
 
แบบของโฉนดที่ดนิและหนังสือรับรองการทําประโยชน 

 โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนซ่ึงทางราชการไดออกใหแกผูมี
สิทธิในท่ีดินนั้น จะตองมีขอความสําคัญ ดังตอไปน้ี 
 1.ช่ือตัว ช่ือสกุล และท่ีอยูของผูมีสิทธิในท่ีดิน 
 2.ตําแหนงท่ีดิน รวมถึงเลขระวางท่ีดิน เลขที่ดิน (หนาสํารวจ เลขโฉนดที่ดิน) 
ตําบล อําเภอ และจังหวัดอันเปนที่ต้ังของที่ดินนั้น 
 3.จํานวนเนื้อท่ีของที่ดินแปลงนั้น 
 4.รูปแผนที่ของท่ีดินแปลงนั้น ซ่ึงแสดงเขตขางเคียงท้ังส่ีทิศวาอยูติดกับท่ีดิน         
แปลงใดบาง 
 5.สารบัญสําหรับจดทะเบียน 
 6.ลายมือช่ือของเจาพนักงานที่ดินจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือ          
เจาพนักงานท่ีดินซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินมอบหมาย พรอมดวยประทับตราประจําตําแหนง  

 วิธีการทําหรือการสรางโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ใหทําเปน
คูฉบับรวม 2 ฉบับ มอบใหผูมีสิทธิในท่ีดิน 1 ฉบับ เรียกวา "ฉบับเจาของที่ดิน" อีกฉบับ
หน่ึงเก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน  เรียกวา  "ฉบับสํานักงานท่ีดิน"  เพ่ือใหการออกโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนไปโดยรวดเร็ว กฎหมายท่ีดินจึงไดบัญญัติให
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนฉบับท่ีเก็บไว ณ สํานักงานที่ดินจะจําลอง
เปนรูปถายหรือจัดเก็บโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก็ได รูปถายท่ี
จําลองหรือจัดเก็บโดยระบบที่วาน้ี กฎหมายใหถือเสมือนเปนตนฉบับ โฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีทําอยูในปจจุบัน ในบางจังหวัดท่ีมีงานออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินเปนจํานวนมากไดใชวิธีถายภาพจากฉบับท่ีไดสรางข้ึนใหกับผูมีสิทธิในที่ดิน
โดยใชเคร่ืองถายเอกสาร เพื่อเก็บไวสําหรับเปนฉบับสํานักงานท่ีดิน ซ่ึงชวยรนระยะเวลา
การทํางานใหรวดเร็วยิ่งข้ึน 

โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน 

บทที่ 4 
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การออกโฉนดที่ดนิหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

 การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน มีได 2 กรณี คือ 

 1.การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท้ังตําบลตามมาตรา 58 
และมาตรา 58 ทวิ  

 2.การออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการเฉพาะราย            
ตามมาตรา 59 และมาตรา 59 ทวิ 

1.การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนทั้งตําบล 

 ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ไดบัญญัติถึงหลักเกณฑและวิธีการออกโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท้ังตําบลไวในมาตรา 58 และไดบัญญัติถึงผูมี
สิทธิในที่ดินที่สามารถจะไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไวในมาตรา 
58 ทวิ  สวนการที่ทางราชการจะประกาศเดินสํารวจรังวัดทําแผนท่ีเพ่ือท่ีจะออกโฉนด
ท่ีดิน  หรือจะประกาศเดินพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนเพื่อท่ีจะออกหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนน้ันข้ึนอยูกับดุลพินิจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยการเสนอ
ของอธิบดีกรมท่ีดิน  โดยพิจารณาถึงความพรอมท้ังดานบุคลากร งบประมาณ และความ
จําเปนตางๆประกอบกัน 

 มาตรา 58 บัญญัติวา "เม่ือรัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหมีการออกโฉนดท่ีดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนในจังหวัดใดในปใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดจังหวัดท่ีจะทําการสํารวจรังวัดทําแผนท่ีหรือพิสูจนสอบสวนการทํา
ประโยชนสําหรับปน้ัน เขตจังหวัดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดไมรวมทองท่ีท่ีทางราชการ
ไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร 

         เม่ือไดมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง ใหผูวาราชการจังหวัดกําหนดทองท่ี
และวันเร่ิมตนของการเดินสํารวจรังวัดในทองท่ีน้ัน โดยปดประกาศไว ณ สํานักงานท่ีดิน 
ท่ีวาการอําเภอ ท่ีวาการกิ่งอําเภอ ท่ีทําการกํานัน   และที่ทําการผูใหญบานแหงทองท่ี    
กอนวันเร่ิมตนสํารวจไมนอยกวาสามสิบวัน 



LW 402 83 

  เม่ือไดมีประกาศของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสอง ใหบุคคลตามมาตรา 58 
ทวิวรรคสองหรือตัวแทนของบุคคลดังกลา นําพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงพนักงาน
เจาหนาท่ีมอบหมาย เพ่ือทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจนสอบสวนการทํา
ประโยชนในท่ีดินของตนตามวันและเวลาที่พนักงานเจาหนาท่ีไดนัดหมาย 

 ในการเดินสํารวจพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนเพื่อออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน เจาพนักงานท่ีดินมีอํานาจแตงต้ังผูซ่ึงไดรับการอบรมในการพิสูจนสอบสวนการ
ทําประโยชน เปนเจาหนาท่ีออกไปพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนแทนตนได 

 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคสี่ ใหเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา" 

 การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท้ังตําบล เปนเร่ืองท่ีทาง
ราชการจะดําเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกราษฎรใน
ทองท่ีใดทองท่ีหน่ึงรวมกันหลายรายดวยกัน ซ่ึงทางราชการจะพิจารณาถึงความจําเปน 
และงบประมาณในการดําเนินการ โดยอธิบดีกรมท่ีดินจะพิจารณาและเสนอเรื่องตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
เห็นสมควรตามขอเสนอของอธิบดีกรมท่ีดินวาควรจะมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนในทองท่ีจังหวัดใด ในปใด ก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุ
ช่ือจังหวัดท่ีจะทําการเดินสํารวจรังวัดทําแผนท่ีเพ่ือออกโฉนดที่ดิน หรือเดินพิสูจน
สอบสวนการทําประโยชนเพ่ือออกหนังสือรับรองการทําประโยชน และระบุปท่ีจะ
ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนทราบทั่วกัน การประกาศเขตสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือเดิน
พิสูจนสอบสวนการทําประโยชนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยน้ี บางคร้ังอาจจะ
ประกาศรวมเอาเขตปาไมถาวร เชน เขตปาสงวนแหงชาติ เขาไปในเขตประกาศดวย 
กรณีน้ี มาตรา 58 วรรคแรกของประมวลกฎหมายที่ดิน ถือวาเขตปาไมถาวรไมรวมอยูใน
ประกาศน้ี ผูครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินอยูน้ันจะนําท่ีดินดังกลาวมาขอออกโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไมได 

 เม่ือมีประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว  ผูวาราชการจังหวัด              
ในจังหวัดน้ันเม่ือได รับคํา ส่ังก็จะตองประกาศกําหนดทองท่ีและวันเ ร่ิมตนของ                       
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 ในการเดินสํารวจพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนเพื่อจะออกหนังสือรับรอง             
การทําประโยชน กฎหมายบัญญัติใหเจาพนักงานท่ีดินมีอํานาจแตงต้ังผูซ่ึงไดรับการ
อบรมวิธีการพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน เปนเจาหนาท่ีออกไปเดินพิสูจนสอบสวน               
การทําประโยชนแทนตนได  เพราะการเดินสํารวจพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนใน
ท่ีดินเพื่อออกหนังสือรับรองการทําประโยชนน้ัน จําเปนจะตองใชคนเปนจํานวนมาก ทาง
ราชการจึงประกาศรับบุคคลภายนอกมาอบรมวิธีการเดินพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน 
และในการเดินพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน บุคคลเหลาน้ีจะอยูในการควบคุมดูแลของ
เจาพนักงานที่ดิน ท้ังน้ี เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย และ
รวดเร็ว 

 ผูซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากเจาพนักงานที่ดินใหเปนเจาหนาท่ีออกไปเดินพิสูจน
สอบสวนการทําประโยชนในที่ดินน้ัน กฎหมายท่ีดินใหถือวาเจาหนาท่ีดังกลาวเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ท้ังน้ี เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเหลาน้ัน
ซ่ึงเปนเพียงลูกจางไดดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงตองมีกฎหมายสนับสนุนและให
อํานาจในการปฏิบัติงานไว เพราะเม่ือเปนเจาพนักงานแลว หากใครตอสูขัดขวาง ให
ถอยคําอันเปนเท็จ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังอันชอบดวยกฎหมาย ผูน้ันก็จะมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และในสวนของเจาหนาท่ีเอง หากปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพื่อให
เกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริตก็จะเปนความผิดในฐานะ   
เจาพนักงานกระทําความผิดดวย 

 เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดมีการเดินสํารวจรังวัดทําแผนท่ีเพ่ือออกโฉนดที่ดิน 
หรือเดินพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนในที่ดินเพ่ือออกหนังสือรับรองการทําประโยชน 
เจาของที่ดินหรือผูครอบครองท่ีดินซ่ึงอยูในเขตเดินสํารวจหรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว
จะตองมานําพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีมอบหมายทําการเดินสํารวจ 
ช้ีเขตท่ีดิน ปกหลักหมายเขตที่ดินไวทุกมุมท่ีดินของตน และใหถอยคําตอพนักงาน
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 เจาของที่ดินหรือผูครอบครองท่ีดินซ่ึงมีหนาท่ีจะตองมานําพนักงานเจาหนาท่ี
หรือผูซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีมอบหมายทําการเดินสํารวจ คือ บุคคลตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 58 ทวิ วรรคสอง 

 มาตรา 58 ทวิ บัญญัติวา "เม่ือไดสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจนสอบสวนการ 
ทําประโยชนในท่ีดินตามมาตรา 58 แลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ   
รับรองการทําประโยชนแลวแตกรณี ใหแกบุคคลตามท่ีระบุไวในวรรคสอง เม่ือปรากฎวา
ท่ีดินท่ีบุคคลน้ันครอบครองเปนท่ีดินท่ีอาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนไดตามประมวลกฎหมายน้ี 

 บุคคลซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีอาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน ตามวรรคหน่ึงใหได คือ 

         (1)  ผูซ่ึงมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่ํา 
หนังสือรับรองการทําประโยชน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา "ไดทําประโยชนแลว" 
หรือเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 

 (2)   ผูซ่ึงไดปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี 

 (3) ผูซ่ึงครอบครองที่ดินและทําประโยชนในท่ีดินภายหลังวันท่ีประมวล
กฎหมายน้ีใชบังคับ และไมมีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หรือไมมีหลักฐานวาเปนผูมีสิทธิตาม
กฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตราน้ี ผูซ่ึงมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดินตาม           
วรรคสอง (1)  ใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินตอ
เน่ืองมาจากบุคคลดังกลาวดวย 
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 สําหรับบุคคลตามวรรคสอง (2) และ (3) ใหออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนแลวแตกรณีไดไมเกินหาสิบไร ถาเกินหาสิบไร จะตองไดรับอนุมัติจาก
ผูวาราชการจังหวัดเปนการเฉพาะราย ท้ังน้ี ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

   ภายในสิบปนับแตวันท่ีไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตาม     
วรรคหน่ึง หามมิใหบุคคลตามวรรคสอง (3) ผูไดมาซ่ึงสิทธิในที่ดินดังกลาวโอนที่ดินน้ัน
ใหแกผูอื่น    เวนแตเปนการตกทอดทางมรดก    หรือโอนใหแกทบวงการเมือง    องคการ
ของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังขึ้นโดย
พระราชบัญญัติ หรือโอนใหแกสหกรณเพ่ือชําระหน้ีโดยไดรับอนุมัติจากนายทะเบียน
สหกรณ 
 ภายในกําหนดระยะเวลาหามโอนตามวรรคหา ท่ีดินน้ันไมอยูในขายแหงการ
บังคับคดี" 

 เม่ือเจาของที่ดินหรือผูครอบครองท่ีดินหรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวไดมานํา
พนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีมอบหมายในการเดินสํารวจรังวัดทําแผนที่
หรือเดินพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนแลว พนักงานเจาหนาท่ีก็จะดําเนินการออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแลวแตกรณีใหแกเจาของที่ดินหรือผู
ครอบครองที่ดินท่ีมานําทําการเดินสํารวจ ถาท่ีดินน้ันเปนที่ดินท่ีสามารถออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไดตามประมวลกฎหมายที่ดิน คือ จะตองไมใชท่ีดิน
ดังตอไปน้ี 

 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.ท่ีดินท่ีคณะรัฐมนตรีสงวนไวเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน
สาธารณะอยางอื่น 

 การออกโฉนดท่ีดินใหกระทําไดในบริเวณที่ดินท่ีไดสรางระวางแผนที่เพื่อการ
ออกโฉนดท่ีดินไวแลว เวนแตอธิบดีกรมท่ีดินจะเห็นเปนการสมควรใหออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชนในท่ีดินท่ีไดสรางระวางแผนที่ไปพลางกอนก็ได นอกจากน้ีใหออกเปน
หนังสือรับรองการทําประโยชน 

 บุคคลซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีอาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนใหไดตามประมวลกฎหมายที่ดินน้ัน มาตรา 58 ทวิวรรคสองแหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ไดบัญญัติแยกไวเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ 

 1.ผูซ่ึงมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบยํ่า 
หนังสือรับรองการทําประโยชน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา "ไดทําประโยชน
แลว" หรือเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ บุคคล
ประเภทนี้  คือ  ผูซ่ึงไดเขาครอบครองที่ดินของรัฐโดยมีหลักฐานสําหรับท่ีดินแลว 

 2.ผูซ่ึงไดปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี บุคคลประเภทนี้ คือ ผูท่ีตกคางการแจง
การครอบครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 
บุคคลประเภทดังกลาวน้ี เม่ือมีการประกาศของผูวาราชการจังหวัดกําหนดทองท่ีและวัน
เร่ิมตนของการเดินสํารวจรังวัดทําแผนท่ีหรือเดินพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนตาม
มาตรา 58 วรรคสอง ไดมาแจงการครอบครองท่ีดินตอเจาพนักงานท่ีดิน ณ ท่ีดินน้ัน
ต้ังอยูภายใน 30 วันนับแตวันปดประกาศ หรือถามิไดมาแจงการครอบครองภายใน
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 3.ผูซ่ึงครอบครองที่ดินและทําประโยชนในที่ดิน ภายหลังวันที่ประมวล
กฎหมายน้ีใชบังคับ และไมมีใบจอง   ใบเหยียบยํ่า   หรือไมมีหลักฐานวาเปนผูมี
สิทธิตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ บุคคลประเภทน้ี คือ ผูซ่ึง
ครอบครองที่ดินของรัฐโดยไมชอบดวยกฎหมายภายหลังวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช
บังคับแลว 

          บุคคลท้ัง 3 ประเภทตามมาตรา 58 ทวิวรรคสอง แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ.2497 เราพอจะแยกพิจารณารายละเอียดได ดังน้ี 

ประเภทที่หน่ึง 

        1.ผูซ่ึงมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน หรือ ส.ค.1 คือ 

 1.1 ผูท่ีไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมาย
ท่ีดินใชบังคับ (วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2497) โดยท่ีไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ (ไม
มีโฉนดแผนที่ หรือไมมีโฉนดตราจอง หรือไมมีตราจองที่ตราวา "ไดทําประโยชนแลว" 
อยางใดอยางหน่ึง) ไดมาแจงการครอบครองที่ดินตอนายอําเภอทองท่ี หรือปลัดอําเภอผู
เปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองท่ีภายใน 180 วันนับต้ังแตวันท่ีพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ ตามมาตรา 5 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 วันสุดทายท่ีทางราชการจะรับแจงการครอบครองท่ีดิน คือ วันท่ี 
29 พฤษภาคม พ.ศ.2498 (1)  ผูท่ีแจงการครอบครองก็จะไดหลักฐานการแจงการ
ครอบครองที่ดิน หรือ ส.ค.1    

                                                           

(1) ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย การแจงการครอบครองที่ดิน  ไดเปดรับแจงตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม
พ.ศ.2497 ถึงวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2498 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 71 ตอนท่ี 81 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 
พ.ศ.2497) 
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 1.2 ผูท่ีไปแจงการครอบครองท่ีดินไมทันภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม 
พ.ศ.2498   แตไดยื่นคํารองขอผอนผันแจงการครอบครองที่ดินตอผูวาราชการจังหวัด
ตามมาตรา 5  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 (2)     

และถาผูวาราชการจังหวัดไดอนุญาตใหมีการผอนผันแจงการครอบครองท่ีดิน  ผูน้ันก็จะ
ไดหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน หรือ ส.ค.1 เชนเดียวกัน 

 ผูซ่ึงมีหลักฐานการแจงการครอบครองท่ีดิน หรือ ส.ค.1  เม่ือผูวาราชการจังหวัด
ไดมีการประกาศกําหนดทองท่ี และวันเร่ิมตนของการเดินสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจน
สอบสวนการทําประโยชนตามมาตรา 58 วรรคสอง บุคคลดังกลาวหรือตัวแทนไดมานํา
พนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีมอบหมายทําการเดินสํารวจตามมาตรา 
58 วรรคสามแลว   ทางราชการก็จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนให
แลวแตกรณี 

 ท่ีดินประเภทที่มีหลักฐานการแจงการครอบครองท่ีดิน หรือ ส.ค.1 น้ี ถายังไมมี
คํารับรองจากนายอําเภอวาไดทําประโยชนแลว จะทําการโอนที่ดินไปยังผูอื่นทางทะเบียน    
ไมไดตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ซ่ึงได
บัญญัติวา "ท่ีดินท่ีไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวาไดทําประโยชนแลว ใหโอนกันได"  
เวนแตเปนการตกทอดทางมรดก ไมวาจะเปนการตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยธรรม
หรือผูรับพินัยกรรม ดังน้ัน ผูรับโอนที่ดินท่ีมีหลักฐานการแจงการครอบครองท่ีดินหรือ 
ส.ค.1 โดยการสงมอบการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
1378 ซ่ึงบัญญัติวา "การโอนไปซึ่งการครอบครองน้ันยอมทําได โดยสงมอบทรัพยสินที่
ครอบครอง" บุคคลน้ันยอมไดสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
มาตรา 1367  ซ่ึงบัญญัติวา "บุคคลใดยึดถือทรัพยสินโดยเจตนาจะยึดถือเพ่ือตน ทานวา
บุคคลน้ันไดซ่ึงสิทธิครอบครอง" ซ่ึงโดยหลักตามประมวลกฎหมายที่ดินแลว  ผูรับโอน
ท่ีดินในกรณีดังกลาวจะตองถือวา เปนผูครอบครองท่ีดินของรัฐโดยพลการหรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย แตเน่ืองจากการโอนที่ดินท่ีมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน หรือ 
ส.ค.1 น้ีโอนไดทางเดียว  คือ การสงมอบการครอบครอง และไดมีราษฎรทําการโอนกัน

                                                           

(2) มาตรา  5  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497  ไดถูกยกเลิกโดย
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 96 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ พ.ศ.2515 ใชบังคับวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2515 
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 ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแลวแตกรณีใหผูท่ีมี
หลักฐานการแจงการครอบครองท่ีดิน หรือ ส.ค.1 น้ัน จะตองพิจารณาตามมาตรา 59 ตรี 
และระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2532) ซ่ึงไดกําหนด
หลักเกณฑในเรื่องน้ีไว ดังน้ี 

 ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ถาปรากฎวาเน้ือท่ีท่ี
รังวัดใหมแตกตางไปจากเน้ือท่ีตามใบแจงการครอบครองตามมาตรา  5 แหง
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการ 
ดังน้ี 

 1.ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ถาปรากฏวาท่ีดินมี    
อาณาเขต ระยะของแนวเขต และท่ีดินขางเคียงทุกดานถูกตองตรงกับหลักฐานการแจง
การครอบครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 
เช่ือไดวาเปนท่ีดินแปลงเดียวกัน แตเน้ือท่ีท่ีคํานวณไดแตกตางไปจากเนื้อท่ีตามหลักฐาน
การแจงการครอบครองดังกลาว  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนเทาจํานวนเนื้อท่ีท่ีไดทําประโยชนแลว แตไมเกินเน้ือท่ีท่ีคํานวณได 

 ในกรณีท่ีระยะของแนวเขตที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อน ใหพนักงานเจาหนาท่ี
ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเทาจํานวนเนื้อท่ีท่ีไดทําประโยชนแลว  
เม่ือผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงไดลงช่ือรับรองแนวเขตไวเปนการถูกตองครบถวนทุกดาน 

 2.การรับรองแนวเขตของผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงตามขอ  1 วรรคสอง ให
พนักงานเจาหนาท่ีแจงเปนหนังสือซ่ึงมีขอความดวยวา ถาผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงไมมา
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 ก.ในกรณีท่ีผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับหนังสือจากพนักงานเจาหนาท่ีให
มาระวังแนวเขตแลว แตไมมาหรือมาแตไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไมคัดคานการ
รังวัด  ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเทา
จํานวนเนื้อท่ีท่ีไดทําประโยชนแลว โดยไมตองมีการรับรองแนวเขต เม่ือพนกําหนดเวลา
สามสิบวันนับแตวันทําการรังวัด 

 ข.ในกรณีท่ีไมอาจติดตอผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงใหมาระวังแนวเขตได ให
พนักงานเจาหนาท่ีปดประกาศแจงใหผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงน้ันมาลงชื่อรับรองแนวเขต 
หรือคัดคานการรังวัดไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินสาขา 
สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  ท่ีทําการกํานัน  ท่ีทําการผูใหญบาน  
และบริเวณที่ดินของผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงแหงละหนึ่งฉบับ ในกรณีท่ีดินอยูในเขต
เทศบาลใหปด ณ สํานักงานเทศบาลอีกหน่ึงฉบับดวย ถาผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงไมมา
ติดตอหรือคัดคานประการใดภายในสามสิบวันนับแตวันปดประกาศ ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเทาจํานวนเนื้อท่ีท่ีไดทํา
ประโยชนแลวโดยไมตองมีการรับรองแนวเขต 

 3.ในกรณีท่ีท่ีดินน้ันมีดานหน่ีงดานใดหรือหลายดานจรดที่ปาหรือท่ีรกรางวาง
เปลา และระยะท่ีวัดไดเกินกวาระยะท่ีปรากฏในหลักฐานการแจงการครอบครอง ใหถือ
ระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจงการครอบครองเปนหลักในการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน 

 การที่มาตรา 59 ตรี  และระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2532)  ไดกําหนดหลักเกณฑไวดังน้ี ก็เพราะวาในการแจงการครอบครองที่ดินตาม
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 2.ผูที่มีใบจอง (น.ส.2) หรือ หนังสือแสดงการยอมใหเขาครอบครองที่ดิน
ชั่วคราว  คือ ผูท่ีไดรับใบจองจากการขอจับจองท่ีดินของรัฐเพ่ือเขาอยูอาศัย หรือ
ประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพในที่ดิน ซ่ึงอาจจะเปนการไดรับใบจองมาตามมาตรา 30 
จากการท่ีรัฐจัดท่ีดินผืนใหญใหแกราษฎร   หรืออาจจะไดรับใบจองมาตามมาตรา 33  
จากการขอจับจองท่ีดินแปลงเล็กแปลงนอยแลวแตกรณี  ผูท่ีไดรับใบจองเมื่อไดทํา
ประโยชนในท่ีดินครบตามหลักเกณฑท่ีทางราชการไดกําหนดไว  เม่ือผูวาราชการจังหวัด
ไดประกาศกําหนดทองท่ีและวันเร่ิมตนของการเดินสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจน
สอบสวนการทําประโยชนตามมาตรา 58 วรรคสอง   ผูท่ีมีใบจองหรือตัวแทนไดมานํา
พนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีมอบหมายทําการเดินสํารวจตามมาตรา 
58 วรรคสามแลว พนักงานเจาหนาท่ีก็จะออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนแลวแตกรณีใหแกผูท่ีมีใบจองนั้น  

 ผูท่ีมีใบจอง ถายังไมมีคํารับรองจากนายอําเภอทองท่ีวาไดทําประโยชนแลว จะ
ทําการโอนที่ดินน้ันไปยังผูอื่นทางทะเบียนไมได เวนแตจะเปนการตกทอดทางมรดก ไม
วาจะเปนการตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรม ดังท่ีบัญญัติไวใน
มาตรา 8 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 วา "ท่ีดิน
ท่ีไดรับอนุญาตใหจับจอง แตยังไมมีคํารับรองจากนายอําเภอวาไดทําประโยชนแลว ผู
ไดรับอนุญาตจะโอนไปไมได    เวนแตจะตกทอดโดยทางมรดก" การที่กฎหมายท่ีดินได
บัญญัติไวเชนน้ี เพราะวัตถุประสงคของการท่ีรัฐจัดท่ีดินใหแกประชาชน ก็เพื่อให
ประชาชนท่ีไมมีท่ีดินเปนของตนเอง หรือมีอยูแลวแตเปนจํานวนนอยไมพอเลี้ยงชีพ จะ
ไดมีท่ีดินเปนท่ีอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพเปนของตนเอง ถาไมมี
กฎหมายหามโอนไว ก็จะเปนการผิดตอวัตถุประสงคของการจัดท่ีดินของรัฐ  และผูท่ี
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 ผูท่ีมีใบจอง ตอมาไดรับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแลวแต
กรณีจากทางราชการ ผูน้ันจะตองตกอยูในบังคับบทบัญญัติของมาตรา 31 แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ซ่ึงบัญญัติวา  

        "โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ท่ีไดออกสืบเน่ืองมาจากใบจอง
ตามมาตรา 30 และมาตรา 33 หามมิใหผูไดมาซ่ึงสิทธิในท่ีดินดังกลาวโอนที่ดินน้ันใหแก
ผูอื่น    ในกรณีดังตอไปนี้ 

         (1) ถาเปนกรณีท่ีไดออกใบจองในหรือหลังวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ.2515 หาม
โอนภายในกําหนดสิบปนับแตวันไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

 (2) ถาเปนกรณีท่ีไดออกใบจองกอนวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2515 เฉพาะที่รัฐ
ใหการชวยเหลือในดานสาธารณูปโภคและอื่นๆเนื่องจากการจัดท่ีดิน หามโอนภายใน
กําหนดหาปนับแตวันไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีท่ีท่ีดินน้ันตกทอดทางมรดก หรือโอน
ใหแกทบวงการเมือง องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของ
รัฐบาล    รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือโอนใหแกสหกรณเพ่ือชําระหน้ี
โดยไดรับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ 
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 ภายในกําหนดเวลาหามโอนตามวรรคหน่ึง ท่ีดินน้ันไมอยูในขายแหงการบังคับ
คดี" 

 หลักการสําคัญของมาตรา 31 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 พอจะแยก
พิจารณาได ดังน้ี 

 1.ผูท่ีไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนอันสืบเน่ืองมาจากใบ
จองตามมาตรา 30 คือท่ีดินท่ีรัฐจัดท่ีดินผืนใหญใหแกราษฎร และมาตรา 33 คือท่ีดินท่ีรัฐ
อนุญาตใหราษฎรจับจองซึ่งเปนที่ดินแปลงเล็กแปลงนอยหรือท่ีดินหัวไรปลายนา ถาเปน
การไดรับ ใบจองมาในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2515 หรือหลังวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2515 
จะตองตกอยูในบังคับหามโอนถึง 10 ป หมายความวา ภายใน 10 ปนับแตวันที่ไดรับ
โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนในท่ีดินดังกลาวแลว ผูท่ีมีสิทธิในท่ีดินจะ
โอนที่ดินน้ันไปยังผูอื่นไมได โดยไมตองคํานึงถึงวารัฐจะไดใหการชวยเหลือในดาน
สาธารณูปโภคและอื่นๆแกเจาของท่ีดินเหลาน้ันหรือไมก็ตาม 

 ตัวอยางที่ 1 นายแดงไดรับอนุญาตใหเขาจับจองที่ดินของรัฐ โดยรัฐไดจัดท่ีดิน
ผืนใหญใหตามมาตรา 27 และรัฐไดใหการชวยเหลือในดาน
สาธารณูปโภคและอื่นๆ  เชน  ชวยทําถนนหนทาง  หรือชวยใน
เร่ืองหาแหลงนํ้า  เปนตน  นายแดงไดรับใบจองจากทางราชการมา
ตามมาตรา  30  เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515  และนายแดงได
ทําประโยชนในท่ีดินแลวเสร็จในวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2518  
ตอมา นายแดงได รับโฉนดที่ ดินจากทางราชการเม่ือวันที่ 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2519  ดังน้ัน  นายแดงจะโอนที่ดินน้ันไปยัง
บุคคลอื่นไมไดภายในเวลา  10  ปนับต้ังแตวันท่ีนายแดงไดรับ
โฉนดท่ีดิน คือ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2519 

 ตัวอยางที่ 2 นายดําไดขออนุญาตจากทางราชการเขาจับจองที่ดินแปลงเล็ก
แปลงนอยซ่ึงก็ไดรับอนุญาต  และไดรับใบจองมาตามมาตรา  33  
เม่ือวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2531  นายดําไดทําประโยชนในที่ดิน
แลวเสร็จในวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2534   ตอมา  นายดําไดรับ
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 2.ผูท่ีไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนอันสืบเน่ืองมาจากใบ
จองตามมาตรา 30 และมาตรา 33 ซ่ึงใบจองไดออกใหกอนวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ.2515 
ผูท่ีไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนมาน้ัน จะไมตกอยูในบังคับหาม
โอน เวนแตจะเปนการไดรับใบจองซึ่งทางราชการไดออกใหกอนวันท่ี 14 ธันวาคม 
พ.ศ.2515 และรัฐไดใหการชวยเหลือในดานสาธารณูปโภคและอื่นๆ ผูท่ีไดรับโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนมาในกรณีดังกลาวน้ี ตองตกอยูในการบังคับหามโอน 
5 ปนับต้ังแตวันที่ไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

 ตัวอยางที่ 1 นายเขียวไดขออนุญาตเขาจับจองท่ีดินแปลงเล็กแปลงนอยตาม
มาตรา 33  ซ่ึงก็ไดรับอนุญาตและไดรับใบจองตามมาตรา 33  เม่ือ
วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2515  นายเขียวไดทําประโยชนในท่ีดินแลว
เสร็จในวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2518   ตอมา  นายเขียวไดรับโฉนด
ที่ดินจากทางราชการเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2520  ดังน้ัน นาย
เขียวสามารถโอนที่ดินนั้นไปยังบุคคลอื่นไดทันที 

          ตัวอยางที่ 2 นายขาวไดรับอนุญาตใหเขาจับจองท่ีดินของรัฐ โดยรัฐไดจัดท่ีดิน
ผืนใหญใหตามมาตรา 27  และรัฐไดใหการชวยเหลือในดาน
สาธารณูปโภคและอื่นๆ  นายขาวไดรับใบจองจากทางราชการมา
ตามมาตรา 30  เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2514  นายขาวไดทํา
ประโยชนในท่ีดินแลวเสร็จในวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2517   ตอมา  
นายขาวไดรับหนังสือรับรองการทําประโยชนจากทางราชการเมื่อ
วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2519  ดังน้ัน  นายขาวจะโอนที่ดินนั้นไปยัง
บุคคลอื่นไมไดภายใน  5  ปนับต้ังแตวันท่ีนายขาวไดรับหนังสือ
รับรองการทําประโยชน คือ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2519 
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 การท่ีประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 31 ไดบัญญัติหามโอนโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนอันไดสืบเน่ืองมาจากใบจองน้ัน จุดประสงคก็เพ่ือปองกัน 
มิใหผูไดมาซ่ึงโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนดังกลาวโอนท่ีดินน้ันไปใหแก
ผูอื่น เน่ืองจากรัฐมีความประสงคท่ีจะจัดท่ีดินใหแกบุคคลท่ีไมมีท่ีดินเปนของตนเอง หรือ
มีแตเพียงเล็กนอยไมพอแกการเลี้ยงชีพ ไดมีท่ีดินเปนของตนเอง และนอกจากนี้ยังเปน
การปองกันมิใหท่ีดินน้ันตกไปอยูในมือของพวกนายทุน อันเปนการผิดความประสงคของ
รัฐ กฎหมายจึงไดบัญญัติหามโอนไว และในระหวางระยะเวลาหามโอน 10 ปตามมาตรา 
31 วรรคหน่ึง (1)   ก็ดี หรือในระหวางระยะเวลาหามโอน 5 ปตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง 
(2) ก็ดี ท่ีดินดังกลาวน้ีไมอยูในขายแหงการบังคับคดี ดังท่ีบัญญัติไวในวรรคทายของ
มาตรา 31 สาเหตุท่ีบัญญัติข้ึนมาเชนน้ี ก็เน่ืองมาจากขอเท็จจริงท่ีปรากฏวา เจาของที่ดิน
สวนมากเมื่อไดรับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแลว  มักจะโอนท่ีดินน้ัน
ใหกับผูอื่นเม่ือไดราคาดี โดยการหลีกเลี่ยงกฎหมาย  เชน  ผูมีสิทธิในท่ีดินตองการจะขาย
ท่ีดินของตน แตไมสามารถทําได จึงสรางหลักฐานข้ึนมาวาตนเปนหนี้ผูอื่น แลวใหผูน้ัน
ฟองตอศาลเพื่อใหศาลมีคําส่ังบังคับใหนําท่ีดินน้ันออกขายทอดตลาดเพื่อชําระหน้ี ทําให
ท่ีดินน้ันโอนไปไดตามคําส่ังศาล หรือในกรณีท่ีเจาของที่ดินไดนําท่ีดินไปจํานองไวแก
บุคคลภายนอก เม่ือหน้ีถึงกําหนดชําระ เจาของท่ีดินไมมีเงินชําระหน้ี เจาหน้ีจึงฟอง
บังคับเอาแกท่ีดินที่จํานองไว เปนตน ดังน้ัน เม่ือวรรคทายของมาตรา 31 ไดบัญญัติวา 
"ภายในกําหนดเวลาหามโอนตามวรรคหน่ึง ท่ีดินนั้นไมอยูในขายแหงการบังคับคดี" จึงทํา
ใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะมายึดท่ีดินแปลงนี้ไปโดยอาศัยคําพิพากษาของศาลไมได 

 ท่ีดินท่ีไดรับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนอันสืบเน่ืองมาจาก  
ใบจองตามมาตรา 30 และมาตรา 33 ซ่ึงอยูในบังคับหามโอน 10 ปตามมาตรา 31 วรรค
หน่ึง (1) ก็ดีหรืออยูในบังคับหามโอน 5 ปตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง (2) ก็ดี สามารถโอน
ตอไปไดในกรณี ดังตอไปน้ี 

 1.โอนโดยการตกทอดทางมรดก ไมวาจะเปนการตกทอดทางมรดกใหแกทายาท       
โดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรมก็ตาม การรับมรดกถือวาเปนการสืบสิทธิของเจามรดก เม่ือ
เจามรดกถึงแกความตาย บรรดาทรัพยสินทุกชนิด ตลอดทั้งสิทธิ หนาท่ี และความรับผิด
ตางๆของผูตายยอมเปนมรดกตกทอดแกทายาท เวนแตตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพ
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 2. โอนใหแกทบวงการเมือง   มาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497        
ใหความหมายวา "ทบวงการเมือง" หมายความวา หนวยราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล
ของราชการสวนกลาง   ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น 
 3. โอนใหแกองคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของ
รัฐบาล เชน โอนใหแกองคการทหารผานศึก เปนตน 
 4.โอนใหแกรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ เชน โอนที่ดินใหแกการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน 
 5. โอนใหแกสหกรณเพื่อชําระหนี้โดยไดรับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณแลว      
เชน  เจาของท่ีดินไดกูยืมเงินจากสหกรณเพื่อการเกษตร ตอมาไมมีเงินชําระหนี้จึงจะโอน
ท่ีดินเพื่อชําระหนี้ใหแกสหกรณ เปนตน 

 ในกรณีการโอนโดยการตกทอดทางมรดก ผูท่ีรับมรดกที่ดินมาแลว หากท่ีดิน
แปลงดังกลาวยังอยูในระยะเวลาหามโอน 10 ปหรือ 5 ปแลวแตกรณี ผูท่ีรับมรดกผูน้ันจะ
ถูกหามโอนที่ดินดังกลาวเทาระยะเวลาหามโอนของเจามรดกท่ีเหลืออยู 

          ตัวอยาง  นายเหลืองไดยื่นคํารองขอจับจองที่ดินแปลงเล็กแปลงนอย และทาง
ราชการไดออกใบจองใหตามมาตรา 33 เม่ือป พ.ศ.2535  นายเหลือง
ไดทําประโยชนในท่ีดินดังกลาวแลวเสร็จในป พ.ศ.2538  ตอมานาย
เหลืองไดรับโฉนดที่ดินจากทางราชการเมื่อป พ.ศ. 2540  ท่ีดินท่ีนาย
เหลืองไดรับโฉนดที่ดินอยูในบังคับหามโอน 10 ปตามมาตรา 31 วรรค
หน่ึง (1)  นายเหลืองไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินน้ันเร่ือยมา
จนถึงป พ.ศ. 2543  นายเหลืองก็ถึงแกกรรม  โดยนายทองผูเปน
ทายาทไดรับมรดกในที่ดินแปลงนี้ ซึ่งจะเห็นไดวาท่ีดินท่ีนายทองไดรับ
โอนมาน้ียังอยูในระยะเวลาหามโอนอีก 7 ป  ดังน้ัน เม่ือนายทองรับ
มรดกมาแลว นายทองจะโอนที่ดินไปยังผูอื่นในทันทีไมได  จะตองอยู
ในบังคับหามโอนตอไปอีก 7 ปเทาระยะเวลาหามโอนของนายเหลือง
เจามรดกท่ียังเหลืออยู 
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 3.ผูที่มีใบเหยียบยํ่า คือ ผูท่ีไดขออนุญาตจับจองที่ดินเพ่ือเขาทําประโยชนในท่ี
รกรางวางเปลาตอพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับท่ี 6) 
พุทธศักราช 2479 แตยังไมไดรับอนุญาต เม่ือพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ.2497 ใชบังคับ มาตรา 4 (8) ของพระราชบัญญัติดังกลาวไดประกาศยกเลิก
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2479 ทําใหราษฎรที่ไดยื่นคํารอง
ขอจับจองไวกอนแลวหมดโอกาสที่จะไดรับใบอนุญาตใหจับจอง ดังน้ัน มาตรา 14 แหง
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 จึงไดบัญญัติใหนายอําเภอมี
อํานาจท่ีจะอนุญาตใหจับจองท่ีดินไดไมเกิน 50 ไร ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2479 โดยออกใบอนุญาตเปนใบเหยียบย่ํา ผูท่ี
ไดรับใบเหยียบย่ําเม่ือทําประโยชนในที่ดินครบ 2 ปตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติ
ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2479 แลว เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดประกาศ
กําหนดทองท่ีและวันเร่ิมตนของการเดินสํารวจรังวัดทําแผนท่ีหรือพิสูจนสอบสวนการทํา
ประโยชน บุคคลผูน้ันไดมานําหรือสงตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงพนักงาน
เจาหนาท่ีมอบหมายทําการเดินสํารวจตามมาตรา 58 วรรคสามแลวพนักงานเจาหนาท่ีก็
จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแลวแตกรณี 

   ผูท่ีมีใบเหยียบย่ํา ถายังไมมีคํารับรองจากนายอําเภอทองท่ีวาไดทําประโยชน
แลว ผูน้ันจะทําการโอนท่ีดินไปยังผูอื่นทางทะเบียนไมได เวนแตเปนการตกทอดทาง
มรดก ไมวาจะเปนการตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรม ดังท่ี
บัญญัติไวในมาตรา 8 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ.2497 วา "ท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตใหจับจอง แตยังไมไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวา
ไดทําประโยชนแลว ผูไดรับอนุญาตจะโอนไปไมได เวนแตจะตกทอดโดยทางมรดก" 
ดังน้ัน ผูรับโอนท่ีดินท่ีมีใบเหยียบย่ําโดยการสงมอบการครอบครองตามมาตรา 1378 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามกฎหมายที่ดินถือวา ผูน้ันเปนผูท่ีครอบครอง
ท่ีดินของรัฐโดยพลการหรือไมชอบดวยกฎหมายนับต้ังแตวันที่รับโอนที่ดินน้ันมา กรณีท่ีผู
น้ันจะนําท่ีดินดังกลาวมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนจากทาง
ราชการไดหรือไม จะตองพิจารณาตามมาตรา 58 ทวิวรรคสอง (3) แหงประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน พ.ศ.2497 
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 4.ผุที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3) หรือหนังสือคํารับรองจาก
พนักงานเจาหนาที่วาไดทําประโยชนในที่ดินแลว อาจจะเปนผูท่ีไดรับหนังสือรับรอง
การทําประโยชนมาตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ.2497 หรืออาจจะไดมาตามมาตรา 59 หรือมาตรา 59 ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ.2497 เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดประกาศกําหนดทองท่ีและวันเร่ิมตนของการเดิน
สํารวจรังวัดทําแผนท่ีเพ่ือออกโฉนดที่ดิน ผูท่ีมีหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือตัวแทน
ไดมานําเจาพนักงานที่ดินหรือผูซ่ึงเจาพนักงานท่ีดินมอบหมายทําการเดินสํารวจรังวัด
ตามวันและเวลาที่เจาพนักงานที่ดินไดนัดหมายมาตรา 58 วรรคสาม เจาพนักงานที่ดิน  
ก็จะออกโฉนดที่ดินใหแกผูน้ัน 

 นอกจากน้ี ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2528 ยังไดบัญญัติถึงการออกโฉนดที่ดินสําหรับท่ีดินที่มีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนซ่ึงใชระวางรูปถายทางอากาศ (น.ส.3 ก) ไวในมาตรา 58 ตรี เพราะการออก
โฉนดที่ดินแบบ น.ส.4 จ และหนังสือรับรองการทําประโยชน แบบ น.ส.3 ก ไดทําการ
ออกโดยใชระวางแผนที่รูปถายทางอากาศเชนเดียวกัน แตระวางแผนที่รูปถายทางอากาศ
ท่ีใชในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนแบบ น.ส.3 ก เปนไปอยางคราวๆ ยังไมมี
การปรับแกตามหลักวิชาการเพื่อใหมีความถูกตองแนนอน มาตรา 58 ตรีไดบัญญัติวา  

 "เม่ือรัฐมนตรีเห็นสมควรจะใหมีการออกโฉนดท่ีดินสําหรับท่ีดินที่มีหนังสือ
รับรองการทําประโยชนซ่ึงใชระวางรูปถายทางอากาศในทองท่ีใด ใหรัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดทองท่ีน้ันและวันท่ีเร่ิมดําเนินการออกโฉนดท่ีดินใหทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน 

 การทําแผนที่เพื่อออกโฉนดท่ีดินตามวรรคหน่ึง ใหนําหลักฐานเกี่ยวกับระวางรูป
ถายทางอากาศท่ีใชกับหนังสือรับรองการทําประโยชนมาปรับแกตามหลักวิชาการแผนที่
รูปถายทางอากาศโดยไมตองทําการสํารวจรังวัด เวนแตกรณีจําเปนใหเจาพนักงานท่ีดิน
ทําการสํารวจรังวัด 

 เม่ือถึงกําหนดวันที่เร่ิมดําเนินการออกโฉนดท่ีดินตามประกาศของรัฐมนตรีตาม   
วรรคหน่ึงแลว ใหระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆที่ตองมีการรังวัด สําหรับ
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 การออกโฉนดที่ดินตามมาตรานี้ ใหออกแกผูมีช่ือซ่ึงเปนผูมีสิทธิในหนังสือ
รับรองการทําประโยชน 

 เม่ือไดจัดทําโฉนดที่ดินแปลงใดพรอมท่ีจะแจกแลว ใหเจาพนักงานท่ีดินประกาศ
กําหนดวันแจกโฉนดที่ ดินแปลงนั้นแกผู มีสิทธิ และใหถือวาหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนสําหรับท่ีดินแปลงน้ันไดยกเลิกต้ังแตวันกําหนดแจกโฉนดที่ดินตามประกาศ
ดังกลาว และใหสงหนังสือรับรองการทําประโยชนท่ียกเลิกแลวน้ันคืนแกเจาพนักงานท่ีดิน  
เวนแตกรณีสูญหาย" 

 พิจารณาจากมาตรา 58 ตรี จะเห็นไดวาทางกรมท่ีดินมีนโยบายที่จะเรงรัดการ
ออกโฉนดที่ดินในประเทศไทยใหเสร็จโดยเร็ว  ท้ังน้ีก็เพ่ือใหราษฎรที่ครอบครองท่ีดินจะ
ไดมีเอกสารสิทธิท่ีแสดงถึงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินของตน เพื่อประโยชนในการทํานิติกรรม
ตางๆและเพื่อใชยันแกบุคคลภายนอกได การออกโฉนดที่ดินในกรณีดังกลาวนี้ ทาง
ราชการไดนําเอาหลักฐานเก่ียวกับระวางรูปถายทางอากาศท่ีใชกับหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนประเภทน.ส. 3 ก มาปรับแกตามหลักวิชาการแผนที่รูปถายทางอากาศ แลว
นําไปออกโฉนดที่ดินโดยไมตองมีการสํารวจรังวัดกอน ซ่ึงตามมาตรา 58 ตรีไดวาง
หลักเกณฑไวดังน้ี 

 เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรตามขอเสนอของอธิบดีกรม
ท่ีดินวาจะใหมีการออกโฉนดที่ดินสําหรับท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองการทําประโยชนประเภท 
น.ส. 3 ก ในทองท่ีใดก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดทองท่ีน้ันและวันเร่ิม
ดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหราษฎรทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน การประกาศนั้นจะ
ประกาศใหราษฎรทราบลวงหนามากกวา 30 วันก็ได แตจะนอยกวา 30 วันไมได  เม่ือถึง
กํ าหนดวัน ท่ี เ ร่ิม ดํา เ นินการออกโฉนดท่ี ดินตามประกาศของรั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยแลว เจาพนักงานที่ดินจะตองระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ท่ีตองมีการรังวัดสําหรับท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองการทําประโยชนประเภท น.ส.3 ก ใน
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 1.เ ม่ือ เปน ท่ี ดิน ท่ีถูก เวนคืนบางสวนตามกฎหมายว าด วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย 

 2.เม่ือเปนที่ดินที่ผู มีสิทธิในท่ีดินประสงคจะแบงแยก เพ่ือโอนใหแกทบวง
การเมือง รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวา
ดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาล หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ โดยการขาย 
แลกเปลี่ยน หรือให 

 3.เม่ือเปนท่ีดินที่ศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงท่ีสุดใหแบงแยก 

 4.เม่ือเปนท่ีดินท่ีผูมีสิทธิในที่ดินไดพิสูจนใหเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานท่ีดินวา 
มีความจําเปนและเรงดวนที่ตองแบงแยก และหากรอไวจะกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงแกผูมีสิทธิในท่ีดินนั้น หรือผูรับโอน 

   กรณีท่ีมาตรา 58 ตรีวรรคสามแหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ใหระงับ
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีตองมีการรังวัดเม่ือถึงกําหนดวันที่เร่ิมดําเนินการออก
โฉนดท่ีดินตามประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ก็เพราะวาในการ
ดําเนินการออกโฉนดที่ดินน้ัน เจาพนักงานท่ีดินจะนําหลักฐานเกี่ยวกับระวางรูปถายทาง
อากาศท่ีใชกับหนังสือรับรองการทําประโยชนประเภท น.ส.3 ก ท่ีเก็บไว ณ สํานักงาน
ท่ีดินมาปรับแกตามหลักวิชาการแผนที่รูปถายทางอากาศโดยไมตองทําการเดินสํารวจ
รังวัด แลวดําเนินการจัดสรางโฉนดท่ีดินข้ึน ถาใหมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ
ท่ีตองมีการรังวัดในหนังสือรับรองการทําประโยชนประเภท น.ส.3 ก ก็จะทําใหรูปแผนที่
ในหนังสือรับรองการทําประโยชนประเภท น.ส.3 ก เปลี่ยนแปลงไปไมตรงกับรูปแผนท่ีท่ี
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 การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ตรีน้ี ไมตองทําการเดินสํารวจรังวัด ท้ังน้ี
เพราะท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองการทําประโยชนประเภท น.ส.3 ก เดิมน้ัน ไดมีการลงระวาง
รูปถายทางอากาศและไดเคยทําการสํารวจพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน กับท้ังได
ปกหลักตามมุมเขตที่ดินไวแลวตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ขอ 6 ดังน้ัน จึง
ไมจําเปนตองทําการสํารวจรังวัดอีก  เวนแตกรณีจําเปน  เจาพนักงานท่ีดินก็จะไปทําการ
สํารวจรังวัด  เชน  กรณีท่ีระวางรูปถายทางอากาศไมชัด มีส่ิงปกคลุมท่ีดินจนไมสามารถ
มองเห็นรายละเอียดในระวางรูปถายได หรือมีกรณีท่ีสงสัยวาจะผิด เปนตน 

 การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ตรีน้ี เจาพนักงานท่ีดินจะออกใหแกผูท่ีมีช่ือ
ในหนังสือรับรองการทําประโยชนประเภท น.ส.3 ก ซ่ึงเปนเจาของท่ีดินเทาน้ัน 

 เม่ือไดจัดทําโฉนดที่ดินเสร็จเรียบรอยพรอมท่ีจะแจกแลว เจาพนักงานที่ดินจะ
ประกาศกําหนดวันแจกโฉนดที่ดินใหแกผูมีสิทธิ และใหถือวาหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนประเภท น.ส.3 ก สําหรับท่ีดินแปลงนั้นไดยกเลิกต้ังแตวันกําหนดแจกโฉนด
ท่ีดินตามประกาศ  ถึงแมวาผูมีสิทธิในท่ีดินจะยังไมไดรับโฉนดที่ดินก็ตาม และผูมีสิทธิใน
ท่ีดินจะตองสงหนังสือรับรองการทําประโยชนประเภท น.ส.3 ก ท่ีถูกยกเลิกแลวน้ันคืน 
แกเจาพนักงานท่ีดิน เวนแตกรณีท่ีหนังสือรับรองการทําประโยชนประเภท น.ส.3 ก น้ัน
สูญหาย 

 5.ผูที่มีโฉนดตราจอง  คือ  ผูซ่ึงไดรับโฉนดตราจองมาตามพระราชบัญญัติออก
โฉนดตราจอง ร.ศ.124 เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดประกาศกําหนดทองท่ีและวันเร่ิมตน
ของการเดินสํารวจรังวัดทําแผนท่ีตามมาตรา 58 วรรคสองแลว ผูท่ีมีโฉนดตราจองหรือ
ตัวแทนไดมานําเจาพนักงานท่ีดินหรือผูซ่ึงเจาพนักงานท่ีดินมอบหมายทําการเดินสํารวจ
รังวัดทําแผนท่ีตามมาตรา 58 วรรคสามแลว เจาพนักงานท่ีดินก็จะออกโฉนดที่ดินใหแก
บุคคลน้ัน  

 6.ผูที่มีตราจองที่ตราวา "ไดทําประโยชนแลว" คือ ผูซ่ึงไดรับตราจองที่ตรา
วา "ไดทําประโยชนแลว" มาตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 
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 7.ผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ  ตาม
พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 น้ัน รัฐบาลมีอํานาจจัดท่ีดินของรัฐ 
เพื่อใหประชาชนไดมีท่ีต้ังเคหสถาน และประกอบอาชีพเปนหลักแหลงในที่ดินไดโดยการ
จัดต้ังเปนนิคม การจัดต้ังเปนนิคมน้ันจะกระทําไดโดยพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่
กําหนดแนวเขตท่ีดินของนิคมไวทายพระราชกฤษฎีกาดวย การท่ีมีพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังนิคมน้ัน อาจแบงการพิจารณาการจัดท่ีดินในรูปนิคมไดเปน 2 กรณี คือ 

 1.การจัดท่ีดินในรูปนิคมสรางตนเอง 

 2.การจัดท่ีดินในรูปนิคมสหกรณ 

 (1) การจัดที่ดินในรูปนิคมสรางตนเอง 

 เ ม่ือได มีพระราชกฤษฎีกาจัด ต้ังนิคมสรางตนเองแลว  จะมีการแต ง ต้ัง
คณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอย
กวา 2 คน แตไมเกิน 8 คน ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยแตงต้ัง และระเบียบการประชุมของคณะกรรมการนั้น อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการเปนผูกําหนด 

___________________ 

หมายเหตุ การท่ีมาตรา 58 ทวิวรรคสองไดบัญญัติถึง บุคคลผูมีโฉนดตราจอง และตราจองที่ตราวา  "ไดทํา
ประโยชนแลว"  ไวดวย จุดประสงคก็เพ่ือตองการใหเจาของท่ีดินท่ีมีหนังสือสําคัญแสดง
กรรมสิทธิ์ท้ัง 2 ชนิดไดนําหนังสือสําคัญดังกลาวมาเปล่ียนเปนโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน เน่ืองจากรูปแผนท่ีหลังโฉนดตราจอง และตราจองที่ตราวา "ไดทําประโยชนแลว" เปนแผนที่
รูปลอย ไมมีระวางยึดโยง 
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 คณะกรรมการที่จัดต้ังข้ึนมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

 (1) คัดเลือกผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเอง 
 1.มีสัญชาติไทย 
 2.บรรลุนิติภาวะและเปนหัวหนาครอบครัว 
 3.มีความประพฤติดีและเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการกําหนด 
  4.สามารถประกอบการเกษตรไดตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ 
สวัสดิการกําหนด 
  5.ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  6.ไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเองหรือมีแตเพียงเล็กนอยไมพอแกการครองชีพ 
 7.ไมมีอาชีพอยางใดอยางหน่ึงในขณะนั้นพอแกการครองชีพ 

          (2) จัดสมาชิกนิคมสรางตนเองเพื่อใหเขาทําประโยชนในที่ดินแตละแปลงตาม
แผนผังที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนด ซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการมีอํานาจอนุญาตใหสมาชิกนิคมเขาทําประโยชนในท่ีดินของนิคมสรางตนเอง
ตามกําลังแหงครอบครัวของสมาชิกนิคมน้ัน แตไมเกินครอบครัวละ  50  ไร  และสมาชิก
นิคมจะตองใชท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนเฉพาะเพื่อทําการเกษตรตาม
ระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ถาจะทําการอยางอื่นดวยจะตอง
ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 (3) สงเสริมการเกษตรและกิจกรรมอื่น เพ่ือพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจของ
นิคมสรางตนเอง 

 เม่ือคณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกผูใดเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแลว 
ใหผูปกครองนิคมแสดงเขตที่ดินท่ีจัดแบงใหแกผูน้ันไวในแผนผังท่ีดินของนิคมสราง
ตนเอง และใหปดประกาศไว ณ ท่ีทําการนิคมสรางตนเอง พรอมกับทําหนังสือแจงใหไป
รับมอบที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ซ่ึงตองไมนอยกวา 30 วัน ผูซ่ึงไดรับหนังสือแจง
จะตองไปแสดงตนตอผูปกครองนิคมภายในเวลาท่ีกําหนดในหนังสือแจง เม่ือผูปกครอง
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 สมาชิกนิคมสรางตนเองซ่ึงไดรับมอบท่ีดินแลว ตองจัดทําท่ีดินใหเกิดประโยชน
ใหแลวเสร็จภายใน 5 ปนับแตวันท่ีอพยพครอบครัวเขาอยูประจําในที่ดินโดยมีเง่ือนไขวา 
ภายในปแรกตองทําประโยชนใหไดอยางนอย 1 ใน 10 สวนของที่ดินท่ีไดรับมอบ ถาทํา
ประโยชนไมไดตามสวนของเน้ือท่ีดินดังกลาว ใหสมาชิกนิคมสรางตนเองนั้นขาดสิทธิเขา
ทําประโยชนในท่ีดินท่ีไดรับมอบ และถาภายใน 4 ปตอมายังทําประโยชนไมไดเต็มเน้ือท่ี 
ก็จะไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค.3)  เฉพาะสวนที่ดินที่ไดทําประโยชน
แลวเทาน้ัน เวนแตอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะผอนผันใหขยายระยะเวลาทํา
ประโยชนตอไปอีกไดคราวละ 1 ป แตตองไมเกิน 3 ป 

 เม่ือสมาชิกนิคมสรางตนเองไดทําประโยชนในที่ดินแลวเสร็จภายใน 5 ปนับแต          
วันอพยพครอบครัวเขาอยูประจําในท่ีดินหรือทําประโยชนแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผอนผันใหแลวแตกรณี และไดเปนสมาชิกนิคมมา
เปนเวลาเกินกวา 5 ป ท้ังไดชําระเงินชวยทุนที่รัฐบาลไดลงไปในการจัดนิคมในอัตราท่ี
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนด ซ่ึงไมเกินไรละ 200 บาท โดยผอนชําระเปน
รายป ปหน่ึงไมนอยกวารอยละสิบ และตองเริ่มตนชําระงวดแรกอยางชาในปท่ีหานับแต 
ปท่ีไดเขาเปนสมาชิกนิคม ถาปใดไมสามารถชําระไดโดยมีเหตุผลอันสมควร อธิบดีกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจะผอนผันใหชําระในปถัดไปก็ได และไดชําระหน้ีเกี่ยวกับ
กิจการของนิคมใหแกทางราชการเรียบรอยแลว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือ
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 กอนท่ีจะไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชน(น.ค.3) สมาชิกนิคมผูใดไปจาก
นิคมเกิน 6 เดือนโดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือผูซ่ึง
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมอบหมาย เปนอันขาดจากการเปนสมาชิกนิคมและ
หมดสิทธิในท่ีดินนั้น และจะเรียกรองคาทดแทนอยางใดมิได 

 สมาชิกของนิคมผูไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชน(น.ค.3) แลว เม่ือมี
ประกาศของผูวาราชการจังหวัดกําหนดทองท่ีและวันเร่ิมตนของการเดินสํารวจตาม
มาตรา 58 วรรคสองของประมวลกฎหมายที่ดิน ไดมานําพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึง
พนักงานเจาหนาท่ีมอบหมายทําการเดินสํารวจตามมาตรา 58 วรรคสามแลว พนักงาน
เจาหนาท่ีก็จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแลวแตกรณี 

 สมาชิกนิคมสรางตนเองที่ไดรับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนจะ
ทําการโอนที่ดินน้ันไปยังผูอื่นไมไดภายในกําหนดระยะเวลา 5 ปนับแตวันท่ีไดรับโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแลวแตกรณี เวนแตเปนการตกทอดทางมรดก 
ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511  ซ่ึง
บัญญัติวา 

          "ภายในหาปนับแตวันท่ีไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  ผู
ไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินจะโอนที่ดินน้ันไปยังผูอื่นไมได นอกจากการตกทอดโดยทาง
มรดก … 

 ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ท่ีดินน้ันไมอยูในความรับผิดแหงการ
บังคับคดี" 

 ในกรณีสมาชิกนิคมสรางตนเองตายกอนไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ        
ทําประโยชนสําหรับท่ีดินน้ัน คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรมและมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายไดบัญญัติไวเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแทน ในกรณีท่ี
ทายาทโดยธรรมเปนผูเยาว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะพิจารณาดําเนินการ
ตามควรแกกรณีเพ่ือประโยชนแกผูเยาวเกี่ยวกับท่ีดินนั้น 
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 ถาในกรณีสมาชิกนิคมสรางตนเองตายโดยไมมีทายาทโดยธรรม หรือมีแตไม
อาจคัดเลือกได  เพราะอาจไมมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด คณะกรรมการจะ
คัดเลือกผูอื่นซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแทน 
และผูน้ันตองใหความยินยอมเปนหนังสือยอมรับภาระเกี่ยวกับหน้ีสินของผูตายอัน
เกี่ยวกับกิจการของนิคมสรางตนเอง 

 (2) การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ 

 เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคมสหกรณแลว จะมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
ข้ึนคณะหน่ึง ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวา 2 คน แตไม
เกิน 8 คน ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติแตงตั้ง และระเบียบการประชุม
ของคณะกรรมการน้ัน อธิบดีกรมสหกรณท่ีดินเปนผูกําหนด คณะกรรมการที่ต้ังข้ึนมี
หนาท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ และดําเนินการใหมีการกอต้ัง
เปนสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 

 ผูซ่ึงจะเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณได ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
 1.มีสัญชาติไทย 
 2.มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสหกรณท่ีดิน 
กําหนด 
 3.สามารถประกอบอาชีพไดตามระเบียบที่อธิบดีกรมสหกรณท่ีดินกําหนด 
 4.ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 5.ไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตเพียงเล็กนอยไมพอแกการครองชีพ 
 6.มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 

 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณจะเขาทําประโยชนในที่ดินได
ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสหกรณท่ีดิน และรวมกันเขาเปนสหกรณจดทะเบียนมี
วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนดังกลาวตามกฎหมายวาดวยสหกรณแลว 
 อธิบดีกรมสหกรณท่ีดินจะดําเนินการทําแผนผังจัดแบงท่ีดิน และอนุญาตให
สมาชิกนิคมสหกรณเขาทําประโยชนในท่ีดินที่มอบหมายใหตามที่เห็นสมควร แตไมเกิน
ครอบครัวละ 50 ไร และแสดงเขตที่ดินที่จัดแบงใหแกสมาชิกนิคมสหกรณไวในแผนผัง



  LW 402 108 

 สมาชิกนิคมสหกรณเม่ือไดทําประโยชนในที่ดินแลวและไดเปนสมาชิกนิคมมา
เปนเวลาเกินกวา 5  ป ท้ังไดชําระเงินชวยทุนที่รัฐบาลไดลงไปในการจัดนิคมในอัตราท่ี
อธิบดีกรมสหกรณท่ีดินกําหนด ซ่ึงไมเกินไรละ 200 บาท โดยผอนชําระเปนรายป ปหน่ึง
ไมนอยกวารอยละสิบ และตองเร่ิมตนชําระงวดแรกอยางชาในปท่ีหานับแตปท่ีไดเขาเปน
สมาชิกนิคม ถาปใดไมสามารถชําระไดโดยมีเหตุผลอันสมควร อธิบดีกรมสหกรณท่ีดินจะ
ผอนผันใหชําระในปถัดไปก็ได และไดชําระหน้ีเกี่ยวกับกิจการของนิคมใหแกทางราชการ
เรียบรอยแลว อธิบดีกรมสหกรณท่ีดินหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมสหกรณท่ีดินมอบหมายก็จะ
ออก หนังสือแสดงการทําประโยชน (ก.ส.น.5) ใหแกผูน้ัน 

 สมาชิกของนิคมผูไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชน(ก.ส.น.5) แลว เม่ือผูวา      
ราชการจังหวัดไดประกาศกําหนดทองท่ีและวันเร่ิมตนของการเดินสํารวจรังวัดตามมาตรา 
58 วรรคสองของประมวลกฎหมายท่ีดิน  ไดมานําพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงพนักงาน
เจาหนาท่ีมอบหมายทําการเดินสํารวจตามมาตรา 58 วรรคสามแลว พนักงานเจาหนาท่ีก็
จะออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแตกรณี แตสมาชิกนิคมสหกรณ
จะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมายท่ีดินได
ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสหกรณท่ีตนเปนสมาชิกอยูกอน 

 สมาชิกนิคมสหกรณท่ีไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
แลวแตกรณี จะทําการโอนที่ดินน้ันไปยังผูอื่นไมไดภายในกําหนดระยะเวลา 5 ปนับแต
วันที่ไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน เวนแตเปนการตกทอดโดยทาง
มรดก หรือโอนไปยังสหกรณท่ีตนเปนสมาชิกอยู ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ซ่ึงไดบญัญัติวา 

 "ภายในหาปนับแตวันท่ีไดรับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใน
ท่ีดิน   ผูไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินจะโอนที่ดินน้ันไปยังผูอื่นไมได นอกจากการตกทอด
โดยทางมรดก หรือโอนไปยังสหกรณท่ีตนเปนสมาชิกอยูแลวแตกรณี 
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 ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ท่ีดินน้ันไมอยูในความรับผิดแหงการ
บังคับคดี" 

ประเภทที่สอง 

 ผูซ่ึงไดปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี คือ บุคคลผูครอบครองและทําประโยชนใน
ท่ีดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ  โดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ 
และมิไดแจงการครอบครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน พ.ศ.2497 หรือผูซ่ึงรอคําส่ังผอนผันการแจงการครอบครองจากผูวาราชการจังหวัด
ตามมาตรา 27 ทวิ (ผูซ่ึงตกคางการแจงการครอบครองตามมาตรา 5 ) ไดมาแจงการ
ครอบครองตอเจาพนักงานท่ีดิน ณ ท่ีดินน้ันต้ังอยูภายในเวลา 30 วันนับแตวันท่ีปด
ประกาศของผูวาราชการจังหวัดในการกําหนดทองท่ีและวันเริ่มตนของการสํารวจเพื่อ
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามมาตรา 58 วรรคสอง ในกรณีท่ี  
ไมไดมาแจงการครอบครองภายในกําหนดเวลา 30 วันดังกลาว แตไดมานําหรือสง
ตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาท่ีทําการสํารวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจาหนาท่ี
ประกาศกําหนด ถือวาเปนผูซ่ึงไดปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี 

 เม่ือประมวลกฎหมายท่ีดินเร่ิมใชบังคับ ทางราชการตองการที่จะทราบวามีผูซ่ึง
ครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินของรัฐอยูกอนวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2497 และยังไมมี
หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์มีจํานวนมากนอยเพียงใด (ไมมีโฉนดแผนที่ หรือไมมีโฉนด
ตราจอง หรือไมมีตราจองท่ีตราวา "ไดทําประโยชนแลว") เพื่อท่ีจะไดทําการออกหนังสือ
สําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ใหแกบุคคลเหลาน้ัน  จึงไดบัญญัติใหบุคคลดังกลาวไปแจงการ
ครอบครองท่ีดินของตนตอนายอําเภอทองท่ีภายใน 180 วันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติให
ใชประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับตามมาตรา 5 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497 เม่ือบุคคลดังกลาวไดไปแจงการครอบครองที่ดินแลว 
บุคคลน้ันก็จะไดหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เพื่อเปนหลักฐานในการท่ี
จะนําไปขอออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในโอกาสตอไป สวนผูท่ีไมไดมาแจงการ
ครอบครองที่ดินของตนภายในระยะเวลา 180 วันดังกลาว มาตรา 5 วรรคสองถือวา
บุคคลน้ันเจตนาสละสิทธิครอบครองท่ีดิน ทําใหท่ีดินน้ันกลับคืนมาเปนของรัฐ ซ่ึงรัฐมี
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 มาตรา 27 ทวิ บัญญัติวา "ในกรณีท่ีผูครอบครองและทําประโยชนในท่ีดิน หรือ
ผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินตอเน่ืองจากบุคคลดังกลาว ไดยื่นคํารองขอ
ผอนผันการแจงการครอบครองตามพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ.2497 กอนวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใชบังคับ และผูวาราชการจังหวัดยัง
ไมไดมีคําส่ัง ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการใหเสร็จส้ินโดยไมชักชา แตท้ังน้ีไมตัด
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 ดังไดกลาวแลววา เ ม่ือประมวลกฎหมายที่ ดินใชบังคับ ไดบัญญัติใหผู
ครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินอยูกอนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ โดยท่ีไม
มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ ใหมาแจงการครอบครองท่ีดินภายใน 180 วันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ใชบังคับ แตปรากฏวายังมีราษฎร
เปนจํานวนมากละเลย ไมไดมาแจงการครอบครองภายในกําหนดเวลาดังกลาว อาจจะ
เปนเพราะไมทราบ หรือไมสนใจที่จะมาแจงหรืออาจจะมาแจงไมทัน เพราะระยะเวลาที่ให
มาแจงการครอบครองน้ันมีระยะเวลาส้ัน แตยังคงไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน
น้ันอยู ทางราชการมีความเห็นใจที่ไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินมาเปน
เวลานาน จึงเปดโอกาสใหบุคคลดังกลาว ถาประสงคจะไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนจะตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายไดกําหนดไว คือ ปฏิบัติตามมาตรา 
27 ตรี ถาท่ีดินนั้นอยูในเขตสํารวจเพื่อออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
ตามมาตรา 58 หรือยื่นคํารองขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเปน
การเฉพาะรายตามมาตรา 59 ทวิ ถาเปนบุคคลท่ีอยูในหลักเกณฑท่ีทางราชการสามารถ
จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเฉพาะรายใหได 

 สรุปไดวา บุคคลซึ่งมีสิทธิท่ีจะปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรีได คือ 

 1.ผูท่ีไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน
ใชบังคับ โดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ และมิไดแจงการครอบครองตามมาตรา 5 
แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 

 2.ผูซ่ึงรอคําส่ังผอนผันแจงการครอบครองจากผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา 27 
ทวิ แตตองปรากฏวา ไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินน้ันติดตอมาจนถึงวันทําการ
สํารวจรังวัดหรือพิสูจนสอบสวนเพ่ือออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
ดังกลาว 
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 3.ผูท่ีไมไดรับอนุญาตใหผอนผันแจงการครอบครองจากผูวาราชการจังหวัด ใน
กรณีตามมาตรา 27 ทวิ (3)  

 4.ผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองมาจากบุคคลตาม 1, 2 
หรือ 3 

 บุคคลท้ัง 4 ประเภทดังกลาวน้ี ถาประสงคจะไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน จะตองปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี 

 มาตรา 27 ตรี  "เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดประกาศกําหนดทองท่ีและวันเร่ิมตน
ของการสํารวจตามมาตรา 58 วรรคสอง ผูครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินอยูกอน
วันท่ีประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ โดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินและมิไดแจง
การครอบครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
หรือผูซ่ึงรอคําส่ังผอนผันจากผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา 27 ทวิ แตไดครอบครองและ
ทําประโยชนในท่ีดินน้ันติดตอมาจนถึงวันทําการสํารวจรังวัดหรือพิสูจนสอบสวน ถา
ประสงคจะไดสิทธิในท่ีดินน้ัน ใหแจงการครอบครองที่ดินตอเจาพนักงานท่ีดิน ณ ท่ีดินน้ัน
ต้ังอยูภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันปดประกาศ ถามิไดแจงการครอบครอง
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว แตไดมานําหรือสงตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาท่ีทําการ
สํารวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงาน เจาหนาท่ีประกาศกําหนด ใหถือวายังประสงคจะ
ไดสิทธิในท่ีดินนั้น 

 เพื่อประโยชนแหงมาตราน้ี ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามวรรคหน่ึง 
ใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินตอเนื่องมาจากบุคคล       
ดังกลาวดวย" 

 การท่ีจะดําเนินการตามมาตรา  27 ตรีไดน้ัน จะตองมีประกาศของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษากําหนดจังหวัดและปท่ีจะมีการ
สํารวจรังวัดทําแผนท่ีหรือพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนเพื่อออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนตามมาตรา 58 วรรคหน่ึงกอน ตอจากน้ันผูวาราชการจังหวัด
ทองท่ีท่ีอยูในประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยก็จะประกาศกําหนดทองท่ี
                                                           

(3) สมจิตร ทองประดับ , "คําอธิบายประมวลกฎหมายที่ดิน" , พ.ศ.2517, หนา 88 
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            1.ถาบุคคลดังกลาวไดมาแจงการครอบครองที่ดินตอเจาพนักงานท่ีดิน ณ ท่ีดิน
น้ันต้ังอยูภายในกําหนดเวลา 30 วันนับแตวันปดประกาศของผูวาราชการจังหวัด ก็ถือวา
เปน "ผูซ่ึงไดปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี" แลว [บุคคลตามมาตรา 58 ทวิวรรคสอง (2)]   
และไดมานําหรือสงตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาท่ีหรือผู ซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ี
มอบหมายทําการเดินสํารวจรังวัดตามที่มาตรา 58 วรรคสามไดบัญญัติไว ก็จะไดรับ
โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแลวแตกรณี 

 2.ถาบุคคลดังกลาวไมไดมาแจงการครอบครองท่ีดินตอเจาพนักงานท่ีดิน ณ 
ท่ีดินนั้นต้ังอยูภายในกําหนดเวลา 30 วันนับแตวันปดประกาศของผูวาราชการจังหวัด แต
ไดมานําหรือสงตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีมอบหมายทํา
การเดินสํารวจรังวัด ก็จะไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแลวแตกรณี 
เพราะถือวาเปน  "ผูซ่ึงไดปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี" และไดปฏิบัติตามมาตรา 58 วรรค
สามแลว 

 3.ถาบุคคลดังกลาวไดมาแจงการครอบครองท่ีดินตอเจาพนักงานท่ีดิน ณ ท่ีดินน้ัน     
ต้ังอยูภายในกําหนดเวลา 30 วันนับแตวันปดประกาศของผูวาราชการจังหวัด แตไมไดมา
นําหรือสงตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีมอบหมายทําการ
เดินสํารวจรังวัด ก็จะไมไดรับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ถึงแมจะถือ
วาเปน  "ผูซ่ึงไดปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี" แลวก็ตาม แตบุคคลดังกลาวยังไมไดปฏิบัติ
ตามที่มาตรา 58 วรรคสามไดบัญญัติไว 

 4.ถาบุคคลดังกลาวไมไดมาแจงการครอบครองท่ีดินตอเจาพนักงานท่ีดิน ณ 
ท่ีดินน้ันต้ังอยูภายในกําหนดเวลา 30 วันนับแตวันปดประกาศของผูวาราชการจังหวัด 
และเมื่อถึงวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีออกทําการเดินสํารวจรังวัด ก็ไมไดมานําหรือสง
ตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาท่ีทําการเดินสํารวจรังวัดตามมาตรา 27 ตรีและมาตรา 58 
วรรคสาม ถือวาเปน "ผูซ่ึงมิไดปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี" เม่ือเปนผูไมสนใจที่จะขอ
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน กฎหมายก็ตัดสิทธิบุคคลประเภทน้ี
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          การแจงการครอบครองที่ดินตอเจาพนักงานท่ีดินตามมาตรา 27 ตรีน้ี ผูท่ีแจงการ   
ครอบครองจะไมไดรับหลักฐานการแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) แตจะไดรับ "ใบรับ
แจงการครอบครองตามมาตรา 27 ตรี" จากทางราชการ 

 การที่ทางราชการจะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแลวแต
กรณีใหแกบุคคลผูซ่ึงไดปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรีน้ัน จะออกใหไดไมเกิน 50 ไร ถาเกิน 
50 ไรจะตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดเปนการเฉพาะรายตามมาตรา 58 ทวิ
วรรคส่ี ซ่ึงบัญญัติวา "สําหรับบุคคลตามวรรคสอง (2) และ…ใหออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนแลวแตกรณีไดไมเกิน 50 ไร ถาเกิน 50 ไรจะตองไดรับ
อนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดเปนการเฉพาะราย ท้ังน้ี ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด"                                           
 การท่ีผูวาราชการจังหวัดจะอนุมัติใหออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนใหแกผูใดเกินกวา 50 ไรไดน้ัน จะตองพิจารณาตามระเบียบของคณะกรรมการ
จัดท่ีดินแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2532) ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังน้ี 

  1.ผูวาราชการจังหวัดจะอนุมัติใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนรายใดเกินหาสิบไรได ตอเม่ือผูวาราชการจังหวัดหรือผูท่ีผูวาราชการจังหวัด
มอบหมายไดตรวจสอบการทําประโยชนแลว ปรากฏวา 

(1) ผูครอบครองไดทําประโยชน  หรืออํานวยการทําประโยชนในท่ีดินนั้น 

ดวยตนเอง และ 

 (2) สภาพการทําประโยชนในที่ดินน้ันเปนหลักฐานม่ันคง  และมีผลผลิตอัน
เปนประโยชนในทางเศรษฐกิจ 

 2.ในกรณีท่ีปรากฏวาเน้ือท่ีท่ีทําประโยชนตองดวยหลักเกณฑตามขอ 1 เกินหา
สิบไร ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเทาจํานวน
เน้ือท่ีท่ีผูวาราชการจังหวัดส่ังอนุมัติ 
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 ในกรณีท่ีปรากฏวาเน้ือท่ีท่ีทําประโยชนตองดวยหลักเกณฑตามขอ 1 ไมเกินหา
สิบไร ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังไมอนุมัติ ในกรณีเชนน้ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหเทาจํานวนเนื้อท่ีท่ีไดทําประโยชนแลวตาม
กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2497)(4) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 แตตองไมเกินหาสิบไร  

ประเภทที่สาม 

 ผูครอบครองที่ดินของรัฐโดยพลการภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน
ใชบังคับ  คือ ผู ซ่ึงครอบครองที่ดินและทําประโยชนในท่ีดินภายหลังวันที่ประมวล
กฎหมายน้ีใชบังคับ และไมมีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หรือไมมีหลักฐานวาเปนผูมีสิทธิตาม
กฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ 

 เม่ือประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับแลว ราษฎรจะเขาไปครอบครองท่ีดินของรัฐ
ไดตอเม่ือไดขออนุญาตเขาจับจองที่ดินตอทางราชการ หรือรัฐจัดท่ีดินผืนใหญใหแก
ราษฎร ถาราษฎรเขาไปครอบครองที่ดินของรัฐโดยไมไดรับอนุญาต จะมีความผิดตาม
มาตรา 108 และมาตรา 108 ทวิแหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 แตก็ยังมีราษฎร
เปนจํานวนมากท่ีไดเขาไปครอบครองที่ดินของรัฐโดยไมไดรับอนุญาต หรือท่ีเรียกวาเขา
ไปครอบครองโดยพลการ อาจจะเปนเพราะความยากจน หรืออาจจะไมทราบวามี
กฎหมายไดบัญญัติหามไว  ดังน้ันกฎหมายท่ีดินจึงอนุญาตใหบุคคลประเภทน้ีมีสิทธิ
ไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน เม่ือไดปฏิบัติตามที่กฎหมายท่ีดินได
บัญญัติไว เน่ืองจากบุคคลประเภทนี้เปนผูครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไมชอบดวย
กฎหมาย ดังน้ัน การที่จะไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน กฎหมาย
ท่ีดินจึงไดวางหลักเกณฑไวเขมงวดกวาบุคคลประเภทอื่นๆ 

 การท่ีบุคคลประเภทน้ี จะมีสิทธิไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนจากทางราชการไดน้ัน จะตองมีประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดจังหวัดและปท่ีจะมีการสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือพิสูจน

                                                           

(4) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2497) ไดถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) 
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 การท่ีผูวาราชการจังหวัดจะอนุมัติใหออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนใหแกผูใดเกินกวา 50 ไรไดน้ัน จะตองพิจารณาตามระเบียบของคณะกรรมการ      
จัดท่ีดินแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2532) ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังน้ี 

 1.ผูวาราชการจังหวัดจะอนุมัติใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนรายใดเกินหาสิบไร ตอเม่ือผูวาราชการจังหวัดหรือผูท่ีผูวาราชการจังหวัด
มอบหมายไดตรวจสอบการทําประโยชนแลว ปรากฏวา 

 (1) ผูครอบครองไดทําประโยชนหรืออํานวยการทําประโยชนในท่ีดินน้ันดวย
ตนเอง และ 

 (2)  สภาพการทําประโยชนในท่ีดินน้ันเปนหลักฐานม่ันคง และมีผลผลิตอัน
เปนประโยชนในทางเศรษฐกิจ 
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 2.ในกรณีท่ีปรากฏวาเน้ือท่ีท่ีทําประโยชนตองดวยหลักเกณฑตามขอ 1 เกินหา
สิบไร  ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเทา
จํานวนเนื้อท่ีท่ีผูวาราชการจังหวัดส่ังอนุมัติ 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาเน้ือท่ีท่ีทําประโยชนตองดวยหลักเกณฑตามขอ 1 ไมเกินหา
สิบไร  ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังไมอนุมัติ ในกรณีเชนน้ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหเทาจํานวนเนื้อท่ีท่ีไดทําประโยชนแลวตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 แตตองไมเกินหาสิบไร 

 ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินของรัฐโดยพลการภายหลังวันท่ีประมวล
กฎหมายท่ีดินใชบังคับ จะไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนก็ตอเม่ือได
มีประกาศของทางราชการท่ีจะใหมีการเดินสํารวจรังวัดทําแผนท่ีเพ่ือท่ีจะออกโฉนดท่ีดิน  
หรือเดินพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนเพื่อท่ีจะออกหนังสือรับรองการทําประโยชนตาม
มาตรา 58 วรรคหน่ึงและวรรคสอง และบุคคลดังกลาวไดมานําหรือสงตัวแทนมานํา
พนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีมอบหมายทําการเดินสํารวจรังวัดตาม
มาตรา 58 วรรคสามแลว ถาไมไดมานําหรือสงตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึง
พนักงานเจาหนาท่ีมอบหมายทําการเดินสํารวจรังวัดตามมาตรา 58 วรรคสาม ก็จะไมได
รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และจะไมมีโอกาสไดรับโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนอีกเลย 

 เน่ืองจากบุคคลผูซ่ึงครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินของรัฐภายหลังวันท่ี
ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับโดยท่ีไมมีหลักฐานใดๆจากทางราชการ ตามกฎหมายถือ
วาเปนผูท่ีครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไมชอบดวยกฎหมาย ถึงแมวารัฐจะชวยใหบุคคล
ดังกลาวน้ีไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไวเปนหลักฐานสําหรับท่ีดิน
และจะตองถูกจํากัดเน้ือท่ีในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตาม
มาตรา 58 ทวิวรรคสี่แลว ประมวลกฎหมายที่ดินยังไดบัญญัติในเร่ืองการหามโอนโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีไดรับมาน้ันอีกดวย ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 58 
ทวิวรรคหาและวรรคหก ซ่ึงบัญญัติวา "ภายในสิบปนับแตวันท่ีไดรับโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนตามวรรคหน่ึง หามมิใหบุคคลตามวรรคสอง (3) ผูไดมาซ่ึง
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 ภายในกําหนดระยะเวลาหามโอนตามวรรคหา ท่ีดินน้ันไมอยูในขายแหงการ
บังคับคดี" 

 จุดประสงคในการท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินไดบัญญัติหามโอนที่ดินไว ก็เพราะ
ทางราชการไมตองการใหบุคคลดังกลาวน้ีโอนท่ีดินน้ันไปใหแกผูอื่นในทันทีท่ีไดรับโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน เพราะถาอนุญาตใหโอนกันได บุคคลเหลาน้ี
อาจจะไปทําการบุกรุกท่ีดินของรัฐตอไปอีก ซ่ึงจะเปนปญหาท่ีไมมีท่ีส้ินสุด 

 กอนการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือแจกโฉนดที่ดิน ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานที่ดินแลวแตกรณี ประกาศการออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนหรือแจกโฉนดที่ดินใหทราบมีกําหนด 30 วัน ประกาศน้ันใหปดไวในท่ีเปดเผย 
ณ สํานักงานท่ีดินทองท่ี สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอหรือท่ีวาการกิ่งอําเภอทองท่ี  
ท่ีทําการแขวงหรือที่ทําการกํานันทองท่ี และในบริเวณที่ดินน้ันแหงละหน่ึงฉบับ ในเขต
เทศบาลใหปดไว ณ สํานักงานเทศบาลอีกหน่ึงฉบับ 
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ตัวอยาง 

การประกาศการออกโฉนดที่ดินสําหรับท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองการทําประโยชนซึ่งใชระวางรูปถาย                
ทางอากาศตามมาตรา 58 ตรี และการประกาศการออกโฉนดที่ดินท้ังตําบลตามมาตรา 58 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง กําหนดทองท่ีและวันท่ีเร่ิมดําเนินการออกโฉนดที่ดินสําหรับท่ีดิน 
ท่ีมีหนังสือรับรองการทําประโยชนซึ่งใชระวางรูปถายทางอากาศ 

(น.ส.3 ก) ปงบประมาณ พ.ศ.2540 

-------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 58 ตรี วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2528 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรใหมีการออกโฉนดที่ดิน สําหรับท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองการทําประโยชนซึ่งใช
ระวางรูปถายทางอากาศ (น.ส.3 ก) ปงบประมาณ พ.ศ.2540 ในทองท่ีจังหวัดตางๆ ดังนี้ 

 1.จังหวัดขอนแกน 

 2.จังหวัดชัยภูมิ 

 3.จังหวัดเพชรบูรณ 

 4.จังหวัดกําแพงเพชร 

 5.จังหวัดพิจิตร 

 6.จังหวัดสุพรรณบุรี 

 7.จังหวัดพิษณุโลก 

 8.จังหวัดอุตรดิตถ 

 9.จังหวัดมหาสารคาม 

 ท้ังนี้ ใหเร่ิมดําเนินการตั้งแตวันท่ี 18 พฤศจกิายน 2539 เปนตนไป 

                                                                          ประกาศ ณ วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2539 

                                                                                        อนุสรณ วงศวรรณ 

                                                                          รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                              รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง กําหนดจังหวดัท่ีจะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน 

-------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 58 วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ   
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนด
จังหวัดท่ีจะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปงบประมาณ พ.ศ.2540 ดังน้ี 

 1.จังหวัดกาฬสินธุ 

 2.จังหวัดมหาสารคาม 

 3.จังหวัดรอยเอ็ด 

 4.จังหวัดขอนแกน 

 5.จังหวัดชัยภูมิ 

 6.จังหวัดนครพนม 

 7.จังหวัดสกลนคร 

 8.จังหวัดเพชรบูรณ 

 9.จังหวัดกําแพงเพชร 

 10.จังหวัดพิจิตร 

 11.จังหวัดพิษณุโลก 

 12.จังหวัดสุโขทัย 

 13.จังหวัดอุตรดิตถ 

 14.จังหวัดเลย 

 15.จังหวัดสุพรรณบุรี 

 16.จังหวัดตรัง 

 17.จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  ทั้งน้ี เขตทองที่ดังกลาวไมรวมทองที่ที่ทางราชการไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร 

                                                                                   ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2539 

                                                                                               อนุสรณ วงศวรรณ 

                                                                                   รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                                       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
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2.การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการเฉพาะราย 

 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ไดบัญญัติถึงหลักเกณฑและวิธีการออกโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการเฉพาะรายไวในมาตรา 59 และมาตรา 
59 ทวิ การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการเฉพาะรายเปน
กรณีท่ีผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน (เจาของท่ีดิน) ไดมายื่นคําขอตอพนักงาน
เจาหนาท่ีขอใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกตนเปนการ
เฉพาะราย โดยผูท่ียื่นคําขอจะตองเสียคาใชจายตางๆ เชน คาพาหนะเดินทางของ
พนักงานเจาหนาท่ี คาเบี้ยเลี้ยง เปนตน 

 ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พอจะแยกพิจารณาไดดังน้ี 

 (1) การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการเฉพาะ
รายตามมาตรา 59 

 มาตรา 59 "ในกรณีท่ีผูมีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนเปนการเฉพาะราย ไมวาจะไดมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 
58  แลวหรือไมก็ตาม เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาเห็นสมควร ใหดําเนินการออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแลวแตกรณีได ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีประมวลกฎหมายน้ีกําหนด 

 เ พ่ือประโยชนแหงมาตราน้ี   ผู มี สิทธิครอบครองท่ีดินตามวรรคหน่ึงให
หมายความรวมถึง ผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินตอเน่ืองมาจากผูซ่ึงมี
หลักฐานการแจงการครอบครองดวย" 

           พิจารณาตามมาตรา 59 แลว จะเห็นวา ผูท่ีมีสิทธิจะมาขอออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการเฉพาะรายไดน้ัน จะตองเปนผูท่ีมีสิทธิครอบครอง
ท่ีดินน้ันตามประมวลกฎหมายที่ดิน กลาวคือ จะตองเปนผูท่ีมีเอกสารสิทธิอยางใดอยาง
หน่ึงที่ทางราชการออกให เชน เปนผูท่ีมีหลักฐานการแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1)    
มีใบจอง  ใบเหยียบย่ํา หนังสือรับรองการทําประโยชน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา 
"ไดทําประโยชนแลว" หรือเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ 
เปนตน 
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 บุคคลที่มีสิทธิครอบครองท่ีดินตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจจะมายื่นคํารองขอ
ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไดเปนการเฉพาะราย เพราะเหตุวา 

 1.บริเวณท่ีดินท่ีตนเองไดครอบครองและทําประโยชนอยูน้ัน ยังไมไดมีการ
ประกาศของทางราชการที่จะใหมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
ท้ังตําบลตามมาตรา 58 ของประมวลกฎหมายที่ดิน แตตนเองมีความประสงคจะขอออก
โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือ 

 2.บริเวณท่ีดินท่ีตนเองไดครอบครองและทําประโยชนอยูน้ัน ไดมีการประกาศ
ของทางราชการที่จะใหมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท้ังตําบล
ตามมาตรา 58 ของประมวลกฎหมายที่ดินแลว แตในขณะที่พนักงานเจาหนาท่ีทําการ
เดินสํารวจรังวัด ผูมีสิทธิครอบครองไมไดมานําหรือสงตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาท่ี
หรือผูซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีมอบหมายทําการสํารวจรังวัดตามมาตรา 58 วรรคสาม จึงทํา
ใหไมได รับโฉนดที่ ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน แตเน่ืองจากเปนผู ซ่ึง
ครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินของรัฐโดยชอบดวยกฎหมาย ดังน้ัน บุคคลดังกลาว
จึงสามารถมายื่นคํารองขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตอทาง
ราชการเปนการเฉพาะรายในภายหลังได 

 ในการยื่นคํารองขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการ     
เฉพาะรายนั้น ผูมีสิทธิครอบครองท่ีดินจะตองยื่นหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินของตน เชน 
หลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน ใบจอง ใบเหยียบย่ํา เปนตน ตอพนักงานเจาหนาท่ี
ดวย เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาเห็นสมควรแลว ก็จะดําเนินการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนใหแลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประมวล
กฎหมายท่ีดินกําหนด 

 ผูท่ีมีสิทธิมายื่นคํารองขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเปน
การเฉพาะรายตามมาตรา 59 ไดน้ัน กฎหมายท่ีดินยังบัญญัติใหสิทธิแกผูครอบครองและ             
ทําประโยชนในท่ีดินตอเนื่องมาจากผูท่ีมีหลักฐานการแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1)   
อีกดวย ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 59 วรรคสอง 
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 ถาหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ ดินเดิมมีรายการภาระผูกพัน  หรือมีรายการ
เปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิในท่ีดินในระหวางดําเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน  ใหยกรายการดังกลาวมาจดแจงไวในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนดวย 

 (2) การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการเฉพาะ
รายตามมาตรา 59 ทวิ 

 มาตรา 59 ทวิ "ผูซ่ึงครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันท่ีประมวล
กฎหมายน้ีใชบังคับ โดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน และมิไดแจงการ
ครอบครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 แต
ไมรวมถึงผูซ่ึงมิไดปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี ถามีความจําเปนจะขอออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการเฉพาะราย เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา
เห็นสมควรใหดําเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนแลวแตกรณี
ไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีประมวลกฎหมายนี้กําหนด แตตองไมเกินหาสิบไร ถาเกิน
หาสิบไรจะตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

 เพื่อประโยชนแหงมาตราน้ี ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามวรรคหน่ึง     
ใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินตอเนื่องมาจากบุคคล          
ดังกลาวดวย" 

 บุคคลท่ีจะมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการ
เฉพาะรายตามมาตรา 59 ทวิน้ัน คือ ผูซ่ึงครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินอยูกอน
วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ โดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และมิได
แจงการครอบครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ.2497 (ผูซ่ึงตกคางแจงการครอบครองตามมาตรา 5) หรืออาจจะเรียกวา เปนผู
ครอบครองท่ีดินของรัฐโดยพลการกอนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ และยังให
หมายความรวมถึงผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองมาจากบุคคล
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 ผูซ่ึงมิไดปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี หมายความวา ในตอนที่มีการประกาศเร่ิมตน      
ของการเดินสํารวจรังวัดของผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา 58 วรรคสอง ผูซ่ึงครอบครอง
และทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันท่ีประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ โดยไมมีหนังสือ
สําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน และมิไดแจงการครอบครองตามมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ถาประสงคจะไดโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน  จะตองไปแจงการครอบครองที่ดินตอเจาพนักงานท่ีดิน
ภายในกําหนดเวลา  30 วันตามมาตรา 27 ตรีนับแตวันปดประกาศของผูวาราชการ
จังหวัดตามมาตรา 58 วรรคสอง แตปรากฏวาบุคคลดังกลาวไมไดมาแจงการครอบครอง
ภายในเวลาท่ีกําหนด และเมื่อถึงวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีทําการเดินสํารวจรังวัด บุคคล
ดังกลาวก็ไมไดมานําหรือสงตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาท่ีทําการเดินสํารวจรังวัดท่ีดิน 
กฎหมายท่ีดินถือวา เปนผูซ่ึงมิไดปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี เม่ือผูน้ันไมสนใจท่ีจะไดโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ก็ไมควรใหสิทธิแกบุคคลนั้นอีกตอไป เปนการ
ตัดสิทธิหมดโอกาสเลยทีเดียว แตถาบุคคลดังกลาวไดมาแจงการครอบครองภายใน
ระยะเวลา 30 วันนับแตวันปดประกาศของผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา 58 วรรคสอง 
แตไมไดมานําหรือสงตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาท่ีทําการเดินสํารวจรังวัดตามมาตรา 
58 วรรคสาม จึงไมไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนโดยการออกท้ัง
ตําบล แตก็ยังมีสิทธิท่ีจะมายื่นคํารองขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนเปนการเฉพาะรายตามมาตรา 59 ทวิได เพราะถือวาเปนผูซ่ึงไดปฏิบัติตาม
มาตรา 27 ตรีแลว 

 ถาเปนกรณีท่ีมีการประกาศของทางราชการที่จะใหมีการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนท้ังตําบลตามมาตรา 58 วรรคหน่ึงและวรรคสองครอบคลุม
ท่ีดินของผูซ่ึงครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินของรัฐโดยพลการกอนวันท่ีประมวล
กฎหมายท่ีดินใชบังคับและผูน้ันไมไดมาแจงการครอบครองภายในระยะเวลา 30 วัน   
นับแตวันท่ีมีประกาศของผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา 58 วรรคสองตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 27 ตรี แตมีความประสงคท่ีจะรอนําพนักงานเจาหนาท่ีทําการเดินสํารวจรังวัด  
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 ผูซ่ึงครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินของรัฐโดยพลการกอนวันท่ีประมวล
กฎหมายที่ดินใชบังคับ อาจจะมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
เปนการเฉพาะรายตามมาตรา 59 ทวิไดอีกกรณีหน่ึง คือ กรณีท่ีทางราชการยังไมไดมี
การประกาศที่จะใหมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท้ังตําบลตาม
มาตรา 58 ซ่ึงกรณีน้ีจะถือวาผูซ่ึงครอบครองและทําประโยชนในที่ดินของรัฐโดยพลการ
กอนวันที่ประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ เปนผูซ่ึงมิไดปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรีไมได 

 การที่จะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการเฉพาะ
รายตามมาตรา 59 ทวิไดน้ันจะตองมีความจําเปน ซ่ึงระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดิน
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2532) ไดวางหลักเกณฑการพิจารณาไวดังน้ี 

 1.ท่ีดินนั้นถูกเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

 2.ผูครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินจะโอนที่ดินน้ันใหแกทบวงการเมือง   
องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจท่ี
จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ 

 3.มีความจําเปนอยางอื่นโดยไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด 

 การท่ีจะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกบุคคลตาม       
มาตรา 59 ทวิน้ัน จะออกใหไดไมเกิน 50 ไร ถาเกิน 50 ไร จะตองไดรับอนุมัติจากผูวา
ราชการจังหวัดเปนการเฉพาะราย 

 การที่ผูวาราชการจังหวัดจะอนุมัติใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ             
ทําประโยชนใหแกผูใดเกินกวา 50 ไรไดน้ัน จะตองพิจารณาตามระเบียบของ
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2532) ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังน้ี 

                                                           

(5) คณะนิติกร กรมท่ีดิน, "ปญหา 108 กฎหมายท่ีดิน",  พ.ศ.2531,หนา 68 
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 1.ผูวาราชการจังหวัดจะอนุมัติใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนรายใดเกินหาสิบไรได ตอเม่ือผูวาราชการจังหวัดหรือผูท่ีผูวาราชการจังหวัด
มอบหมายไดตรวจสอบการทําประโยชนแลว ปรากฏวา 

 (1) ผูครอบครองไดทําประโยชน หรืออํานวยการทําประโยชนในท่ีดินน้ันดวย
ตนเอง และ 
 (2) สภาพการทําประโยชนในท่ีดินน้ันเปนหลักฐานม่ันคง  และมีผลผลิตอัน
เปนประโยชนในทางเศรษฐกิจ 

            2.ในกรณีท่ีปรากฏวาเน้ือท่ีท่ีทําประโยชนตองดวยหลักเกณฑตามขอ 1 เกินหา
สิบไร ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเทาจํานวน
เนื้อท่ีท่ีผูวาราชการจังหวัดส่ังอนุมัติ 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาเน้ือท่ีท่ีทําประโยชนตองดวยหลักเกณฑตามขอ 1 ไมเกินหา
สิบไรใหผูวาราชการจังหวัดส่ังไมอนุมัติ ในกรณีเชนน้ีใหพนักงานเจาหนาท่ีออกโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหเทาจํานวนเนื้อท่ีท่ีไดทําประโยชนแลวตาม
กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 แตตองไมเกินหาสิบไร 

 การท่ีจะออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการเฉพาะราย         
ตามมาตรา 59 และมาตรา 59 ทวิน้ัน จะตองพิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

 1.ท่ีดินที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตองเปนท่ีดินท่ีผูมี
สิทธิในที่ดินไดครอบครองและทําประโยชนแลว และเปนท่ีดินท่ีสามารถออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไดตามกฎหมาย แตหามมิใหออกโฉนดท่ีดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับท่ีดินดังตอไปน้ี 

 (1) ท่ีดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน  เชน  ทางน้ํา  ทางหลวง  ทะเลสาบ  
ท่ีชายตลิ่ง 

 (2) ท่ีเขา  ท่ีภูเขา  และพ้ืนที่ท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงหามตามมาตรา 9 (2) 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน แตไมรวมถึงท่ีดินซ่ึงผูครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมายตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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 (3) ท่ีเกาะ แตไมรวมถึงท่ีดินของผูซ่ึงมีหลักฐานแจงการครอบครองท่ีดิน     
มีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หนังสือรับรองการทําประโยชน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา 
"ไดทําประโยชนแลว" หรือเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ 
หรือท่ีดินท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติไดอนุมัติใหจัดแกประชาชน หรือท่ีดินซ่ึงไดมี
การจัดหาผลประโยชนตามมาตรา 10 และมาตรา 11 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน โดย
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติไดอนุมัติแลว 

 (4) ท่ีสงวนหวงหามตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 มาตรา 20 (3) และ (4) แหงประมวลกฎหมายที่ดินซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2526 
หรือกฎหมายอ่ืน 

 (5) ท่ีดินท่ีคณะรัฐมนตรีสงวนไวเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะอยางอื่น 

 2.กอนแจกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ใหพนักงานเจาหนาท่ี
ประกาศการแจกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหทราบมีกําหนดสามสิบ
วัน ประกาศน้ันใหปดไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานท่ีดินทองท่ี สํานักงานเขตหรือท่ีวาการ
อําเภอหรือท่ีวาการกิ่งอําเภอทองท่ี ท่ีทําการแขวงหรือท่ีทําการกํานันทองท่ี และใน
บริเวณท่ีดินน้ันแหงละหนึ่งฉบับ  ในเขตเทศบาลใหปดไว  ณ  สํานักงานเทศบาล       
อีกหน่ึงฉบับ 

 3.ถาปรากฏวาท่ีดินน้ันไมอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ เขต
รักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปาหรือเขตท่ีไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี และท่ีดินน้ันไมเปนที่ดินซ่ึงตองหามมิใหออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนตามขอ 1 และไมมีผูคัดคานภายในกําหนดเวลาท่ีประกาศตามขอ 2 ให
พนักงานเจาหนาท่ีออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหได 

 4.ถาปรากฏวาท่ีดินน้ันต้ังอยูในตําบลที่มีปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ 
พื้นท่ีรักษาพันธุสัตวปา พื้นท่ีหามลาสัตวปาหรือพื้นท่ีท่ีไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี และกรมปาไมหรือกรมพัฒนาท่ีดินยังไมไดขีดเขตปาสงวนแหงชาติ 
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 5.เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาผลการตรวจพิสูจนท่ีดินของคณะกรรมการ
ตามขอ 4 แลว ปรากฏวาท่ีดินน้ันไมอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ เขต
รักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปาหรือเขตท่ีไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี หรือปรากฏวาท่ีดินนั้นอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ เขต
รักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปาหรือเขตท่ีไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี แตผูขอไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินดังกลาวโดยชอบดวย
กฎหมายมากอนวันที่ทางราชการกําหนดใหท่ีดินน้ันเปนปาสงวนแหงชาติ อุทยาน
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปาหรือเขตที่ไดจําแนกใหเปนเขตปาไม
ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และไมมีผูคัดคานภายในกําหนดเวลาที่ประกาศตามขอ 2 ให
ผูวาราชการจังหวัดส่ังการใหพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาดําเนินการตามขอ 3(6) 

                                                           

(6) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) 
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 ในการดําเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท้ังตําบล
ตามมาตรา  58 และการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนการ
เฉพาะรายตามมาตรา 59 และมาตรา 59 ทวิ พนักงานเจาหนาท่ีจะทําการสอบสวน
พยานหลักฐานตางๆ ถาเขาหลักเกณฑท่ีจะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนใหได ก็จะดําเนินการตอไป แตในระหวางดําเนินการออกโฉนดท่ีดินตามมาตรา  
58 ทวิ  มาตรา  58 ตรี   (การออกโฉนดที่ดินสําหรับท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนประเภท น.ส.3 ก) และมาตรา 59  ถาหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินเดิมมีรายการ
ภาระผูกพัน หรือมีรายการเปลี่ยนแปลง ผูมีสิทธิในที่ดิน จะตองยกรายการดังกลาวมาจด
แจงไวในโฉนดที่ดินดวย (7)  

 กอนการแจกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน จะตองมีการ
ประกาศเปนเวลา 30 วันเพ่ือใหผูขอรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนและ
ประชาชนทั่วๆไปไดทราบ ในกรณีท่ีมีผูมาโตแยงสิทธิ  ใหเจาพนักงานท่ีดินหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีแลวแตกรณี เรียกคูกรณีมาทําการสอบสวนเปรียบเทียบ เม่ือคูกรณีตกลงกัน
อยางไรก็ใหดําเนินการไปตามนั้น แตถาตกลงกันไมไดใหเจาพนักงานที่ดินหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีแลวแตกรณีมีอํานาจพิจารณาส่ังการไปตามที่เห็นสมควร 

 เม่ือเจาพนักงานท่ีดินหรือพนักงานเจาหนาท่ีแลวแตกรณีส่ังประการใดแลว  ตอง
แจงเปนหนังสือไปยังคูกรณีเพ่ือใหทราบ ถาคูกรณีพอใจคําส่ังน้ัน เจาพนักงานท่ีดินหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีแลวแตกรณีก็จะออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนให
ไป แตถาคูกรณีฝายใดไมพอใจในคําส่ังน้ันก็ใหไปดําเนินการฟองตอศาลภายในกําหนด 
60 วันนับแตวันทราบคําส่ัง 
 ถาไมไปฟองตอศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาว เจาพนักงานท่ีดินหรือพนักงาน    
เจาหนาท่ีแลวแตกรณีก็จะดําเนินการตอไปตามท่ีส่ังไวแลว แตถามีการฟองรองตอศาล
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว เจาพนักงานท่ีดินหรือพนักงานเจาหนาท่ีแลวแตกรณีจะรอ
เร่ืองไวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังถึงท่ีสุด เม่ือศาลส่ังอยางไรจึงดําเนินการ
ตอไปตามท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังถึงท่ีสุด (8)  

                                                           

(7) มาตรา 59 จัตวา แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
(8) มาตรา 60 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
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 การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ และมาตรา 59 กฎหมายท่ีดินใหถือวา 
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิม เชน หนังสือรับรองการทําประโยชน หลักฐานการแจงการ
ครอบครอง ใบจอง เปนตน เปนอันยกเลิก และเจาของหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินดังกลาว
จะตองสงหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ียกเลิกแลวน้ันคืนแกเจาพนักงานท่ีดิน เวนแตกรณี
สูญหาย(9) สวนการออกโฉนดที่ดินสําหรับท่ีดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนประเภท 
น.ส.3 ก ตามมาตรา 58 ตรีน้ัน หนังสือรับรองการทําประโยชนดังกลาวก็ถูกยกเลิก
เชนกัน ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 58 ตรีวรรคทาย 
 

การออกใบแทนโฉนดที่ดิน  หนังสือรับรองการทําประโยชน   
ใบไตสวนหรือ ใบจอง 

 ในการออกใบแทนโฉนดที่ดินไดมีบัญญัติไวในมาตรา 63 และมาตรา 64 แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 

 มาตรา 63 "โฉนดท่ีดินของผูใดเปนอันตราย ชํารุด สูญหายดวยประการใด ให
เจาของมาขอรับใบแทนโฉนดที่ดินนั้นได 

 เม่ือไดออกใบแทนไปแลว โฉนดท่ีดินเดิมเปนอันยกเลิก เวนแตศาลจะส่ังเปน
อยางอื่น 

 สําหรับการขอใบแทนใบจอง หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือใบไตสวน ให
นําความดังกลาวขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม" 

 มาตรา 64 "ถาโฉนดที่ดิน ใบไตสวน หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือใบจอง   
ฉบับสํานักงานท่ีดินเปนอันตราย   ชํารุด   สูญหาย    ใหพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 71  
มีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกลาวจากผูมีสิทธิในท่ีดินมาพิจารณาแลวจัดทํา
ข้ึนใหมโดยอาศัยหลักฐานเดิมได" 

                                                           

(9) มาตรา 59 เบญจ  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497  
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 ในกรณีโฉนดท่ีดินฉบับเจาของท่ีดินเปนอันตรายทั้งฉบับหรือสูญหาย เจาของ
ท่ีดินจะตองไปแจงตอเจาพนักงานท่ีดินเพ่ือขอใหออกใบแทนให ในการออกใบแทนโฉนด
ท่ีดินใหดําเนินการดังน้ี 

 1.ในกรณีโฉนดท่ีดินเปนอันตรายหรือสูญหาย ใหเจาของท่ีดินยื่นคําขอและ
ปฏิญาณตอเจาพนักงานท่ีดินโดยใหนําพยานหลักฐานมาใหเจาพนักงานที่ดินทําการ
สอบสวนจนเปนที่เช่ือถือได และใหเจาพนักงานท่ีดินประกาศใหทราบมีกําหนดสามสิบวัน 
ประกาศน้ันใหปดไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานท่ีดินทองที่ สํานักงานเขตหรือท่ีวาการ
อําเภอหรือท่ีวาการกิ่งอําเภอทองท่ี ท่ีทําการแขวงหรือท่ีทําการกํานันทองท่ี และใน
บริเวณท่ีดินน้ันแหงละหน่ึงฉบับ  ในเขตเทศบาลใหปดไว ณ สํานักงานเทศบาลอีกหน่ึง
ฉบับ  ถามีผูคัดคานภายในเวลาท่ีกําหนดและนําพยานหลักฐานมาแสดง ใหเจาพนักงาน
ท่ีดินสอบสวนแลวส่ังการไปตามแกกรณี ถาไมมีผูใดคัดคานภายในเวลาที่กําหนดใหออก
ใบแทนไปตามคําขอ 

 2.ในกรณีโฉนดท่ีดินชํารุด ถาเจาของที่ดินนําโฉนดที่ดินท่ีชํารุดน้ันมามอบและ
โฉนดท่ีดินที่ชํารุดน้ันยังมีตําแหนงท่ีดิน เลขที่โฉนดที่ดิน ช่ือและตราประจําตําแหนงของ
ผูวาราชการจังหวัด และหรือช่ือและตราประจําตําแหนงของเจาพนักงานท่ีดินตามแบบ
โฉนดที่ดินปรากฏอยูซ่ึงสามารถตรวจสอบได ใหออกใบแทนใหไปได ถาขาดขอความ
สําคัญดังกลาวใหนําความในขอ 1 มาใชบังคับ 

  3.ในกรณีศาลมีคําส่ังหรือมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดเกี่ยวกับโฉนดท่ีดินหรือผูใด  
มีสิทธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาของศาล แตไมไดโฉนดที่ดินมาหรือโฉนดที่ดินเดิมเปน
อันตราย ชํารุด หรือสูญหายดวยประการใด ใหผูมีสิทธิจดทะเบียนยื่นคําขอใบแทนแลวให
ดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ 1 หรือขอ 2 แลวแตกรณี  

 4.ในกรณีเจาพนักงานผูมีอํานาจในการยึดและขายทอดตลาดท่ีดินของผูท่ีคาง
ชําระภาษีอากรหรือเงินคางจายใดๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว ขอใหออกใบแทนโฉนด
ท่ีดินสําหรับท่ีดินดังกลาวซ่ึงเจาพนักงานผูมีอํานาจไดยึดมาขายทอดตลาดแลวแตไมได
โฉนดท่ีดินมา หรือ โฉนดท่ีดินเดิมเปนอันตราย  ชํารุด หรือสูญหายดวยประการใด ใหถือ
หนังสือของเจาพนักงานดังกลาวเปนคําขอและดําเนินการทํานองเดียวกับท่ีกําหนดไวใน
ขอ 3 แตไมตองสอบสวน 
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 5.ในกรณีอธิบดีจะใชอํานาจจําหนายท่ีดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแตไมได
โฉนดท่ีดินมาหรือโฉนดที่ดินเดิมเปนอันตราย ชํารุด หรือสูญหายดวยประการใด ให
ดําเนินการทํานองเดียวกับท่ีกําหนดไวในขอ 4 แตไมตองสอบสวน 

 6.ในกรณีอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดใชอํานาจเพิกถอนหรือแกไขโฉนดที่ดิน        
เพิกถอนหรือแกไขรายการจดทะเบียนตามมาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายที่ดินซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2528       
แตไมไดโฉนดท่ีดินมาหรือโฉนดที่ดินเปนอันตราย ชํารุด หรือสูญหายดวยประการใด         
ใหดําเนินการทํานองเดียวกับท่ีกําหนดไวในขอ 4 แตไมตองสอบสวน 

 ในกรณีท่ีไมไดโฉนดท่ีดินมาตามขอ 3  ขอ 4  ขอ 5 และขอ 6 ใหถือวาโฉนด
ท่ีดินสูญหาย 

 การออกใบแทนโฉนดท่ีดิน ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขาคนปจจุบันหรือเจาพนักงานที่ดินซ่ึงอธิบดีมอบหมายลงลายมือช่ือและ
ประทับตราประจําตําแหนงของเจาพนักงานที่ดินเปนสําคัญ ใหมีคําวา "ใบแทน" ดวย
หมึกสีแดงไวดานหนาของโฉนดที่ดิน ในสารบัญจดทะเบียนใหระบุวัน เดือน ป ท่ีออก
โฉนดท่ีดินฉบับเดิมดวยหมึกสีแดง ถามีรายการจดทะเบียนใหคัดรายการดวยหมึกสีแดง
และใหเจาพนักงานท่ีดินลงลายมือช่ือและประทับตราใตรายการสุดทาย ถาไมมีรายการจด
ทะเบียน ใหเจาพนักงานท่ีดินลงลายมือช่ือและประทับตราใตวัน เดือน ปท่ีออกโฉนดที่ดิน
ฉบับเดิม 

 สวนโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานท่ีดิน  ในสารบัญจดทะเบียนใหมีคําวา "ไดออก 
ใบแทนโฉนดที่ดินแลว" และวัน เดือน ปท่ีออกดวยหมึกสีแดงกับใหเจาพนักงานท่ีดิน   
ลงลายมือช่ือกํากับไว(10) 

 เม่ือออกใบแทนโฉนดท่ีดินไปแลว โฉนดท่ีดินเดิมเปนอันยกเลิก เวนแตศาล   
จะส่ังเปนอยางอื่น ถาเปนโฉนดที่ดินชํารุด เจาพนักงานท่ีดินจะเรียกฉบับที่ชํารุดมา
ทําลายเสีย ถาโฉนดที่ดินสูญหาย ก็ถือวาโฉนดที่ดินเดิมยกเลิก 

                                                           

(10) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) 



LW 402 133 

 ใบแทนนี้ไมใชสําเนา เจาพนักงานท่ีดินจะไมทําสําเนาโฉนดที่ดินใหแกเอกชน          
เปนอันขาด 

 การออกใบแทนหนังสือรับรองการทําประโยชน ใบไตสวน และใบจอง ใหนํา
วิธีดําเนินการในการออกใบแทนโฉนดที่ดินมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ถาเปนกรณีท่ีโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน ใบไตสวน หรือใบจอง
ฉบับสํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขาเปนอันตราย ชํารุด สูญหาย                 
เจาพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจาหนาท่ีแลวแตกรณีมีอํานาจเรียกโฉนดท่ีดิน หนังสือ
รับรองการทําประโยชน ใบไตสวน หรือใบจองฉบับเจาของท่ีดินมาพิจารณา แลวสราง
โฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทําประโยชน ใบไตสวน หรือใบจองข้ึนใหมโดยอาศัย
หลักฐานเดิมได 
 

การเพิกถอนโฉนดทีด่นิหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

 การเพิกถอนโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน เอกสารท่ีไดจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือเอกสารรายการจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพย  ไดมีบัญญัติไวในมาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497   ซ่ึง
พอสรุปไดดังนี้  

  เม่ือความปรากฏวา                                                                                                  

 1.ไดออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกผู ใดโดย
คลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย หรือ 

 2.ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยใหแกผูใดโดย
คลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย หรือ 

 3.ไดจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยใหแกผู ใดโดย
คลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

 กฎหมายท่ีดินบัญญัติใหอธิบดีกรมท่ีดิน หรือรองอธิบดีกรมที่ดินซ่ึงอธิบดีกรม
ท่ีดินมอบหมายมีอํานาจหนาท่ีส่ังเพิกถอนหรือแกไข โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
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 กอนท่ีจะดําเนินการเพิกถอนหรือแกไข อธิบดีกรมท่ีดินหรือรองอธิบดีกรมท่ีดิน 
ช่ึงอธิบดีกรมท่ีดินมอบหมายจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหน่ึง ดังน้ี 

 (1) กรณีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนโดยคลาดเคลื่อน
หรือไมชอบดวยกฎหมาย 

 (ก) สําหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยเจาพนักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานครหรือเจาพนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครสาขา หรือขาราชการสังกัดกรม
ท่ีดินท่ีอธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดีมอบหมายเห็นสมควรเปนประธาน ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครหรือผูแทน ผูอํานวยการเขตซึ่งท่ีดินน้ันต้ังอยูหรือผูแทน และผูแทนสวน
ราชการอื่นที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควรเปนกรรมการ และขาราชการตั้งแตระดับหาข้ึนไป
ในสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครหรือสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครสาขาเปน
กรรมการและเลขานุการ 

 (ข) สําหรับจังหวัดอื่น ประกอบดวยเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน
ท่ีดินจังหวัดสาขา หรือขาราชการสังกัดกรมท่ีดินท่ีอธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดี
มอบหมายเห็นสมควรเปนประธาน นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง
อําเภอซ่ึงท่ีดินน้ันต้ังอยูหรือผูแทน ตัวแทนคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นซ่ึง
ท่ีดินน้ันต้ังอยูหรือผูแทน และผูแทนสวนราชการอื่นท่ีเกี่ยวของตามที่เห็นสมควรเปน
กรรมการ และขาราชการตั้งแตระดับหาข้ึนไปในสํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขาเปนกรรมการและเลขานุการ 

 ในกรณีท่ีท่ีดินน้ันมีอาณาเขตติดตอ คาบเกี่ยว หรืออยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 
เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา หรือเขตที่ไดจําแนกให
เปนเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ใหแตงต้ังผูแทนกรมปาไม เปนกรรมการดวย 

 (2) กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยหรือการจด
แจงเอกสารรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพยโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
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 (ก) สําหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยเจาพนักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานครหรือเจาพนักงานกรุงเทพมหานครสาขา หรือขาราชการสังกัดกรมท่ีดิน
ท่ีอธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดีมอบหมายเห็นสมควรเปนประธาน และกรรมการซ่ึงเปน
ขาราชการตั้งแตระดับหาข้ึนไปในสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครหรือสํานักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานครสาขาอีกสองคน โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

 (ข) สําหรับจังหวัดอื่น ประกอบดวยเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน
ท่ีดินจังหวัดสาขา หรือขาราชการสังกัดกรมท่ีดินท่ีอธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดี
มอบหมายเห็นสมควรเปนประธาน และกรรมการซ่ึงเปนขาราชการตั้งแตระดับหาข้ึนไป
ในสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาอีกสองคน โดยใหกรรมการ   
คนหน่ึงเปนเลขานุการ 

 ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนพยานหลักฐานใหไดความวาไดมี
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย
น้ันคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายหรือไม 

 การนัดสอบสวน การนัดพิจารณาหรือการอยางอื่นท่ีคณะกรรมการสอบสวนตอง
แจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ ใหกระทําเปนหนังสือ 

    ในการสอบสวน คณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจท่ีจะเรียกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน  เอกสารที่ ได จดทะเบียนสิทธิและนิ ติกรรมเกี่ ยวกับ
อสังหาริมทรัพย เอกสารท่ีไดจดแจงรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย หรือเอกสารอื่น    
ท่ีเกี่ยวของจากผูยึดถือมาประกอบการพิจารณาได พรอมท้ังแจงใหผูท่ีมีสวนไดเสีย     
ไดทราบเพื่อใหโอกาสคัดคาน 

 ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนไมอาจเรียกเอกสารมาได ใหบันทึกเหตุผลไวใน
สํานวนการสอบสวนที่เสนออธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดีมอบหมายดวย 

 การแจงผูมีสวนไดเสียเพ่ือใหโอกาสคัดคานใหกระทําเปนหนังสือ โดยสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูท่ีผูมีสวนไดเสียไดใหไวแกพนักงานเจาหนาท่ีใน
สารบบท่ีดินแปลงนั้น 
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 ในกรณีท่ีไมอาจแจงผูมีสวนไดเสียเพื่อใหโอกาสคัดคานได ใหคณะกรรมการ
ดังกลาวแจงผูมีสวนไดเสียโดยปดหนังสือแจงไวในที่เปดเผยสามารถเห็นไดชัดเจน       
ณ สํานักงานท่ีดิน สํานักงานเขต ท่ีวาการอําเภอหรือท่ีวาการกิ่งอําเภอ ท่ีทําการแขวง
หรือท่ีทําการกํานันทองท่ี สํานักงานหรือท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงท่ีดินน้ัน
ต้ังอยู และในบริเวณท่ีดินนั้น แหงละหนึ่งฉบับ 

 ใหถือวาผูมีสวนไดเสียไดรับแจงเม่ือลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันปด
หนังสือแจง 

 เม่ือผูมีสวนไดเสียไดรับแจงหรือถือวาไดรับแจงเพื่อใหมีโอกาสคัดคานแลว และ
มีความประสงคท่ีจะคัดคานการเพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยหรือการ
จดแจงเอกสารรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพยท่ีคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย
น้ันใหทําหนังสือคัดคานยื่นตอประธานคณะกรรมการสอบสวนภายในกําหนด 30 วันนับ
แตวันท่ีไดรับแจง โดยใหระบุเหตุผลท่ีคัดคานพรอมท้ังแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
ดวย 

 ถาผูมีสวนไดเสียไมคัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาไมประสงคท่ีจะ       
คัดคาน 

 คณะกรรมการสอบสวนจะตองดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จและรายงานผล
การสอบสวนนั้นตออธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินมอบหมาย
ภายในกําหนดเวลา 60 วันนับแตวันที่ไดมีคําส่ังใหทําการสอบสวน โดยสรุปขอเท็จจริง
และเหตุท่ีมีการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยหรือการจดแจงเอกสารรายการทะเบียน
อสังหาริมทรัพยโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายน้ัน รวมทั้งเสนอความเห็นตอ
อธิบดีกรมท่ีดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินซ่ึงอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายดวยวาสมควรส่ังเพิก
ถอนหรือแกไขความคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายน้ันหรือไมอยางไร 

 กรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงติดไวกับสํานวนการ      
สอบสวน โดยใหถือเปนสวนหน่ึงของสํานวนการสอบสวนนั้นดวย 
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 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุท่ีทําใหการสอบสวนนั้นไม
แลวเสร็จตออธิบดีกรมท่ีดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินซ่ึงอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายเพื่อขอ
ขยายระยะเวลาการสอบสวนกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว  

 อธิบดีกรมท่ีดินหรือรองอธิบดีกรมท่ีดินซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินมอบหมายจะตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา 15 วันนับแตไดรับรายงานการสอบสวนจาก
คณะกรรมการสอบสวน แตถาอธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินซ่ึงอธิบดีกรมที่ดิน
มอบหมายเห็นสมควรใหมีการสอบสวนเพ่ิมเติมใหกําหนดประเด็นพรอมท้ังสงเอกสาร   
ท่ีเกี่ยวของไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพ่ือดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม 

 ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็วและ
ใหสงผลการสอบสวนเพิ่มเติมน้ันไปใหอธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมท่ีดินซ่ึงอธิบดี
กรมท่ีดินมอบหมาย 

 เม่ือไดรับรายงานการสอบสวนแลว อธิบดีกรมท่ีดินหรือรองอธิบดีกรมท่ีดินซ่ึง
อธิบดีกรมท่ีดินมอบหมายจะพิจารณาส่ังเพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพยท่ีคลาดเคลื่อน
หรือไมชอบดวยกฎหมายน้ันไดตอเม่ือปรากฏชัดแจงวาไดมีการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพยน้ันโดย
คลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย การออกคําส่ังดังกลาว อธิบดีกรมที่ดินหรือรอง
อธิบดีกรมท่ีดินซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินมอบหมายตองแจงคําส่ังดังกลาวพรอมดวยเหตุผลให  
ผูมีสวนไดเสียทราบดวย 

 เม่ืออธิบดีกรมท่ีดินหรือรองอธิบดีกรมท่ีดินซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินมอบหมาย
พิจารณาประการใดแลว เจาพนักงานท่ีดินก็จะดําเนินการไปตามนั้น 

 การดําเนินการเพิกถอนหรือแกไขตามที่ไดกลาวมาแลว ถาไมไดโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนมาใหถือวาโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
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 ในการสอบสวนเกี่ยวกับการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
หรือ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสาร
รายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยท่ีไดดําเนินการมากอนวันท่ีพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2543 ใชบังคับ เปนการสอบสวนตาม
มาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายท่ีดินซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 การสอบสวนที่อยูในขั้นตอนการพิจารณาของผูวาราชการจังหวัด ใหผูวา
ราชการจังหวัดสงสํานวนการสอบสวนใหอธิบดีกรมท่ีดินภายในกําหนดเวลา 30 วัน    
นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2543      
ใชบังคับ เพราะแตเดิมผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจท่ีจะส่ังเพิกถอนหรือแกไขในกรณี
สําหรับจังหวัดอื่น สวนอธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจที่จะส่ังเพิกถอนหรือแกไขเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครเทาน้ัน(11) 

 ในกรณีท่ีมีการคลาดเคล่ือนเนื่องจากการเขียนหรือพิมพขอความผิดพลาด ซ่ึง
เปนการผิดพลาดเล็กๆนอยๆที่เขียนหรือพิมพโดยพลั้งเผลอเทาน้ัน เชน การเขียนหรือ
พิมพตัวอักษรผิด สะกดการันตผิด อายุผิด เปนตน  การผิดพลาดในกรณีน้ีตองมีหลักฐาน
ชัดแจงและผูมีสวนไดเสียไดยินยอมเปนลายลักษณอักษรแลว เจาพนักงานที่ดินมีอํานาจ
แกไขใหถูกตองได ในกรณีเชนน้ีไมจําเปนตองใหอธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมท่ีดิน
ซ่ึงอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายเปนผูพิจารณาส่ังดําเนินการแกไข ซ่ึงเปนการไมสมควรและ
เสียเวลาโดยใชเหตุ 

 กรณีท่ีอธิบดีกรมท่ีดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินซ่ึงอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายไดส่ัง     
เพิกถอนหรือแกไขไปแลว ถามีผูไมพอใจก็อาจจะไปฟองรองตอศาลเพื่อใหศาลส่ัง             
เปนอยางอื่นได เม่ือศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงท่ีสุดใหเพิกถอนหรือแกไขอยางใดแลว    

                                                           

(11)  ใจความบัญญัติเพ่ิมเติม โดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ
ท่ี 9) พ.ศ.2543 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2543, กฎกระทรวง 
พ.ศ.2544 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2544                                                            
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เจาพนักงานท่ีดินก็จะดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําส่ังน้ันไดทันที โดยดําเนินการ
เพิกถอนหรือแกไขตามวิธีการที่อธิบดีกรมท่ีดินไดกําหนดเปนระเบียบไวแลว(12) 

 บรรดาคดีท่ีเกี่ยวดวยเร่ืองกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีไดออกโฉนดที่ดินแลว เม่ือศาลไดมี           
คําพิพากษาหรือคําส่ังถึงท่ีสุด ศาลจะตองแจงผลของคําพิพากษาหรือคําส่ังอันถึงท่ีสุดน้ัน
ตอเจาพนักงานท่ีดินแหงทองท่ีท่ีท่ีดินนั้นต้ังอยู(13)  
 

การทอดทิ้งไมทําประโยชนในทีด่นิหรือปลอยที่ดินใหเปนที่รกรางวางเปลา 

 มาตรา 6 บัญญัติวา "นับต้ังแตวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใชบังคับ   
บุคคลใดมีสิทธิในท่ีดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หากบุคคลน้ัน
ทอดท้ิงไมทําประโยชนในที่ดิน หรือปลอยท่ีดินใหเปนที่รกรางวางเปลา เกินกําหนดเวลา
ดังตอไปนี้ 

 (1) สําหรับท่ีดินที่มีโฉนดท่ีดิน เกินสิบปติดตอกัน 

 (2) สําหรับท่ีดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน เกินหาปติดตอกัน 

 ใหถือวา   เจตนาสละสิทธิในท่ีดินเฉพาะสวนที่ทอดท้ิงไมทําประโยชนหรือท่ี
ปลอยใหเปนท่ีรกรางวางเปลา เม่ืออธิบดีไดยื่นคํารองตอศาล และศาลไดส่ังเพิกถอน
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินดังกลาว ใหท่ีดินน้ันตกเปนของรัฐเพ่ือดําเนินการตามประมวล
กฎหมายน้ีตอไป" 

 มาตราน้ีไดบัญญัติแกไขข้ึนมาใหมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 96 ลง
วันท่ี 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 ใชบังคับวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2515  หลักเกณฑสําคัญ
ของมาตรา 6 น้ีระบุไวในเร่ืองการทอดท้ิงไมทําประโยชนหรือปลอยใหเปนท่ีรกรางวาง
เปลาเฉพาะที่ดินท่ีมีโฉนดที่ดิน โฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราวา "ไดทํา
ประโยชนแลว" และหนังสือรับรองการทําประโยชนเทาน้ัน สวนท่ีดินท่ีมีหนังสือสําคัญ
ประเภทอื่นๆ ไมอยูในความหมายของมาตรานี้ 

                                                           

(12) มาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ซึ่งถูกยกเลิก โดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2543 และใหใชความดังกลาวขางตนแทน 

(13) มาตรา 62 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
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 การทอดท้ิงไมทําประโยชนในที่ดิน หรือปลอยท่ีดินใหเปนท่ีรกรางวางเปลา มี
กําหนดเวลาดังนี้  

         (1) ถาท่ีดินน้ันมีโฉนดท่ีดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราวา               
"ไดทําประโยชนแลว" เปนระยะเวลาเกิน 10 ปติดตอกัน 

 (2) ถาท่ีดินน้ันมีหนังสือรับรองการทําประโยชน เปนระยะเวลาเกิน 5 ป
ติดตอกัน 

 การทอดท้ิงไมทําประโยชน หมายความวา เจาของท่ีดินไมประสงคจะถือสิทธิ             
ในที่ดินน้ันอีกตอไป สวนการปลอยท่ีดินใหเปนที่รกรางวางเปลา หมายความวา เจาของ
ท่ีดินยังมีความประสงคจะถือสิทธิในท่ีดินน้ันอยูตอไป แตเจาของท่ีดินไมไดทําประโยชน
ในท่ีดินนั้น 

 การทอดท้ิงไมทําประโยชนหรือปลอยใหเปนท่ีรกรางวางเปลาเกินกําหนดเวลา           
ดังท่ีกลาว กฎหมายใหถือวาเจตนาสละสิทธิในท่ีดินเฉพาะสวนที่ทอดท้ิงไมทําประโยชน
หรือท่ีปลอยใหเปนท่ีรกรางวางเปลา โดยอธิบดีกรมท่ีดินจะตองยื่นคํารองตอศาลเพื่อ
ขอใหศาลส่ังเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินดังกลาว ท่ีดินน้ันก็จะตกเปนของรัฐ เพื่อท่ี
รัฐจะนําท่ีดินน้ันมาดําเนินการตามประมวลกฎหมายท่ีดินน้ีตอไป เชน นํามาจัดให
ประชาชนตามมาตรา 27 หรือเปดใหประชาชนเขาจับจอง หรือนําไปจัดหาผลประโยชน
อยางหน่ึงอยางใดก็ได 
 

การโอนโฉนดที่ดนิหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

 มาตรา 4 ทวิ บัญญัติวา "นับต้ังแตวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใชบังคับ 
การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินซ่ึงมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี" 

 มาตรา 4 ทวิบัญญัติข้ึนมาโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 96 ลงวันท่ี                   
29 กุมภาพันธ พ.ศ.2515 การที่บัญญัติข้ึนมาก็เพ่ือท่ีจะแกปญหาในเร่ืองการโอนสิทธิ
ครอบครองโดยการสงมอบการครอบครองตามมาตรา 1378 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  
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 ตามมาตรา 4 ทวิน้ีบัญญัติถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินที่มีโฉนดที่ดิน และการ
โอนสิทธิครอบครองในที่ดินท่ีมีหนังสือรับรองการทําประโยชนเทาน้ัน การโอนสิทธิใน
ท่ีดินที่มีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินชนิดอื่นไมอยูในบังคับของมาตราน้ี การโอนตามมาตรา 
4 ทวิน้ีนาจะหมายถึงการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยทางนิติกรรมหรือโดย
ประการใดก็ตาม แตนาจะยกเวนกรณีท่ีเปนการโอนไปโดยผลแหงกฎหมาย เชน การรับ
มรดก เปนตน 

 การโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดินไมนาจะเปนปญหา เพราะกรรมสิทธิ์
เปนส่ิงท่ีถาวรและเด็ดขาดผิดกับสิทธิครอบครอง การท่ีบุคคลใดจะไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ใน
ท่ีดินของบุคคลอื่นจะตองเปนไปตามที่กฎหมายไดบัญญัติไว ดังเชนในกรณีซ้ือขาย       
ก็จะตองปฏิบัติตามมาตรา 456 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือ จะตองทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี มิฉะน้ันเปนโมฆะ หรือการไดมาโดยการ
ครอบครองปรปกษตามมาตรา 1382 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน 

 ตามมาตรา 4 ทวินาจะมุงถึงการโอนสิทธิครอบครองในที่ดินที่มีหนังสือรับรอง         
การทําประโยชน ท้ังน้ีเพราะราษฎรยังนิยมโอนที่ดินมือเปลากันโดยที่ไมทําเปนหนังสือ
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  และการโอนนั้นก็สมบูรณตามมาตรา  1378   แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ทําใหเกิดปญหายุงยากแกการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาท่ีเพราะเม่ือผูรับโอนที่ดินนั้นมีความจําเปนจะตองมาทําธุระเก่ียวกับเร่ือง
ของท่ีดินท่ีตนรับโอนมา เชน ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือขอออกโฉนดท่ีดิน 
พนักงานเจาหนาท่ีก็จะทําใหไมได เพราะหลักฐานทางทะเบียนท่ีดินท่ีไดออกหนังสือ
รับรองการทําประโยชนไปแลวเปนช่ือของผูอื่นไมใชช่ือของผูยื่นคําขอ เปนตน ฉะน้ัน  
การที่มาตรา 4 ทวิบัญญัติบังคับใหการโอนสิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี จึงเปนทางแก  
ท่ีจะใหหลักฐานทางทะเบียนเกี่ยวกับท่ีดินท่ีทางราชการไดออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนไปแลวถูกตองตามความเปนจริง และเพื่อปองกันไมใหผูใดอางการไดมาโดย
การรับมอบการครอบครองตามมาตรา  1378  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ไดอีก โดยท่ีกฎหมายท่ีดินเปนกฎหมายพิเศษ ฉะน้ันเม่ือมาตรา 4 ทวิบัญญัติข้ึนมา      
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 แตไดมีคําพิพากษาฎีกาท่ีนาสนใจ คือ 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 2434/2528 วินิจฉัยวา "การโอนสิทธิครอบครองเนื่องจากมี
การซื้อขายที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน ยอมทําไดโดยสมบูรณดวยการทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 4 ทวิ 
(ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 96 ขอ 2) ซ่ึงเปนการกระทําตามแบบของกฎหมายประการ
หน่ึง กับกระทําการโอนโดยขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
1377,1378 อีกประการหน่ึง ซ่ึงไมตองมีแบบ การทําหนังสือสัญญาซ้ือขายท่ีดินท่ีมี
หนังสือรับรองการทําประโยชนกันเอง และผูรับโอนไดเขาครอบครองยึดถือท่ีดินโดยปลูก
บาน ปลูกตนไม และสรางยุงขาว ผูรับโอนจึงไดมาซ่ึงสิทธิครอบครองโดยประการหลัง หา
จําตองทําตามแบบของนิติกรรมไมและไมเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 115 (มาตรา 152 ในปจจุบัน) 

 มาตรา 4 ทวิน้ีใชบังคับเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีมีโฉนดที่ดิน โฉนด
แผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว” และการโอนสิทธิครอบครอง
ในท่ีดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนเทาน้ัน  

 

 

 

 

 


