหลือ
กลับคืนมาเปนของรัฐตามระเบียบวาดวยการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน พ.ศ.2498 หรือใน
กรณีของบุคคลที่เขาครอบครองที่ดินของรัฐโดยพลการซึ่งอาจจะเขาครอบครองโดย
พลการกอนหรือหลังประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ เม่ือไดรับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนจะไดรับเพียง 50 ไร ท่ีดินท่ีเหลือกลับคืนมาเปนของรัฐ เวนแต
ผูวาราชการจังหวัดจะอนุมัติใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเกิน
กวา 50 ไรไดตามมาตรา 58 ทวิวรรค 4 และ มาตรา 59 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
เปนตน 

 ที่ชายตลิ่ง หมายถึง ท่ีดินท่ีอยูติดตอกับแมนํ้า ลําคลองหรือทะเลซ่ึงในฤดูนํ้า
ตามปกตินํ้าทวมถึงทุกป ( คําพิพากษาฎีกาท่ี451/2496 ) ท่ีชายตลิ่งท่ีจะเปนสาธารณ
สมบั ติของแผนดินจะตองมีสภาพเปนทรัพย สินสําหรับพลเมืองใชรวมกันดวย               
( คําพิพากษาฎีกาท่ี 410/2485) ท่ีชายทะเลซ่ึงอยูระหวางปาแสมและที่นา  นํ้าทะเลทวม
ถึงในบางฤดู ท้ังมีโฉนดและจําเลยไดครอบครองอยูมิไดทอดท้ิง มิใชท่ีสาธารณะ 

 ทางน้ํา หมายถึง แมนํ้า ลําคลอง คู ซ่ึงสาธารณชนใชสัญจรไปมา ทางน้ําน้ีแม
ภายหลังจะต้ืนเขินขึ้นจนใชเปนทางเรือเดินไมสะดวก แตถาเจาพนักงานยังปกครองดูแล
อยู ทางนํ้าน้ันก็ยังคงมีสภาพเปนสาธารณสมบัติของแผนดินอยูตามเดิม (คําพิพากษา
ฎีกาท่ี 979/2477)(8) 

 ทางหลวง หมายถึง ถนนหนทาง ซ่ึงสาธารณชนใชสัญจรไปมา แตไมหมายถึง
ถนน หรือ ทางในที่ดินของเอกชน เวนแตเอกชนจะไดอุทิศใหเปนถนนหรือทางสาธารณะ
แลว 

                                                           

(8) บัญญัติ สุชีวะ,อางแลว หนา 108 
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 ทะเลสาบ หมายถึงแหลงนํ้าขนาดใหญซ่ึงลอมรอบดวยพื้นดิน(9) 

 ลักษณะที่ดินท่ีกลาวถึงซ่ึงเปนท่ีดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกันน้ีเปน
เพียงตัวอยางเทาน้ัน เพราะยังมีท่ีดินอีกหลายประเภทที่พลเมืองใชประโยชนรวมกันและ
เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน เชน หนองนํ้าสาธารณะ ท่ีเลี้ยงสัตวสาธารณะ ปาชา
สาธารณะ เปนตน 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 1135/2524 หนองน้ําธรรมชาติท่ีราษฎรใชประโยชนรวมกัน
มาชานาน  เปนสาธารณสมบัติของแผนดินตาม ป.พ.พ. มาตรา 1304(2) ไมตองข้ึน
ทะเบียนทางราชการ แมโจทกมี ส.ค.1  ครอบครองและเสียภาษีบํารุงทองท่ีก็ตาม ก็อาง
อายุความไมได 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 936/2520  ท่ีซ่ึงเปนปาดอน ชาวบานใชเลี้ยงสัตวเก็บฟน
มากวา 40 ป เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ซ่ึงพลเมืองใชรวมกัน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 
1304(2)  แมโจทกไดรับหนังสือสําคัญ นายอําเภอก็ส่ังใหโจทกออกจากท่ีดินนั้นได 

 คําพิพากษาฎีกาที่1933/2517 ท่ีพิพาทเปนสวนหน่ึงของปาชาซ่ึงสาธารณชน
ใชเผาและฝงศพมาหลายสิบปจึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีราษฎรใชประโยชน
รวมกัน แมตอมาทางราชการจะไมใหเผาและฝงศพอีก ไดมีการลางปาชาและสรางเปน
สํานักงานราชการแลว   แตไมปรากฏวาไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาใหถอนสภาพที่ดิน
จากปาชาสาธารณะสําหรับสาธารณชนใชรวมกันตามความในมาตรา 8 วรรคสองแหง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีพิพาทยังคงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 1304(2) ทางราชการจะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแก
เอกชนหาไดไม(10) 

 ที่ดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ไดแกท่ีดินอันเปนท่ีต้ัง
สถานที่ราชการตางๆ ไมวาจะเปน กระทรวง ทบวง กรมใด หรือท่ีเรียกวาเปนท่ีดินราช
พัสดุน่ันเอง ซ่ึงอันที่จริงแลวประโยชนโดยเฉพาะของที่ดินก็คือประโยชนสาธารณะนั่นเอง 

                                                           

(9) ภาสกร ชุณหอุไร,อางแลว หนา 74 
(10) เรืองยศ แสนภักดี,อางแลว หนา 42 
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 ท่ีราชพัสดุของรัฐบาลน้ันเปนทรัพยสินของแผนดิน แตจะเปนสาธารณสมบัติของ    
แผนดินหรือไมน้ัน ก็สุดแลวแตวาท่ีดินราชพัสดุน้ันไดใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือสงวน
ไวเพ่ือประโยชนรวมกันหรือไม ฉะน้ัน ถาท่ีดินน้ันไดนําไปใหเอกชนใชประโยชน เชนให
เอกชนเชาปลูกบานอยูอาศัย ท่ีดินราชพัสดุน้ันยอมเปนเพียงทรัพยสินของแผนดิน
ธรรมดาเทาน้ัน(11) แตถาท่ีดินน้ันใชเปนสถานท่ีต้ังสํานักราชการ ท่ีราชพัสดุน้ันก็เปน    
สาธารณสมบัติของแผนดิน 

 นอกจากน้ีแลว ยังมีทรัพยสินของแผนดินตามมาตรา 1309 อีก เชน เกาะท่ีเกิด
ในทะเลสาบหรือในทางนํ้า หรือในเขตนานนํ้าของประเทศ และทองนํ้าท่ีต้ืนเขินขึ้น 

 ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หมายถึงท่ีดินท่ีเปนทรัพยสินของ
แผนดินท่ีพลเมืองใชประโยชนรวมกัน เชน ท่ีชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง เปนตน สวน
ท่ีดินท่ีเปนทรัพยสินของแผนดินน้ัน หมายความถึงที่ดินท่ีเปนสิทธิของกระทรวงทบวง
การเมือง และท่ีดินตามมาตรา 1309 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือท่ีดินที่ใช
เพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือท่ีดินท่ีไดหวงหามหรือสงวนไวตามความ
ตองการของทบวงการเมือง อาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพ่ือใชประโยชนอยางอื่น หรือ
นําไปจัดเพื่อประชาชนได โดยออกเปนพระราชบัญญัติหรือออกเปนพระราชกฤษฎีกา
แลวแตกรณี คือ  

 1.ท่ีดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน ถาทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน จัดหาท่ีดินมาใหพลเมืองใชรวมกันแทนแลว การถอนสภาพหรือการโอนกระทํา
โดยออกเปน  พระราชบัญญัติ 

 2.ท่ีดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาพลเมืองไดเลิกใชประโยชนในท่ีดินน้ัน เชน 
เดิมเปนท่ีเลี้ยงสัตวสาธารณะ ตอมาราษฎรหมดความจําเปนในการใชเปนท่ีเลี้ยงสัตว 
และไดเลิกใชประโยชนในท่ีดินน้ัน หรือท่ีดินน้ันไดเปลี่ยนสภาพไปจากการเปนท่ีดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน เชน หนองน้ําท่ีต้ืนเขินจนเปนพ้ืนดินธรรมดา เปนตน ท่ีดินท่ี

                                                           

(11) บัญญัติ สุชีวะ,อางแลว หนา 236 
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 3.ท่ีดินท่ีใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือท่ีดินท่ีไดหวงหาม หรือ
สงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองใด ถาทบวงการเมืองน้ันเลิกใช หรือไม
ตองการหวงหามหรือสงวนตอไป การถอนสภาพกระทําโดยออกเปน พระราชกฤษฎีกา 
 ก.เม่ือถอนสภาพแลว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองซ่ึงมีหนาท่ี 
เปนผูใชหรือจัดหาประโยชนก็ได เชน ท่ีดินท่ีสงวนไวเพ่ือใชประโยชนในการตั้งเปนคาย
ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือถอนสภาพแลว คณะรัฐมนตรีอาจจะมอบหมายให
กระทรวงกลาโหมใชสําหรับเปนสนามยิงปนของกองทัพเรือก็ได หรืออาจจะมอบหมายให
กรมท่ีดินจัดหาผลประโยชน โดยอาจจะเปน การขาย แลกเปลี่ยน ใหเชา หรือใหเชาซ้ือ  
ก็ได 
 ข.เม่ือถอนสภาพแลว ถาจะโอนตอไปยังเอกชนใหกระทําโดย พระราชบัญญัติ 
 ค.เม่ือถอนสภาพแลว ถาจะนําไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
หรือตามกฎหมายอื่น เชน พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ ใหกระทําโดย พระ
ราชกฤษฎีกา(12)  

 ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง ซ่ึงหมายถึงท่ีดินรกรางวางเปลา 
และท่ีดินซ่ึงมีผูเวนคืนหรือทอดท้ิง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตาม
กฎหมายท่ีดินซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา 1304 (1) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ท่ีดินประเภทนี้ยังไมมีผูใดมีสิทธิครอบครอง หรือท่ีดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันซ่ึงไดถอน
สภาพแลว คือ ท่ีดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
จัดหาท่ีดินมาใหพลเมืองใชรวมกันแลว หรือถาพลเมืองไดเลิกใชประโยชนในท่ีดินน้ัน 
หรือท่ีดินนั้นไดเปลี่ยนสภาพไปจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และมิไดตกไป
เปนกรรมสิทธิ์ของผูใดตามอํานาจของกฎหมายอ่ืนแลว ก็จะมีการถอนสภาพของที่ดิน    
ท่ีกลาวน้ี ท่ีดินท้ัง 2 ประเภทน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจท่ีจะจัดข้ึน
ทะเบียนเพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนในทางราชการได แตการท่ีจะจัดข้ึนทะเบียน

                                                           

(12) มาตรา 8 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
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 เม่ือไดมีการจัดข้ึนทะเบียนเรียบรอยแลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จะตองสงเร่ืองราวและรายละเอียดการจัดข้ึนทะเบียนพรอมดวยแผนที่ท่ีดินน้ันไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหราษฎรไดทราบทั่วกันอีกคร้ังหน่ึง (13)  

 ท่ีดินของรัฐประเภทที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช
รวมกัน เชน ท่ีชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบก็ดี หรือท่ีดินท่ีใชเพ่ือประโยชนของ
แผนดินโดยเฉพาะ เชน ท่ีดินอันเปนที่ต้ังของสํานักราชการบานเมือง บานพักขาราชการ 
สนามยิงปนก็ดี (ดูมาตรา 1304 (2) และ (3) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ประกอบ) อาจจะมีทบวงการเมืองอื่นเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษา ในการดูแล
รักษาท่ีดินของรัฐดังท่ีกลาวน้ี ทบวงการเมืองน้ันอาจจะเห็นวาควรจะมีหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีดินที่แสดงถึงแนวเขตของที่ดิน จํานวนเน้ือท่ีดิน ตลอดจนรูปลักษณะของที่ดินที่
แนนอน เพ่ือปองกันการบุกรุกของราษฎร กรณีดังกลาวน้ี ทบวงการเมืองน้ันอาจจะยื่น
ความประสงคตออธิบดีกรมที่ดินเพ่ือใหอธิบดีกรมที่ดินออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินให 
ซ่ึงเรียกวา หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หรือ ส.ธ.1 เม่ืออธิบดีกรมท่ีดินไดรับคําขอ

                                                           

(13) มาตรา 8 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497, กฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ.2516). 
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 ในกรณีท่ีมีผูคัดคาน ใหอธิบดีกรมท่ีดินรอการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง
ไว แลวดําเนินการดังน้ี 

 (1) ในกรณีท่ีผูคัดคานไมมีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน และไมไปใชสิทธิทางศาลภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีคัดคาน ใหออกหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวงได หากผูคัดคานไปใชสิทธิทางศาลใหรอการออกหนังสือสําคัญสําหรับ    
ท่ีหลวงเฉพาะสวนท่ีคัดคาน จนกวาจะไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลแสดงวาผูคัดคาน 
ไมมีสิทธิในท่ีดินนั้น 

 (2) ในกรณีท่ีผูคัดคานมีหลักฐานแสดงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ใหรอการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเฉพาะสวนท่ีคัดคานไวกอน และใหผูวา
ราชการจังหวัดตรวจสอบสิทธิในที่ดินของผูคัดคานวาไดมาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 
ถาปรากฏวาไดมาโดยไมชอบ ใหออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงและแจงใหผูคัดคาน
ทราบภายในเจ็ดวัน นับแตวันท่ีทราบผลการตรวจสอบ และถาปรากฏวาไดมาโดยชอบ 
ใหแจงใหผูคัดคานทราบโดยเร็ว แลวระงับการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงเฉพาะ
สวนน้ัน(14) 

 หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงจะทําข้ึนเปนสามฉบับ มอบใหทบวงการเมืองซ่ึง
เปนผูดูแลรักษาหน่ึงฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาหน่ึง

                                                           

(14) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 45 (พ.ศ.2537) 
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 กรณีท่ีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงชํารุดหรือสูญหาย อธิบดีกรมที่ดินจะออกใบ
แทนให ซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน
ตามคําส่ังกรมที่ดินที่ 3350/2542 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2542 

 หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ไมใชหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือแสดงสิทธิ     
ครอบครองในท่ีดิน แตเปนเอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึน เพ่ือแสดงถึงแนวเขตและที่ต้ัง
ของท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือท่ีดินท่ีใชเพื่อประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะใหแนนอนชัดเจนข้ึนเทาน้ัน 

 ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือท่ีดินที่ใช
เพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ถายังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เขตของ
ท่ีดินดังกลาวใหเปนไปตามหลักฐานของทางราชการ เพราะตามปกติทางราชการไดมี
หลักฐานและหลักเขตท่ีดินอยูแลวแตเปนไปอยางคราวๆ ฉะน้ัน เม่ือมีกรณีพิพาทเกิดข้ึน
ก็ใหใชหลักฐานเดิมของทางราชการเปนเคร่ืองแสดงเขตที่ดินไปกอน (15)    

 ท่ีดินของรัฐ ถาบุคคลหน่ึงบุคคลใดไมมีสิทธิครอบครอง กฎหมายไดบัญญัติหาม
มิใหบุคคลดังกลาว 
 1.เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสราง หรือเผาปา 
 2.ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเส่ือมสภาพที่ดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด 
หรือท่ีทราย ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
 3.ทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน (16) 

 บริเวณท่ีดินท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศหวงหามในราชกิจจา
นุเบกษา ไดแก บริเวณที่เขาหรือภูเขา หรือปริมณฑลรอบที่เขาหรือภูเขา 40 เมตร     

                                                           

(15) มาตรา 8 ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497, กฎกระทรวง ฉบับท่ี 26 (พ.ศ.2516) 
(16) มาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 



LW 402 28 

 ถาบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะเขาครอบครอง หรือทําอยางหน่ึงอยางใดในที่ดิน
ดังกลาวน้ัน จะตองขออนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีกอน เชน การขุดดินลูกรัง หรือการ
ดูดทราย เปนตน สวนการขออนุญาตระเบิดหินและยอยหินอยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 ซ่ึงกํากับดูแลโดยกรมทรัพยากรธรณี ตามประกาศของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 77 (พ.ศ.2539) มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 16 มีนาคม 2539 

 พนักงานเจาหนา ท่ี ซ่ึงจะเปนผู ใหการอนุญาต คือพนักงานเจาหนา ท่ี ท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงต้ัง ไดแก 
 1.อธิบ ดีกรมท่ี ดิน  เปนพนักงานเจ าหนา ท่ี ในเขตทองที่ ทุก จังห วัด ท่ัว
ราชอาณาจักร สําหรับการอนุญาตทุกกรณี 
 2.ผูวาราชการจังหวัด เปนพนักงานเจาหนาท่ีในเขตทองท่ีของตน สําหรับการ
อนุญาตตามขอ 1 หรือ ขอ 3 (18) 

 เพ่ือไมใหเปนการกาวกายหนาท่ีกันระหวางอธิบดีกรมที่ดินกับผูวาราชการ
จังหวัดทองท่ี จึงไดมีหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ท่ี 7925/2499 ลงวันท่ี 9 เมษายน 
พ.ศ.2499 วางหลักปฏิบัติเกี่ยวกับท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
ไว คือ ในบริเวณที่ไดมีประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนดใหเปนท่ี
หวงหามไวตามมาตรา 9 (2) ใหเปนหนาท่ีของอธิบดีกรมท่ีดินในการอนุญาตทุกกรณี 
สวนอํานาจผูวาราชการจังหวัดในการอนุญาตตามมาตรา 9 (1) น้ัน โดยปกติไมมีการ
อนุญาต เวนแตในกรณีพิเศษขอใหจังหวัดเสนอขอเท็จจริง หลักการและเง่ือนไขไปให
กระทรวงมหาดไทยพิจารณากอนที่จะดําเนินการอนุญาต สําหรับการอนุญาตตามมาตรา 
9 (3) จะตองเปนที่ดินนอกบริเวณเขตที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดประกาศ
หวงหามไว  

                                                           

(17) ประกาศกระทรวงมหาดไทย   ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2523 ขอ 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมท่ี 97 ตอนท่ี  93 วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2523 

(18)คําส่ังกระทรวงมหาดไทยที่ 258/2499 ลงวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ.2499  
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 ผูใดกระทําการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายดังที่กลาวขางตน ถาการกระทํา
น้ันไดเกิดข้ึนกอนวันท่ีประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 96 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ พุทธศักราช 
2515 ใชบังคับ พนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจแจงเปนหนังสือใหผูฝาฝนปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงระเบียบ
ดังกลาว คือ ระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2515) ซ่ึงได
กําหนดระเบียบไว   ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบวาดวยวิธีปฏิบัติในการแจงและออกคําส่ังแก
ผูฝาฝนมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดินอยูกอนวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 
96   ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2515 ใชบังคับ" 
 ขอ 2. ใหใชระเบียบน้ี ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป(19) 

 ขอ 3. การแจงแกผูฝาฝนมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดินอยูกอนวันท่ี
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 96 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2515 ใชบังคับ 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการดังน้ี 

 (1) ท่ีดินท่ีสงวนหรือหวงหามไวเพื่อใชประโยชนของทางราชการ เม่ือทบวง
การเมืองท่ีมีหนาท่ีดูแลรักษาหรือใชประโยชนรองขอใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงใหผูฝาฝน
ทราบเพื่อปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
 ก. ใหมาจัดการทําบันทึกไวเปนหลักฐานตอทางราชการภายในเวลา            
ท่ีกําหนดวาไดครอบครองและทําประโยชนอยูในท่ีดินเปนเน้ือท่ีเทาใด ต้ังแตเม่ือใดและ        
จะออกไปจากท่ีดินนั้นไดเม่ือใด  
 ข. ใหมาทําความตกลง เพ่ือเสียคาตอบแทนตามอัตราและเวลาที่ทาง      
ราชการกําหนดให 
 ค. เม่ือมีความจําเปน อาจสั่งใหผูฝาฝนและบริวารออกไปจากท่ีดิน หรือร้ือ
ถอนสิ่งปลูกสรางออกไปจากท่ีดินดวยก็ได 

                                                           

(19) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 89  ตอนท่ี 64 (ฉบับพิเศษ) ลงวันท่ี 24 เมษายน 2515. 
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 (2) ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
ใหมีคําส่ังใหผูฝาฝนออกไปจากที่ดิน เวนแตกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนเปนพิเศษ 
และไมเปนการกระทําใหเส่ือมเสียประโยชนในการที่ประชาชนจะใชท่ีดินน้ัน จะผอนผันให
อยูอาศัยหรือใชประโยชนเปนการช่ัวคราวโดยเสียคาตอบแทนหรือไมก็ได 

 (3) ท่ีดินท่ีทางราชการมีโครงการจะจัดใหประชาชนเขาอยูอาศัยและประกอบ
อาชีพ ใหแจงใหผูฝาฝนไปติดตอกับเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีในการจัดท่ีดิน เพื่อขอรับคํา
วินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิในท่ีดิน และเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และ
เง่ือนไขในการจัดท่ีดินตามโครงการจัดท่ีดินน้ันตอไป 

 (4) ท่ีดินท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ เปนตนวา ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย ไมวา
ท่ีดินน้ัน รัฐมนตรีจะไดประกาศหวงหามไวตามมาตรา 9 (2) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
แลวหรือไมก็ตาม  ถามีผูฝาฝนเขาไปทําดวยประการใดๆใหเปนการทําลายหรือทําให
เส่ือมสภาพหรือเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน ใหแจงใหผูบุกรุกระงับการกระทําหรือ
ส่ังใหออกไปจากท่ีดินนั้น และถาการกระทําน้ันกอใหเกิดความเสียหายแกสาธารณชน ให
ผูฝาฝนแกไขการกระทําน้ันใหกลับคืนสูสภาพเดิมดวย 

 ขอ 4. การขอเขาอยูอาศัยหรือขอใชประโยชนในท่ีดินของรัฐเปนการช่ัวคราวให
ดําเนินการตามหลักเกณฑวาดวยการขอเขาอยูอาศัย หรือขอใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
เปนการช่ัวคราว 

 ขอ 5. การแจงของพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากพนักงาน
เจาหนาท่ีใหแจงเปนหนังสือมีสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 

 (1) ช่ือและช่ือสกุลของผูฝาฝน 

 (2) ตําแหนงท่ีดินที่เขาไปบุกรุก ยึดถือครอบครอง หรือใชประโยชน 

 (3) กําหนดวิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาที่จะใหผูฝาฝนปฏิบัติ 

 ขอ 6. การกําหนดระยะเวลาที่จะแจงใหผูฝาฝนออกจากที่ดิน หรือร้ือถอนสิ่ง
ปลูกสรางออกจากท่ีดินของรัฐ ใหพิจารณาดังน้ี 
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 (1) ในกรณีท่ีผูฝาฝนไดเขาบุกรุก ยึดถือครอบครอง ไดปลูกไมลมลุกหรือธัญ
ชาติไว ใหกําหนดเวลาแจงใหออกไปจากท่ีดินน้ันไมนอยกวาสามสิบวันหลังจากการเก็บ
เกี่ยวพืชผลในที่ดินนั้นเสร็จแลว 

 (2) ในกรณีเปนการบุกรุก ยึดถือครอบครองตามขอ 3 (4) ใหแจงใหออกจาก
ท่ีดินท่ีบุกรุก หรือแจงใหร้ือถอนส่ิงปลูกสรางโดยเร็ว แตตองไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวัน
ไดรับหนังสือแจง 

 (3) การบุกรุก   ยึดถือครอบครองในกรณีอื่นนอกจาก (1) และ (2) ใหแจงให
ออกไปจากที่ดินน้ันภายในกําหนดท่ีแจง แตตองไมนอยกวาเกาสิบวันนับแตวันไดรับ
หนังสือแจง 

 ขอ 7. การสงหนังสือแจง ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เวนแต
ทองท่ีใดไมสะดวกในการสงทางไปรษณียตอบรับก็ใหจัดเจาหนาท่ีนําไปสง 

 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีนําไปสงใหปฏิบัติดังนี้ 

 (1) ใหผูฝาฝน หรือผูท่ีบรรลุนิติภาวะแลวซ่ึงอยูอาศัยในครอบครัวเดียวกันกับ    
ผูฝาฝนน้ันลงช่ือรับหนังสือแจงในใบรับ แลวเก็บเขาเร่ืองไวเปนหลักฐาน 

 (2) ในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวตาม (1) ไมยอมลงช่ือ ก็ใหเจาหนาท่ีผูนําสง
หนังสือแจงบันทึกเหตุการณและเหตุผลในการไมยอมรับหนังสือแจงไว และใหมีพยาน
อยางนอย 2 คนลงช่ือรับรองไวในบันทึกน้ันดวย เม่ือผูนําสงหนังสือแจงไดปฏิบัติการ
ดังกลาวน้ันแลว ใหถือวาผูฝาฝนไดรับหนังสือแจงแลว 

 ขอ 8. ผูฝาฝนผูใดมีความจําเปนไมอาจจะปฏิบัติตามหนังสือแจงของพนักงาน         
เจาหนาท่ีได ใหยื่นคํารองขอผอนผันลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนครบกําหนดตาม
ระยะเวลาขอ 6 ถาพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาท่ี
เห็นสมควรก็ใหมีอํานาจผอนผันไดตามความจําเปน แลวแตกรณี 

 ขอ 9. ในกรณีท่ีผูฝาฝนไมปฏิบัติตามหนังสือแจง ใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึง
ไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาท่ีมีคําส่ังเปนหนังสือสงไปยังผูฝาฝน และกําหนดให
ผูฝาฝนออกไปจากท่ีดินน้ันภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันไดรับคําส่ังของพนักงาน
เจาหนาท่ี หากผูน้ันยังฝาฝนอยูอีกก็ใหดําเนินคดีตอไป 
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 การมีคําส่ังและการสงคําส่ังใหนําความในขอ 5 และขอ 7 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ 10. การขอเขาอยูอาศัยและขอใชประโยชนในท่ีดินของรัฐเปนการช่ัวคราว   
ใหดําเนินการดังน้ี 

 (1) ใหผูขอยื่นคํารองตามแบบท่ีทางราชการกําหนดตอนายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองท่ีซ่ึงที่ดินนั้นต้ังอยู  และผูขอจะตองเปนผูได
เขายึดถือครอบครองหรือใชประโยชนในท่ีดินอยูกอนวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
96 ลงวันท่ี  29 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2515 ใชบังคับ 

 (2) เม่ือไดรับคํารองแลว ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา
กิ่งอําเภอทองท่ีหรือขาราชการที่ไดรับมอบหมายออกไปตรวจสอบสภาพท่ีดิน จํานวนเนื้อ
ท่ีท่ีครอบครองและการใชประโยชนในท่ีดินนั้น 

 (3) ผูไดรับผอนผันใหอยูอาศัยหรือใชประโยชนในที่ดินของรัฐจะตอง             
เสียคาตอบแทนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 11 เวนแตกรณีขอยืดเวลา
ออกไปจากท่ีดินตามขอ 8 จึงไมตองเสียคาตอบแทน 

 ขอ 11.คาตอบแทนในการเขาอยูอาศัยและการใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ ให
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูกําหนด โดยถือตามอัตราคาเชาปานกลาง ซ่ึงมีการเชา
อยูในทองท่ีน้ันในวันยื่นคําขอตามขอ 10 (1) 

 ขอ 12.ผูไดรับผอนผันใหเขาอยูอาศัยหรือใชประโยชนในท่ีดิน จะตองปฏิบัติดังนี้ 

 (1) ตองชําระคาตอบแทน ณ สํานักงานอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ตอนายอําเภอ
หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองท่ี  ตามจํานวนและเวลาที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดกําหนด 

 (2) ตองใชประโยชนท่ีดินนั้นตามประเภทของกิจการดวยตนเอง 

 (3) ตองประกอบกิจการตามเขตและเนื้อท่ีท่ีไดรับผอนผัน และในการนี้ผู
ไดรับผอนผันใหอยูอาศัยหรือใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ ตองปกหลักเขตใหปรากฏเปน
หลักฐานแนนอน 
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 (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามเง่ือนไขที่พนักงานเจาหนาท่ีกําหนดใหปฏิบัติเปน
การเฉพาะราย 

 ขอ 13.ในกรณีท่ีผูไดรับผอนผันใหเขาอยูอาศัยหรือใชประโยชนในท่ีดิน ไม
ปฏิบัติตามขอ 12 ไมวาจะเปนกรณีหน่ึงกรณีใด เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีเห็นสมควรใหมี
หนังสือแจงใหปฏิบัติใหถูกตอง และถาเห็นวาไมสมควรจะใหอยูอาศัยหรือใชประโยชนใน
ท่ีดินน้ันตอไปแลว   ใหนําความในขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 กรณีท่ีผูฝาฝนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ เม่ือพนักงาน
เจาหนาท่ีมีคําส่ังเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกจากท่ีดิน และหรือร้ือถอนส่ิงปลูกสรางในท่ีดิน
น้ันภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ในการกําหนด
ระเบียบน้ัน  คณะกรรมการจะกําหนดใหผูฝาฝนตองเสียคาตอบแทนในการใชท่ีดินน้ัน
ใหแกรัฐหรือราชการบริหารสวนทองถิ่นดวยก็ได (20) แตถาการกระทําไดเกิดข้ึนต้ังแตวันท่ี
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 96 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2515 ใชบังคับ 
ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ
เชนเดียวกัน เวนแตความผิดน้ันไดกระทําแกท่ีดินซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน     
ท่ีประชาชนใชรวมกัน หรือท่ีใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ แตถาความผิดซ่ึงไดกระทํา
แกท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชรวมกัน หรือท่ีดินท่ีใชเพื่อ
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ และไดกระทําเปนเน้ือท่ีเกินกวาหาสิบไร ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ในกรณีท่ีศาลมี       
คําพิพากษาวาผูใดกระทําความผิด ศาลมีอํานาจส่ังในคําพิพากษาใหผูกระทําความผิด 
คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําความผิดออกไปจากท่ีดินน้ันดวย สวน
บรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใดๆซ่ึงบุคคลไดใช

                                                           

(20) มาตรา 108 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
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 บุคคลท่ีไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงไดแกอธิบดีกรมท่ีดินหรือผูวา
ราชการจังหวัดแลวแตกรณี ใหเขาครอบครองหรือทําอยางหน่ึงอยางใดในท่ีดินดังกลาว 
ถือวาบุคคลน้ันไดรับประโยชนจากที่ดินท่ีไดรับอนุญาตจึงควรจะใหคาตอบแทนแกรัฐบาง 
ซ่ึงคาตอบแทนเหลาน้ีกฎหมายบัญญัติใหตองเสียเปนรายป และใหไดแกองคการบริหาร
สวนจังหวัด ซ่ึงเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นท่ีมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนา จึง
เหมาะสมดวยประการทั้งปวง เพราะผูวาราชการจังหวัดเปนพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ
ใหการอนุญาตตามกฎหมายอยูแลว และอีกประการหน่ึง คาตอบแทนที่ไดแกองคการ
บริหารสวนจังหวัดก็จะไดนําไปใชเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคของจังหวัดน้ัน อัตรา
คาตอบแทนจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับผลประโยชนที่ผูไดรับอนุญาตจะไดรับ ถา
กิจการใดไดผลประโยชนมาก  คาตอบแทนก็สูง อัตราคาตอบแทน เปนไปตามวิธีการและ
อัตราท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติจังหวัด แตถึงอยางไรก็ดี อัตราท่ีวาน้ีจะตองไมเกินกวา
อัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายที่ดิน (22) คือ 

 (1) คาตอบแทนในการอนุญาตใหเขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการ
กนสรางหรือเผาปา ไรละ 1,000 บาทตอป 

 (2) คาตอบแทนในการอนุญาตใหเขาไปทําดวยประการใดใหเปนการทําลาย 
หรือทําใหเส่ือมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทรายในบริเวณที่ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ ทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดอันเปน
อันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน 

 ก.การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศกเมตรละ 28 บาท 

 ข.การขุดดินหรือลูกรัง หรืออื่นๆ ไรละ 10,000 บาทตอป หรือลูกบาศกเมตร
ละ 10 บาท  

                                                           

(21)มาตรา 108 ทวิ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
(22) มาตรา 9 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
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 ถึงแมวากฎหมายท่ีดินจะหามมิใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมิไดมีสิทธิครอบครอง 
หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี เขาไปยึดถือ ครอบครอง กนสรางหรือเผาปา 
หรือหามมิใหทําดวยประการใดใหเปนการทําลาย หรือทําใหเส่ือมสภาพที่ดิน ท่ีหิน       
ท่ีกรวด หรือท่ีทรายในบริเวณท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศหวงหาม    
ในราชกิจจานุเบกษา หรือหามมิใหทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน ก็
ตาม แตบุคคลดังท่ีกลาวนั้นก็อาจจะมีสิทธิกระทําการเชนน้ันไดโดยอาศัยบทบัญญัติของ
กฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม แตจะตองปฏิบัติตามบทกฎหมายดังกลาว
อยางเครงครัด เชน ตามพระราชบัญญัติแรน้ัน ผูใดจะขุดหาแรในท่ีดินแหงใดตองไดรับ
อนุญาตจากรัฐบาลกอน  ไมวาจะเปนท่ีดินของตนเองหรือของผูอื่น หรือของรัฐ เปนตน 

 ที่ดินของรัฐประเภทที่ดินรกรางวางเปลา และท่ีดินซ่ึงมีผูเวนคืน หรือทอดท้ิง 
หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน และท่ีดินท่ีมิใชสาธารณ
สมบัติของแผนดินอันราษฎรใชประโยชนรวมกัน ท่ีดินเหลาน้ีถามิไดมีบุคคลใดมีสิทธิ
ครอบครอง  อธิบดีกรมท่ีดินมีอํานาจที่จะจัดหาผลประโยชน ในการจัดหาผลประโยชนน้ัน
ใหรวมถึงจัดทําใหท่ีดินใชประโยชนได เชน การปรับสภาพที่ดินใหพรอมท่ีจะทําประโยชน
ได เปนตน สวนการจัดหาผลประโยชนโดยการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ใหเชาและใหเชาซ้ือ
ไดกําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2500) ซ่ึงไดวางหลักเกณฑและวิธีการไว
ดังน้ี 

 1.การขายที่ดิน โดยปกติใหกระทําโดยวิธีขายทอดตลาด เวนแต 
 1.1 การขายที่ดินในกรณีท่ีมีผูเชา หรือผูอาศัยอยูในท่ีดินน้ันติดตอกันมาไม
นอยกวาหาป ใหกระทําโดยวิธีกําหนดราคาขายตามราคาตลาด และเปดโอกาสใหผูเชา ผู
อาศัย รวมถึงทายาทของผูเชาหรือผูอาศัยแลวแตกรณี มีโอกาสซ้ือไดกอนผูอื่น เม่ือไม
เปนที่ตกลงกันจึงใหกระทําโดยวิธีขายทอดตลาด หรือ 
 1.2 การขายท่ีดินแกบุคคลผูมีสวนไดเสียหรือไดชวยทําประโยชนในท่ีดินน้ัน   
ใหกระทําโดยวิธีกําหนดราคา แตถาบุคคลดังกลาวหลายคนประสงคจะซ้ือท่ีดินแปลง
เดียวกันและไมอาจตกลงกันได ใหกระทําโดยวิธีประกวดราคา   
 ในการขายท่ีดิน จะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน 
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 2.การแลกเปลี่ยนที่ดิน ใหแลกเปลี่ยนกับที่ดินซ่ึงมีราคาใกลเคียงกัน โดย
คํานึงถึงวัตถุประสงคและประโยชนของการแลกเปล่ียนนั้น ในบางกรณี อาจจะตองมีการ
แลกเปลี่ยนที่ดินของรัฐกับของเอกชน เพราะที่ดินของเอกชนอาจจะมีอยูในบริเวณที่ดิน  
ท่ีจะจัดหาผลประโยชนอยูบาง 

 การแลกเปลี่ยนที่ดิน จะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
กอนเชนเดียวกับการขายท่ีดิน 

 3.การใหเชาที่ดิน ใหกําหนดราคาคาเชาโดยคํานึงถึงสภาพแหงทองท่ี ประกอบ
กับทุนที่ไดลงไปในที่ดินนั้น 

 ในกรณีใหเชาท่ีดินสําหรับอยูอาศัย ถาผูประสงคจะเชามีหลายคนเกินกวาท่ีดิน              
ท่ีกําหนดไว ใหพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความจําเปนและไดรับความเดือดรอนเก่ียวกับ
ท่ีอยูอาศัยมากกวาไดเชากอนตามลําดับ 

 การใหเชาท่ีดินแกบุคคลผูมีสวนไดเสียหรือไดชวยทําประโยชนในที่ดินน้ัน ให
กระทําโดยวิธีกําหนดราคาคาเชา แตถาบุคคลดังกลาวหลายคนประสงคจะเชาท่ีดินแปลง
เดียวกัน  และไมอาจตกลงกันได ใหกระทําโดยวิธีประกวดราคาคาเชา 

 ในกรณีใหเชาท่ีดิน ซ่ึงถูกกันออกจากท่ีดินท่ีทางราชการไมออกหนังสือแสดง
สิทธิในท่ีดิน ถาผูขอเชาเปนผูไดครอบครองที่ดินนั้น ใหกําหนดตามอัตราคาเชาปานกลาง
ท่ีมีการเชาอยูในทองท่ีน้ันในวันทําสัญญาเชา และมิใหมีการเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชา
ใหแกบุคคลอื่น การพิจารณาใหเชาท่ีดินในกรณีน้ี ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูพิจารณา
ตามควรแกกรณี 

 คาเชาท่ีไดจากที่ดินรายใดใหเปนรายไดของราชการบริหารสวนทองถิ่นท่ีท่ีดิน
น้ันต้ังอยู และใหนําไปบํารุงทองถิ่นน้ัน 

 4.การใหเชาซื้อที่ดิน  ใหกําหนดจํานวนเงินและระยะเวลาสงใชเงินเปนคราวๆ   
โดยคํานึงถึงสภาพแหงทองท่ีประกอบกับทุนที่ไดลงไปในที่ดินนั้น 

 ถาผูประสงคจะเชาซ้ือมีหลายคนเกินกวาท่ีดินที่กําหนดไว ใหดําเนินการเชาซ้ือ
โดยวิธีจับสลาก เวนแตการเชาซ้ือท่ีดินสําหรับอยูอาศัย ใหพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
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 ในกรณีใหเชาซ้ือท่ีดิน ซ่ึงถูกกันออกจากท่ีดินท่ีทางราชการไมออกหนังสือแสดง
สิทธิในท่ีดิน ถาผูขอเชาซ้ือเปนผูไดครอบครองที่ดินน้ัน ใหถือเอาราคาประเมินทุนทรัพย               
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับท่ีดินในวันทําสัญญาเชาซ้ือ เปนราคาใหเชา
ซ้ือ การชําระคาเชาซ้ือจะแบงเปนกี่งวด แตละงวดจะชําระเปนรายปหรือหลายปตองวดก็
ได แตตองชําระใหเสร็จส้ินภายในยี่สิบป การพิจารณาใหเชาซ้ือท่ีดินในกรณีน้ี ใหผูวา
ราชการจังหวัดเปนผูพิจารณาตามควรแกกรณี 

 คาเชาซ้ือท่ีไดจากท่ีดินรายใดใหเปนรายไดของราชการบริหารสวนทองถิ่นท่ี
ท่ีดินนั้นต้ังอยู และใหนําไปบํารุงทองถิ่นน้ัน 

 การใหเชาซ้ือท่ีดินตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน 

 ในการดําเนินการจัดหาผลประโยชนน้ัน อธิบดีกรมท่ีดินจะตองประกาศ
วัตถุประสงคท่ีจะดําเนินการ วิธีการ และรายละเอียดใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบ
วัน   ประกาศนั้นใหปดไว ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินสาขาหน่ึงฉบับ  
ณ ท่ีวาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอทองท่ีหน่ึงฉบับ ท่ีบานกํานันหน่ึงฉบับ และในที่เปดเผย
ในบริเวณท่ีดินน้ันหน่ึงฉบับ 

 การที่อธิบดีกรมท่ีดินดําเนินการจัดหาผลประโยชนดังที่กลาวแลวน้ัน จะตอง
คํานึงถึงการท่ีจะสงวนที่ดินไวใหอนุชนรุนหลังดวย (23)  

 ในการจัดหาผลประโยชนในท่ีดินของรัฐซ่ึงเปนท่ีดินรกรางวางเปลา หรือท่ีดินซ่ึง
มีผูเวนคืนหรือทอดท้ิง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 
และท่ีดินท่ีมิใชสาธารณสมบัติของแผนดินอันราษฎรใชประโยชนรวมกันน้ัน บางกรณี
อธิบดีกรมที่ดินอาจมีความจําเปนหรือไมสะดวกแกการท่ีจะจัดหาผลประโยชนเอง เพราะ
การจัดหาผลประโยชนในที่ดินมิใชงานหลักของอธิบดีกรมท่ีดิน และอาจจะมีทบวง
การเมืองอื่นซ่ึงเปนเจาหนาท่ีหรือมีกิจการอื่นเกี่ยวของอยูแลว เหมาะสมที่จะจัดหา
ผลประโยชนจากท่ีดินเหลาน้ัน ดังน้ัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจจะ
                                                           

(23)มาตรา 10 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
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 การมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูจัดหาผลประโยชนสําหรับรัฐหรือบํารุง
ทองถิ่นน้ัน ใหกระทําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ในการประกาศใหระบุถึงเขตท่ีดิน จํานวนเนื้อท่ีดิน ช่ือทบวงการเมืองและกิจการ          
ท่ีมอบหมาย รวมถึงความประสงคใหจัดหาผลประโยชนสําหรับรัฐหรือบํารุงทองถิ่นดวย 

 ใหหัวหนาทบวงการเมืองท่ีได รับมอบหมาย ประกาศวัตถุประสงค ท่ีจะ
ดําเนินการ  วิธีการ และรายละเอียดใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน ประกาศน้ัน
ใหปดไว ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินสาขาหน่ึงฉบับ ณ ท่ีวาการอําเภอ
หรือกิ่งอําเภอทองท่ีหน่ึงฉบับ ท่ีบานกํานันหน่ึงฉบับ และในที่เปดเผยในบริเวณท่ีดินน้ัน
หน่ึงฉบับ (24) 

 ทบวงการเมืองใดจะจัดหาผลประโยชนในท่ีดินของรัฐจะตองดําเนินการดังน้ี 

 1.ใหรายงานช้ีแจงตามลําดับไปยังกระทรวงมหาดไทยถึงประวัติความเปนมา
ของที่ดิน จํานวนเนื้อท่ีดิน  วัตถุประสงค  เหตุผล วิธีดําเนินการในการขาย  แลกเปลี่ยน  
ใหเชา  ใหเชาซ้ือตลอดจนเง่ือนไขในการดําเนินการน้ัน พรอมกับสงแผนท่ีตามหลักวิชา
แผนที่มีมาตราสวนไปดวย 

 2.ถาท่ีดินน้ันเปนท่ีดินผืนใหญ หรือจําเปนจะตองปรับปรุงท่ีดินน้ันใหเรียบรอย
กอนการจัดหาผลประโยชน ใหเสนอโครงการและแผนผังการปรับปรุงและการจัดหา
ผลประโยชนในที่ดินน้ัน ตลอดจนงบประมาณคาใชจายวาจะใชงบประมาณแผนดิน หรือ
งบประมาณของทบวงการเมืองใด จะนํารายไดจากการจัดหาผลประโยชนไปใชใน   
กิจการใด 

 3.ในกรณีท่ีมีวัตถุประสงคซ้ือขาย แลกเปลี่ยน และใหเชาซ้ืออันเปนการจําหนาย
ท่ีดินของรัฐใหหมดไปน้ัน  จะตองช้ีแจงความจําเปนและเหตุผลโดยละเอียดวารัฐไมมี
ความจําเปนจะตองสงวนที่ดินแปลงนั้นไวเพ่ือการอนาคต 

                                                           

(24) มาตรา 11 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497, กฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2500). 
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 4.ในกรณีท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหเชาท่ีดิน สําหรับปลูกสรางอาคารหรือถาวรวัตถุ        
ใหพิจารณาเสนอเง่ือนไขท่ีจะใหอาคารหรือถาวรวัตถุ น้ันตกเปนของรัฐภายใน
กําหนดเวลาหรือไมประการใด 

 5.ใหแจงความประสงควา การจัดหาผลประโยชนในท่ีดินแปลงนั้นจะใหจัดใน
นามของอธิบดีกรมท่ีดิน หรือจะมอบใหทบวงการเมืองใดเปนผูจัดและดําเนินการ (25)  

 5.การใหสัมปทาน ให หรือใหใชในระยะเวลาอันจํากัด ท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมี
บุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และเปนท่ีดินรกรางวางเปลา หรือท่ีดินซ่ึงมีผูเวนคืน หรือ
ทอดท้ิง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายท่ีดิน และที่ดินท่ีมิใชสา
ธ า รณสมบั ติ ข อ งแผ นดิ น อั น ร าษฎร ใช ป ร ะ โ ยชน ร ว มกั น  รั ฐ มนต รี ว า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจใหสัมปทาน ให หรือใหใชในระยะเวลาอันจํากัดแกผูขอราย
ใดก็ได การใหสัมปทานนั้นเปนทํานองสัญญาเชาท่ีดินจากรัฐบาลเพื่อขอใชประโยชนใน
ท่ีดินน้ันมีกําหนดระยะเวลาจํากัด เชน การขอขุดดินลูกรัง หรือขอดูดทรายในแมนํ้า เปน
ตน และผูถือสัมปทานตกลงชําระเงินใหแกรัฐเปนรายเดือนหรือรายปแลวแตจะตกลงกัน 
ผูถือสัมปทานไมมีโอกาสไดกรรมสิทธิ์ในท่ีดินที่ไดรับสัมปทาน เพราะมีอํานาจเพียงเขาไป
ประกอบกิจการอยางใดอยางหน่ึงในที่ดินเทาน้ัน (26) 

 หลักเกณฑและวิธีการในการใหสัมปทาน มีกําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2500) ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2503) และฉบับท่ี 21 (พ.ศ.2515) ดังน้ี 

 1.ผูใดมีความประสงคจะขอสัมปทานเพื่อกระทํากิจการอยางใดๆในที่ดิน ใหทํา
เร่ืองราวตามแบบ ท.ด.73 ยื่นตอนายอําเภอทองท่ีรวมหาชุด พรอมดวยแผนที่ท่ีดินสิบชุด 

 ในกรณีขอสัมปทานท่ีดิน ซ่ึงถูกกันออกจากท่ีดินท่ีทางราชการไมออกหนังสือ
แสดงสิทธิในท่ีดิน ผูขอสัมปทานจะตองเปนผูซ่ึงไดครอบครองที่ดินนั้น 

 2.แผนที่ท่ีดินตามขอ  1 ใหแสดงเขตท่ีดินและภูมิประเทศในบริเวณท่ีขอ
สัมปทาน มีรัศมีหางจากเขตที่ดินออกไปดานละอยางนอย 300 เมตร และใหแสดงวามีส่ิง

                                                           

(25) สืบ วิเศษโส, "คําอธิบายประมวลกฎหมายที่ดิน", พ.ศ.2513, หนา 69. 
(26) มาตรา 12 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
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 3.เม่ือไดรับเร่ืองราวตามขอ 1 ใหนายอําเภอทองท่ีปดประกาศ ณ สํานักงาน
ท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินสาขา ณ ท่ีวาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอทองท่ี ท่ีบานกํานัน 
และในที่เปดเผยในบริเวณที่ดินน้ัน เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน เม่ือครบกําหนด
แลว จะมีผูคัดคานหรือไมก็ตาม ใหนายอําเภอสอบสวนพิจารณาเร่ืองราวเสนอความเห็น
ไปยังผูวาราชการจังหวัด และใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเสนอความเห็นไปยัง
รัฐมนตรีเพ่ือส่ังการตอไป 

 4.การใหสัมปทานที่ดินนั้น ใหรัฐมนตรีอนุญาตตอเม่ือ 
 (1) ผูขอมีความประพฤติดี 
 (2) ผูขอมีความสามารถ และมีปจจัยท่ีจะกระทํากิจการที่ไดรับสัมปทานให
เปนผลสําเร็จได   
 (3) ท่ีดินท่ีจะอนุญาตสมควรกับกิจการท่ีขอสัมปทาน และไมเปนท่ีเส่ือมเสีย
แกเศรษฐกิจของประเทศ ไมขัดตอสาธารณประโยชน และไมเปนอันตรายแกทรัพยสิน 
หรือขัดตอสวัสดิภาพของประชาชนที่อยูในบริเวณใกลเคียง 

 5.รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขใดๆไวในสัมปทาน และกําหนดอายุสัมปทาน
ตามที่เห็นสมควรแกกิจการน้ัน แตไมเกินหาสิบป 
 ในกรณีท่ีจะใหสัมปทานแกผูใดเกินยี่สิบป ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
กอนเปนรายๆไป 

 สัมปทานบัตรใหจัดทําเปนส่ีฉบับ เก็บรักษาไวท่ีกรมที่ดินหน่ึงฉบับ จังหวัดและ
อําเภอทองท่ีแหงละหนึ่งฉบับ และใหผูรับสัมปทานถือไวหน่ึงฉบับ 

 6.ถาผูรับสัมปทานไมมีความประสงคจะกระทํากิจการท่ีไดรับสัมปทานตอไป    
ก็ใหยื่นเร่ืองราวตอรัฐมนตรีโดยผานนายอําเภอทองท่ีตามลําดับและใหสัมปทานนั้น     
ส้ินอายุนับแตวันที่รัฐมนตรีอนุมัติ 

 7.ในกรณีท่ีผู รับสัมปทานเปนบุคคลธรรมดา เม่ือผู รับสัมปทานถึงแกกรรม 
ทายาทหรือ ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะถือสัมปทานนั้นตอไป ใหยื่นเร่ืองราว
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 8.ถาผูรับสัมปทานมีความประสงคจะโอนสัมปทานใหแกผูอื่น ใหผูโอนและผูรับ
โอนยื่นเร่ืองราวตอรัฐมนตรีโดยผานนายอําเภอทองท่ีตามลําดับ เม่ือรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นสมควรก็อนุญาตใหโอนได 

 ผูรับโอนยอมไดรับชวงสิทธิและหนาท่ีในกิจการของสัมปทานนั้นตอไปเทาท่ีผูรับ
สัมปทานเดิมมีอยู 

 การท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะใหสัมปทาน ให หรือใหใชใน
ระยะเวลาอันจํากัดแกผูใดน้ัน จะตองไมกระทบกระเทือนถึงกฎหมายวาดวยการเหมืองแร
และการปาไม 


