
  

เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน 

บทที่ 3 

เอกสารสิทธิเกี่ยวกับท่ีดินที่สําคัญซ่ึงจะนํามาพิจารณา คือ  

 1.หลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน หรือ ส.ค.1 ออกใหในกรณีท่ีราษฎร               
ซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับได
ไปแจงการครอบครองตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 

 มาตรา 5 บัญญัติวา “ใหผูท่ีไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินอยูกอนวันที่
ประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ โดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน  แจงการ
ครอบครอง ท่ี ดินตอนายอํ า เภอทอง ท่ีภายในหน่ึงรอยแปดสิบวัน  นับแต วัน ท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 ถาผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินซ่ึงมีหนาท่ีแจงการครอบครองท่ีดิน ไม
แจงภายในระยะเวลาตามที่ระบุไวในวรรคแรก ใหถือวาบุคคลน้ันเจตนาสละสิทธิ
ครอบครองท่ีดิน รัฐมีอํานาจจัดท่ีดินดังกลาวตามบทแหงประมวลกฎหมายที่ดิน เวนแต
ผูวาราชการจังหวัดจะไดมีคําส่ังผอนผันใหเปนการเฉพาะราย (1) 

 การแจงการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไมกอใหเกิดสิทธิข้ึนใหมแกผูแจง
แตประการใด”  

 เม่ือประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ ทางราชการตองการที่จะสํารวจวาท่ีดินท่ี
ราษฎรไดครอบครองและทําประโยชนมากอนวันท่ีประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับโดย   

                                                           

(1) มาตรา  5  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน   พ.ศ.2497    ไดถูกยกเลิกโดย
ประกาศคณะปฏิวัติ   ฉบับท่ี  96   ลงวันท่ี  29  กุมภาพันธ พ.ศ.2515    มีผลใชบังคับวันท่ี  4  มีนาคม 
พ.ศ.2515. 
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 1.เปนผูท่ีไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันท่ีประมวลกฎหมาย
ท่ีดินใชบังคับ คือ ครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินอยูกอนวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2497 

 2.ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินดังกลาวยังไมมีหนังสือสําคัญแสดง
กรรมสิทธิ์ ซ่ึงหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีมีมากอนประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับก็
คือ โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว” หมายความวา 
ถาบุคคลใดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินโดยไมมีหนังสือสําคัญชนิดใดชนิดหน่ึง  
ใน 3 ชนิดน้ี ถึงแมวาจะมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินอยางอื่น เชน ตราจอง ใบเหยียบย่ํา 
เปนตน ก็มีหนาท่ีท่ีจะตองมาแจงการครอบครอง 

 3.ผูมีหนาท่ีแจงการครอบครองจะตองแจงการครอบครองตอนายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองท่ี 

 4.การแจงการครอบครองนั้น ตองแจงภายใน 180 วันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ คือ นับต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2497 เปนตนไป 
จนถึงวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2498 ซ่ึงเปนวันสุดทายท่ีทางราชการจะรับแจงการ
ครอบครองตามวรรคแรกของมาตรา 5 

 ในการแจงการครอบครองท่ีดินน้ัน ผูแจงจะตองมีคํารับรองจากกํานันหรือ
ผูใหญบาน ถาท่ีดินอยูในเขตเทศบาลก็จะตองมีคํารับรองจากคณะเทศมนตรี ผูท่ีไปแจง
การครอบครองควรจะเปนผูครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินน้ันในฐานะเปนเจาของ 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาของ ในกรณีท่ีดินแปลงใดมีเจาของครอบครองรวมกัน
หลายคน ก็อาจจะมอบหมายใหคนหน่ึงคนใดไปแจงการครอบครองแทนก็ได แตตองระบุ
ช่ือผูครอบครองรวมไวในใบแจงการครอบครองใหชัดเจน   เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับ
แจงแลว  ท้ังไดไตสวนเห็นวาขอความที่แจงเปนความจริง บุคคลน้ันก็จะไดรับหลักฐาน
การแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)  
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 ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินซ่ึงมีหนาท่ีตองแจงการครอบครองท่ีดิน 
และไมแจงภายใน 180 วัน มาตรา  5 วรรคสอง ถือวา บุคคลน้ันเจตนาสละสิทธิ
ครอบครองที่ดินน้ัน รัฐมีอํานาจจัดท่ีดินดังกลาวตามบทแหงประมวลกฎหมายท่ีดิน    
เวนแตบุคคลผูน้ันไดยื่นคํารองขอผอนผันแจงการครอบครองตอผูวาราชการจังหวัด    
เพ่ือวาผูวาราชการจังหวัดจะไดมีคําส่ังผอนผันใหเปนการเฉพาะราย 

 การแจงการครอบครองที่ดินตามวรรคแรก คือ ภายใน 180 วัน เปนระยะเวลา  
ท่ีคอนขางส้ัน ดังน้ัน จึงมีผูตกคางไมมาแจงการครอบครองเปนจํานวนมาก และไดมายื่น
คํารองขอผอนผันแจงการครอบครองตอผู ว าราชการจั งหวัดตามวรรคสองนี้ 
กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีประกาศ เร่ืองแจงการครอบครองที่ดิน ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 
พ.ศ.2497 ขอ 5 โดยไดวางหลักเกณฑและวิธีการไววา เม่ือพนกําหนดเวลาแจงการ
ครอบครอง ปรากฎวาผูใดมิไดแจงและมีเหตุผลสมควรอันจะขอผอนผันใหรับแจงการ
ครอบครอง ใหยื่นคํารองตอนายอําเภอทองท่ีซ่ึงที่ดินต้ังอยู และใหนายอําเภอสอบสวน
พยานและหลักฐาน แลวเสนอความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาส่ังการ 

 ในการสอบสวน จะตองไปรังวัดตรวจสอบที่ดิน สอบสวนกํานันผูใหญบาน
ผูปกครองทองท่ีวา ผูขอผอนผันไดท่ีดินมากอนวันท่ีประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ
หรือไม มีหลักฐานอยางไร เชน มีใบเสร็จชําระเงินเสียภาษีบํารุงทองท่ีหรือไม ไดท่ีดินมา
อยางไร มีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินอยางไรหรือไม พิจารณาจากการทําประโยชนวาได
ทําประโยชนมากอนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับหรือไมอยางไร มีใครรูเห็นบาง 
พืชพันธุไมท่ีปลูกลงในท่ีดินมีอายุเทาไร มีอาณาเขตขางเคียงเปนปาไมหรือท่ีดินอยางไร 
เหตุใดจึงไมแจงการครอบครองภายในกําหนด มีเหตุผลอยางใด มีหลักฐานอางอิงหรือไม 
และถาเปนที่ดินอยูในบริเวณเขตปาไมตองใหเจาหนาท่ีฝายปาไมรวมทําการตรวจ     
สอบดวย 

 ผูขอผอนผันแจงการครอบครอง คือ ผูท่ีไดครอบครองที่ดินมากอนวันที่ประมวล
กฎหมายท่ีดินใชบังคับ แตในกรณีท่ียังไมไดแจงสิทธิครอบครองภายใน 180 วันไดถึงแก
กรรมลง ทายาทของผูมีสิทธิครอบครองก็แจงการครอบครองแทนได โดยใหทายาทลงช่ือ
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 ตอมากระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีเม่ือป 
พ.ศ.2503 วา ถาปลอยใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการสั่งผอนผันการรับแจงการ
ครอบครองไดอยูตอไปแลว ก็จะเปนเหตุใหปาไมของชาติถูกบุกรุกทําลายเสียหาย เพราะ
อาจจะเปนการฉวยโอกาสของบุคคลบางคนเพื่อแอบอางสิทธิท่ีจะมาครอบครอง จึงขอให
ระงับการส่ังผอนผันรับแจงการครอบครอง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดวย และสั่งให
งดการผอนผันการแจงการครอบครองตามความในมาตรา   5 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 เสียโดยเด็ดขาดทุกกรณีต้ังแต   
ป พ.ศ.2503 

 เม่ือมีมติของคณะรัฐมนตรีใหส่ังงดการผอนผันการแจงการครอบครองแลว ฝาย
เจาของท่ีดินผูสุจริตท่ียังตกคางการแจงการครอบครองอยูจริงๆก็ไดรับความเดือดรอน 
เพราะเหตุวาการไมแจงการครอบครองน้ันทําใหเจาของท่ีดินตองเสียสิทธิในที่ดินตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไว เจาของท่ีดินเหลาน้ีก็ไดรองเรียนเรื่องน้ีมายังกระทรวงมหาดไทย 
ขอใหกระทรวงมหาดไทยชวยเหลือเพื่อใหมีการผอนผันการแจงการครอบครอง 
กระทรวงมหาดไทยจึงเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเม่ือป พ.ศ.2505 ใหผอนผันรับแจง
การครอบครองไดในบางกรณีเ พ่ือแกไขความเดือดรอนของราษฎร ซ่ึงเ ร่ืองน้ี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดวย กระทรวงมหาดไทยจึงแจงใหทุกจังหวัดทราบและถือ
ปฏิบัติตามหนังสือท่ี 796/2505 ลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2505 วาบัดน้ีคณะรัฐมนตรีได
ประชุมปรึกษาลงมติใหมีการผอนผันรับแจงการครอบครองที่ดินไดในบางกรณี คือ 

 1.ท่ีดินท่ีมีผูยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดท่ีดินหรือนําเดินสํารวจเพื่อออกโฉนดที่ดิน         
ท้ังตําบลไวแลวกอนวันประกาศใชประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 2.ท่ีดินเฉพาะในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล สําหรับท่ีดินนอกเขตใหรอเรื่องไว
กอนจนกวาคณะกรรมการสํารวจจําแนกประเภทที่ดินจะไดพิจารณาแยกเขตปาออกจาก
ท่ีดินประเภทอื่นๆ แนนอนแลว 

                                                           

(2) สืบ วิเศษโส, "คําอธิบายประมวลกฎหมายท่ีดิน" , พ.ศ.2513 หนา 111  
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 3.ท่ี ดินเฉพาะในเขตที่ ถูกทางการเวนคืนตามพระราชบัญญัติ เวนคืน
อสังหาริมทรัพย หรือท่ีดินเฉพาะในเขตที่จะรับโอนเพื่อประโยชนแกทางราชการเทาน้ัน 
สวนที่ดินนอกเขตเวนคืนหรือรับโอน แมเจาของท่ีดินจะอางวาเปนท่ีดินแปลงเดียวกัน    
ก็ตาม ไมควรผอนผันแจงการครอบครองที่ดินให 

 4.ท่ีดินในทองท่ีจังหวัดพระนคร ธนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา อางทอง 
สิงหบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

 ในป พ.ศ.2513 ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองผอนผันรับแจงการครอบครองอีกคร้ัง
หน่ึง เปนการเปลี่ยนแปลงมติเดิมเม่ือป พ.ศ.2505 บางประการ เพื่อใหเกิดความสะดวก
กับผูขอผอนผันแจงการครอบครองที่ยังตกคางอยู และเพื่อประโยชนในการปองกันรักษา
ท่ีปาไมของรัฐดวย  กระทรวงมหาดไทยจึงแจงใหทุกจังหวัดทราบ และถือปฏิบัติตาม
หนังสือท่ี มท.0610/ว.144 ลงวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2513 วา บัดน้ีคณะรัฐมนตรีไดประชุม
ปรึกษาลงมติใหมีการผอนผันรับแจงการครอบครองที่ดินไดตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี คือ 

 1.ท่ีดินท่ีมีผูครอบครองทําประโยชนอยูกอนวันใชประมวลกฎหมายที่ดินโดยมี
หลักฐานแนนอนชัดแจง เชนที่ดินที่มีผูยื่นคํารองขอรังวัดรับโฉนดที่ดิน หรือนําทําการเดิน
สํารวจเพื่อออกโฉนดที่ดินท้ังตําบล หรือท่ีดินท่ีมีหลักฐานฟงไดวาไดมีการครอบครอง
ตลอดมากอนวันใชประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 2.เหตุท่ีไมแจงการครอบครองภายในกําหนด ตองมีเหตุผลท่ีสมควรโดยไมมี
เจตนาหรือจงใจฝาฝน 

 3.ตองเปนที่ดินที่ไมอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือในเขตพื้นท่ีท่ีจะสงวนไวเปน
ปาถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  14 พฤศจิกายน พ.ศ.2504 หรือท่ี
สาธารณประโยชน หรือท่ีสงวนหวงหาม หรือท่ีท่ีมีโครงการสงวนคุมครองเพื่อประโยชน
แกทางราชการ หรือในบริเวณที่มีโครงการจัดท่ีดินผืนใหญ ซ่ึงในหลักการกรมที่ดินจะ
พิจารณาจัดแบงท่ีดินใหอยูสวนหน่ึงแลว 

 4.ภายใตบังคับขอ 1 และขอ 2 สําหรับท่ีดินท่ีขอผอนผันอยูในเขตจังหวัด                      
ท่ีคณะกรรมการสํารวจจําแนกประเภทที่ดิน ไดพิจารณาแยกเขตปาไมออกจากท่ีดิน
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 ถาจํานวนเนื้อท่ีท่ีจะขอผอนผันเกิน 50 ไร ก็ใหขออนุมัติกรมท่ีดินกอนส่ังการ 

 ตอมาในป พ.ศ.2515 ไดมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 96 ลงวันท่ี 29 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเปนอันวานับต้ังแตวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใชบังคับ
แลวก็จะไมมีการผอนผันการแจงการครอบครองที่ดินอีกตอไป แตโดยท่ีขอเท็จจริงปรากฏ
วามีผูท่ีครอบครองและทําประโยชนในที่ดินหรือผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนใน
ท่ีดินตอเน่ืองจากบุคคลดังกลาว ไดยื่นคํารองขอผอนผันการแจงการครอบครองไวแลว
กอนวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 96 ใชบังคับคือกอนวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2515 
(3) และผูวาราชการจังหวัดยังไมไดมีคําส่ังในเร่ืองน้ัน อาจจะตองเสียสิทธิของตนไป ดังน้ัน
จึงเปนการจําเปนที่จะตองใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณาในเรื่องการอนุญาตใหมี
การผอนผันการแจงการครอบครองไดตอไป ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวจึงได
บัญญัติมาตรา 27 ทวิข้ึนมาใหม เพ่ือใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดท่ีจะพิจารณาส่ังการ
ตอไป สวนผลของการพิจารณาจะเปนประการใดสุดแลวแตผูวาราชการจังหวัดจะ
เห็นสมควร คือ อาจจะยอมใหมีการผอนผันแจงการครอบครองหรือไมก็ได แตการ
พิจารณาในการใหการอนุญาตนั้นใชเฉพาะผูท่ีไดยื่นคํารองขอผอนผันแจงการครอบครอง
กอนวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2515 เทาน้ัน 

 มาตรา 27 ทวิ บัญญัติวา "ในกรณีท่ีผูครอบครองและทําประโยชนในท่ีดิน หรือ
ผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินตอเน่ืองจากบุคคลดังกลาว ไดยื่นคํารองขอ
ผอนผันการแจงการครอบครองตามพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ.2497 กอนวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใชบังคับและผูวาราชการจังหวัดยัง
ไมไดมีคําส่ัง ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาส่ังการใหเสร็จส้ินโดยไมชักชา แตท้ังน้ีไมตัด
สิทธิผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินน้ันที่จะใชสิทธิตามมาตรา 27 ตรี แหงประมวล
กฎหมายน้ี" 

                                                           

(3) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 96 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ พ.ศ.2515 ใชบังคับวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2515 
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 กําหนดเวลา 180 วันตามที่บัญญัติไวในมาตรา 5 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 บัดน้ีไดลวงเลยมานานแลว ในขณะที่ประกาศให
ใชกฎหมายท่ีดินใหมๆ การแจงการครอบครองนี้เกิดปญหาอยางมาก เพราะการแจงการ
ครอบครองไดกระทํามากรายดวยกัน ทําใหเจาหนาท่ีไมมีเวลามาตรวจสอบความถูกตอง 
และท่ีดินบางแปลงก็มีผูมาแจงการครอบครองซํ้ากันหลายราย บางรายก็เอาที่ปาสงวน
หรือท่ีดินท่ีไมใชของตนมาแจง  เจาหนาท่ีไมอาจทราบไดแตตองรับแจงไว  และมอบ 
ส.ค.1ใหไวเปนการรับทราบการแจงน้ัน ถาจะใหเจาหนาท่ีตองตรวจสอบอีกก็อาจจะทําให
เกินระยะเวลา 180 วันซ่ึงอาจจะทําใหเจาของที่ดินตองเสียสิทธิบางอยางไป เชน สิทธิ  
ในการขอออกโฉนดที่ดินในฐานะที่เปนผูมีหลักฐานสําหรับท่ีดิน เปนตน ฉะน้ันมาตรา 5 
วรรคสุดทาย แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 จึงไดบัญญัติวา 
"การแจงการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไมกอใหเกิดสิทธิข้ึนใหมแกผูแจงแต
ประการใด" หากปรากฏวาแตเดิมผูแจงไมมีสิทธิครอบครองในท่ีดิน ถึงแมไดแจงการ
ครอบครองและไดรับ ส.ค.1 ก็ไมทําใหผูน้ันมีสิทธิในท่ีดินนั้นขึ้นมาได 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 1518/2503 การแจงการครอบครองที่ดินตามแบบ ส.ค.1 
น้ัน  ไมกอใหเกิดสิทธิแกผูแจงประการใดเลย เวนแตผูแจงจะไดสิทธิครอบครองอยูแลว
โดยชอบดวยกฎหมาย 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 1076-1079/2510 ผูท่ีไมมีสิทธิในท่ีดิน แมจะไดไปแจงการ 
ครอบครอง ไดรับ ส.ค.1 และไดรับ น.ส.3 ก็ไมกอใหเกิดสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น 

 รับซ้ือท่ีดิน น.ส.3 ไวโดยสุจริต เสียคาตอบแทนและจดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมายแตเม่ือปรากฏวาผูมีช่ือใน น.ส.3 ไมมีสิทธิในท่ีดินนั้น ผูซ้ือก็ไมมีสิทธิแตอยางใด 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 472/2513 ไมมีกฎหมายใดบัญญัติวา ส.ค.1 น้ันเปนหนังสือ
สําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินหรือถือวาเหมือนโฉนด การแจงเปนเพียงการแสดงเจตนา
อยางหน่ึงวา ผูแจงยังไมสละสิทธิครอบครองที่ดินท่ีแจงน้ัน การแจงก็ไมกอใหเกิดสิทธิข้ึน
ใหมหรือกรรมสิทธิ์นอกเหนือไปจากสิทธิท่ีผูครอบครองมีอยูแตเดิม(4) 

                                                           

(4) เรืองยศ แสนภักดี, รองศาสตราจารย, "กฎหมายท่ีดิน" , พ.ศ.2533 หนา 14-15 
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 ใบแจงการครอบครองน้ีมี 2 ตอน มีขอความอยางเดียวกัน เม่ือนายอําเภอใน
ฐานะพนักงานเจาหนาท่ีเซ็นช่ือและประทับตราประจําตําแหนงตรงรอยตอระหวางคูฉบับ
แลว จะลงเลขที่รับแจงการครอบครองพรอมดวย วัน เดือน ป ท่ีรับแจง เลขท่ีรับแจงน้ีลง
ตามลําดับวันแจงของที่ดินหมูบานหน่ึงๆ กลาวคือ ใหเลขที่ของท่ีดินแตละหมูบาน เสร็จ
แลวแจก   ส.ค.1 ทอนท่ี 2 ใหผูแจงการครอบครองยึดถือไว  สวน ส.ค.1 ทอนท่ี 1 คงเก็บ
รักษาไวท่ีอําเภอ  ใบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ฉบับหน่ึงๆ สําหรับการแจงของ
ท่ีดินแปลงหนึ่ง ในกรณีท่ีดินแปลงหน่ึงมีเจาของหลายคน  เจาของท้ังหลายจะแจงรวมใน 
ส.ค.1 ฉบับเดียวกัน หรือใหผูถือสิทธิคนหน่ึงแจงแทนหรือใหบุคคลอื่นแจงแทนก็ได (5) 

 หลักฐานการแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) ไมใชเอกสารราชการ เพราะไมใช
เอกสารท่ีเจาพนักงานไดทําข้ึนหรือรับรองในหนาท่ี (คําพิพากษาฎีกาท่ี 285/2507) และ
ตอมาไดมีคําพิพากษาฎีกาท่ี 890/2508  วินิจฉัยวา   แบบแจงการครอบครอง (ส.ค.1)  
เปนเอกสารที่ผูครอบครองท่ีดินยื่นตอพนักงานเพื่อแสดงวามีท่ีดินอยูในความครอบครอง
ของตนกอนวันใชบังคับประมวลกฎหมายที่ดิน ไมใชเอกสารท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึน การที่เจา
พนักงานลงเลขรับ ลงช่ือกํากับ และประทับตรา เปนการแสดงใหเห็นเพียงวา เอกสารน้ี
ไดผานเจาพนักงานแลวเทาน้ัน ไมทําใหหนังสือแบบแจงการครอบครองท่ีผูแจงทํา
กลายเปนหนังสือท่ีเจาพนักงานทําไปได และไมมีขอความหรือความหมายเปนการรับรอง
หนังสือแจงการครอบครองท่ีดินแตอยางใด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยใหแจงการ
ครอบครองที่ดินตามแบบ  ส.ค.1 ตอนายอําเภอทองท่ีโดยมีกํานันหรือผูใหญบานรับรอง
วาขอความถูกตองตามความจริงน้ันเปนเพียงประกาศแจงใหผูครอบครองและทํา
ประโยชนในที่ดินกอนวันใชบังคับประมวลกฎหมายท่ีดินไปแจงการครอบครองตาม
หลักเกณฑและวิธีการตามประกาศดังกลาวแลวเทาน้ัน และเปนประกาศกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการใหผูแจงการครอบครองท่ีดินปฎิบัติสวนหน่ึง ไมใชเปนประกาศ
กําหนดหนาท่ีของกํานันหรือผูใหญบาน การท่ีกํานันผูใหญบานเซ็นช่ือรับรองในหนังสือ
แจงการครอบครองเปนพยาน ไมใชรับรองวาหนังสือน้ันเปนเสมือนหนังสือราชการ 
หนังสือแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) จึงไมใชเอกสารสิทธิอันเปนเอกสารราชการ (6) 

                                                           

(5)  เรืองยศ แสนภักดี, อางแลว หนา 11 
(6) เรืองยศ แสนภักดี, อางแลว หนา 15 
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 ท่ีดินที่มีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน หรือ ส.ค.1 น้ี จะทําการโอนทาง
ทะเบียนไมได เพราะมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ.2497 บัญญัติวา "ท่ีดินที่ไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวาไดทําประโยชนแลว ใหโอน
กันได" ซ่ึงก็หมายความวาท่ีดินมือเปลาทุกประเภทถายังไมไดรับหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนจะทําการโอนไปยังผูอื่นทางทะเบียนไมได แตอาจจะทําการโอนใหแกกันโดย
การสงมอบการครอบครองตามมาตรา 1378 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ได 
แตผูโอนจะตองมีสิทธิครอบครอง ผูรับโอนจึงจะไดสิทธิครอบครองดวย 

 ถึงแมวาท่ีดินท่ีมีหลักฐานการแจงการครอบครอง (ส.ค.1) จะทําการจดทะเบียน
โอนใหแกกันไมไดตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ.2497 ก็ตาม แตก็มีขอยกเวนท่ีวา อาจจะทําการจดทะเบียนโอนโดยทางมรดกใน
ฐานะที่เปนทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรมได  

 2. ใบจอง หรือ น.ส.2 ตามมาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ได
ใหความหมายวาเปน หนังสือแสดงการยอมใหเขาครอบครองที่ดินชั่วคราว ซ่ึงรัฐ
ออกใหแกบุคคลผูประสงคจะไดท่ีดินของรัฐเปนของตน โดยบุคคลผูน้ันไดเสนอความ
ตองการของตนตอพนักงานเจาหนาท่ี เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีเห็นสมควรก็จะอนุญาตให
เขาครอบครองที่ดิน และออกใบจองใหไวเปนหลักฐาน การออกใบจองมีได 2 กรณี คือ                             

 กรณีที่ 1 การจัดท่ีดินของรัฐใหแกประชาชน เรียกวา "การจัดท่ีดินผืนใหญ" ซ่ึง
เปนการจัดท่ีดินท่ีมีเน้ือท่ีติดตอกันต้ังแต 1,000 ไร ตามมาตรา 27 แหงประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน (7) 

 การจัดท่ีดินของรัฐใหแกประชาชนนั้น  กฎหมายท่ีดินไดกําหนดใหมีการต้ัง             
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ" ประกอบดวย
รัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน  และมี รัฐมนตรีช วยว าการ
กระทรวงมหาดไทย   ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม อธิบดีกรมการ
                                                           

(7) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2525 ใหระงับโครงการจัดท่ีดินผืนใหญของกรมที่ดิน แต
กรมท่ีดินมีแผนดําเนินงานจัดท่ีดินเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลจํานวน 4 โครงการดวยกัน คือ 
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  2. โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง (พัฒนาพ้ืนท่ีเปาหมาย) 

     3.โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน  และ  4.โครงการทับทิมสยาม 
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 กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงมีกําหนด 4 ป กรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีพน
จากตําแหนง คณะรัฐมนตรีจะแตงต้ังใหเปนกรรมการอีกก็ได(9) นอกจากกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจะพนจากตําแหนงตามวาระแลว อาจจะพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ตองจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษ 

หรือความผิดท่ีมีโทษช้ันลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
 (4) คณะรัฐมนตรีใหออกจากตําแหนง 

 เม่ือมีการพนจากตําแหนงใน 4 กรณีน้ี ใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ             
เปนกรรมการแทน กรรมการที่ไดรับแตงต้ังเขาแทนน้ียอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน (10)  

 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมเกินกวากึ่งหน่ึงจึงเปน
องคประชุม (11) ในเมื่อประธานไมอยูในท่ีประชุม ใหกรรมการเลือกต้ังกันขึ้นเองเปน
ประธาน (12) 

                                                           

(8) มาตรา 14 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
(9) มาตรา 15 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
(10) มาตรา 16 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
(11) มาตรา 17 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497. 
(12) มาตรา 18 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
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 การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาน้ัน ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ กรรมการ
คนหน่ึงยอมมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถามีจํานวนเสียงลงคะแนนเทากัน ใหประธานใน
ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนไดอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด (13) 

 คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

 (1) วางนโยบายจัดท่ีดิน เพื่อใหประชาชนมีท่ีดินสําหรับอยูอาศัยและหาเลี้ยงชีพ        
ตามควรแกอัตภาพ      

 (2) วางแผนการถือครองที่ดิน 

 (3) สงวนและพัฒนาท่ีดินเพื่อจัดใหแกประชาชน 

 (4) สงวนหรือหวงหามท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง เพ่ือให
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

 (5) อนุมัติโครงการการจัดท่ีดินของทบวงการเมือง 

 (6) ควบคุมการจัดท่ีดินตามประมวลกฎหมายน้ีและกฎหมายอื่น 

 (7) ปฏิบัติการเกี่ยวกับท่ีดินตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 (8) มอบหมายใหทบวงการเมืองท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี
อยางใดอยางหน่ึงในมาตรานี้แทนคณะกรรมการไดตามที่เห็นสมควร 

 (9) ปฏิบัติการอื่นตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่น 

 (10) วางระเบียบ หรือขอบังคับ กําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขเกี่ยวกับการจัด
ท่ีดิน   หรือเพ่ือกิจการอื่นตามประมวลกฎหมายน้ี 

 ระเบียบหรือขอบังคับท่ีเกี่ยวกับประชาชน ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา(14) 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการตามมติของคณะกรรมการจัด
ท่ีดินแหงชาติ และมีอํานาจมอบหมายใหทบวงการเมืองท่ีเกี่ยวของดําเนินการใดๆ อัน
เกี่ยวกับการจัดท่ีดินได  และถาสามารถทําได  ใหทบวงการเมืองท่ีเกี่ยวของปฏิบัติการ 

                                                           

(13) มาตรา 19 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
(14) มาตรา 20 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
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 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย           
มีอํานาจดังตอไปน้ี 

 (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาช้ีแจงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดท่ีดิน และใหสงเอกสารหลักฐานหรือส่ิงอื่นท่ีเกี่ยวของมาประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 

 (2) เขาไปยังสถานที่หรือท่ีดินของทบวงการเมือง องคการของรัฐหรือเอกชน 
เพื่อตรวจสอบเร่ืองตางๆที่เกี่ยวกับการจัดท่ีดิน และใหมีอํานาจสอบสวนขอเท็จจริง เรียก
เอกสารหลักฐานหรือส่ิงอื่นท่ีเกี่ยวของจากบุคคลท่ีอยูในสถานที่หรือท่ีดินเชนวาน้ันมา
ตรวจพิจารณาไดตามความจําเปน ในการนี้บุคคลเชนวาน้ันตองใหความสะดวกแก
คณะกรรมการและพนักงานเจาหนาท่ีตามสมควร (16) 

 นอกจากท่ีดินท่ีสวนราชการหรือองคการของรัฐนําไปจัดตามกฎหมายอื่นแลว 
อธิบดีกรมท่ีดินมีอํานาจจัดท่ีดินของรัฐใหราษฎรเพื่อเปนที่อยูอาศัยและทํามาหาเลี้ยงชีพ
ได ท้ังน้ีตองเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเง่ือนไขที่คณะกรรมการจัด
ท่ีดินแหงชาติกําหนด ซ่ึงใหรวมถึงรายการดังตอไปน้ี คือ 

 (1) จํานวนที่ดินที่จะแบงใหครอบครอง 

 (2) หลักเกณฑสอบสวนคัดเลือกผูเขาครอบครอง 

 (3) วิธีท่ีผูเขาครอบครองพึงปฏิบัติ 

                                                           

(15) มาตรา 21 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
(16) มาตรา 22 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497. 
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 (4) หลักเกณฑการชดใชทุนที่ไดลงไปในที่ดินน้ัน และการเรียกคาธรรมเนียม
บางอยาง 

 (5) กิจการท่ีจําเปนสําหรับการจัดแบงท่ีดิน 

 ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ             
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา (17) 

 ท่ีดินที่จะนํามาจัดใหประชาชนอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
จะตองเปนที่ดินของรัฐซ่ึงอยูในลักษณะดังตอไปน้ี 

 (1) ท่ีดินซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใชสาธารณสมบัติของแผนดิน         
อันราษฎรใชประโยชนรวมกัน หรือมิใชท่ีสงวนหวงหาม หรือมิใชท่ีเขา ท่ีภูเขา 

 (2) ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีราษฎรเคยใชประโยชนรวมกัน แต
ปรากฎวาราษฎรมิไดใชประโยชนตอไปแลว หรือรัฐหาท่ีดินอื่นใหราษฎรใชประโยชน
รวมกันแทน และไดมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่สาธารณประโยชนน้ันแลว 

 (3) ท่ีดินซ่ึงมีผูเวนคืนสิทธิในท่ีดินใหแกรัฐ หรือทอดท้ิงไมทําประโยชนหรือ
ปลอยใหเปนที่รกรางวางเปลาจนตกเปนของรัฐตามประมวลกฎหมายท่ีดิน (18) 

 กอนท่ีจะมีการจัดท่ีดิน คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติจะจัดใหมีการสํารวจท่ีดิน
ก็ได ท้ังน้ีก็เพ่ือประโยชนในการจัดท่ีดินแลว ยังรวมถึงการจัดใหมีการสํารวจเพ่ือทราบ
ความอุดมสมบูรณของที่ดินอีกดวย เพราะการสํารวจท่ีดินก็เพ่ือตองการทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับท่ีดินที่จะนํามาจัดใหแกราษฎรวา ท่ีดินดังกลาวน้ันมีราษฎรครอบครองอยูหรือไม 
ถามีราษฎรครอบครองอยู การครอบครองนั้นชอบดวยกฎหมายหรือมีสิทธิครอบครอง
หรือไม นอกจากน้ี การสํารวจท่ีดินยังถือวาเปนเร่ืองสําคัญในการท่ีจะวางแผนหรือ
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดท่ีดิน การใชท่ีดิน การพัฒนาท่ีดิน จึงจําเปนจะตองมีการ
สํารวจท่ีดินเสียกอน เพ่ือท่ีจะใหไดขอมูลท่ีถูกตองและแนนอน 

                                                           

(17) มาตรา 27 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
(18) ระเบียบวาดวยการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน พ.ศ.2498 
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 เม่ือคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติเห็นสมควรจะใหมีการสํารวจท่ีดินในทองท่ีใด 
ก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และปดประกาศน้ันไว ณ ท่ีวาการอําเภอและที่บาน
กํานันในตําบลท่ีอยูในเขตสํารวจพรอมท้ังใหมีแผนท่ีประเมินเขตที่ดินท่ีกําหนดใหเปนเขต
สํารวจท่ีดินแนบทายประกาศนั้นดวย เพ่ือใหประชาชนทั่วไปไดทราบ (19) 

 เม่ือมีการประกาศเขตสํารวจท่ีดินของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติแลว ผูมี
สิทธิในท่ีดิน หรือผูท่ีครอบครองที่ดินท่ีอยูในเขตประกาศสํารวจที่ดินดังกลาว มีหนาท่ี
ดังตอไปน้ี 

 (1) แจงตอพนักงานเจาหนาท่ีในทองท่ีซ่ึงท่ีดินน้ันต้ังอยู ภายในระยะเวลาที่ผูวา
ราชการจังหวัดประกาศกําหนด ในการแจงน้ันใหแจงรายการตางๆดังน้ี ใครเปนผูมีสิทธิ
ในท่ีดินหรือครอบครองที่ดิน มีหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินหรือไม ท่ีดินต้ังอยูท่ีไหน (ตําบล 
อําเภอ จังหวัด) เน้ือท่ีเทาไร ใชเพ่ือประโยชนอะไร เปนตน โดยแจงรายการดังท่ีกลาว
และลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตามแบบบัญชีแจงการมีสิทธิในท่ีดินหรือการครอบครอง
ท่ีดินในเขตสํารวจที่ดินตอนายอําเภอหรือผูทําการแทน หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอหรือผูทําการแทนในทองท่ีซ่ึงท่ีดินน้ันต้ังอยู ในการแจงน้ัน ผูแจงตองนํา
หลักฐานการมีสิทธิในท่ีดินหรือการครอบครองท่ีดิน เชน หลักฐานการแจงการครอบครอง
ท่ีดิน (ส.ค.1) หนังสือรับรองการทําประโยชน เปนตน ไปแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ี   
ผูรับแจงดวย 
 ในกรณีท่ีบุคคลหลายคนมีสิทธิในท่ีดินหรือครอบครองที่ดินแปลงเดียวรวมกัน 
จะใหคนใดคนหน่ึงเปนผูแจงแทนกันก็ได โดยระบุช่ือผูมีสิทธิในท่ีดินหรือผูครอบครอง
ท่ีดินรวมกันน้ันไวในแบบบัญชีแจงการมีสิทธิในท่ีดินหรือการครอบครองที่ดินในเขต
สํารวจท่ีดินในชองช่ือผูมีสิทธิในท่ีดินหรือผูครอบครองที่ดิน 
 ในกรณีท่ีผูมีสิทธิในท่ีดินหรือผูครอบครองท่ีดินจัดใหบุคคลอื่นเปนผูแจงแทน 
ตองมีคํารับรองของเจาพนักงานผูปกครองทองที่ ซ่ึงไดแก กํานันหรือผูใหญบาน หรือ
พยานอยางนอยหนึ่งคนรับรองวา บุคคลอื่นนั้นเปนผูแจงแทนจริง  

                                                           

(19) มาตรา 25 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
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          (2) นําพนักงานเจาหนาท่ีไปช้ีเขตที่ดินซ่ึงตนมีสิทธิหรือครอบครองอยู หรือจะ
มอบหมายใหบุคคลอื่นนําพนักงานเจาหนาท่ีไปช้ีเขตท่ีดินแทนก็ได ในเมื่อไดรับคําบอก
กลาวจากพนักงานเจาหนาท่ีลวงหนาเปนเวลาอันสมควร 

 (3) ลงช่ือรับรองการสํารวจท่ีดินของพนักงานเจาหนาท่ีตามที่เปนจริง ในกรณีท่ี
จัดใหบุคคลอื่นนําช้ีเขตท่ีดิน ก็ใหบุคคลซ่ึงนําช้ีเขตที่ดินเปนผูลงช่ือรับรองการสํารวจท่ีดิน
แทน (20)  

 ซ่ึงหนาท่ีท่ีกฎหมายบัญญัติไวน้ี ถาผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูครอบครองท่ีดินซ่ึงอยู          
ในเขตสํารวจท่ีดินฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่กฎหมายไดบัญญัติไว ตองระวางโทษปรับไม
เกินหารอยบาท (21)                                                                                  

 ในการจัดท่ีดินใหราษฎรอยูอาศัย หรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพใหเปนไป
ตามโครงการที่คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติกําหนด  และใหกรมพัฒนาท่ีดินดําเนินการ
สํารวจดิน การวินิจฉัยคุณภาพของดิน จําแนกสมรรถนะที่ดินและวางแผนการใชท่ีดินให
ถูกตองตามหลักวิชาการกอนท่ีจะดําเนินโครงการจัดท่ีดินใหประชาชน โดยปกติให
จัดแบงที่ดินใหแตละครอบครัวตามสมควรแกอัตภาพ เชน ท่ีอยูอาศัยแปลงละ 1 ไร 
เกษตรกรรมประมาณครอบครัวละ 20 ไร เปนตน  

 กอนท่ีจะจัดท่ีดินใหประชาชนอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ  ให
เจาหนาท่ีในการจัดท่ีดินตามโครงการของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ หรืออธิบดีกรม
ท่ีดินซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในการจัดท่ีดินตามมาตรา 27 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน แลวแต
กรณี(22) ประกาศกําหนดเขตและที่ต้ังของที่ดินท่ีจะจัดใหประชาชนอยูอาศัยหรือ
ประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนวิธีการรับบุคคลเขาอยูอาศัยใหประชาชนทราบ 
โดยประกาศใหปดไวในที่เปดเผย ณ ท่ีวาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 1 ฉบับ ท่ีบานกํานัน
หรือผูใหญบาน 1 ฉบับ และในท่ีดินท่ีจัด 1 ฉบับ หากเปนการสมควรจะประกาศโดยวิธี
อื่นดวยก็ได โดยประกาศใหประชาชนทราบลวงหนามีกําหนดไมนอยกวาหน่ึงเดือน 

                                                           

(20) มาตรา 26 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
(21) มาตรา 107 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 

(22) เจาหนาท่ีในการจัดท่ีดิน ไดแก อธิบดีกรมท่ีดิน ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ 
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 เม่ือครบกําหนดประกาศรับบุคคลเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ
แลว    เจาหนาท่ีในการจัดท่ีดินจะแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง มีจํานวนไมนอย
กวาสามนายเรียกวา "คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล"(23) ทําหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ตามหลักเกณฑแหงระเบียบวาดวยการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน 

 บุคคลท่ีจะจัดใหเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพจะตองเปนบุคคล
ธรรมดา ซ่ึงมีคุณสมบัติและอยูในลักษณะขอกําหนดโดยครบถวนดังน้ี คือ 

 1.มีสัญชาติไทย 

 2.บรรลุนิติภาวะแลว หรือเปนหัวหนาครอบครัว 

 3.มีรางกายสมบูรณ ไมทุพพลภาพ หรือไรความสามารถ หรือมีสติฟนเฟอน               
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคติดตออันนารังเกียจ เวนแตจะเปนหัวหนาครอบครัวท่ีอยู            
ในลักษณะมีความจําเปน ซ่ึงทางราชการพิจารณาเห็นสมควรยกเวน 

 4.มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ 

 5.มีความประพฤติดี ไมเปนคนเสเพลหรืออันธพาล 

 6.มีความสามารถประกอบการอาชีพเกี่ยวกับท่ีดินที่จัดใหได 

 7.ไมมีท่ีดินเปนของตนเอง หรือมีอยูแลวแตเปนจํานวนนอยไมพอเลี้ยงชีพ 

                                                           

(23) คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ประกอบดวย 
 1.ปลัดจังหวัด                                                                               เปนประธานกรรมการ 
 2.ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ประจําเขต) หรือผูแทน                                   กรรมการ 
 3.ผูแทนสํานักงานกลางชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (สชก)                                  กรรมการ 
 4.ผูแทนกรมที่ดิน                                                                                         กรรมการ 
 5.ผูแทนสภาจังหวัดซึ่งเปนสมาชิกสภาจังหวัด                                                       กรรมการ 
 6.นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองท่ี                                กรรมการ 
 7.เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด                                                             กรรมการและเลขานุการ 
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 8.ตองรับปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนด และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
จัดท่ีดินแหงชาติกําหนด 

 เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลไดคัดเลือกไดบุคคลตรงตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดไวแลว ก็จะจัดใหบุคคลเหลาน้ันไดเขาไปอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเล้ียง
ชีพในที่ดินแปลงที่บุคคลเหลาน้ันประสงค แตถามีบุคคลหลายคนประสงคท่ีดินแปลง
เดียวกัน ก็ใหใชวิธีจับสลาก เวนแตในกรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อประโยชนตอความมั่นคง
และความปลอดภัยของประเทศชาติ  คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลอาจจะพิจารณา
คัดเลือกบุคคลใหอยูในท่ีดินตามท่ีเห็นสมควรก็ได แตถาในกรณีท่ีท่ีดินท่ีจะจัดใหเขาอยู
อาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพมีไมพอกับจํานวนบุคคลซ่ึงคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลไดคัดเลือกไวแลว ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาคัดเลือกอีก
ช้ันหน่ึง โดยถือหลักเกณฑดังน้ี 

 1. ใหพิจารณาใหบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทองที่น้ันไดเขาอยูอาศัยหรือ
ประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพกอน เม่ือมีท่ีดินเหลืออยูจึงจัดใหบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาอยู   
ในทองท่ีอื่นตอไป 

 2. ถาท่ีดินที่จะจัดแบงมีนอย ไมพอแกการจัดแบงใหท่ัวถึงอีก ก็ให
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลจัดใหมีการจับสลาก เพ่ือใหไดจํานวนบุคคลพอดีกับจํานวน
ท่ีดินที่จะแบง 

 สวนบุคคลที่เหลือก็ใหสอบถามความประสงควา ถามีท่ีดินเหลือจากการจัดแบง
ในทองท่ีอื่นแลว ทางการจะจัดใหเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเล้ียงชีพ จะ
ขัดของหรือเต็มใจหรือไม แลวบันทึกถอยคําไวเปนหลักฐานเพื่อพิจารณาตอไป 

 เม่ือเจาหนาท่ีในการจัดท่ีดินไดจัดใหบุคคลใดเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํา
มาหาเลี้ยงชีพในท่ีดินแปลงใดเรียบรอยแลว และบุคคลนั้นไดปฏิบัติตามระเบียบของ
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติแลว เจาหนาท่ีในการจัดท่ีดินก็จะดําเนินการติดตอให
นายอําเภอทองท่ีหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองท่ีท่ีท่ีดินน้ันต้ังอยู ซ่ึง
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 กรณีที่ 2 ราษฎรขอจับจองที่ดินแปลงเล็กแปลงนอย หรือท่ีเรียกวา "ท่ีดินหัวไร
ปลายนา" เปนกรณีท่ีราษฎรขอจับจองท่ีดินตามมาตรา 33 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
ซ่ึงบัญญัติวา     "ในเขตทองท่ีใดท่ีคณะกรรมการยังมิไดประกาศเขตสํารวจท่ีดินตาม
ความในหมวดน้ีก็ดี หรือในกรณีท่ีสภาพของที่ดินเปนแปลงเล็กแปลงนอยก็ดี ราษฎรจะ
ขออนุญาตจับจองท่ีดินได   โดยปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการกําหนด และเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีอนุญาตแลว ก็ใหออกใบจองใหตอไป" 

 ท่ีดินที่ราษฎรจะขออนุญาตจับจองไดน้ัน จะตองปรากฎวา 

 1. เปนที่ดินซึ่งคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติยังมิไดประกาศเปนเขตสํารวจเพื่อ        
การจัดท่ีดิน หรือเพ่ือใหทราบความอุดมสมบูรณของที่ดินตามมาตรา 25 หรือ 

 2. สภาพของที่ดินเปนแปลงเล็กแปลงนอย ถึงแมวาคณะกรรมการจัดท่ีดิน
แหงชาติจะไดประกาศเปนเขตสํารวจท่ีดินในทองท่ีน้ันแลวหรือไมก็ตาม 

 สภาพของที่ดินแปลงเล็กแปลงนอย ไดแก ท่ีดินของรัฐท่ีมีเน้ือท่ีต่ํากวา 1,000 ไร 
ซ่ึงอาจจะมีพื้นท่ีกระจัดกระจายไมติดตอเปนผืนเดียวกัน หรือท่ีดินท่ีมีเน้ือท่ีติดตอเปนผืน
เดียวกัน 
                                                           

(24) มาตรา 30 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 บัญญัติวา "เมื่อไดจัดใหบุคคลเขาครอบครองในที่ ดิน
รายใดแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบจองใหไวเปนหลักฐานกอน และเมื่อปรากฎแกพนักงาน
เจาหนาท่ีวา บุคคลท่ีไดจัดใหครอบครองท่ีดินไดทําประโยชนในท่ีดิน และท้ังไดปฏิบัติตามระเบียบ 
ขอบังคับ  ขอกําหนด  และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยครบถวนแลว ก็ใหพนักงานเจาหนาท่ี
ออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินใหโดยเร็ว"  

หมายเหตุ ในทองท่ีใดที่อํานาจหนาท่ีของนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ยังมิได
ถูกประกาศยกเลิกโดย ร.ม.ต.วาการกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 19 แหง พ.ร.บ.
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2528 นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา
กิ่งอําเภอเปนพนักงานเจาหนาท่ีในการออกใบจอง (น.ส.2) ตามมาตรา 30 และ มาตรา 33  ถาในทองท่ีใด
อาํนาจหนาท่ีของนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอถูกยกเลิกโดยประกาศของ ร.ม.ต.
วาการกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา เจาพนักงานท่ีดินเปนพนักงานเจาหนาท่ีในการออกใบจอง 
(น.ส.2 ก) ตามมาตรา 30 และ มาตรา 33 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
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 การท่ีราษฎรจะขออนุญาตจับจองที่ ดินได น้ัน ทองท่ี น้ันนายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอจะตองประกาศเปน   "เขตจับจอง" กอน โดยจะ
ประกาศเปนรายตําบลหรือรายอําเภอแลวแตจะเห็นสมควร เพ่ือใหราษฎรยื่นขออนุญาต
จับจองท่ีดินไดภายในเขตที่ประกาศน้ีเทาน้ัน ในการประกาศน้ัน จะประกาศใหราษฎร
ทราบถึง เขตของที่ดิน ท่ีต้ังของที่ดิน และจะประกาศใหทราบเปนเวลาไมนอยกวาหน่ึง
เดือน ประกาศน้ันใหปดไวในที่เปดเผย ณ ท่ีวาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 1 ฉบับ ท่ีบาน
กํานันหรือผูใหญบาน 1 ฉบับ ท่ีท่ีดินน้ัน 1 ฉบับ หากเปนการสมควรจะประกาศโดยวิธี
อื่นดวยก็ได หลังจากน้ันก็จะมีการแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล(25)  เพื่อพิจารณา
ถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ียื่นคําขอจับจอง โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับการจัดท่ีดิน   
ผืนใหญของรัฐใหแกประชาชน 

 กรณีท่ีดินหัวไรปลายนา ไดแกท่ีดินท่ีอยูติดตอกับท่ีดินซ่ึงมีการทําประโยชนอยู
แลว  ไมวาจะติดตอกับท่ีดินของผูขอเอง หรือติดตอกับท่ีดินของผูอื่น เรียกวาเปนท่ีดินหัว
ไรปลายนาทั้งส้ิน จะมีอยูท่ัวไปแปลงละไมกี่ไร ใหจัดใหเขาทําประโยชนไดไมเกิน 50 ไร 
หากเกิน 50 ไร จะตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดเปนการเฉพาะราย แตตองไม
เกิน 100 ไร ท่ีดินสวนท่ีเกินจากน้ันควรนําไปจัดใหแกผูท่ีไมมีท่ีดิน หรือไมพอทํากิน   
รายอื่นไดจับจองตอไป 

 ท่ีดินแปลงเล็กแปลงนอย เปนท่ีดินรกรางวางเปลาท่ีมีพื้นท่ีติดตอกันตํ่ากวา 
1,000 ไรลงมา และสามารถนํามาจัดแบงใหราษฎรไดหลายราย ท่ีดินประเภทนี้ใหวางผัง
จัดแบงใหจับจองแปลงละไมเกิน 20 ไร โดยใหกันเขตไวเปนทางคมนาคมเพื่อสะดวกแก
ประชาชนในทองถิ่นตามความเหมาะสมแลว ใหผูรับการจับจองชวยกันพัฒนาเพื่อใช
ประโยชนรวมกัน 

                                                           

(25) คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ประกอบดวย 
 1.นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองท่ี                เปนประธานกรรมการ 
 2.หัวหนาสวนราชการในอําเภอหรือกิ่งอําเภอนั้น 1 นาย                                           กรรมการ 
 3.ผูแทนสํานักงานกลางชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน (สชก)                                  กรรมการ 
 4.เจาหนาท่ีบริหารงานท่ีดินอําเภอ                                                   กรรมการและเลขานุการ 
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 เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลไดคัดเลือกไดบุคคลตรงตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดไว  ถาเปนกรณีท่ีดินหัวไรปลายนา  หากผูขอจับจองไดครอบครองและทํา
ประโยชนอยูกอน และมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบวาดวยการจัดท่ีดินเพื่อประชาชน 
ใหถือวาเปนผูท่ีคณะกรรมการไดคัดเลือกและมีมติอนุญาตใหจับจองได 

 ถามีบุคคลหลายคนประสงคท่ีดินแปลงเดียวกัน ก็ใหใชวิธีจับสลาก ถาท่ีดินที่จัด
ใหไมพอกับจํานวนคนตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลไดคัดเลือกไว ใหคณะกรรมการ       
คัดเลือกดังน้ี  

 1.พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทองท่ีน้ันกอน ตอไปเปนหมูบาน
ใกลเคียงหากยังมีท่ีดินเหลือใหพิจารณาบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาในทองท่ีอื่น 

 2.ถาท่ีดินท่ีจะแบงมีนอย ใหจัดใหมีการจับสลากใหไดจํานวนบุคคลพอดีกับ
จํานวนที่ดินท่ีจะแบง เวนแตกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนแกความม่ันคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลอาจจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหอยู
ในที่ดินตามท่ีเห็นสมควร สวนบุคคลท่ีเหลือใหสอบถามความประสงควา ถามีท่ีดินเหลือ
จากการจัดแบงในทองท่ีอื่นแลว ทางการจะจัดใหเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหา
เลี้ยงชีพจะขัดของหรือไม แลวบันทึกถอยคําไวเปนหลักฐานเพื่อพิจารณาตอไป 

 กอนทําการออกใบจอง พนักงานเจาหนาท่ีจะประกาศคําขอจับจองไวเปนเวลา 
30 วัน ประกาศน้ันใหปดไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีวาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 1 ฉบับ ท่ี
สํานักงานเทศบาลหรือบานกํานัน 1 ฉบับ ท่ีท่ีดินน้ัน 1 ฉบับ เม่ือไมมีการขัดของหรือ
คัดคาน และพิจารณาเห็นวาท่ีดินน้ันอยูในลักษณะที่จะพึงอนุญาตใหจับจองไดแลว 
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด
หรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแลวแตกรณี ก็จะออกใบจองใหบุคคลนั้นยึดถือไวเปน
หลักฐาน ซ่ึงเปนการออกใบจองตามมาตรา 33 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 ถามีผูคัดคาน ใหพนักงานเจาหนาท่ีชะลอเรื่องการออกใบจองไวกอน และให
คูกรณีไปดําเนินการฟองรองตอศาลเพื่อพิสูจนสิทธิของตน เม่ือศาลมีคําส่ังประการใด ให
พนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตามควรแกกรณี 
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   ราษฎรผูไดรับใบจองมาตามมาตรา 30 หรือมาตรา 33 แหงประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน    จะตองปฏิบัติดังนี้ 

 1.ราษฎรผูไดรับใบจองจะตองเร่ิมทําประโยชนในที่ดินภายในหกเดือนนับแต
วันท่ีไดรับใบจอง   ถาผูถือใบจองไมเร่ิมทําประโยชนในท่ีดินภายในหกเดือนนับแตวัน
ไดรับใบจอง   ใหเจาหนาท่ีในการจัดท่ีดินสอบสวนรายงานตามลําดับไปยังอธิบดีกรม
ท่ีดินเพื่อพิจารณาสั่งใหผูน้ันออกไปจากที่ดินตามมาตรา 32 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
เม่ือผูน้ันไดรับทราบคําส่ังหรือควรจะไดรับทราบคําส่ังของอธิบดีกรมท่ีดินแลว เปนอัน
ขาดสิทธิในการอยูอาศัย หรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพในท่ีดินน้ัน เวนแตจะมีเหตุผล
สมควรก็ใหเจาหนาท่ีในการจัดท่ีดินสอบสวนช้ีแจงเหตุผลไปยังพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงเปน
ผูออกใบจองพิจารณา เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูออกใบจองพิจารณาอนุมัติแลว ก็
ใหมีสิทธิในท่ีดินตามใบจองนั้นตอไปได และใหถือเสมือนวาเปนผูรับใบจองใหม ซ่ึงจะตอง
เร่ิมทําประโยชนในท่ีดินภายในหกเดือนนับแตไดรับอนุมัติ 

 ในกรณีท่ีอธิบดีกรมที่ดินมีคําส่ังใหบุคคลนั้นออกไปจากท่ีดิน ถาบุคคลนั้นไม
พอใจคําส่ังดังกลาว ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดภายใน
กําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันไดรับคําส่ัง แตถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมิได
วิ นิจฉัย ส่ังการภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแต วันได รับอุทธรณ  ใหถือว า
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังใหมีสิทธิครอบครองในที่ดินน้ันตอไป แตจะตอง
ปฏิบัติตามระเบียบ   ขอบังคับ  ขอกําหนด และเง่ือนไขของคณะกรรมการจัดท่ีดิน
แหงชาติตามเดิม คําส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหถือเปนท่ีสุด 

 2.ราษฎรผูไดรับใบจองจะตองทําประโยชนใหแลวเสร็จภายในเวลาสามป
นับต้ังแตวันท่ีไดรับใบจอง แตถาในทองท่ีใดมีความจําเปนซ่ึงไมสามารถจะทําประโยชน
ใหแลวเสร็จภายในเวลาสามปได ก็ใหเสนอเหตุผลใหพนักงานเจาหนาท่ีเสนอให
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติพิจารณากําหนดอายุการทําประโยชนเกินกวาสามปก็ได 

 คําวา "ทําประโยชนใหแลวเสร็จ" หมายถึงการทําประโยชนใหไดเน้ือท่ีประมาณ 
3 ใน 4 สวนของพื้นที่ท้ังหมด 

 ถาผูถือใบจองทําประโยชนไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาสามปนับต้ังแตวันท่ี
ไดรับใบจอง หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติไดกําหนดไวแลวแต
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 ตัวอยาง นายแดงไดรับใบจองจากทางราชการตามมาตรา 30 แหงประมวล
กฎหมายท่ีดินในเนื้อท่ีจํานวน 20 ไร นายแดงไดครอบครองที่ดินน้ัน
จนครบ 3 ปและทําประโยชนไดเน้ือท่ี 15 ไร นายแดงสามารถไปยื่นคํา
ขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชนไดท้ัง 20 ไร แตถานายแดงทํา
ประโยชนไดเน้ือท่ีเพียง 12 ไร นายแดงก็จะไดรับหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนเพียง 12 ไรเทาท่ีนายแดงทําประโยชนอยูจริงเทาน้ัน ท่ีดิน
สวนท่ีเหลือจะกลับคืนเปนของรัฐ 

          ในกรณีท่ีอธิบดีกรมท่ีดินส่ังใหผูถือใบจองขาดสิทธิในการครอบครองและทํา
ประโยชนในท่ีดินเฉพาะสวนที่ยังไมไดทําประโยชนตามสมควรแกเน้ือท่ีดิน ถาผูถือใบจอง
ไม พ อ ใ จคํ า ส่ั ง ข อ งอธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น ก็ มี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธ รณ ต อ รั ฐ มนตรี ว า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยไดภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันไดรับทราบคําส่ังของอธิบดี
กรมท่ีดิน แตถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมิไดวินิจฉัยส่ังการภายในกําหนดเวลา
หกสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณ ใหถือวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังใหผูน้ันคง
มีสิทธิครอบครองในที่ดินน้ันตอไป แตจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด 
และเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติตามเดิม ซ่ึงคําส่ังของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใหถือเปนท่ีสุด 

 การที่อธิบดีกรมที่ดินซ่ึงมีอํานาจตามมาตรา 32 แหงประมวลกฎหมายที่ดินท่ีจะ
ส่ังใหเจาของท่ีดินตามใบจองออกไปจากที่ดิน หรือส้ินสิทธิอันจะพึงได กรมที่ดินไดมีคําส่ัง
ที่ 2244/2535 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2535 เร่ืองมอบหมายอํานาจใหผูวาราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน โดยอธิบดีกรมท่ีดินไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดซ่ึง
ท่ีดินต้ังอยูในเขตจังหวัดน้ันๆเปนผูปฏิบัติราชการแทน ซ่ึงมีข้ันตอนในการดําเนินการ
ดังน้ี 
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 1.ผูถือใบจองท่ีอําเภอและจังหวัดเห็นวาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะกรรมการ        
จัดท่ีดินแหงชาติเห็นควรจําหนายใบจอง ใหอําเภอทองท่ีท่ีท่ีดินนั้นต้ังอยูดําเนินการ 

 1.1 สอบสวนผูถือในแตละรายถึงสาเหตุของการทอดทิ้งไมทําประโยชนตาม
เง่ือนไขต้ังแตเม่ือใด เพราะเหตุใด ในกรณีท่ีไมสามารถสอบสวนผูถือใบจองได ให
สอบสวนผูปกครองทองท่ีแทน 

 1.2 ใหรวบรวมใบจองและสารบบใบจองทุกแปลงที่ทอดทิ้งไมทําประโยชน
พรอมท้ังทําบัญชีรายช่ือและแผนที่ท่ีดิน พรอมความเห็นใหจําหนายใบจองตามมาตรา 32 
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 2.ใหอําเภอสงเอกสารเร่ืองราวท้ังหมดใหจังหวัด (โดยสํานักงานที่ดินจังหวัด) 
เพ่ือพิจารณา เม่ือจังหวัดพิจารณาแลวเห็นชอบตามความเห็นของอําเภอ ก็ใหจังหวัดทํา
ความเห็นพรอมเอกสารเรื่องราวตางๆเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา 

 3.ผูวาราชการจังหวัดก็จะพิจารณาวาเห็นชอบกับความเห็นของจังหวัดหรือไม 
ถาเห็นชอบก็จะมีคําส่ังจําหนายใบจองตอไป 

 4.จังหวัดจะแจงใหอําเภอแจงใหผูถือใบจองทราบตามระเบียบ 

 การท่ีมาตรา 32 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ใหสิทธิแกผูถือใบจองสามารถ
อุทธรณคําส่ังของอธิบดีกรมที่ดินตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดภายใน 30 วัน
นับแตวันไดรับคําส่ัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะตองวินิจฉัยส่ังการภายใน 
60 วันนับแตวันไดรับอุทธรณน้ัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดออกคําส่ัง
กระทรวงมหาดไทยที่ 1331/2507 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 วางระเบียบไวให
ปฏิบัติดังนี้ 

 1.ใ ห ผู มี สิ ท ธิ อุ ท ธ รณ ยื่ น อุ ท ธ รณ เ ป น ห นั ง สื อ ต อ รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย โดยยื่นตอนายอําเภอทองท่ีหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง
อําเภอทองท่ีซ่ึงที่ดินน้ันต้ังอยูแลวแตกรณี และเม่ือไดรับอุทธรณแลวใหนายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอน้ันรีบทําการสอบสวนเพิ่มเติมเพ่ือหาขอเท็จจริง
ตามคํารองโดยดวน และบันทึกความเห็นเสนอเรื่องท้ังหมดใหถึงจังหวัดภายในสิบหาวัน
นับแตวันไดรับอุทธรณ 
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 2.ในการรับอุทธรณดังกลาวในขอ 1 ใหเจาหนาท่ีอําเภอหรือกิ่งอําเภอแลวแต
กรณี ลงบัญชีรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณเพื่อเปนหลักฐานวาไดรับอุทธรณวัน
ใด 

 3.เม่ือจังหวัดไดรับอุทธรณและเร่ืองราวทั้งหมดจากอําเภอหรือกิ่งอําเภอดังกลาว         
ในขอ 1 แลว ใหรีบพิจารณาเปนเร่ืองดวนมาก และจัดสงอุทธรณพรอมดวยความเห็นและ
เร่ืองทั้งหมดไปกรมท่ีดินภายในสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเร่ืองจากอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 
แลวแตกรณี 

 4.การจัดสงเอกสารเกี่ยวกับเร่ืองน้ี ใหจัดสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน 

 การยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนั้น ไดมีคําวินิจฉัยจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด ท่ี              
นร 0601/133 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2535) ถึงอธิบดีกรมที่ดิน ซ่ึงไดมีความเห็นวา "การที่
มาตรา 32 วรรคสอง ไดกําหนดวันไดรับอุทธรณ บุคคลน้ันมีสิทธิครอบครองท่ีดินตอไป
น้ัน เปนการเรงรัดใหรัฐมนตรีตองส่ังการโดยเร็วภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว
เทา น้ัน  ดัง น้ัน  เ ม่ือปรากฎวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดออกคํา ส่ัง
กระทรวงมหาดไทยที่  1331/2507 เร่ือง การอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยตามความในมาตรา 32 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2507 กําหนดใหผูมีสิทธิอุทธรณยื่นอุทธรณตอนายอําเภอทองท่ีหรือ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองท่ีซ่ึงท่ีดินน้ันต้ังอยู และใหมีการลงบัญชีรับ
เพื่อเปนหลักฐานวารับอุทธรณวันใด จึงตองถือวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายใหนายอําเภอฯ หรือปลัดอําเภอฯ รับอุทธรณแทน และจะตองเริ่มนับระยะเวลา
วินิจฉัยอุทธรณ ต้ังแตวันท่ีนายอําเภอฯ หรือปลัดอําเภอฯ ดังกลาวรับอุทธรณเปนตนไป" 
ซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี 

 1.เม่ืออําเภอหรือกิ่งอําเภอไดรับคําอุทธรณของผูอุทธรณ และไดลงรับตาม
ระเบียบงานสารบรรณแลว ใหรีบสอบสวนเพิ่มเติมใหไดขอเท็จจริงโดยดวน และรีบสรุป
ความเห็นเสนอจังหวัดภายใน 15 วันนับแตไดรับอุทธรณ 
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 2.เม่ือจังหวัดไดรับเร่ืองจากอําเภอใหรีบดําเนินการสรุปเร่ืองพรอมความเห็น
เสนอกรมที่ดินเปนเร่ืองดวนมากภายในกําหนด 10 วันนับแตไดรับจากอําเภอหรือ       
กิ่งอําเภอ 

 3.เม่ือกรมที่ดินไดรับเร่ืองราวจากจังหวัดจะไดสรุปเร่ืองพรอมความเห็นเสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดส่ังการ
ตอไป     (ในขั้นตอนของกรมที่ดินเสนอถึงกระทรวงมหาดไทยไมมีระเบียบกําหนดเวลา
ไว ก็ใหเจาหนาท่ีดําเนินการเปนเร่ืองดวนท่ีสุด เน่ืองจากระยะเวลาเหลือนอยมาก) 

 4.วิธีการจัดสงเอกสารระหวางอําเภอหรือกิ่งอําเภอถึงจังหวัด และจากจังหวัดถึง
กรมท่ีดิน ใหจัดสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน 

 เม่ือผูถือใบจองไดทําประโยชนในท่ีดินน้ันโดยปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 
ขอกําหนด และเง่ือนไขของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ และไดชดใชเงินคาบริการใน
การจัดท่ีดินดวยวิธีผอนสงเสร็จส้ินแลว ก็สามารถยื่นขอหนังสือรับรองการทําประโยชนได 
โดยยื่นคําขอผานเจาหนาท่ีในการจัดท่ีดิน 

 ผูซ่ึงไดรับใบจองท่ีทางราชการออกใหตามมาตรา 30 หรือมาตรา 33 แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ถายังไมไดรับหนังสือรับรองการทําประโยชน ผูท่ีไดรับใบจอง
ดังกลาวจะโอนที่ดินน้ันไปยังผูอื่นไมได เวนแตจะเปนกรณีการตกทอดทางมรดก โดย   
ไมจํากัดวาจะเปนทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรม ดังน้ัน ไมวาทายาทโดยธรรมหรือ
ผูรับพินัยกรรมก็มีสิทธิท่ีจะรับมรดกท่ีดินท่ีไดจับจองไวน้ีได ดังท่ีมาตรา 8 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 บัญญัติวา "ท่ีดินที่ไดรับอนุญาต
ใหจับจอง แตยังไมไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวาไดทําประโยชนแลว ผูไดรับอนุญาต
จะโอนไปไมได เวนแตจะตกทอดทางมรดก" แตถาผูท่ีมีใบจองไดรับหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนแลวก็สามารถที่จะโอนที่ดินนั้นตอไปยังผูอื่นไดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 9 แหง
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ซ่ึงบัญญัติวา "ท่ีดินท่ีไดรับคํา
รับรองจากนายอําเภอวาไดทําประโยชนแลว ใหโอนกันได"  เวนแตจะมีกฎหมายท่ีดิน
บัญญัติหามโอนไว เชนที่บัญญัติไวในมาตรา 31 เปนตน 

 แบบของใบจองมี 2 แบบ คือ แบบ น.ส.2 และแบบ น.ส.2 ก 
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 แบบ น.ส.2 ใชในการออกใบจองในทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ยังไมไดประกาศยกเลิกอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของ
หัวหนาเขต นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอตามมาตรา 19 
แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2528 

 สวนแบบ น.ส.2 ก ใชในการออกใบจองในทองท่ีอื่นนอกจากท่ีกลาวไวขางตน 

 3.ใบเหยียบยํ่า คือหนังสือขอจับจองที่ดินเพื่อเขาทําประโยชนในท่ีดินรกรางวาง
เปลาตามพระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน  (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2479 ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติเกี่ยวกับใบอนุญาตใหจับจองท่ีดินวามี 2 ชนิด คือ 

 1.ใบเหยียบย่ํา นายอําเภอเปนพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีในการออก           
ใบอนุญาตใหจับจอง ซ่ึงมีระยะเวลาในการทําประโยชนใหแลวเสร็จภายใน 2 ปนับแต
วันที่ไดรับใบเหยียบย่ํา 

 2.ตราจอง เจาพนักงานท่ีดินเปนพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีในการ
ออกใบอนุญาตใหจับจอง ซ่ึงมีระยะเวลาในการทําประโยชนใหแลวเสร็จภายใน 3 ปนับแต
วันที่ไดรับตราจอง 

     กอนวันที่พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ใชบังคับ ไดมี
ราษฎรดําเนินการขอจับจองท่ีดินไวตอพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติออกโฉนด
ท่ีดิน  (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2479 แตยังไมไดรับอนุญาต ตอมาพระราชบัญญัติดังท่ี
กลาวน้ีไดถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 (8) แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ.2497 ทําใหราษฎรท่ีไดดําเนินการขอจับจองท่ีดินไวกอนแลวหมดโอกาสที่จะไดรับ
ใบอนุญาตใหจับจองเพ่ือเขาทําประโยชนในที่ดิน เพราะเปนการปฏิบัติตามกฎหมายเกา 
ฉะน้ัน เพ่ือใหราษฎรเหลาน้ีมีโอกาสไดรับใบอนุญาตใหจับจองที่ดิน มาตรา 14 แหง
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 จึงไดบัญญัติวา "บุคคลใดได
ดําเนินการขอจับจองที่ดินไวตอพนักงานเจาหนาท่ีกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ แต
ยังไมไดรับอนุญาต ใหนายอําเภอมีอํานาจดําเนินการตามนัยแหงพระราชบัญญัติออก
โฉนดท่ีดิน (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2479 ตอไป จนถึงท่ีสุดได" 
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 จากมาตรา 14 น้ี จะเห็นไดวา กฎหมายไดใหอํานาจเฉพาะนายอําเภอเทาน้ันท่ี
จะออกใบอนุญาตใหจับจองท่ีดินได เม่ือนายอําเภอไดรับคําขอจับจองท่ีดินจากราษฎร
แลว นายอําเภอจะประกาศโฆษณาการขอจับจองไว ณ ท่ีวาการอําเภอ ท่ีวาการกํานัน 
และในที่ ดินซึ่ งขอจับจองมีกําหนดหนึ่งเดือน ถาไม มีผู ใดโตแยงคัดคานภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวและเมื่อไดสอบสวนแลวเห็นวาเปนที่ดินที่สามารถออกใบอนุญาตให
ได ก็ใหนายอําเภอออกใบอนุญาตซ่ึงก็คือ ใบเหยียบย่ํา แตนายอําเภอมีอํานาจในการ
อนุญาตใหจับจองท่ีดินได ไมเกิน 50 ไรตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน 
(ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2479 ผูท่ีไดรับใบเหยียบย่ําจะตองตกอยูภายใตบังคับของมาตรา 
8 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ซ่ึงบัญญัติวา 
"ท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตใหจับจอง แตยังไมไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวาไดทําประโยชน
แลว ผูไดรับอนุญาตจะโอนไปไมได เวนแตจะตกทอดโดยทางมรดก" 

 4.หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือ น.ส.3 มาตรา 1 แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ไดใหความหมายวาเปน หนังสือคํารับรองจากพนักงาน
เจาหนาที่วาไดทําประโยชนในที่ดินแลว 

 ท่ีดินที่จะออกหนังสือรับรองการทําประโยชนไดจะตองเปนท่ีดินท่ีผูมีสิทธิในท่ีดิน        
ไดครอบครองและทําประโยชนแลว และเปนท่ีดินท่ีสามารถออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนไดตามกฎหมาย 

 ในการดําเนินการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน พนักงานเจาหนาท่ีจะออก
ใหแกผูครอบครองท่ีดินท่ีไดทําประโยชนในที่ดินครบตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายได
กําหนดไว โดยผูท่ีประสงคจะไดหนังสือรับรองการทําประโยชนตองยื่นคําขอโดยแสดง
รายละเอียดตามแบบพิมพของทางราชการตอพนักงานเจาหนาท่ี ในการยื่นคําขอ ถาผูขอ
มีหลักฐานท่ีแสดงวามีสิทธิในท่ีดินโดยชอบดวยกฎหมาย เชน หลักฐานการแจงการ
ครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) ใบจอง ใบเหยียบย่ํา เปนตน ใหแนบหลักฐานดังกลาวมา
ประกอบการพิจารณาดวย เม่ือไดรับคําขอแลว พนักงานเจาหนาท่ีจะไปพิสูจนสอบสวน
การทําประโยชนยังท่ีดินน้ันหรือจะมอบหมายใหเจาหนาท่ีไปทําการแทนก็ได ในการนี้ให
ผูมีสิทธิในท่ีดินหรือตัวแทนปกหลักตามมุมเขตที่ดินของตนและใหถอยคําตอพนักงาน
เจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีมอบหมายเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดพิสูจนสอบสวน
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 ถามีผูโตแยงคัดคาน ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจทําการสอบสวนเปรียบเทียบ 
ถาตกลงกันไดก็ใหดําเนินการไปตามที่ตกลง  หากตกลงกันไมได  ใหพนักงานเจาหนาท่ี
มีอํานาจพิจารณาส่ังการไปตามที่เห็นสมควร เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีส่ังประการใดแลว ให
แจงเปนหนังสือตอคูกรณีเพื่อทราบ และใหฝายท่ีไมพอใจไปดําเนินการฟองตอศาล
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

 ในกรณีท่ีไดฟองตอศาลแลว ใหรอเร่ืองไว เม่ือศาลไดพิพากษาหรือมีคําส่ังถึง
ท่ีสุดประการใด จึงใหดําเนินการไปตามกรณี  ถาไมฟองภายในกําหนด  ก็ใหดําเนินการ
ไปตามที่พนักงานเจาหนาท่ีส่ังแลวแตกรณี 

 นอกจากกฎเกณฑดังท่ีกลาวมาแลว ท่ีดินน้ันจะตองเปนท่ีดินท่ีสามารถจะออก
หนังสือรับรองการทําประโยชนใหได คือ จะตองไมใชท่ีดินดังตอไปน้ี 

(1) ท่ีดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน เชน ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ ท่ีชาย
ตลิ่ง 

 (2) ท่ีเขา ท่ีภูเขา และพ้ืนท่ีท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงหามตามมาตรา 9 (2) แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน แตไมรวมถึงท่ีดินซ่ึงผูครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมายตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  

 (3) ท่ีเกาะ แตไมรวมถึงท่ีดินของผูซ่ึงมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน    
มีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หนังสือรับรองการทําประโยชน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา 
"ไดทําประโยชนแลว" หรือเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ 
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 (4)  ท่ีสงวนหวงหามตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน พ.ศ.2497 มาตรา 20 (3) และ (4) แหงประมวลกฎหมายที่ดินซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2526 หรือกฎหมาย
อื่น 

 (5) ท่ีดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไวเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพ่ือประโยชน
สาธารณะอยางอื่น 

 การออกหนังสือรับรองการทําประโยชนมีความสําคัญแกราษฎรอยางมาก  
เพราะสามารถจะใชเปนหลักฐานในการแสดงการครอบครองของเจาของที่ดิน แตการออก
หนังสือรับรองการทําประโยชนจะตองมีการรังวัดตรวจสอบจํานวนเนื้อท่ีใหแนนอน                       
และมีการปกหลักกําหนดเขตที่ดิน รัฐบาลจึงไดพยายามเรงรัดการออกหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนใหท่ัวประเทศโดยการใชการถายรูปทางอากาศ การดําเนินการมีการลง
ระวาง คํานวณเนื้อท่ีอยางละเอียดคลายกับการออกโฉนดที่ดินมาก 

 แบบของหนังสือรับรองการทําประโยชนมี 3 แบบคือ แบบ น.ส.3, น.ส.3 ก และ    
น.ส.3 ข 

 แบบ น.ส.3 ก ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองท่ีท่ีมีระวางรูป
ถายทางอากาศ 

 แบบ น.ส.3 ข ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองท่ีท่ีไมมีระวาง     
รูปถายทางอากาศ ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดประกาศยกเลิกอํานาจหนาท่ี
ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหนาเขต นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู
เปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายท่ีดิน   (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2528 

 แบบ น.ส.3 ใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในทองท่ีอื่นนอกจากท่ี
ระบุไวขางตน 
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 หนังสือรับรองการทําประโยชนมี 2 ฉบับ สําหรับเจาของที่ดิน 1 ฉบับ และ
สําหรับสํานักงานท่ีดินหรือท่ีวาการอําเภอหรือท่ีวาการกิ่งอําเภอ 1 ฉบับ 

 ผูซ่ึงมีหนังสือรับรองการทําประโยชนมีเพียงสิทธิครอบครองเทาน้ัน ยังไมมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน แตผูเปนเจาของท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองการทําประโยชนสามารถ
จําหนาย จายโอน และทํานิติกรรมใดๆเกี่ยวกับท่ีดินน้ันไดโดยชอบดวยกฎหมาย เพราะ
เปนที่ดินที่ไดรับคํารับรองจากพนักงานเจาหนาท่ีวาไดทําประโยชนแลว ดังท่ีบัญญัติไวใน
มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ซ่ึงบัญญัติวา "ท่ีดิน
ท่ีไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวา ไดทําประโยชนแลว ใหโอนกันได" เวนแตในบางกรณี
ท่ีมีกฎหมายหามโอนไว เชน ตามมาตรา 31   และมาตรา 58 ทวิวรรคหา แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 เปนตน นอกจากน้ี การโอนสิทธิครอบครองในที่ดินที่มีหนังสือ
รับรองการทําประโยชนจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามท่ี
บัญญัติไวในมาตรา 4 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ซ่ึงบัญญัติวา "นับต้ังแต
วันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใชบังคับ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
ท่ีดิน ซ่ึงมีโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  ตองทําเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี" (26)  

     5.ใบไตสวน หรือ น.ส.5 ตามมาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
ไดใหความหมายวาเปน หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน และให
หมายความรวมถึง ใบนําดวย 

 การออกโฉนดที่ดินจะตองมีการทําใบไตสวน กอนการออกโฉนดที่ดินเจา
พนักงานท่ีดินจะตองทําการเดินสํารวจรังวัด  ในการเดินสํารวจน้ัน เม่ือเดินสํารวจไปถึง
ท่ีดินของผูใดท่ีมานํารังวัด ผูครอบครองที่ดินน้ันจะตองนําเจาพนักงานที่ดินช้ีแนวเขต
ท่ีดินของตน ใหความสะดวกและนํารังวัด เจาพนักงานท่ีดินจะสอบสวนรายละเอียด
เกี่ยวกับเขตที่ดิน และสอบสวนวาผูใดเปนเจาของ ไดท่ีดินมาอยางไร เม่ือใด ใคร
ครอบครองที่ดินอยู มีหลักฐานสําหรับท่ีดินหรือไม เม่ือไดความวาใครเปนเจาของโดยไมมี
ผูคัดคาน เจาพนักงานท่ีดินก็จะใสช่ือผูน้ันและจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับท่ีดินท่ีไดจาก

                                                           

(26) ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 96 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ พ.ศ.2515 ใชบังคับวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2515 
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 ใบไตสวนเปนเพียงพยานหลักฐานวาท่ีดินน้ันไดมีการนํารังวัดเพ่ือออกโฉนด
ท่ีดิน  มิใชหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน เจาของท่ีดินที่มีใบไตสวนมีแตเพียงสิทธิ
ครอบครองเทาน้ัน 

 ใบไตสวนมี 2 ฉบับ สําหรับเจาของท่ีดิน 1 ฉบับ และสําหรับสํานักงานท่ีดิน     
1 ฉบับ 

  ในทางปฏิบัติจะไมมีการมอบใบไตสวนใหแกเจาของท่ีดิน เจาของท่ีดินเพียงแต
มาลงลายมือช่ือรับใบไตสวนเทาน้ัน และสํานักงานท่ีดินจะเก็บใบไตสวนน้ันไว 

 ใบนํา ใบนํามีฐานะเหมือนใบไตสวน บางสมัยทางราชการใชใบนํา บางสมัยใช                 
ใบไตสวน ปจจุบันน้ีทางราชการใชใบไตสวน ท้ังใบนําและใบไตสวนเปนหนังสือสําคัญ
แสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน ใบนําออกตามพระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน               
รัตนโกสินทรศก 127 ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 (2) แหง
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ดังน้ัน มาตรา 1 แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 จึงไดบัญญัติข้ึนไวเพื่อใหความคุมครองแกใบนํา โดยใหมีฐานะ
เทากับใบไตสวน 

 6.โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4 มาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ได
ใหความหมายวาเปน  หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์  ผูมีช่ือในหนังสือสําคัญน้ี
สามารถใชความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินน้ันยันแกบุคคลท่ัวไปได นอกจากน้ี ผูท่ีมี
โฉนดที่ดินยังสามารถทํานิติกรรมใดๆก็ได เวนแตจะมีกรณีท่ีกฎหมายท่ีดินบางมาตรา
หามไวโดยเฉพาะ เชน ตามมาตรา 31 และมาตรา 58 ทวิวรรคหาแหงประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน พ.ศ.2497 เปนตน และการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินท่ีมีโฉนดที่ดินจะตองทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามที่บัญญัติไวในมาตรา 4 ทวิ แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ซ่ึงบัญญัติวา "นับต้ังแตวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับน้ีใชบังคับ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ซ่ึงมีโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี" 
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 แมโฉนดท่ีดินจะเปนหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน แตตราบใดที่ผูเปน
เจาของท่ีดินยังไมไดรับแจกโฉนดที่ดินจากทางราชการมาไวในครอบครอง ก็ยังไมถือวา
ราษฎรผูน้ันมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินน้ัน ถึงแมวาเจาพนักงานท่ีดินจะออกใบไตสวนใหแลว แต
ใบไตสวนหาใชหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินแตอยางใดไม 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 1331/2508 ตราบใดที่ผูยึดถือท่ีดินยังไมไดมาซ่ึงโฉนด หรือ
ยังไมไดรับโฉนดไปจากพนักงานเจาหนาท่ี ผูท่ียึดถือไวก็จะถือวาตนไดกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน
อันแทจริงถูกตองตามกฎหมายแลวไมได 

 ดวยเหตุน้ี ถามีบุคคลอื่นมาแยงการครอบครองนั้น ผูเปนเจาของท่ีดินไมฟอง
ภายในหนึ่งป ก็เปนอันส้ินสิทธิ 

 การออกโฉนดท่ีดินใหกระทําไดในบริเวณที่ดินท่ีไดสรางระวางแผนที่เพื่อการ
ออกโฉนดที่ดินไวแลว ในบริเวณที่ดินนอกจากนี้ใหออกเปนหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน เวนแตอธิบดีกรมท่ีดินจะเห็นเปนการสมควรใหออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนในบริเวณท่ีดินท่ีไดสรางระวางแผนที่ไวแลวไปพลางกอนก็ได   และนอกจาก
ท่ีดินนั้นจะตองมีระวางแผนที่แลว ยังหามมิใหออกโฉนดท่ีดินสําหรับท่ีดินดังตอไปน้ี 

 1.ท่ีดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน เชน ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ ท่ีชายตลิ่ง 

 2.ท่ีเขา ท่ีภูเขา และพ้ืนที่ท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงหามตามมาตรา 9 (2) แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน แตไมรวมถึงท่ีดินซ่ึงผูครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมายตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 3.ท่ีเกาะ แตไมรวมถึงท่ีดินของผูซ่ึงมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน      
มีใบจอง   ใบเหยียบย่ํา หนังสือรับรองการทําประโยชน โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราวา 
"ไดทําประโยชนแลว" หรือเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ 
หรือท่ีดินท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติไดอนุมัติใหจัดแกประชาชน หรือท่ีดินซ่ึงไดมี
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 4.ท่ีสงวนหวงหามตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน พ.ศ.2497 มาตรา 20 (3) และ (4) แหงประมวลกฎหมายที่ดินซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2526 หรือกฎหมาย
อื่น 

          5.ท่ีดินท่ีคณะรัฐมนตรีสงวนไวเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพ่ือประโยชน
สาธารณะอยางอื่น 

 

 

 

 

____________________ 
หมายเหตุ มาตรา10 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 บัญญัติวา “ท่ีดินซึ่งไดหวง
หามไวเพ่ือประโยชนตามพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามท่ีดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน พุทธศักราช 2478 หรือตามกฎหมายอยูกอนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ ใหคงเปนท่ีหวง
หามตอไป” 
 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9(2) บัญญัติวา “ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและ
การปาไม ท่ีดินของรัฐนั้นถามิไดมีสิทธิครอบครอง หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีแลว หามมิให
บุคคลใด... (2)ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเส่ือมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย ใน
บริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา...”  
 ท่ีดินท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติไดอนุมัติใหจัดแกประชาชน คือ  1.ท่ีดินซึ่งมิไดมีบุคคลใดมี
สิทธิครอบครอง หรือมิใชสาธารณสมบัติของแผนดินอันราษฎรใชประโยชนรวมกัน หรือมิใชท่ีสงวนหวงหาม 
หรือมิใชท่ีเขา ท่ีภูเขา 2.ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีราษฎรเคยใชประโยชนรวมกัน แตปรากฏ
วาราษฎรมิไดใชประโยชนตอไปแลว หรือรัฐหาท่ีดินอื่นใหราษฎรใชประโยชนรวมกันแทน และไดมีพระราช
กฤษฎีกาถอนสภาพที่สาธารณประโยชนนั้นแลว 3.ท่ีดินซึ่งมีผูเวนคืนสิทธิในท่ีดินใหแกรัฐ หรือทอดท้ิงไมทํา
ประโยชน หรือปลอยใหเปนท่ีรกรางวางเปลาจนตกเปนของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน” 
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 โฉนดท่ีดินตามประมวลกฎหมายที่ดินมี 6 แบบ คือ 

 1.โฉนดท่ีดินแบบ น.ส.4 ก  

 2.โฉนดท่ีดินแบบ น.ส.4 ข 

 3.โฉนดท่ีดินแบบ น.ส.4 ค 

 4.โฉนดท่ีดินแบบ น.ส. 4 

 5.โฉนดท่ีดินแบบ น.ส.4 ง 

 6.โฉนดท่ีดินแบบ น.ส.4 จ                                                                                       

 โฉนดท่ีดิน 3 แบบแรก คือ แบบ น.ส.4 ก แบบ น.ส.4 ข และ แบบ น.ส.4 ค เปน 
โฉนดที่ดินท่ีออกโดยอาศัยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2497) ซ่ึงตอมากฎกระทรวงฉบับ
น้ีไดถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2510) ในปจจุบันจึงไมมีการออกโฉนด
ท่ีดินท้ัง 3 ฉบับใหแกราษฎร แตถาราษฎรผูใดยังมีโฉนดที่ดินดังกลาวอยูแลว ก็ยังถือวา
ใชได 

 

___________________ 
หมายเหตุตอ มาตรา 10 แหงประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติวา “ท่ีดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิ
ครอบครองและมิใชสาธารณสมบัติของแผนดินอันราษฎรใชประโยชนรวมกันนั้น ใหอธิบดีมีอํานาจจัดหา
ผลประโยชน ในการจัดหาผลประโยชน ใหรวมถึงจัดทําใหท่ีดินใชประโยชนได ซื้อขาย แลกเปล่ียน ใหเชา 
และใหเชาซื้อ 
   หลักเกณฑและวิธีการจัดหาผลประโยชน ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง แตสําหรับการขาย การ
แลกเปล่ียน และการใหเชาซื้อท่ีดินตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี   
 การดําเนินการจัดหาผลประโยชนตามความในมาตรานี้ ใหคํานึงถึงการท่ีจะสงวนที่ดินไวใหอนุชน
รุนหลังดวย” 
 มาตรา 11 แหงประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติวา “การจัดหาผลประโยชนซึ่งท่ีดินของรัฐตามนัย
ดังกลาวมาในมาตรากอนนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูจัดหาผลประโยชนสําหรับรัฐ 
หรือบํารุงทองถิ่นก็ได ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

 มาตรา 20 (3) และ (4) บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้... (3)สงวนและพัฒนา
ท่ีดินเพ่ือจัดใหแกประชาชน (4)สงวนหรือหวงหามท่ีดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพื่อ
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน..” 
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 โฉนดที่ดินแบบ น.ส.4 เปนโฉนดที่ดินที่ออกโดยอาศัยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 15 
(พ.ศ.2510) ซ่ึงตอมาถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 34 (พ.ศ.2529) 

 โฉนดท่ีดินแบบ น.ส.4 ง เปนโฉนดที่ดินท่ีออกโดยอาศัยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 17 
(พ.ศ.2514) ซ่ึงตอมาถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 34 (พ.ศ.2529) 

 โฉนดท่ีดินแบบ น.ส.4 จ เปนโฉนดที่ดินท่ีออกโดยอาศัยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 34 
(พ.ศ.2529) ซ่ึงตอมากฎกระทรวงฉบับน้ีไดถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 
(พ.ศ.2537) แตกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 ก็ยังคงใหออกโฉนดที่ดินแบบ น.ส.4 จ เชนเดิม 
โฉนดที่ดิน แบบ น.ส.4 จ น้ี เปนโฉนดที่ดินแบบหลังสุดท่ีทางราชการออกใหแกราษฎรผู
ครอบครองและทําประโยชนในท่ีดิน ดังน้ัน ในปจจุบันน้ีโฉนดที่ดินท่ีทางราชการออก
ใหแกราษฎรจึงเปนแบบ น.ส.4 จ เทาน้ัน 

 แบบของโฉนดที่ดินน้ันไดวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆตามความเหมาะสมแก
สภาพการณ ซ่ึงความมุงหมายก็เพ่ือใหความสะดวกแกการเก็บรักษาและปองกันการ
ปลอมแปลง   โฉนดท่ีดินแบบเดิมคือ  น.ส.4 ก, น.ส.4 ข, น.ส.4 ค และ น.ส.4 ทําเปน
แบบ 2 แผนคูกัน และทําเปน 2 ฉบับ โดยเก็บไว ณ สํานักงานท่ีดิน 1 ฉบับและมอบให
เจาของท่ีดิน 1 ฉบับ ตอมาความเจริญกาวหนามีมากข้ึน ไดมีการนําเอาเคร่ืองถาย
เอกสารมาใชในกรมที่ดิน และเพื่อเปนการประหยัดเพราะกระดาษที่นํามาทําโฉนดท่ีดินมี
ราคาแพงมาก ทางราชการจึงไดมีการออกโฉนดท่ีดินแบบใหมข้ึนมา คือ แบบ น.ส.4 ง 
และ น.ส.4 จ ซ่ึงเปนโฉนดที่ดินที่มีขนาดเล็กและมีเพียงแผนเดียว 2 หนา และในการ
สรางโฉนดที่ดินแบบ น.ส.4 ง และ น.ส.4 จ น้ีก็อาจสรางเพียงฉบับเดียวก็ไดโดยให
เจาของท่ีดินเก็บไวเรียกวา ฉบับเจาของที่ดิน สวนฉบับสํานักงานที่ดินใชถายเอกสาร 
และใหถือวาเปนตนฉบับเชนเดียวกัน ซ่ึงเปนการประหยัดเวลาและกําลังเจาหนาท่ีอีกทาง
หน่ึงดวย 

          นอกจากโฉนดที่ดินจะเปนหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินตามประมวล
กฎหมายท่ีดินแลว มาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ยังบัญญัติใหรวมถึง 
โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราวา "ไดทําประโยชนแลว" ดวย  

 7.โฉนดแผนที่ ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน 
ร.ศ.120 โฉนดแผนที่ก็มีรูปแผนท่ีเชนเดียวกับโฉนดที่ดิน การท่ีเรียกวาโฉนดแผนที่ก็
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 8.โฉนดตราจอง โฉนดตราจองนั้นแตเดิมก็คือตราจองช่ัวคราว ออกตาม
พระราชบัญญัติออกตราจองช่ัวคราว ร.ศ.121 ซ่ึงตอมาไดเปลี่ยนช่ือพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเปนพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง ร.ศ.124 โฉนดตราจองไดมีการออก
เฉพาะในมณฑลพิษณุโลกเดิม ซ่ึงไดแก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร 
จังหวัดอุตรดิตถ และบางสวนของจังหวัดนครสวรรค 

 9.ตราจองที่ตราวา "ไดทําประโยชนแลว" เปนหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์
ในท่ีดินเชนเดียวกับโฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ และโฉนดตราจอง  ตราจองที่ตราวา "ไดทํา
ประโยชนแลว" ออกตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2479 
โดยผู ท่ีไดรับอนุญาตใหจับจองที่ดินเพ่ือเขาทําประโยชนในท่ีรกรางวางเปลาตาม
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน  (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2479 และไดรับใบอนุญาตเปน
ตราจอง เม่ือผูน้ันไดทําประโยชนในท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตพอสมควรแกสภาพของที่ดิน
ภายในระยะเวลา 3 ป ผูท่ีไดรับอนุญาตมีสิทธิมาขอคํารับรองการทําประโยชนตอ
พนักงานเจาหนาท่ีได เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูน้ันไดทําประโยชน
ในท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว พนักงาน
เจาหนาท่ีก็จะออกตราจองที่ตราวา "ไดทําประโยชนแลว" ใหแกผูน้ัน โดยประทับคําวา 
"ไดทําประโยชนแลว" บนตราจองนั้น เพ่ือเปนหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินตอไป สวน
ผูท่ีไดรับอนุญาตใหจับจองท่ีดินเพ่ือเขาทําประโยชนในท่ีดินรกรางวางเปลาเปนประเภท
ใบเหยียบย่ํา เม่ือผูน้ันไดทําประโยชนในท่ีดินที่ไดรับอนุญาตพอสมควรแกสภาพของที่ดิน 
ภายในระยะเวลา 2 ป ผูท่ีไดรับอนุญาตมีสิทธิมาขอหนังสือรับรองการทําประโยชน แบบ
หมายเลข 3 จากพนักงานเจาหนาท่ีได ซ่ึงผูน้ันจะมีเพียงสิทธิครอบครองเทาน้ัน 

  

 



LW 402 79 

 

 เม่ือประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับแลว ก็ไดยกเลิกพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวกับ
การออกโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราวา "ไดทําประโยชนแลว" ท้ัง 3 
ฉบับ โดยบัญญัติไวในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ.2497 แตเพ่ือเปนการรับรองสิทธิของราษฎรผูมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินอยูกอนแลว 
กฎหมายท่ีดินจึงไดบัญญัติครอบคลุมถึงหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินแบบเกา
ดวยโดยบัญญัติไวในมาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497                                                  

 

 

 

 

 

 


