
 



 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

   คาํนํา 

คํานํา 
 

การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาท่ีและตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา 
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีข้ึนหรือไมตํ่ากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการท่ีมากขึ้น”  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูท่ีใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน  

ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูท่ีเกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน 

ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จงึเปนท่ีเชื่อมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําข้ึน ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง 

สําหรับ มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น        

ไดรวมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดทําข้ึน โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะไดศึกษา ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมท้ังแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กําหนดไว 
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ังพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารและการบริการ
สาธารณะใหดียิ่งข้ึน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญสูงสุดในการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สืบตอไป 
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  บทที่ 1  บทนํา 1 

บทที่  1 

บทนํา 
 

1.   ความเปนมา 
 การเพิม่ข้ึนของประชาชนและการขยายตัวของชุมชน ท่ีเปนไปอยางตอเนื่อง เปนผลใหมี
การขยายเขตการทาํประโยชนในพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมตางๆ เพิ่มมากขึ้นดวย จึงเปนสาเหตุใหมี
การบุกรุกพื้นที่วางเปลาที่ไมมีผูใชประโยชน และขาดการดูแลรักษาและคุมครองที่ดิน ซ่ึงเปน
ท่ีสาธารณประโยชน หรือท่ีรกรางวางเปลา ท่ีดินลักษณะดังกลาว อยูในเขตพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกฎหมายเฉพาะขององคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลไดกําหนด
อํานาจหนาที่ การคุมครองดูแลและรักษาที่สาธารณประโยชนไว ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ได
กําหนดใหมีการถายโอนภารกิจในการดูแลรักษา และคุมครองที่สาธารณประโยชน ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสวนราชการเดิมประกอบดวย กรมการปกครองถายโอนภารกิจ การดูแล
รักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชนประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกัน และกรม
ท่ีดิน ถายโอนภารกิจ การดูแลรักษา และคุมครองปองกัน (ท่ีดินรกรางวางเปลา)โดยในภารกิจที่
ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขณะนี้เปนอํานาจหนาที่ท่ีเกี่ยวของ ในการชวยกันดูแล
และคุมครองปองกันมิใหเกิดความเสียหาย รวมถึงการฟองหรือถูกฟองคดี ในกรณีท่ีมีการ
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับที่ดินดังกลาวดวย 
 ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีแนวทางในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
ขางตนจึงไดจัดทํามาตรฐานฉบับนี้ ข้ึน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน การดูแลรักษา ซ่ึงครอบคุลมถึงการตรวจสอบ การรวม
พิจารณาแนวเขตการขอขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน การเฝาระวังการบุกรุก และการ
ดําเนินการกรณีมีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจที่
เกี่ยวกับการกับการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชนท่ีเปนอํานาจ หนาที่ตามกฎหมาย ดังนี้ 
  



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

2 บทที่ 1  บทนํา  

  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกรบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

  มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดังตอไปนี้ 
   (8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินที่เปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน 

  พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 

  เทศบาลตําบล 
  มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้ 
   (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมท้ัง
การกําจัดมูลฝอยและ ส่ิงปฏิกูล 
   (9) หนาที่อ่ืนตามทีก่ฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 

  เทศบาลเมือง 
  มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้ 
   (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50 

  มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 
   (10) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ 
  เทศบาลนคร 
  มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้ 
   (1) กจิการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 
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  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

  มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ในการ
จดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
   (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจ และ
หนาที่ในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
   (5) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

2.   วัตถุประสงค 

 1)      เพื่อใหความรู ความเขาใจ ดานระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการชวยดูแลรักษาและ
คุมครองปองกันที่ดิน ซ่ึงเปนที่สาธารณประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2)  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางในการดูแลรักษา และคุมครอง
ท่ีสาธารณะประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด 

3) เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน
และแนวทางการขอใชท่ีสาธารณประโยชน 

3.   ขอบเขตของมาตรฐาน 

 1. เปนการจัดทํามาตรฐานเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนตามที่กฎหมายและ
ระเบียบกําหนด 

 2. เปนมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อการ
คุมครองท่ีสาธารณประโยชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่ึงครอบคลุมการยืนยันแนวเขต การขึ้นทะเบียน 

การเฝาระวังการดําเนินคดี การขอใชท่ีสาธารณประโยชน การดูแลรักษาและการรายงานตอ
นายอําเภอหรือ ผูวาราชการจังหวัดตามแตกรณี 
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4.   นิยามศัพท 
 “ท่ีสาธารณประโยชน” หรือ “ท่ีดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน” หมายถึง ท่ีดิน   

ท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไมวาเปนโดยสภาพที่ดินหรือทางราชการไดสงวนไวก็ตาม เชน    

ท่ีชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ท่ีเล้ียงสัตว และที่สาธารณะประจําตําบล หรือหมูบาน  

 “ท่ีดินของรัฐ” หมายถึง ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 1304 

 (มาตรา 1304 สาธารณสมบัติของแผนดินนั้น รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดิน ซ่ึงใช
เพื่อสาธารณประโยชน หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน 

 (1) ท่ีดินรกรางวางเปลา และที่ดินซ่ึงมีผูเวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของ
แผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 

 (2) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ท่ีชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง 
ทะเลสาบ) 

 “ท่ีรกรางวางเปลา” หมายถึง ท่ีดินที่ไมมีผูใดเปนเจาของ และเปนที่ดินของรัฐตามนัย 
มาตรา 2 แหงประมวลกฎหมายที่ดินที่ไดบัญญัติไววา “ท่ีดินที่มิไดตกเปนกรรมสิทธ์ิของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดใหถือวาเปนของรัฐ” 

 “ทบวงการเมือง” หมายถึง หนวยราชการที่มีฐานะเปน นิติบุคคลของราชการสวนกลาง 
ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งเปนผูปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และพนักงานอื่นซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
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บทที่  2 

การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
 

1. หนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชนตามที่กฎหมาย
และระเบียบกําหนด 

 ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน มีหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบ ประกอบดวย กรมการปกครอง และกรมที่ดิน ซ่ึงไดออกระเบียบ และหนังสือเวียนใน
การวางมาตรการที่จะสงวนควบคุมดูแลรักษา และคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน อันเปน
ท่ีดนิสําหรับพลเมืองใชรวมกัน โดยมีหนวยงานและผูเกี่ยวของที่มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. กรมการปกครอง  
  ควบคุม กํากับดูแลใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน
รวมทั้งที่สาธารณประโยชนประจําตําบล และหมูบาน ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายและ
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยเครงครัด และพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน
ดังกลาวทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 2. กรมท่ีดิน 

  (1) ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําเปลี่ยนแปลงและรักษาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน 
การดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน พ.ศ. 2544 

  (2) ทําการรังวัดและออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) ตามมาตรา 8 ตรี 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนของ กรมการปกครอง โดยสังเขป 

• ควบคุม และกํากับใหการดําเนินการดานการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่
สาธารณประโยชน เปนไปตามระเบียบ  กฎหมายและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดย
เครงครัด   

• พิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน 



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

6 บทที่ 2  การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

  (3) ดําเนินการในเรื่องการขอใช ขอถอนสภาพ ขอข้ึนทะเบียน การจัดหา
ผลประโยชนการขอสัมปทาน และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิ
ครอบครองเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

  1) ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชนตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544 

อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนของ กรมที่ดิน โดยสังเขป 

• ทําหนาที่เก่ียวกับการจัดทําเปลี่ยนแปลงและรักษาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน  พิจารณาเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน 

• ทําการรังวัดและออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
• ดําเนินการในเรื่องการขอใช ขอถอนสภาพ ขอขึ้นทะเบียน การจัดหาผลประโยชนการขอ
สัมปทาน และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบคุคลใดมีสทิธิครอบครองเพื่อให
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
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  2) รองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีกับผูบุกรุกที่สาธารณประโยชนตามหนังสือ
กรมการปกครองที่ มท 0311.1 / ว 1283 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2540 เร่ือง การดําเนินคดีกับผูบุกรุก
ทางสาธารณประโยชน 
  3) ใหความรวมมือ และชวยเหลือนายอําเภอเกี่ยวกับเรื่องการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง และชวยเหลือการทํางานของเจาหนาที่กรมที่ดินรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ท่ีหลวง ท้ังนี้ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
และหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
  (23) การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยสังเขป 

• ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน 
• ถือเปนนิติบุคคลมีอํานาจฟองดําเนินคดีผูบกุรุกที่สาธารณประโยชน 
• ใหความรวมมือและชวยเหลือนายอําเภอในการออกหนังสือสําคัญที่หลวง 
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 4. เทศบาล 
  ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน ไดมีการวางระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การมอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2543 กําหนดให นายกเทศมนตรี ใหความ
รวมมือชวยเหลือในการสอบสวนประวัติ นําชี้อาณาเขตที่สงสัย และปฏิบัติการอื่นๆ เทาที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถจะทําได ในกรณีทําการสํารวจการดําเนินการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง โดยใหประสานงานกับเจาหนาที่ ดังนี้ 

1) ช้ีแจงและประกาศใหราษฎรในทองที่ทราบ 

2) ใหความอนุเคราะหและใหความสะดวกแกเจาหนาที่ในเรื่องที่พัก ความ
ปลอดภัย การติดตอนัดหมายกับเจาของที่ดินขางเคยีง 

3) ชวยแกไขปญหาอุปสรรค และขอขัดของตางๆ 

4) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่เห็นควร 
 

  

 

 

 

 

 5.  องคการบริหารสวนจังหวัด 

     สําหรับในการคุมครองรักษาที่สาธารณประโยชน กฎหมายเฉพาะไดกําหนดไววา 
ใหดําเนินการคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 6. นายอําเภอ  
  (1) ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

พ.ศ. 2544 

อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนของเทศบาล ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496 โดยสังเขป 

• ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน 
• ดูแลรักษาสภาพ และความสะอาดเรียบรอยบริเวณที่สาธารณประโยชน 
• ถือเปนนิติบุคคลมีอํานาจฟองดําเนินคดีผูบกุรุกที่สาธารณประโยชน 
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  (2) จัดทําเปลี่ยนแปลง และรักษาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน พ.ศ. 2544 

  (3) ดําเนินการกรณีมีการรองเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน การบุกรุกที่
สาธารณประโยชนและดําเนินการกรณีตองวินิจฉัยวาที่ดินเปนที่สาธารณประโยชนหรือไม ต้ังอยู 
ณ ท่ีใด มีขอบเขตแคไหน ในการดําเนินการดังกลาวถาจะตองสอบสวนขอเท็จจริงแลวใหเสนอ
ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน พ.ศ. 2539  

  (4) ระวังชี้แนวเขต และรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชน โดยใหสอบ
ผูปกครองทองที่กอนออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 

  (5) เปนผูยื่นคําขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) ในที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 

  (6) ทําการสํารวจที่สาธารณประโยชนในเขตทองที่ของตนเพื่อประสานงาน
จังหวัดและกรมที่ดินดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง อํานวยความสะดวกและ
ควบคุมการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงของเจาหนาที่กรมที่ดิน รวมทั้งทําการ
สอบสวนขอเท็จจริง กรณีท่ีรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไดเนื้อท่ีนอยกวาหลักฐานเดิม  

  (7) รองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีกับผูบุกรุกที่สาธารณประโยชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน พ.ศ. 2544 ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515) วาดวยวิธี
ปฏิบัติในการแจงและออกคําส่ังแกผูฝาฝนมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดินอยูกอนวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2515 ใชบังคับ และ
ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 8,9,และ 108 และตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท 0311.1/ ว 
1283 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2540 เร่ืองการดําเนินคดีกบัผูบุกรุกทางสาธารณประโยชน 
 

 

 

 

 



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

10 บทที่ 2  การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. กํานัน ผูใหญบาน มีหนาท่ีดังนี้ 
  1) กํานันมีหนาที่ตรวจจัดการรักษาที่สาธารณะ ตาม มาตรา 40 แหง พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 

  2) ผูใหญบาน มีหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยหรือความเดือดรอนของ
ราษฎร ตลอดจนปฏิบัติตามคําส่ังของกํานันหรือคําส่ังของทางราชการ ตาม พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ีพระพุทธศักราช 2457 มาตรา 27 ขอ 1 ดังนี้ 
  “มาตรา 27 ผูใหญบานเปนหัวหนาของราษฎรในหมูบานของตน ตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้ มีหนาที่และอํานาจในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยของราษฎร 
ดังตอไปนี้  
  ขอ 1 ท่ีจะรักษาความสงบและความสุขสําราญ ชวยปองกันความทุกขภัยของ

ลูกบานตามสมควรและที่สามารถจะทําได การที่กลาวนี้ ถาสมควรจะตอง
ปรึกษาหารือและชวยกันกับเพื่อนผูใหญบานก็ดี กับกํานันนายตําบลก็ดี         
ก็เปนหนาที่ของผูใหญบานที่จะตองปฏิบัติใหสมควรแกการที่จะรักษา
ประโยชนและความสุขของลูกบาน ซ่ึงไดมอบไวเปนธุระในพระราชบัญญัตินี้”  

 

อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนของนายอําเภอโดยสังเขป 

• ดูแลรักษาและคุมครองที่สาธารณประโยชน 
• จัดทําเปลี่ยนแปลง และรักษาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน 
• ดําเนินการกรณีรองเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน 

- ดําเนินการเมื่อมีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน 
- วินิจฉัยวาที่ดินเปนที่สาธารณประโยชนหรือไม ต้ังอยู ณ ที่ใด 

- รองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีผูบกุรุกที่สาธารณประโยชน 
• ระวังช้ีแนวเขต และรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชน 
• ยื่นขอหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
• สํารวจที่สาธารณประโยชนในทองที่ 
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 8. นายกเทศมนตรี 
  สําหรับเทศบาล ซ่ึงมีนายกเทศมนตรีเปนผูรับผิดชอบดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 48  เตวีสติ ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับอํานาจหนาที่
ของกํานันและผูใหญบาน บรรดาที่บัญญัติไวในกฎหมาย วาดวยลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 

ดวย 
 9. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

  องคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมีหนาที่สนับสนุนราชการสวนทองถ่ินอื่นในการ
พัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงกฎหมายเฉพาะกําหนดใหดํา เนินการคุมครอง  ดูแลและบํา รุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2.   การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนสําหรับสงวนไวเพื่อใชประโยชนรวมกัน ซ่ึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน ไมวาเปนโดยสภาพที่ดิน 

หรือทางราชการสงวนไวตามคําส่ังกระทรวงมหาดไทยที่ 12/2543 ลงวันที่ 18 มกราคม 2543 

มอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินอัน
เปนสาธารณสมบัติ ท้ังนี้รวมถึงการฟองรองและการถูกฟองรองคดี 
  

 

อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนของ กํานัน ผูใหญบาน โดยสังเขป 

• ตรวจจัดการรักษาที่สาธารณประโยชน 
• ชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เชน 

- สอบสวนประวัติที่ดิน 

- ช้ีอาณาเขตที่สงสัย 
- ช้ีแจงและประกาศแนวเขตใหประชาชนไดรับทราบ 

• ดําเนินการตามแตนายอําเภอจะมอบหมาย 



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

12 บทที่ 2  การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

แนวทางการดแูลรักษาที่สาธารณประโยชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

• การขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน 
• การทําแนวรั้วปกแนวเขต และแผนปาย 
• การตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน 
• การปลูกพืชคลุมดิน 
• การรักษาความสะอาด และดูแลไมใหเสื่อมโทรม 

• อืน่ๆ ถามี 

การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนขั้นพื้นฐาน 

ดูแล ปรับปรุง และรักษาสภาพของที่
สาธารณประโยชนใหสวยงามและใหประชาชน
สามารถเขาไปใชประโยชนรวมกันได โดยไม
ปรับเปลี่ยนสภาพของที่สาธารณประโยชน  ซึ่ง
การดูแลขั้นพื้นฐานนั้น จะเปนกิจกรรมที่ทําอยู
เปนประจําและไมตองขออนุมัติ/อนุญาต จาก
หนวยงานใด 

กรณีแจงขออนุมัติ/อนุญาต จากนายอําเภอ 

การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนขั้นพัฒนา 

พัฒนา และปรับเปลี่ยนสภาพของที่
สาธารณประโยชน เชน แปลงทดลองปลูกพืช, 

การจัดตลาดกลางชุมชน, การสรางอาคาร
สาํนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
การน้ีจะตองขออนุมัติ/อนุญาตใช จากผูวาราชการ
จงัหวัด หรือหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ 
ตามกฎหมาย 

ตองขออนุมัติ/อนุญาต จากผูวาราชการจังหวัด 

และ/หรือ หนวยงานอื่น ตามกฎหมาย 

• การปรับเปลี่ยนใหเปนทุงเลี้ยงสัตว 
• การปรับเปลี่ยนเปนแปลงทดลองปลูกพืช 
• การปรับเปลี่ยนใหเปนตลาดกลางของชุมชน 
• การปรับเปลี่ยนใหเปนที่พักผอนหยอนใจ 
• การปรับเปลี่ยนใหเปนแหลงน้ําสาธารณะ 
• การขอใหใชเปนพื้นที่สําหรับอาคารสํานักงาน
ของทบวงการเมือง 

• อืน่ๆ ถามี 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2  การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 13 

 สําหรับการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนสําหรับองคปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะเปน
การดูแล ปรับปรุงและรักษาสภาพของที่สาธารณประโยชนใหสวยงาม และใหประชาชนสามารถ
เขาไปใชประโยชนรวมกันได ซ่ึงจะเปนกิจกรรมที่ทําอยูเปนประจํา แตตองขออนุมัติ/อนุญาต          

จากผูวาราชการจังหวัด เพื่อมอบหมายใหดําเนินการได 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนสภาพพื้นที่และ
แหลงน้ําในที่สาธารณประโยชน ใหอยูในสภาพที่สามารถใชประโยชนรวมกันได ไมเปนที่รกราง
วางเปลา กลายเปนที่ท้ิงขยะมูลฝอย หรือถูกรุกลํ้าจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน  

 

 

 

 1) การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน อาจทําไดในหลายลักษณะไดแกจัดเปนการขุดคู 

ทําทางเทารอบที่สาธารณประโยชน การปลูกตนไม ทําแนวรั้วปกแนวเขต ปลูกพืชคลุมดิน เปนตน  

แนวทางการดแูลรักษาที่สาธารณประโยชนขั้นพื้นฐาน 

 การดูแลรักษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการดาํเนินการ 
1 การขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน ไดกลาวแลวในเรื่องการขึ้นทะเบียนที่

สาธารณประโยชน 
2 การทําแนวรั้วปกแนวเขต และแผนปาย ใหจดัทําแนวรั้ว และปายบอกเขตที่

สาธารณประโยชน 
3 การตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน มอบหมายเจาหนาที่ใหรับผิดชอบการตรวจสอบ

สภาพที่สาธารณประโยชน 
4 การปลูกพืชคลุมดิน จัดสรรงบประมาณในการจัดหาพืชคลุมดินและ

มอบหมายเจาหนาที่จัดการปลูกพืชคลุมดิน
ปองกันดินถลม และน้ําทวม 

5 การรักษาความสะอาด และดูแลไมใหเสื่อมโทรม จัดสรรงบประมาณในการดูแลความสะอาด 

โดยเฉพาะบริเวณที่เปนแหลงน้ําสาธารณะ 

การดําเนินการในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
จะตองขออนุมัติ/อนุญาต จากนายอําเภอเพื่อมอบหมายใหดําเนินการได 



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

14 บทที่ 2  การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

 

 2) การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนขัน้พัฒนา 
  สําหรับข้ันพัฒนาจะเปนการปรับเปลี่ยนสภาพของที่สาธารณประโยชน อาจจะใช
แนวทางจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0309/ว 794 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2522 เร่ืองการใช
ท่ีดนิสาธารณะประจําตําบลและหมูบานและที่สาธารณประโยชน ดังนี้ 
  ท่ีดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบาน 

  - ท่ีดินประเภทที่อาจนําไปใชใหเปนประโยชนดานเศรษฐกิจแกสวนรวม เชน 

ใชเปนแปลงทดลองปลูกพืชชนิดตางๆ ใหเปนสถานที่กลางสําหรับเกษตรกรนําสินคาไปจําหนาย 
ใชเปนทุงปลูกหญาเลี้ยงสัตวหรือใชเปนที่พักผอนหยอนใจ หรือใชบางสวนเปนแหลงน้ํา
สาธารณะขนาดใหญประจําตําบลหมูบาน เปนตน 

  - หากจําเปนตองใหหนวยงานใชเปนสถานที่ปลูกสรางสํานักงานใหถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0309/ 134 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2521 โดยขออนุมัติตอ
กระทรวงมหาดไทย 
  การดูแลขั้นพัฒนานั้น จะตองขออนุมัติ/อนุญาต จากผูวาราชการจังหวัด หรือ
หนวยงานอื่นๆ ตามกฎหมาย เชน กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดินเปนตน และจะตองมีการจัดทํา
เปนโครงการและจัดเตรียมงบประมาณใหเรียบรอย ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สําหรับพลเมืองใชรวมกัน จากการ
ใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง พ.ศ.2543 
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แนวทางการดแูลรักษาที่สาธารณประโยชนขั้นพัฒนา 
 

 การดูแลรักษาขั้นพัฒนา แนวทางการดาํเนินการ 
1 การปรับเปลี่ยนใหเปนทุงเลี้ยงสัตว ทําแนวรั้วและปกแนวเขตเปนที่เลี้ยงสัตว 

2 การปรับเปลี่ยนเปนแปลงทดลองปลูกพืช จัดสรรงบประมาณ สรางเปนแปลงทดลองปลูก
พืช เพื่อเปนแนวทางสําหรับประชาชน 

3 การปรับเปลี่ยนใหเปนตลาดกลางของชุมชน ปรับเปลี่ยนที่สาธารณประโยชน เปนลานกวาง
และจัดบริเวณใหประชาชนไดแลกเปลี่ยนซื้อขาย
สนิคากันในชุมชน หรือจากภายนอก 

4 การปรับเปลี่ยนเปนที่พักผอนหยอนใจ ขอใชที่สาธารณประโยชนสรางเปน
สวนสาธารณะ 

5 การปรับเปลี่ยนใหเปนแหลงน้ําสาธารณะ
ขนาดใหญประจําพื้นที่ 

จดัสรรงบประมาณเพื่อขุดดินสรางเปนแหลงน้ํา
สาธารณะ 

6 การขอใชเปนพื้นที่สาํหรับอาคารสํานักงาน
ของทบวงการเมือง 

ขอใชที่สาธารณประโยชนเพื่อสรางอาคาร
สํานักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

16 บทที่ 2  การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

ตัวอยาง การดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชนขั้นพัฒนา ในการดูแลรักษาความสะอาดสวนสาธารณะ 
 

 

ตัวอยาง การดแูลรักษาสวนสาธารณะในพื้นที ่

 

ตัวอยาง การดแูลรักษาสวนสาธารณะในพื้นที ่
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3.   การรายงานสภาพพื้นที่ตอนายอําเภอ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายเจาหนาที่ใหจัดทํา “รายงานสภาพ               

ท่ีสาธารณประโยชน” อาจจะใชแบบฟอรมเดียวกับที่ใชในการตรวจสภาพที่สาธารณประโยชน    
โดยรวบรวมรายงานการตรวจสภาพที่สาธารณประโยชนเปนชวงๆ ซ่ึงระยะเวลาในการตรวจสอบ
สภาพขึ้นกับความสะดวกของการทํางานในแตละพื้นที่ เชน ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ของที่สาธารณประโยชนในพื้นที่ 
 จากนั้นรวบรวมเปนขอมูล โดยใหจัดทําสําเนาสงใหนายอําเภอ จํานวน 1 ชุด และเก็บ
ตนฉบับไวท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 ชุด เพื่อใหทราบสภาพของที่สาธารณประโยชน 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ตวัอยาง แนวทางการจัดทําแบบฟอรมตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวอยาง) 
บันทึกการตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชน 

 

วันที่..........เดือน.................................พ.ศ.................. 
 ขาพเจา.......................................................................................ตําแหนง.................................................................... 
ไดทําการตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชนของ.........(องคกรปกครองสวนทองถิ่น)...........ตามทะเบียนเลขที.่.................... 
ปรากฏวาสภาพลักษณะของทสาธารณประโยชน........................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................... 

1)    มอีาณาเขตพื้นที่ขนาด.........................ตารางกิโลเมตร หรือ ........................ไร.....................งาน......................วา 
ทิศเหนือ ยาว...................................กม. จด.............................................................................................. 

ทิศใต ยาว...................................กม.  จด.............................................................................................. 

ทิศตะวันออก ยาว...................................กม.  จด.............................................................................................. 

ทิศตะวันตก ยาว...................................กม.  จด.............................................................................................. 

2)    การบุกรุก หรือ การลุกล้ํา......................................................................................................................................... 
3)    ความเห็นประกอบอื่นๆ........................................................................................................................................... 

4)    ภาพถายประกอบการตรวจสอบ (ถามี) 
ลงชื่อ..............................................................ผูตรวจสอบ 

            (...............................................................) 

ลงชื่อ..............................................................พยาน 

            (...............................................................) 

ลงชื่อ..............................................................พยาน 

            (...............................................................) 



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

18 บทที่ 2  การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

เกณฑการประเมิน 

มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

ลําดับ 
รายละเอียด 

เกณฑมาตรฐานตัวชี้วัด 

ขั้น 

พ้ืนฐาน 

ขั้น 

พัฒนา 
1 

 

มีการสํารวจที่สาธารณประโยชนในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี
คาํสั่งต้ังคณะทํางานสํารวจที่สาธารณประโยชนไวอยางชัดเจน 

 

√ 

 

2 มีการตรวจสอบที่สาธารณประโยชน หรือที่รกรางวางเปลา เชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีหนังสือสอบถามกํานัน/ผูใหญบานในพื้นที่ 

 

√ 

 

3 การดําเนินการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน เชน ที่ชายตลิ่ง สวนสาธารณะ            
ทีเ่ลี้ยงสัตวที่สาธารณะประจําตําบล/หมูบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544 

 

 

√ 

 

4 การตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชนโดยมีการมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

√ 
 

5 การจัดทําปายบอกเขต ติดต้ัง ณ ที่สาธารณประโยชน √  

6 การดูแลรักษาความสะอาดและดูแลที่สาธารณประโยชนไมใหเสื่อมโทรม เชน        

การปลูกหญาแฝก หรือพืชอื่นๆ 

 

√ 
 

7 มีการพัฒนาที่สาธารณประโยชนเปนสนามกีฬาประจําตําบล/หมูบาน   √ 

8 การปรับเปลี่ยนที่สาธารณประโยชนเปนสวนสาธารณะประจําชุมชน หมูบานและตําบล  √ 

9 การปรับเปลี่ยนเปนแปลงปลูกพืช หรือทุงเลี้ยงสัตว  √ 

10 การปรับเปลี่ยนที่สาธารณประโยชนใหเปนตลาดกลางของชุมชน ตามระเบียบ หรือ
หนังสือที่ มท 0309/ว 794 ลงวันที่ 20 ม.ิย. 2522 เรื่อง การใชที่ดินสาธารณประจําตําบล 
และหมูบาน และที่สาธารณประโยชน 

  

 

√ 

11 มีการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมคีวามรูความเขาใจ
กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวกับการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

 

√ 

 

12 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงมาตรการคุมครองดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน พรอมทั้งขอความรวมมือในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

 

√ 

 

13 มีการประสานขอมูลกับหนวยงานที่เก่ียวของ ในการดูแลคุมครองที่สาธารณประโยชน  √ 

14 กรณีพบผูบุกรุกที่สาธารณประโยชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการ
กับผูบุกรุก ตามระเบียบและหลักเกณฑกําหนด 

 

√ 

 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3  การคุมครองที่สาธารณประโยชน 19 

บทที่  3 

การคุมครองทีส่าธารณประโยชน 
 

 การขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดการบุกรุกหรือ เขาดําเนินการในที่สาธารณะโดยมีแนวทางการดําเนินการ เพื่อให
ปฏิบัติงานไดเปนมาตรฐานเดียวกันทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะมีข้ันตอนดังนี้ 
 

 

 

การตรวจสอบ 
ท่ีสาธารณประโยชน 
ในพื้นท่ีรบัผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ ข้ันตอน 

การพิจารณาแนวเขต 
ท่ีสาธารณประโยชน 

กรมท่ีดิน หรอื ท่ีดนิอําเภอ 
 

การข้ึนทะเบียน 
ท่ีสาธารณประโยชน 

การดูแลรักษาท่ี
สาธารณประโยชน  

-  หนังสือสําคัญสําหรับ      

ท่ีหลวง 
-  เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 

-  แผนที่ 
-  หนังสือสําคัญสําหรับ      

ท่ีหลวง 

ทะเบียน 
ท่ีสาธารณประโยชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

คูมือการดูแลรกัษา 
ท่ีสาธารณประโยชน           
ในพื้นท่ี

กรมท่ีดิน หรอื ท่ีดนิอําเภอ 
 

กรมท่ีดิน หรอื ท่ีดนิอําเภอ 
 



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

20 บทที่ 3  การคุมครองที่สาธารณประโยชน 

1.   การตรวจสอบที่สาธารณประโยชนในพื้นที่รบัผิดชอบ 

 ในพื้นที่ซ่ึงจําเปนตองตรวจสอบที่สาธารณประโยชน ซ่ึงอาจสืบเนื่องมาจากเอกสารหรอื
บันทึกที่ขาดความชัดเจน, ไมมีหนังสือสําคัญที่หลวงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงไดแก 
องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล 

 ดงันั้นในการตรวจสอบทีส่าธารณประโยชนจะมี 2 แนวทาง ประกอบดวย  
 1. กรณี มี/ไมมี หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  
 2. กรณีเปนที่ดินซ่ึงมีกฎหมายอื่นรองรับ หรือ เปนที่ในกรรมสิทธ์ิครอบครองของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

แผนภูมิแนวทางการตรวจสอบที่สาธารณประโยชนโดยสรุป 

 

กรณีมี/ไมมี หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

กรณีเปนท่ีดินซึง่มกีฎหมายอื่นรองรับ 

หรือเปนท่ีในกรรมสิทธิ์ครอบครองของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง    

จัดทําทะเบียนหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงของทองถิ่น ไมตองขอหนงัสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

และไมตองขึ้นทะเบียนที่
สาธารณประโยชนของทองถิ่น 

ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของที่ดิน 

หากไมมีกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง
แจงใหกรมที่ดินทําการรังวัด และ
ยื่นขอหนังสือสําคญัสําหรับที่หลวง
ผานนายอําเภอเสนอตอผูวาราชการ
จังหวัด 

จัดเตรียมงบประมาณในการ
ดําเนินการและแจงผูที่เกี่ยวของใน
การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวงทราบ 

รับหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
จากผูวาราชการจังหวัด 

ขึ้นทะเบยีนเปน                           

ที่สาธารณประโยชน             
ของทองถิ่น 

ท่ีดินท่ีจะทําการตรวจสอบ 
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1.1 กรณี มี/ไมมี หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
  1) กรณีมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
   มีไวเพื่อประโยชนในการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนและแสดงขอบเขต 

เพื่อคุมครองปองกันการบุกรุก  

   “หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง” ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 ตรี 
“ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพื่อประโยชนของ
แผนดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดใหมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเพื่อแสดงเขตไวเปนหลักฐาน 

   แบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ ท่ีดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
เขตของที่ดินดังกลาวใหเปนไปตามหลักฐานของทางราชการ” 

   เวนแตที่สาธารณะโดยมีสภาพมีแนวเขตธรรมชาติอยูแลว เชน ที่ชายตลิ่ง 
ทางหลวง ทางน้ํา ทะเลสาบ แมน้ํา ลําคลอง ไมจําเปนตองขอหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
เนื่องจากมีสภาพและขอบเขตของแนวสาธารณะอยูแลว 
   ดังนั้นหากมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงอยูแลวสามารถนํามาใชอางอิง              
เขตที่ต้ัง และการใชประโยชนของที่ดินรัฐ แตไมใชหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินรัฐ และนํามาใช        
ข้ึนทะเบียนที่สาธารณประโยชนของทองถ่ินไดทันที 
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22 บทที่ 3  การคุมครองที่สาธารณประโยชน 

 

 

 

ดานหนา ดานหลัง 
(แผนที่แนบทาย) 

ภาพที่ 2-1 ตัวอยาง หนังสือสําคัญที่หลวง 

ท่ีสาธารณประโยชน 
สําหรับ อบต. ___________
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  2) กรณีไมมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
   เชน ท่ีเล้ียงสัตว และที่สาธารณะประจําตําบลและหมูบาน หนองน้ําสาธารณะ 
บึงสาธารณะ หากไมมีเอกสารสิทธิใดๆ อางอิง ควรจะมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเพื่อแสดง
ขอบเขต และปองกันการบุกรุก  

   เวนแตท่ีสาธารณะโดยมีสภาพมีแนวเขตธรรมชาติอยูแลว เชน ท่ีชายตลิ่ง 
ทางหลวง ทางน้ํา ทะเลสาบ แมน้ํา ลําคลอง ไมจําเปนตองขอหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
เนื่องจากมีสภาพและขอบเขตของแนวสาธารณะอยูแลว 
   การจัดทําหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตองเปนไปตาม แบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ โดยมีแนวทาง 
ดังนี้  
   (1) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอตอนายอําเภอ และใหนายอําเภอ
มอบหมายใหมีการสํารวจพื้นที่รวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลในพืน้ที่ เพื่อตรวจสอบ และยืนยันกรรมสิทธ์ิครองครองที่ดินในกรณีท่ีมี
ผูอยูอาศัยมาเปนเวลานาน หรือ เปนที่ดินรกรางวางเปลา 
   (2) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประสานขอหลักฐาน และเอกสาร เกี่ยวกับ
ท่ีมาหรือกรรมสิทธ์ิของพื้นที่นั้น กับหนวยงานที่ เกี่ยวของ เชน กรมที่ดิน กรมปาไม กรม
ชลประทาน เปนตน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวบรวมขอมูล หลักฐาน และเอกสารที่เปน
หลักฐานยืนยันพื้นที่อันเปนสมบัติของแผนดิน ท่ีไมเปนกรรมสิทธ์ิของผูใด ซ่ึงชุมชน หรือ 
ประชาชนในพื้นที่สามารถใชประโยชนรวมกันได 
   (3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการรังวัด และการขอหนังสือสําคัญที่หลวง โดยทําการรังวัดทําแผนที่ตามข้ันตอน
ของทางราชการ 
   (4) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการตาม แบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ผานนายอําเภอ โดยใหเปนไปตามกําหนดไวใน
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ดังนี้ 
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    (4.1) ทบวงการเมืองผูมีอํานาจดูแลรักษาที่ดินนั้นใหแสดงความประสงค
ตออธิบดีกรมที่ดิน วาจะใหมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ซึ่งกรมที่ดินไดมีคําสั่ง ที่ 853/2535 

ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2535 มอบอํานาจของอธิบดีกรมที่ดินใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับ การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในเขตจังหวัดนั้นๆ  

    (4.2) เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคําขอตาม ขอ (4.1) ใหผูวาราชการ
จังหวัดจัดใหมีการสอบสวนและรังวัด ทําแผนที่ตามวิธีการรังวัดเพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ท่ีดิน และประกาศการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหประชาชนทราบมีกําหนดสามสิบวัน 

โดยปดไวในที่เปดเผย 3 แหง ดังนี้ 
• สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา 1 ฉบับ 

• ท่ีวาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่หรือท่ีสํานักงานเขต 1 ฉบับ  

• สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 ฉบับ 

 ในประกาศดังกลาวใหมีแผนที่แสดงแนวเขตแผนที่ที่จะออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ท่ีหลวงและกําหนดระยะเวลาผูท่ีมีสวนไดเสียจะคัดคานไวดวยซ่ึงจะตองไมนอยกวาสามสิบวัน
นบัแตวันประกาศถาไมมีผูคัดคานใหดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตอไป 

    (4.3) วิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหเปนไปตามระเบียบ
กรมที่ดินวาดวยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2517 ดังนี้ 
     (4..3.1) หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหใชแบบ  ส.ธ . 1 ทาย

กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2516) 

     (4.3.2) หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหทําข้ึน 3 ฉบับมอบให
ผูดูแลรักษาถือไว 1 ฉบับ และ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน
จังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา 1 ฉบับ และเก็บไว 
ณ กรมที่ดิน 1 ฉบับ กรณีท่ีดินตั้งอยูคาบเกี่ยวหลายจังหวัด
ใหจัดทําเพิ่มข้ึนตามจังหวัดที่เกี่ยวของ (ระเบียบกรมที่ดิน 

วาดวยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ฉบับที่ 6 

(พ.ศ.2539)) 
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     (4.3.3) ถาหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงสูญหายใหอธิบดีออกใบ
แทนให 

     (4.3.4) ท่ีดินที่พลเมืองใชรวมกันก็ดี หรือท่ีดินที่ใชเพื่อประโยชน
ของแผนดินโดยเฉพาะก็ดี ถาที่ดินนั้นยังไมมีหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง ใหถือวาเขตของที่ดินนั้นเปนไปตาม
หลักฐานของราชการ เชน ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน
ท่ีกระทรวงมหาดไทยไดส่ังใหจังหวัดตางๆ สํารวจและ
จัดทําข้ึน หรือประกาศการสงวนหวงหามที่ดินของราชการ 

     (4.3.5) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ติดตามการออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงจากที่ดินจังหวัด 
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แผนภูมิขัน้ตอนการขอหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
กรณีไมมีหนังสือสําคัญท่ีหลวงสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

นายอําเภออาจมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํารวจพื้นที่ และตรวจสอบกรรมสิทธิ์ หรือ
สิทธิครอบครองที่ดิน จากทั้งสวนราชการ และประชาชนในพื้นที่ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองรวบรวมขอมูล หลักฐาน และเอกสารทีเ่ปนหลักฐานยืนยันพืน้ที่อัน
เปนสมบัติของแผนดิน ที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองของผูใด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองต้ังงบประมาณเพื่อทําการรังวัด 
และขอหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง   โดยแจงผานนายอําเภอ เพือ่อนุญาตทําการรังวัด 

จังหวัดประกาศการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหประชาชนทราบ 

ไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันประกาศ หากไมมีการคัดคานใหดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวงตอไป 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยื่นเรื่องผานนายอําเภอ เพื่อเสนอตอผูวาราชการจังหวัด และดําเนินการตาม
ขั้นตอนการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

ผูวาราชการจังหวัด 
สอบสวนและทําการรังวัด 
ตามขั้นตอนราชการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นติดตามการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงจากที่ดินอําเภอ หรือที่ดิน
จังหวัด 
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ท้ังนี้ ดําเนินการขอหนังสือสําคัญที่หลวงจะตองมีคาใชจายในการรังวัดที่ดิน พึงจะตองเสีย
คาธรรมเนียมตามที่กรมที่ดินกําหนด ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองงบประมาณเพื่อ
ภารกิจดังกลาว  
1.2 กรณีเปนที่ดินซึ่งมีกฎหมายอื่นรองรับ หรือเปนที่ในกรรมสิทธิ์ครอบครองของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

 กรณีเปนที่ดินซ่ึงมีกฎหมายอื่นรองรับ หรือ เปนที่ในกรรมสทิธ์ิครอบครองของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง จะไมทําการขึ้นทะเบียนเปนที่สาธารณประโยชน ประกอบดวย 

 

ชนิดของที่ดิน รายละเอียด 

1) ที่ดินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปน           

สาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544 ขอ 7   

การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน 
 

(1) ที่ดินรกรางวางเปลาซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิ
ครอบครอง และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้ง
หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่น           

ตามกฎหมายที่ดิน ไมตองจัดทําทะเบียน แตให
ทบวงการเมืองผูไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี          
วาการกระทรวงมหาดไทยใหมีหนาที่ดูแลรักษา
สํารวจรายละเอียดตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดไวเปนหลักฐาน 

(2) ที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไมวาเปน
โดยสภาพที่ดินหรือทางราชการไดสงวนไวก็ตาม 

เชน ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ           
ที่เลี้ยงสัตว และที่สาธารณะประจําตําบล และ
หมูบาน เปนตน เวนแตที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา 
ลํากระโดง ลํารางสาธารณะและทางระบายน้ําที่อยู
ในความดูแลรักษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

2) ที่ราชพัสดุ ที่ดินในความดูแลของกรมธนารักษ 
3) ที่ดินที่สวนราชการอื่นครอบครอง  เชน ที่ทางหลวง ที่ปาสงวนแหงชาติ 
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2.   การพิจารณาแนวเขตที่สาธารณประโยชน 
 การกําหนดแนวเขตที่สาธารณประโยชนนั้นยอมเกี่ยวของกับสวนราชการตางๆ หลาย
หนวยงาน ท่ีมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของ รวมไปถึงภาคประชาชนดวย  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย “การมอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีสวนชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. 

2543” ไดกําหนดไวดังนี้ “ในกรณีท่ีมีปญหาวา ท่ีดินสาธารณประโยชนแหงใดสมควรจะคงสภาพ
เพื่อทําการออกหนังสือสําคัญที่หลวงไวเปนหลักฐาน หรือสมควรถอนสภาพเพื่อนํามาจัดสรรให
ราษฎรทํากินหรือทําประโยชนอ่ืน หรือกรณีท่ีมีผูบุกรุกสมควรขับไลหรือไม เมื่อนายอําเภอ           

รองขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนัดประชุมพิจารณาใหความเห็น โดยใหประชาชน ผูนําชุมชน 

ผูนําศาสนา หนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนเขามามีสวนรวมกับสภาตําบลหรือสภาทองถ่ินดวย 
เสร็จแลวสงผลใหนายอําเภอ เพื่อดําเนินการตอไป” 

 ดังนั้นผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเสนอตอนายอําเภอ เพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการในการตรวจสอบเขตพื้นท่ีสาธารณประโยชน เรียกวา “คณะกรรมการดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน...(ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)...” เพื่อใหสอดคลองกับ “ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวน
ชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. 2543” ประกอบดวยผูมีสวน
เกี่ยวของ ไมนอยกวา 7 คน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดต้ังคณะกรรมการชุดนี้เปนเพียงขอเสนอแนะ  เพ่ือเปนประโยชนในการ
ทํางานรวมกัน ระหวางนายอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 1) นายอําเภอ หรือ ผูไดรับมอบหมาย ประธานกรรมการ 
 2) นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 
 3) ผูแทนที่ดินอําเภอ กรรมการ 
 4) ผูแทนปาไมจงัหวัด กรรมการ 
 5) ผูแทนตํารวจในทองที่ กรรมการ 
 6) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ กรรมการ 
 7) ผูใหญบานในพื้นที่ กรรมการ 
 8) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหตุ : ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการตามความเหมาะสม 

 คณะกรรมการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน มีหนาที่ในการพิจารณาเพื่อกําหนดแนวเขต 

สําหรับการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน ในการประชุมควรตกลงรวมกันตามความเหมาะสม
ของแตละพื้นที่ แตตองไมนอยกวาปละ 1 คร้ัง (ควรอยูในชวงเดือนกุมภาพันธ กอนการสํารวจ             
ท่ีสาธารณประโยชนท่ียังไมมีหนังสือสําคัญที่หลวง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
มอบหมายใหสภาตําบล หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนชวยเหลือในการดําเนินการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2543) 

 เลขานุการ ตองจัดเตรียมขอมูลท่ีเกี่ยวของอันจําเปนตอการพิจารณา เสนอที่ประชุม 

ไดแก เอกสารทะเบียนที่สาธารณประโยชน หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ภาพถายบริเวณที่ดิน 

สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เปนตน  

 สําหรับเอกสารหรือขอมูลอ่ืนๆ ใหเลขานุการประสานขอขอมูลจากสวนราชการที่
เกี่ยวของ เชน ท่ีดินอําเภอ/จังหวัด อําเภอ และ กํานัน/ผูใหญบานในเขตพื้นที่ สําหรับเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณา 
 มติท่ีประชุมในเรื่องดังกลาว ใหจัดทําสรุป พรอมทั้งแจงหนวยงาน หรือผูท่ีเกี่ยวของ
พิจารณาดําเนินการ 
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อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
1) จัดทํานโยบายและแผนการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

2) ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน เชน การขุดลอกคูคลอง 
หรือหนองน้ําในบริเวณที่สาธารณประโยชน 

3) ติดตามการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนในพื้นที่ 
4) ตรวจติดตามแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชนท่ีมีการทับซอนกับที่ดินอื่นๆ 

5) ตรวจติดตามและปองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชนหรือการใชเพื่อประโยชนสวนตน 

6) ติดตามการขอใชพื้นที่สาธารณประโยชนในเขตพื้นที่ 
7) ติดตามการไกลเกลี่ยขอพิพาทในการใชท่ีสาธารณประโยชน 

อํานาจและหนาท่ีของเลขานุการคณะกรรมการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
1) จดัเตรียมเอกสาร และขอมูลท่ีใชในการประชุม ประกอบดวย เอกสารทะเบียนที่สาธารณประโยชน 
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ภาพถายบริเวณที่ดิน สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน             

2) นัดหมายการประชุมคณะกรรมการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน พรอมทั้งจัดเตรียมสถานที่ 
3) อํานวยการใหประธานในที่ประชุมดําเนินการประชุมไดตามวาระ 
4) จดบันทึก และสรุปรายงานการประชุม พรอมทั้งแจกจายแกผูมีสวนเกี่ยวของ 
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แผนภูมิแนวทางการดาํเนินงานของคณะกรรมการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

 

จัดเตรียมเอกสารสําคัญสําหรับคณะกรรมการและ
ผูเขารวมประชุม พรอมทั้งแจงวาระการประชุม  

จัดทํานโยบายและแผนการดูแลรักษา 
ที่สาธารณประโยชน 
- กําหนดการประชุมไมนอยกวาปละ 1 คร้ัง และนัด
หมายการประชุม 

ดําเนินงานภายใตอาํนาจและหนาท่ีของคณะกรรมการฯ 
• ดําเนินการขออนุมติังบประมาณในการดูแลรักษา 
ที่สาธารณประโยชน เชน การขุดลอกคคูลอง หรือ หนองน้ําใน
บริเวณที่สาธารณประโยชน 

• ติดตามการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนในพื้นที่ 
• ตรวจแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชนที่มกีารทับซอนกับที่ดิน
อื่นๆ 

• ตรวจติดตามและปองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชนหรือ  

การใชเพื่อประโยชนสวนตน 
• ติดตามการขอใชพื้นที่สาธารณประโยชนในเขตพื้นที ่
• ติดตามการไกลเกลี่ยขอพิพาทในการใชที่สาธารณประโยชน 
 

สรุปมติที่ประชุม และ แจงไปยังหนวยงาน หรือ
ผูที่เกี่ยวของดําเนินการ 
- ติดตามผลในการประชุมคร้ังถัดไป 

พิจารณาผลการดําเนินงาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

นโยบายและแผนการดูแล
รักษาที่สาธารณประโยชน

จดหมายเชิญประชุมและ
เอกสารที่เกี่ยวของ 

เอกสารที่เกี่ยวของ 

คณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ 
- สรุปมติที่ประชุม 
- เอกสารที่เกี่ยวของ 
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3. การจัดทําทะเบียนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และทะเบียนที่สาธารณประโยชน 
 การจัดทําทะเบียนที่สาธารณประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงไดแก 
องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแล
รักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544  

“ขอ 7 การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน ดังนี้ 
 (1) ท่ีดินไมตองจัดทําทะเบียน แตใหทบวงการเมืองผูไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี          
วาการกระทรวงมหาดไทยใหมีหนาที่ดูแลรักษาสํารวจรายละเอียดตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดไวเปนหลักฐาน 

 (2) ท่ีดนิที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ท่ีดนิชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ 
และที่เล้ียงสัตว ท่ีอยูในความดูแลรักษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นๆ ดําเนินการสํารวจจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด โดยใหจัดทําจํานวน 4 ชุด ใหเก็บรักษาไวดังนี้ 1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 ชุด 2) 

อําเภอหรือกิ่งอําเภอ 1 ชุด 3) จังหวัด 1 ชุด และ 4) ใหจังหวัดสงใหกรมที่ดิน 1 ชุด ถาที่ดินแปลงใด
ยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหผูมีหนาที่ดูแลรักษาและคุมครองปองกันตามกฎหมาย
ดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตอไป สําหรับที่ดินสาธารณประโยชนท่ีไดจัดทํา
ทะเบียนไวแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการคัดลอกมาเก็บไวท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น 1 ชุดที่ดินนอกจากที่กลาวไวในวรรคหนึ่ง เปนหนาที่ของนายอําเภอทองที่ 
 ทางเทาสาธารณประโยชนหรือทางน้ําสาธารณะที่ไมใชทางหลวงตามกฎหมาย วาดวย
ทางหลวงหรือทางที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูมีหนาที่
รับผิดชอบตามกฎหมายสํารวจจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนไวเปนหลักฐานดวย 
 สําหรับทะเบียนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําข้ึน
เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับ ทะเบียนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่สํานักงานที่ดิน ซ่ึงโดยปกติ
แลว กรมที่ดินจะสงสําเนาหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่มีอยูแลวใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงจะชวยตรวจสอบกรรมสิทธ์ิของท่ีดินในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ 

หรือบงชี้วาที่ดินใดยังไมไดข้ึนทะเบียนไว 
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ประโยชนของการจัดทําทะเบียนหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน 
 การจัดทําทะเบียนทั้งสองชนิดนั้น เพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชนให
ทราบวา ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีท่ีดินสาธารณประโยชนจํานวนเทาใด อยูท่ีใด 

มีเนื้อท่ีมากนอยเทาใด ใชเพื่อประโยชนอยางไร ในทะเบียนที่สาธารณประโยชนแตละฉบับที่
จดัทําข้ึน ควรจะมีขอความบงถึงสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

(1) ทราบตําแหนงที่ต้ังของที่ดิน วาตั้งอยูท่ีตําบล อําเภอ จังหวัดใด 

(2) ทราบอาณาเขต และเนื้อท่ี วาที่ดินที่หวงหามทั้งส่ีทิศ จะติดที่ดินของบุคคลใด หรือ
จดสถานที่ใดบางมีเนื้อท่ีเทาไร 

(3) ผูหวงหามอาจเปนนายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน หรือ จะเปนกระทรวง ทบวง กรม 

ก็ได ซ่ึงผูท่ีทําการหวงหามมีความสําคัญ เพราะเปนเครื่องมือพิสูจนไดวา การสงวนหวงหามนั้น 

ชอบดวยกฎหมายหรือไม 
(4) ความประสงคในการหวงหาม คือ มีความประสงควาจะหวงหามไวใชเพื่อประโยชน

อะไร เชน ใชเปนที่เล้ียงสัตวของหมูบาน ซ่ึงเปนสาระสําคัญทําใหทราบวาจะเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินประเภทใด 

(5) วัน เดือน ป ท่ีกําหนดหวงหาม ชอบดวยกฎหมายในขณะที่มีการหวงหามหรือไม 
(6) นามของผูท่ีลงทะเบยีน หมายถึง เจาหนาที่ผูคัดลอกทะเบียน 

 ท้ังนี้การบันทึกขอมูลอาจเปนไปตาม แนวทางการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน 
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 3.1 จุดมุงหมายการขึ้นทะเบียนท่ีสาธารณประโยชนทองถ่ิน 

1) เพื่อใหทราบอาณาเขตของที่ดินสาธารณประโยชน และวัตถุประสงคของ
ท่ีดนิสาธารณประโยชน ของทองถ่ินนั้นๆ 

2) เพื่อใหทราบสาเหตุการขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนทองถิ่น เชน 

การสงวนหวงหาม หรือ สภาพธรรมชาติ หรือ เกิดจากการใชประโยชนรวมกัน 

3) เพื่อใหสามารถใชเปนหลักฐานของทางราชการเกี่ยวกับที่ดินนั้น 

4) เพื่อปองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชนเปนสมบัติสวนตัว 
 3.2 ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนท่ีสาธารณประโยชนทองถ่ิน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอัน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544  

ขอ 7 การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน 
ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา ลํากระโดง ลําราง สาธารณะ และทางระบายน้ําที่อยูในความดูแลรักษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ ดําเนินการสํารวจจัดทํา
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยใหจัดทําจํานวน 4 ชุด 

โดยใหเก็บรักษาไวดังนี้ 
1. ท่ีวาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 1 ชุด 

2. จงัหวัด 1 ชุด 

3. จงัหวัดสงใหกรมที่ดิน 1 ชุด  

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 ชุด 

ถาที่ดินแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหผูมีหนาที่ดูแลรักษาและ
คุมครองปองกันตามกฎหมายดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง สําหรับที่ดิน
สาธารณประโยชนท่ีไดจัดทําทะเบียนไวแลวกอนระเบียบนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการขอคัดมาเก็บไวท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 1 ชุด ทางสาธารณประโยชนหรือทาง
น้ําสาธารณะที่ไมใชทางหลวงตามกฎหมายวาดวยทางหลวงหรือทางที่กฎหมายกําหนดไว
โดยเฉพาะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายสํารวจจัดทํา
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนไวเปนหลักฐานดวย ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตอง
ดําเนินการสํารวจจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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 แผนภูมิขั้นตอนการขึ้นทะเบียนท่ีสาธารณประโยชนทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544 ตามขอ 7 

 

เห็นดวย 

ไมเห็นดวย 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายให จนท. รับผิดชอบ
จัดทําทะเบียนที่สาธารณประโยชนที่ไดตรวจสอบแลว และมี
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นขอเอกสารจากที่ดินอําเภอ/จงัหวัด 

เพื่อแนบทายทะเบยีนที่สาธารณประโยชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชี้แจง และประกาศให
ประชาชนทราบเปนเวลา 30 วัน หากไมมีการคัดคานให
ดําเนินการในขั้นตอ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นทะเบยีนที่
สาธารณประโยชนทองถิ่น และจัดสงสําเนาใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของ ประกอบดวย 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดประชุมประชาคมชี้แจง

เร่ืองแนวเขต

ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
สาธารณประโยชนอีกครั้ง 

ที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ 1 ชุด 

จังหวัด 1 ชุด 

จังหวัดสงใหกรมที่ดิน 1 ชุด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 ชุด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบทะเบียนหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงเพื่อตรวจสอบกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครอง 
หากไมมีใหดําเนินการขอหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง              
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 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรืออาจ
มอบใหเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการในการจัดทําบัญชีรายการแสดงที่สาธารณประโยชน
ทองถ่ิน เรียกวา “ทะเบียนที่สาธารณประโยชนทองถ่ิน สําหรับ...(ช่ือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน)...” พรอมแนบแผนที่หรือแผนผังของที่สาธารณประโยชน โดยอาจกําหนดรูปแบบตาม
ความเหมาะสม  

 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูเก็บรักษาตนฉบับและจัดทําสําเนาทะเบียนที่
สาธารณประโยชนทองถ่ินอยางนอย 4 ชุด โดยมีหนวยงานที่เก็บสําเนาทะเบียนที่สาธารณประโยชน
ดังนี้ 
 (1) ท่ีวาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 1 ชุด 

 (2) จงัหวัด 1 ชุด 

 (3) จงัหวัดสงใหกรมที่ดิน 1 ชุด 

 (4) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 ชุด 

 ในกรณีที่มีการปรับปรุงแกไขรายละเอียดของทะเบียนที่สาธารณประโยชนทองถิ่น 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงสําเนาของสวนที่มีการแกไขนั้นใหผูถือครองสําเนาเอกสารดวย 
ซ่ึงทะเบียนที่สาธารณประโยชนอาจทําเปนฉบับรวมของทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือแยก
ตามพื้นที่หมูบานก็ไดตามความเหมาะสม 

 นอกจากนั้นการไดมาซึ่งแผนที่หรือแผนผังของที่สาธารณประโยชนสามารถขอไดจาก
กรมที่ดินหรือ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยอาจจะใชแผนที่มาตราสวนขนาด 1 ตอ 50,000 หรือ
อาจขอจากหนวยงานอื่นได เชน กรมที่ดิน กรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 แตหากตองการแผนที่ซ่ึงเปนภาพถายทางอากาศ หรือ ภาพถายดาวเทียม ท่ีมีความ
ละเอียดสูงกวา เชน มาตราสวน 1 : 5,000 หรือ เปนแผนที่ดาวเทียมซ่ึงสามารถแสดงการใช
ประโยชนของที่ดินในพื้นที่นัน้ๆ แลว  
 อันดับแรกองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรติดตอไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง
จงัหวัด หรือ กรมแผนที่ทหาร เพื่อตรวจสอบพิกัดที่ต้ังของพื้นที่นั้น ๆ  

 จากนั้นสงหนังสือแจงความจํานงในการขอรับบริการขอมูลแผนที่ภาพถายจากดาวเทียม 

ไปยังผูอํานวยการ “สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” (สอภท.) ระบุ
วตัถุประสงคของการนําขอมูลแผนที่ภาพถายจากดาวเทียมไปใชงาน 
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 ซ่ึงจะไดดําเนินการและแจงผลใหทราบพรอมสงความตกลงในการใชขอมูลภาพถาย
ดาวเทียม  

แผนภูมิการขอใชขอรับบริการขอมูลแผนที่ภาพถายจากดาวเทียม 

 

 

 

 

 

 

ทําหนังสือแจงความจํานงขอรับบริการขอมูลแผนที่
ภาพถายจากดาวเทยีมกับ สอภท. 

ตรวจสอบพิกัดของที่ดินในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ กรมแผนที่
ทหาร 

ชําระคาบริการและรับขอมูลจาก สอภท. 

สอภท. พิจารณา และแจงผล 

แนวทางการดําเนินงาน 

องคปกครองสวนทองถิ่น 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

พิกัดที่ต้ังของที่ดิน 

หนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารที่เกี่ยวของ 

ขอมูลแผนที่ภาพถายจาก
ดาวเทียม 

องคปกครองสวนทองถิ่น 

องคปกครองสวนทองถิ่น 
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ตาราง : รายการบรกิารภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง IKONOS ในคลังขอมูล สอภท. 
 

ขอมูลเชิงเลข 

1 ขอมูลขนาด 10-100 ตารางกิโลเมตร 
คิดราคา 100 บาทตอตารางกิโลเมตร 

2 ขอมูลขนาด 101-300 ตารางกิโลเมตร 
คิดราคา 75 บาทตอตารางกิโลเมตร 

3 ขอมูลต้ังแตขนาด 301 ตารางกิโลเมตร ข้ึนไป 

คิดราคา 50 บาทตอตารางกิโลเมตร 
 

ภาพพิมพมาตราสวน 1 : 4,000 โดยประมาณ 

ขนาด ครอบคลุมพื้นที่ (ตร.กม.) คาดําเนินการ (บาท) 

A0 12 1,200 

A1 6 600 

A2 3 300 

ท่ีมา : มาตรฐานการวางผังเมือง กรมสงเสริมปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 

 เมื่อตรวจสอบแนวเขตเปนที่เรียบรอยแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดประชุม
ประชาคมเพื่อช้ีแจงแนวเขตที่สาธารณประโยชนแกประชาชนในทองที่ใหทราบโดยทั่วกันองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกาศแนวเขตที่สาธารณประโยชนใหประชาชนทราบ โดยปดประกาศใน
ท่ีเปดเผย เชน ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีวาการอําเภอ เปนตน 

 หากไมมีการคัดคานภายในสามสิบวัน ใหข้ึนทะเบียนที่สาธารณประโยชนและจัดสง
สําเนาใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครอง
ปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544 ขอ 7 ประกอบดวย  

(1) ท่ีวาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 1 ชุด 

(2) จงัหวัด 1 ชุด 

(3) จงัหวัดสงใหกรมที่ดิน 1 ชุด 

(4) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 ชุด  
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4.   การเฝาระวังการบกุรุก และการดําเนินการ 
แผนภูมิการดําเนินการเมื่อพบการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 

ดําเนินคดี 

- หากไมสามารถยอมความกันจะตองสงเร่ืองไปยังนายอาํเภอเพือ่ไกลเกลี่ยและนายอําเภออาจมอบอํานาจให
ผูใดผูหนึ่งดําเนินการแทน เชน ปลัดอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- ใหผูบุกรุกออกไปจากที่ดิน หากไมยอมออก ใหดําเนินการฟองรองดําเนินคดีตาม มาตรา 108 ทวิ ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน  

- ใหร้ือถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนด 

- ถาไมปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท
หรือท้ังจําทั้งปรับ 

(1) การดําเนินการกับผูบุกรุกท่ีดินของรัฐ ท่ีฝาฝนกอน
ใชประกาศคณะปฏวิัต ิฉบับท่ี 96 หรือ                 
กอน 29 กุมภาพันธ 2515 

ขั้นตอนที่ 1 

- ออกคําสั่งใหผูฝาฝนออกจากที่ดิน เวนแตกรณีที่มีเหตผุลและ
ความจําเปนพเิศษ และไมเปนการกระทําใหเสื่อมประโยชน         
ในการที่ประชาชนจะใชที่ดินนั้น ใหผอนผันอยูอาศัยเปนการ
ชัว่คราวโดยเสียคาตอบแทนหรือไมก็ได 

ขั้นตอนที่ 2 
- ถาผูฝาฝนเพิกเฉย ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือให
ผูฝาฝนออกไปจากที่ดินและหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
ออกไปจากที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนด

ขั้นตอนที่ 3 
- ในกรณีที่ผูฝาฝนไมปฏิบัติตามหนังสอืแจง โดยไมยอมออกจากที่ดนิ
หรือไมยอมร้ือถอน ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายที่มีคําสั่ง
เปนหนังสอืไปยงัผูฝาฝนใหออกไปจากที่ดินนั้นภายสามสบิวัน นบัแต
วนัไดรับคําสั่งของพนกังานเจาหนาที่หากยังฝาฝนใหดําเนินคดีตอไป 

(2) การดําเนินการกับผูบุกรุกท่ีดินของรัฐ ภายหลัง
วันใชประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 96 หรือ 
นับตั้งแต 29 กุมภาพันธ 2515 

- พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการฟองรอง
ตอศาลและลงโทษผูฝาฝนไดทันที 
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การดูแลตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชนนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่
เฝาระวังมิใหมีการบุกรุก หรือนําใชประโยชนสวนตัว ดังนั้นองคปกครองสวนทองถ่ินอาจจะ
ดําเนินการออกตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชนโดยท่ัวไป และทํารายงานสรุป และถายภาพ
เก็บไวเปนหลักฐาน เพื่อรายงานตอนายอําเภอ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อตรวจ
พบการบุกรุกมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

4.1 การตรวจสอบการบุกรุก 
 ในการตรวจสอบการบุกรุกนั้นเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบ ควรจะบันทึกขอมูลเปนลาย

ลักษณอักษร และถายภาพประกอบดวย อีกทั้งควรมีพยานที่อยูบริเวณใกลเคียง หรือ อาจ
ตรวจสอบจากแผนที่แนบทายหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หรือ ทะเบียนที่สาธารณประโยชนก็
ได โดยมีประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้ 

 1) ผูบุกรุกเปนใคร (ช่ือ-นามสกุล และบริเวณที่บุกรุก) 

 2) การบุกรุกในลักษณะใด มีสภาพปจจุบันเปนอยางไร 
 3) ระยะเวลาที่ไดมีการบุกรุก และตองตรวจสอบใหไดวาบุกรุกกอนวันที่ 29 

กุมภาพันธ 2515 หรือไมเนื่องจาก ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 จะมีผลแตกตางกันในการ
ปฏิบัติตอผูบุกรุก และการดําเนินคดี 

 ท้ังนี้ เพื่อใหทราบวาที่สาธารณประโยชนถูกบุกรุกในลักษณะใด เชนการขยับหลักเขต 
หรือ การเขามาสรางที่อยูอาศัย หรือ มีการใชท่ีสาธารณประโยชนบริเวณนั้น โดยมิใชเพื่อสวนรวม 

ดังนั้นจะชวยใหเจาพนักงานผูมีอํานาจสามารถตัดสินใจในการดําเนินการไดโดยงาย และอาจ
จัดทําแบบฟอรมสําหรับตรวจสอบการบุกรุก เพื่อสามารถใชเปนหลักฐานในการติดตามผล และ
รายงานผลตอนายอําเภอ และผูบริหารองคกรปกครองทองถ่ิน 
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ตัวอยาง แนวทางการจัดทําแบบฟอรมตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชน 
 

 

(ตัวอยาง) 
บันทึกการตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชน 

 

 

 

วันที่..........เดือน.................................พ.ศ.................. 
 

 ขาพเจา..........................................................................ตําแหนง................................................................................ 
ไดทําการตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชนของ....................(องคกรปกครองสวนทองถิ่น).....................ตามทะเบียนเลขที ่
....................................แลวปรากฏวาสภาพลักษณะของทีส่าธารณประโยชน............................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 

1)    มีอาณาเขตพื้นที่ขนาด.........................ตารางกิโลเมตร หรือ ...........................ไร...........................งาน............................วา 
ทิศเหนือ ยาว...................................กม. จด............................................................................................................. 

ทิศใต ยาว...................................กม.  จด............................................................................................................. 

ทิศตะวันออก ยาว...................................กม.  จด............................................................................................................. 

ทิศตะวันตก ยาว...................................กม.  จด............................................................................................................. 

2)    การบุกรุก หรือ การลุกล้ํา....................................................................................................................................................... 
3)    จํานวนเนื้อที่สารณประโยชนที่ถูกบุกรุก............................................................................................................................... 

4)    ความเห็นประกอบอื่นๆ.......................................................................................................................................................... 

5)    ภาพถายประกอบการตรวจสอบ (ถามี) 
 

ลงชื่อ..............................................................ผูตรวจสอบ 

                   (...............................................................) 

ลงชื่อ..............................................................พยาน 

                   (...............................................................) 

ลงชื่อ..............................................................พยาน 

                   (...............................................................) 
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 4.2  แนวทางการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แผนภูมิการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเมื่อพบผูบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน 

 

1) กรณีบุกรกุ กอน 29 ก.พ. 2515 หรือไมทราบเวลาที่เริ่มบุกรุก 
นายอําเภอชี้แจงความผิด และโทษของการบุกรุก    ตอผูบุกรุก 

และแนวทางการปฏิบัติเพื่อออกจากพืน้ที่สาธารณประโยชน โดย
นายอําเภออาจมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น/กํานัน/

ผูใหญบาน ดําเนินการ 

กําหนดระยะเวลาใหผูบุกรุกออกจากพื้นที่ 

กําหนดแนวทางการปองกันการบุกรุก 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นประชาสมัพันธใหประชาชนทราบ
พรอมขอความรวมมือในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

2) กรณีบุกรกุ หลัง 29 ก.พ. 2515 

ดําเนินคดีไดทันทีโดยนายอําเภอ   

หรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฟองรองคดี  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานนายอําเภอเมื่อพบการบุกรุก 

ตรวจสอบสภาพการบุกรุก และเวลาในการบุกรุก 

ไมปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม 

ดําเนินคด ี

ภายใตอํานาจ
นายอําเภอ 

สืบสวน และตรวจสอบ
ชวงเวลาในการบุกรุกที่แนนอน

บุกรุกหลัง   
29 ก.พ. 2515 
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 แนวทางการดําเนินการขององคปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะตองดําเนินการภายใตอํานาจ 
และการมอบหมายใหดําเนินการจากนายอําเภอ เวนแตอํานาจในการฟองรองคดี ซ่ึงเปนอํานาจใน
การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน ข้ึนอยูกับชวงเวลาในการบุกรุกที่สาธารณประโยชน วาเกิดข้ึน
กอนหรือหลังวันที่ 29 กุมภาพันธ 2515 ซ่ึงทําใหการปฏิบัติ และการดําเนินคดีแตกตางกัน จึงจําเปน
จะตองมีการสืบสวนและตรวจสอบใหแนนอน 

 1) กรณีบุกรุก กอนวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2515 หรือ ไมทราบเวลาในการบุกรุกท่ีแนนอน 

  หากไมทราบเวลาในการบุกรุกที่แนนอนใหดําเนินการตามแบบการบุกรุกกอน
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2515 เนื่องจากแมมีความผิดเกิดข้ึนจริง แตอํานาจในการฟองรองคดีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับหลังจากนั้น หากฟองรองโดย องคกรปกครองสวนทองถ่ินไม
สามารถตรวจสอบไดจะเปนการกระทําที่ละเมิด มาตรา 108 

  (1) นายอําเภอ ดําเนินการชี้แจงใหผูบุกรุกทราบวาการบุกรุกนี้ มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9 กาํหนดหามมิใหบุคคลเขาไปยึดถือครอบครองหรือ
ทําดวยประการใดใหเปนการทําหรือทําใหเส่ือมสภาพที่ดิน ท่ีหิน ท่ีกรวดทราย หรือเขาไปยึดถือ
ครอบครองรวมถึงการกอสราง หรือเผาปา ท่ีดินของรัฐ ถามิไดมีสิทธิครอบครอง หรือ มิไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานเจาหนาที่ หากผูใดฝาฝนตามมาตรา 9 มีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

มาตรา 108 และ 108 ทวิ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

ประมวลกฎหมายที่ดิน 

มาตรา 9 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม ท่ีดินของรัฐนั้นถามิไดมีสิทธิครอบครอง หรือ 
มิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีแลว หามมิใหบุคคลใด 

(1) เขาไปยึดถอื ครอบครอง รวมตลอดถึงการกอสรางหรือเผาปา 
(2)  ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่
รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 

(3) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน 
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  (2) เมื่อนายอําเภอ หรือ จะมอบหมายใหผูใดผูหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนพนักงาน
เจาหนาที่ (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน / กํานัน / ผูใหญบาน) ดําเนินการใหเปนไปตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา 108 โดยใหพนักงานเจาหนาที่มีคําส่ังเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกจากที่ดิน
และหรือร้ือถอนส่ิงปลูกสรางในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กาํหนด  

  กรณีผูบุกรุกไมยอมออกจากพื้นที่สาธารณประโยชน ใหแจงความดําเนินคดีผูบุกรุก
และรายงานนายอําเภอทราบซึ่งผูบุกรุกมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หาพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลกฎหมายที่ดิน 

มาตรา 108 ผูใดฝาฝนมาตรา 9 อยูกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ (แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515)ใชบังคับ พนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่ 
มีอํานาจแจงเปนหนังสือใหผูฝาฝนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ถาผูฝาฝนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติใหถูกตอง
ตามระเบียบ ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกจากที่ดินและหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินนั้น
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ 

ไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในการกําหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหผูฝาฝนตองเสียคาตอบแทนในการใชที่ดิน
นั้นใหแกรัฐหรือราชการบริหารสวนทองถิ่นดวยก็ได 

มาตรา 108 ทวิ นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ (เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515) ผูใดฝาฝนมาตรา 9 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําแกที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชรวมกัน หรือที่ใช
เพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาความผิดตามวรรคสองไดกระทําเปนเนื้อที่เกินกวาหาสิบไร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ 

ไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่มีคําพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ศาลมีอํานาจสั่งในคําพิพากษาใหผู กระทําความผิด 

คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําความผิดออกไปจากที่ดินนั้นดวย 
บรรดาเครื่องมือ เคร่ืองใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลไดใชในการกระทํา

ความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดดังกลาว ใหริบเสียทั้งสิ้น ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตาม 

คําพิพากษาหรือไม 
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  (3) กําหนดระยะเวลาใหผูบุกรุกออกจากพื้นที่ 
  (4) กําหนดแนวทางการปองกันการบุกรุก เชน มีปายบอก ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน
และจัดทําแนวเขตที่ชัดเจน ประกาศตามหอกระจายขาวในพื้นที่ท่ีมีการบุกรุก จัดประชุม ชาวบาน
เพื่อแจงใหทราบพื้นที่สาธารณประโยชนมีแนวเขตแคไหน 

  (5) ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ พรอมขอความรวมมือในการดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน 
 2) กรณีบุกรุก หลังวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2515  

  ใหองคปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจในการฟองรองคดีไดทันที ท้ังนี้จะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการทั้งหมดดวย 
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แผนภูมิการดําเนินงานเมื่อพบผูบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน กรณีบุกรุกกอน 29 กุมภาพันธ 2515 

 

 

1) กรณีบุกรกุ กอน 29 ก.พ. 2515 หรือไมทราบเวลาที่เริ่มบุกรุก 
นายอําเภอชี้แจงความผิด และโทษของการบุกรุกตอผูบุกรุก และแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อออกจากพื้นที่สาธารณประโยชน  

ปฏิบัติตาม ไมปฏิบัติตาม 

1. แจงความดําเนินคดีผูบุกรุก และรายงานนายอําเภอทราบ 
2. ใหผูฝาฝนออกจากที่ดินและหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินนั้น 
3. ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
4. ผูฝาฝนตองเสียคาตอบแทนการใชที่ดินนั้นใหแกรัฐหรือราชการบริหาร           
สวนทองถิ่น 
5. ริบอุปกรณ เคร่ืองใชสัตวพาหนะหรืออุปกรณที่ใชใหไดรับผลในการกระทํา
บนที่ดินกรณีเกินกวา 50 ไร 
 

กําหนดระยะเวลาใหผูบุกรุกออกจากพื้นที่ 

กําหนดแนวทางการปองกันการบุกรุก 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
พรอมขอความรวมมือในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน ภายใตอํานาจของนายอําเภอ 
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5.   การดําเนินคดี กรณีมีการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินของรัฐอีก
ประการหนึ่งก็คือ การดําเนินคดีกับผูบุกรุก กลาวคือ แมรัฐจะสรางหลักฐานขึ้นคุมครองปองกัน
ท่ีดินของรัฐโดยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง และมีการจัดทําทะเบียนที่สาธารณประโยชน 
แตก็เปนเพียงหลักฐานของทางราชการที่จะใชพิสูจนถึงความเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
เมื่อมีคดีข้ึนสูศาล หรือใชในการพิจารณาวาที่พิพาทเปนที่ดินของรัฐหรือไม สวนตามสภาพความ
เปนจริงก็ยังปรากฏวามีราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐอยูเสมอ  

 รัฐจึงจําเปนตองออกกฎหมายวางมาตรการลงโทษผูบุกรุกเหลานี้โดยมีจุดประสงค
เพื่อใหผูบุกรุกเข็ดหลาบ เกิดความเกรงกลัวไมกลากระทําผิดอีก โดยประมวลกฎหมายที่ดินได
บัญญัติใหผูท่ีเขาครอบครองที่ดินของรัฐโดยไมไดรับอนุญาตเปนความผิดในตัวเองโดยบัญญัติไว
ในมาตรา 9 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 บุคคลซึ่งเขาไปครอบครองหรือทําการใดๆ ในที่ดินของรัฐโดยมิไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ยอมเปนผูฝาฝนมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน คือ เปนผูบุกรุกที่ดินของ
รัฐ ตามปกติเมื่อมีการบุกรุกที่ดินของรัฐ พนักงานเจาหนาที่จะตองดําเนินการใหผูบุกรุกออกไป
จากที่ดิน หากไมยอมออก พนักงานเจาหนาที่จะตองดําเนินการฟองรองดําเนินคดีทางศาล  

 ปจจุบัน มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2515 แกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยบัญญัติโทษที่จะลงแกผูบุกรุกที่ดินของรัฐไวในมาตรา 108 และมาตรา 
108 ทวิ ดังนี้ 
 มาตรา 108 “ผูใดฝาฝนมาตรา 9 อยูกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ 

พนักงานเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแจงเปนหนังสือให
ผูฝาฝนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ถาผูฝาฝนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตาม

มาตรา 9 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม ท่ีดินของรัฐนั้นถามิไดมีสิทธิครอบครอง หรือมไิดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีแลว หามมิใหบุคคลใด 

(1) เขาไปยึดถอื ครอบครอง รวมตลอดถึงการกอสรางหรือเผาปา 
(2) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่
รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 

(3) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน 
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ระเบียบใหพนักงานเจาหนาที่มีคําส่ังเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกไปจากที่ดิน และหรือร้ือถอนส่ิง
ปลูกสรางในที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาไมปฏิบัติตามคําส่ังจองพนักงานเจาหนาที่ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

 ในการกําหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหผูฝาฝน ตองเสีย
คาตอบแทนในการใชท่ีดนินั้นใหแกรัฐหรือราชการบริหารสวนทองถ่ินดวยก็ได” 

  มาตรา 108 ทวิ “นับแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับผูใดฝาฝนมาตรา 9 

ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ 

 ถาความผิดในวรรคหนึ่งไดกระทําแกท่ีดินซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชน
ใชรวมกัน หรือท่ีใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ 

 ถาความผิดตามวรรคสองไดกระทําเปนเนื้อที่เกินกวาหาสิบไร ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาปหรือปรับไมเกินสองหมืน่บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

 ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ศาลมีอํานาจสั่งในคําพิพากษา
ใหผูกระทําผิดคนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําความผิดออกไปจากที่ดินนั้นดวย 
 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ซ่ึงบุคคลได
ใชในการกระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดดังกลาวใหริบ
เสียท้ังส้ินไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทษของการฝาฝนกระทําผิดบุกรุกท่ีสาธารณประโยชนโดยสรุป 

มาตรา 108 กอนวนัท่ีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 96 ใชบังคับ 

• ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ   และอาจตองเสีย
คาตอบแทนในการใชที่ดินนั้นใหแกรัฐหรือราชการบริหารสวนทองถิ่นดวย 

มาตรา 108ทวิ นับตั้งแตวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 96 ใชบังคับ 

• ผูใดฝาฝนมาตรา 9 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

• ถาบุกรุกที่สาธารณประโยชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

• ถาบุกรุกที่สาธารณประโยชนเกินกวาหาสิบไร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทัง้จําทั้งปรับ และริบเครื่องมือ เคร่ืองใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ 

• ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 66 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท 
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 จากมาตราดังกลาว จงึตองแบงวิธีการดําเนินการกับผูฝาฝนตามมาตรา 9 ออกเปน 2 กรณี คือ  
• การดําเนินการกับผูบุกรุกที่ดินของรัฐ ซ่ึงไดฝาฝนกอนใชประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ 96  

• การดําเนินการกับผูบุกรุกที่ดินของรัฐ ซ่ึงไดฝาฝนหลังใชประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประกาศคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ 96 

โดยท่ีคณะปฏิวัติไดพิจารณาเห็นวา........................................................................................ 
ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และใหใชความตอไปนี้แทน 

"มาตรา ๑๐๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ อยูกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ  

พนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแจงเปนหนังสือใหผูฝาฝนปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ถาผูฝาฝนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่ง
เปนหนังสือใหผูฝาฝนออกจากที่ดินและหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

ในการกําหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหผูฝาฝนตองเสียคาตอบแทนในการใชที่ดินนั้น
ใหแกรัฐหรือราชการบริหารสวนทองถิ่นดวยก็ได 

มาตรา ๑๐๘ ทวิ นับต้ังแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับผูใดฝาฝนมาตรา ๙ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําแกที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชรวมกัน 

หรือที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

หรือท้ังจําทั้งปรับ 

ถาความผิดตามวรรคสองไดกระทําเปนเนื้อที่เกินกวาหาสิบไร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับในกรณีที่มีคําพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ศาลมี
อํานาจสั่งในคําพิพากษาใหผูกระทําความผิด คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําความผิดออกไปจาก
ที่ดินนั้นดวย บรรดาเครื่องมือ เคร่ืองใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใดๆ ซึ่งบุคคลไดใชในการ
กระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดดังกลาว ใหริบเสียทั้งสิ้น ไมวาจะมีผูถูก
ลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 

มาตรา ๑๐๘ ตรี ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 
๖๖ ตองระวางโทษปรบัไมเกินหนึ่งพันบาท" 

………………………………………………………………………………………………………… 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3  การคุมครองที่สาธารณประโยชน 51 

(1) การดําเนินการกับผูบุกรุกท่ีดินของรัฐ ซ่ึงไดฝาฝนกอนใชประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 96 

(ใชบังคับ 4 มีนาคม 2525) 

 การดําเนินการกับผูฝาฝนตามมาตรา 9 ในกรณีนี้พนักงานเจาหนาที่จะตองปฏิบัติให
เปนไปตามมาตรา 108 ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 พนักงานเจาหนาที่จะตองมีหนังสือแจงไปยังผูฝาฝนใหปฏิบัติใหเปนไป
ตามมาตรา 108 ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
 1.1 กรณีท่ีท่ีดินที่มีการบุกรุกเปนที่ดินที่สงวนหรือหวงหามไวเพื่อใชประโยชนของ
ทางราชการเมื่อทบวงการเมืองซ่ึงมีหนาที่ดูแลรักษาหรือใชประโยชนรองขอตามระเบียบนี้ให
พนักงานเจาหนาที่แจงใหผูฝาฝนทราบเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  ก. ใหมาจัดการทําบันทึกไวเปนหลักฐานตอทางราชการภายในเวลาที่กําหนดวา
ไดครอบครองและทําประโยชนอยูในที่ดินเปนเนื้อท่ีเทาใด ต้ังแตเมื่อใด และจะออกไปจากที่ดิน
ไดเมื่อใด 

  ข. ใหมาทําความตกลงเพื่อเสียคาตอบแทนตามอัตราและเวลาที่ทางราชการ
กําหนดให 
  ค. เมื่อมีความจําเปนอาจสั่งใหผูฝาฝนและบริวารออกไปจากที่ดินหรือร้ือถอน
ส่ิงปลูกสรางออกไปจากที่ดินดวยก็ได 
 1.2 กรณีท่ีท่ีดินที่มีการบุกรุกเปนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชน
ใชประโยชนรวมกันตามระเบียบนี้ ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ มีคําส่ังใหผูฝาฝนออกไปจากทีด่นิ 

เวนแตกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ และไมเปนการกระทําใหเส่ือมประโยชนในการที่
ประชาชนจะใชท่ีดินนั้น พนักงานเจาหนาที่จะผอนผันใหอยูอาศัยหรือใชประโยชนเปนการ
ช่ัวคราวโดยเสียคาตอบแทนหรือไมก็ได 
 1.3 กรณีท่ีท่ีดินที่มีการบุกรุกเปนที่ดินที่ทางราชการมีโครงการจะจัดใหประชาชนเขา
อยูอาศัย และประกอบอาชีพ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแจงใหผูฝาฝนไปติดตอกับเจาหนาที่ผูมี
หนาที่ในการจัดที่ดินเพื่อขอรับคําวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับ ขอกําหนดและเงื่อนไขในการจดัที่ดินตามโครงการจัดที่ดินนั้นตอไป 
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 1.4 กรณีท่ีดินมีการบุกรุกเปนที่ดินที่มีทรัพยากรธรรมชาติ เปนตนวา ท่ีหิน ท่ีกรวด 

หรือท่ีทราย ไมวาที่ดินนั้น รัฐมนตรีจะไดประกาศหวงหามไวในมาตรา 9 (2) แหงประมวลกฎหมาย
ท่ีดินแลวหรือไมก็ตามถามีผูฝาฝนเขาไปทําดวยประการใดๆ ใหเปนการทําลายหรือทําให
เส่ือมสภาพ หรือเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดินตามระเบียบนี้ ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ท่ี
จะแจงผูบุกรุกใหระงับการกระทําหรือส่ังใหออกไปจากที่ดินนั้นและถาการกระทํานั้นกอใหเกิด
ความเสียหายแกสาธารณชนก็มีอํานาจใหผูฝาฝนแกไขการกระทํานั้นใหกลับคืนสูสภาพเดิมดวย 
  การแจงของพนักงานเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่      
ใหแจงเปนหนังสือมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(1) ช่ือ และชื่อสกุลของผูฝาฝน 

(2) ตําแหนงที่ดินที่เขาไปบุกรุก ยดึถือครอบครอง หรือใชประโยชน 
(3) กําหนดวิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่จะใหผูฝาฝนปฏิบัติ 

 ขั้นตอนที่ 2 ถาผูฝาฝนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบใหพนักงาน
เจาหนาที่มีคําส่ังเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกไปจากที่ดินและหรือร้ือถอนส่ิงปลูกสรางในที่ดิน
ออกไปจากที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนดคือ 

(1) ในกรณีท่ีผูฝาฝนไดเขาบุกรุก ยึดถือครอบครองไดปลูกไมลมลุกหรือธัญชาติไวให
กําหนดเวลาแจงใหออกไปจากที่ดินนั้นไมนอยกวา 30 วัน หลังจากการเก็บเกี่ยวพืชผลในที่ดินนั้น
เสร็จแลว 

(2) ในกรณีเปนการบุกรุก ยึดถือครอบครองตามขอ 1.4 ใหแจงใหออกจากที่ดินที่บุกรุก
หรือแจงใหร้ือถอนส่ิงปลูกสรางโดยเร็ว แตตองไมนอยกวา 7 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

(3) การบุกรุกยึดถือครอบครองในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ใหแจงใหออกไปจาก
ท่ีดินนั้นภายในกําหนดที่แจง แตตองไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

 การสงหนังสือแจงใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เวนแตทองที่ใดไมสะดวก
ในการสงทางไปรษณียตอบรับ ก็ใหจัดเจาหนาที่นําไปสง และในกรณีที่ใหเจาหนาที่นําไปสง
ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ใหผูฝาฝนหรือผูท่ีบรรลุนิติภาวะแลว ซ่ึงอยูอาศัยในครอบครัวเดียวกันกับผูฝาฝนนั้น
ลงชื่อรับหนังสือในใบรับ แลวเก็บเขาเรื่องไวเปนหลักฐาน 
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(2) ในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวตาม (1) ไมยอมลงชื่อ ใหเจาหนาที่ผูนําสงหนังสือแจง
บันทึกเหตุการณและเหตุผลในการไมยอมรับหนังสือแจงไว และใหมีพยานอยางนอย 2 คน ลงชื่อ
รับรองไวในบันทึกนั้นดวยเมื่อผูนําสงหนังสือแจงไดปฏิบัติการดังกลาวนั้นแลว ใหถือวาผูฝาฝน
ไดรับหนังสือแจงแลว 
 ผูฝาฝนผูใดมีความจําเปนไมอาจจะปฏิบัติตามหนังสือแจงของพนักงานเจาหนาที่ไดให
ยื่นคํารองขอผอนผันลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน กอนครบกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไว 
ถาพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควร ก็ใหมีอํานาจ
ผอนผันไดตามความจําเปนแลวแตกรณี 
 ขัน้ตอนที่ 3 ในกรณีท่ีผูฝาฝนไมปฏิบัติตามหนังสือแจงโดยไมยอมออกจากที่ดินหรือไม
ยอมร้ือถอนใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่มีคําส่ังเปน
หนังสือสงไปยังผูฝาฝนและกําหนดใหผูฝาฝนออกไปจากที่ดินนั้นภายในกําหนดสามสิบวัน นับ
แตวนัไดรับคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่หากผูนั้นยังฝาฝนอยูอีก ใหดําเนินคดีตอไป 

 ฉะนั้น จะเห็นไดวา เมื่อปรากฏวาราษฎรไดบุกรุกที่ดินของรัฐกอนวันที่ประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2515 พนักงานเจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะดําเนินคดีกับ
ผูบุกรุกไดทันทีท่ีมีการบุกรุก จะตองมีคําส่ังใหผูบุกรุกออกไปจากที่ดินที่บุกรุกเสียกอน เมื่อไดรับแจง
ไปแลวผูบุกรุกไมปฏิบัติตาม จงึจะถือวาผูบุกรุกมีความผิดตามมาตรา 108 ทวิ ในเรื่องนี้มีคําพิพากษา
ฎีกาที่ 2469 / 2520 วินิจฉัยวา “จําเลยเขาไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐมาตั้งแตกอนมีประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ออกใชบังคับ เมื่อไมปรากฏวานายอําเภอหรือคณะกรรมการจัดที่ดิน 

เพื่อประโยชนของประชาชนไดเคยแจงใหจําเลยรื้อถอนส่ิงปลูกสรางออกไปแลวยอมจะเอาผิดแก
จาํเลยตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 และ 108 ทวิ ไมได” 

(2) การดําเนินการกับผูบุกรุกท่ีดินของรัฐ ภายหลังวันใชประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 96   

(พ.ศ.2515) 

 บุคคลที่ฝาฝนมาตรา 9 ภายหลังวันใชประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 (พ.ศ. 2515) 

ถือวาผูนั้นเปนผูบุกรุกที่ดินของรัฐ ยอมมีความผิดตามมาตรา 108 ทวิ พนักงานเจาหนาที่ยอม
มีอํานาจดําเนินการฟองรองตอศาลและถูกลงโทษไดทันที มาตรา 108 ทวิ ไมไดมีบทบัญญัติ



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

54 บทที่ 3  การคุมครองที่สาธารณประโยชน 

เหมือนมาตรา 108 ท่ีใชกับผูบุกรุกที่ดนิของรัฐกอนวันใชประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ท่ีใหมี
การแจงใหผูบุกรุกออกไปจากที่ดินกอนที่จะฟองรองดําเนินคดี  
 จากมาตรา 108 และมาตรา 108 ทวิ ดังกลาว จะเห็นไดวา กฎหมายกําหนดวิธีดําเนินการ
แกผูบุกรุกที่ดินของรัฐไวแตกตางกัน กลาวคือ ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 108 เดิมบัญญัติให
ผูบุกรุกที่ดินของรัฐมีความผิดตองถูกลงโทษ ตอมาเนื่องจากมีผูบุกรุกที่ดินของรัฐเปนจํานวนมาก
จนยากตอการที่จะใหราษฎรออกจากที่ดินที่บุกรุกรัฐจึงไดตราประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 

(พ.ศ. 2515) แกไขมาตรา 108 ใหมและบัญญัติมาตรา 108 ทวิ ข้ึนมาใหม โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะ
ชวยเหลือ ผูบุกรุกที่ดินเดิมกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 (พ.ศ. 2515) จะใชบังคับ
ใหไมมีความผิดในการบุกรุกที่ดินของรัฐ เมื่อไดปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติกําหนดไว เชน ใหผูบุกรุกอยูอาศัยไปโดยเสียคาตอบแทน ถาไมปฏิบัติหรือฝาฝนจึงจะถือ
วามีความผิด สวนการบุกรุกที่ดินของรัฐที่เกิดขึ้นหลังการประกาศใชประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 96 (พ.ศ. 2515) เปนการบุกรุกที่เกิดข้ึนใหมรัฐจะไมใหความชวยเหลืออีกแลว โดยใหถือวา
ผูบุกรุกที่ดินของรัฐมีความผิดทันทีท่ีมีการบุกรุก 
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บทที่  4 

การขอใชที่สาธารณประโยชน 
 

1.    การขอใชท่ีสาธารณประโยชน 
 การขอใชท่ีดินสาธารณสมบัติของแผนดิน หมายถึง การท่ีทบวงการเมืองขอเขาใช
ประโยชนในที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดิน เพื่อประโยชนในราชการเทานั้น โดยมีแนวทางใน
การดําเนินการ ดังนี้ 
 1. กรณีท่ีดินสาธารณประโยชน 
  1) ผูขอใชตองเปนสวนราชการที่เปนทบวงการเมือง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

หมายถึง สวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน 

  2) ตองระบุกิจกรรมที่ขอใช เพื่อประโยชนในราชการเทานั้น เชน การกอสราง
อาคารหอประชุม อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย ฯลฯ 

  3) ผูขอใชแจงความประสงคตอกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน หรือจังหวัด
ทองที่ 

  4) จังหวัดดําเนินการสอบสวน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
หลักเกณฑ  และวิ ธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใช ท่ีดินของรัฐเพื่อ
ประโยชนในราชการ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541 

 2. กรณีท่ีดินรกรางวางเปลา 
  1) ผูขอใชตองเปนสวนราชการที่เปนทบวงการเมือง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

หมายถึง สวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน 

  2) ตองระบุกิจกรรมที่ขอใช เพื่อประโยชนในราชการเทานั้น เชนการกอสราง
อาคารหอประชุม อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย ฯลฯ 
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  3) ผูขอใชแจงความประสงคตอกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัด
ทองที่ 

  4) จังหวัดดําเนินการสอบสวน และนําที่ดินดังกลาวมาขึ้นทะเบียน (หนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง) กอนดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการอนุญาตในทบวงการเมืองใชท่ีดินของรัฐเพื่อ
ประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541 

  ในกรณีท่ีดินสาธารณประโยชนสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เชน ท่ีชายตล่ิง ทางบก 

ทางน้ํา หนองน้ํา ท่ีเล้ียงปศุสัตว ปาชาหมูบาน ท่ีสาธารณะประจําตําบล และหมูบาน ฯลฯ ท่ีไมมี
การกอสรางถาวรวัตถุ การขอใชของทบวงการเมือง อํานาจการพิจารณาอนุญาต เปนอํานาจของ
นายอําเภอทองที่ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่พระพุทธศักราช 2457 
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แผนภูมิขั้นตอนการขอใชท่ีสาธารณประโยชนของแผนดนิสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 

 

ทบวงการเมืองท่ีขอใช และมีงบประมาณพรอมท่ีจะดําเนนิการ 

กรณีท่ีดินสาธารณประโยชน (มี นสล.) กรณีท่ีดินรกรางวางเปลา (ไมมี นสล.) 

สวนราชการที่มีสิทธิขอใช 
ตองเปนทบวงการเมือง 

กิจกรรมท่ีขอใช  
ตองเพื่อประโยชนในราชการเทานั้น 

สวนราชการที่มีสิทธิขอใช 
ตองเปนทบวงการเมือง 

กิจกรรมท่ีขอใช  
ตองเพื่อประโยชนในราชการเทานั้น 

ขั้นตอนการสอบสวน 
จังหวัดดําเนินการตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใชที่ดินรัฐ
เพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน         

พ.ศ. 2541 

วิธีการขอใช 
ตองแจงความประสงคตอกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย หรือ
จังหวัดทองที่ โดยระบุ 
- สถานที่ขอใช (ตําบล อําเภอ จังหวัด) 

- ขอบเขตเนื้อที่ แผนที่ 
- วัตถุประสงค โครงการ แผนงาน 
- แผนผังแสดงการใชที่ดิน และงบประมาณกอสราง 

ขึ้นตอนการพิจารณาและอนุมตั ิ 

โดยกรมที่ดินพิจารณาวา 
- ที่ดนิอยูในหลักเกณฑหรือไม  
- ความจําเปนแกการใชประโยชนในราชการของทบวง
การเมืองนั้นสมควรหรือไม 
- ไดรับงบประมาณพรอมที่จะดําเนินการแลวหรือไม 
หากไมมีขอขัดของ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ 

และแจงกลับไปยังทบวงการเมืองและจังหวัดทราบ 

วิธีการขอใช 
ตองแจงความประสงคตอกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
หรือจังหวัดทองที่ โดยระบุ 
- สถานที่ขอใช (ตําบล อําเภอ จังหวัด) 

- ขอบเขตเนื้อที่ แผนที่ 
- วตัถุประสงค โครงการ แผนงาน 
- แผนผังแสดงการใชที่ดิน และงบประมาณกอสราง 

ขั้นตอนการสอบสวน 
จังหวัดดําเนินการตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใชที่ดินรัฐ
เพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
2541 แตตองนําที่ดินขึ้นทะเบยีน นสล.กอนจึงดําเนินการได 

ขึ้นตอนการพิจารณาและอนุมตัิ  
โดยกรมที่ดินพิจารณาวา 
- ที่ดินอยูในหลักเกณฑหรือไม  
- ความจําเปนแกการใชประโยชนในราชการของทบวง
การเมืองนั้นสมควรหรือไม 
- ไดรับงบประมาณพรอมที่จะดําเนินการแลวหรือไม 
หากไมมีขอขัดของ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ 

และแจงกลับไปยังทบวงการเมืองและจังหวัดทราบ 
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 การขอใชท่ีสาธารณประโยชนจะตองเปนไป เพื่อประโยชนของราชการเทานั้น ตาม
วัตถุประสงคของ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอัน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544”  

 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานในแผนภูมิ มีดังนี้ 

 1.1 กรณีท่ีดินสาธารณประโยชน 
  (1) สวนราชการที่มีสิทธิขอใช 
   จะตองเปนทบวงการเมือง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หมายถึง เปนหนวยงาน
ราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวน
ทองถ่ิน  

  (2) กิจกรรมที่สามารถขอใช 
   ตองขอใชเพื่อประโยชนในราชการเทานั้น เชน ขอใชเพื่อสรางโรงพยาบาล
หรือสถานีอนามัย หรือท่ีทําการของสวนราชการหรือโรงเรียน หรือท่ีทําการของสวนราชการ 
  (3) วิธีการขอใช 
   ผูขอใชซ่ึงเปนทบวงการเมืองตองแจงความประสงคขอใชตอกระทรวงมหาดไทย 
กรมที่ดินหรือจังหวัดทองที่ โดยระบุสถานที่ขอใช (ตําบล อําเภอ จังหวัด) และตองแนบเอกสาร
ดังนี้ 

ก. โครงการ แผนงานและวัตถุประสงคในการขอใชท่ีดิน 

ข. แผนผังการใชท่ีดิน แสดงรายละเอียด ประเภท จํานวน ขนาด กวาง ยาว 
ของส่ิงกอสราง 

ค. ระบุตําแหนงที่ดินที่ขอใช ทํารูปแผนที่แสดงขอบเขตเนื้อท่ีของที่ดิน
ท้ังหมด และระบุสวนที่ขอใชใหชัดเจน 

ง. เหตุผล ความจําเปนที่ขอใช และรายละเอียดของงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติ 

  (4) ขัน้ตอนการสอบสวน 

   ก. เมื่อผูขอแจงความประสงคขอใชแลว จังหวัดตองดําเนินการสอบสวน
ขอเท็จจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมือง
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ใชท่ีดินของรัฐเพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541 ขอ 8 และที่ดิน
สาธารณประโยชนตองอยูในหลักเกณฑท่ีจะถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 วรรคสอง 
ดังนี้ 
    1) สอบสวนความเปนมาของที่ดินวา ไดสงวนหวงหามไวเมื่อใด ผูใด
ประกาศสงวนหวงหามอาศัยกฎหมายใด มีหลักฐานหรือไม ราษฎรไดใชประโยชนรวมกันอยางใด 

ต้ังแตเมื่อใด ปจจุบันยังใชประโยชนรวมกันหรือเลิกใชแลว ถาเลิกใชไดเลิกใชต้ังแตเมื่อใด เพราะ
เหตุใด ถายังไมไดเลิกใชจะมีท่ีดินแปลงอื่นใหใชแทนหรือไม 
    หากท่ีดินที่ขอเปนหนอง บึง ใหสอบสวนวา มีสภาพตื้นเขินหรือไม  
การตื้นเขินเกิดจากสาเหตุใดและสามารถปรับปรุงพัฒนาใหเปนแหลงน้ําตามธรรมชาติไดหรือไม 
เพียงใด 

    2) สวนราชการผูขอใช ขอใชมีกาํหนดเวลาหรือไม 
    3) ขอความเห็นจากหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลรักษาที่ดิน (ท่ีดินอําเภอ 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล) วาจะขัดของอยางไร หรือไม และมีความเห็นอยางไร 
    4) ขอความเห็นของนายอําเภอ ในฐานะผูดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่พุทธศักราช 2457 มาตรา 122 

    5) ใหจัดทําแผนที่แสดงเขตที่ขอใชโดยมีมาตราสวน แสดงเนื้อท่ี
ขางเคยีงและสภาพที่ดินที่จะขอใชท้ังแปลง หรือบางสวน 

   ข. หลักเกณฑการพิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเนื้อท่ีท่ีขอใช หากตองใชท่ีดิน
เกินกวาที่กําหนดหรือใชประโยชนอยางอื่น นอกเหนือจากที่ระบุ ใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อรวมตรวจสอบพิจารณาวาสมควรใหใชมากนอยเพียงใด 

   ค. เมื่อจังหวัดดําเนินการแลว  ตองสรุปสํานวนการสอบสวนพรอม
หลักฐานเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ และความเห็นของจังหวัดวาควรอนุมัติหรือไม สงไปใหกรม
ท่ีดินดําเนินการตอไป 

  (5) ขัน้พิจารณาและอนุมัติ 
   ก. กรมที่ดินซ่ึงพิจารณาเนื้อท่ีท่ีขอใชเหมาะสมกับโครงการและแผนผัง
แสดงรายละเอียดการใชท่ีดินหรือไม มีความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของครบถวนหรือไม กอน
นาํเสนอกระทรวงมหาดไทยเปนผูอนุมัติใหใชท่ีสาธารณะประโยชน  
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   ข. เมื่อกระทรวงมหาดไทย พิจารณาอนุมัติใหสวนราชการผูขอใชท่ีดิน
สาธารณประโยชนดังกลาวแลว กรมที่ดินจะตองแจงผูขอใชทราบ และแจงจังหวัดทองที่
ดําเนินการถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แหงประมวลกฎหมายที่ดินตอไป 

   สําหรับกรณีท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีขอใชอยูในเขตปฏิรูปที่ดินและราษฎร
ไดเลิกใชประโยชนรวมกันทําใหท่ีดินดังกลาวถูกถอนสภาพโดยผลของพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตปฏิรูปที่ดิน จะเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ท่ีจะ
อนุญาตการขอใช แตถาหาก ส.ป.ก. ไมมีความประสงคท่ีจะนําที่ดินไปปฏิรูปที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
สามารถที่จะอนุมัติใหสวนราชการผูขอใชใชประโยชนหรือดําเนินการขึ้นทะเบียนใหสวนราชการ
ผูขอใชประโยชนราชการได แตจะตองไดรับหนังสือยืนยันจาก ส.ป.ก. วาไมประสงคท่ีจะนําที่ดิน
ดังกลาวไปปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซ่ึงข้ันตอนการดําเนินการเชนเดียวกับการขอใชท่ีดิน
สาธารณประโยชน 

 1.2 กรณีท่ีดินรกรางวางเปลา 
  (1) สวนราชการที่มีสิทธิขอใช 
   จะตองเปนทบวงการเมือง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หมายถึง เปนหนวยงาน
ราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน 

  (2) กิจกรรมที่ขอใช 
   ตองขอใชเพื่อประโยชนในราชการเทานั้น เชน ขอใชเพื่อสรางโรงพยาบาล
หรือสถานีอนามัย หรือท่ีทําการของสวนราชการหรือโรงเรียน หรือท่ีทําการของสวนราชการ 
  (3) วิธีการขอใช 
   ผูขอใชซ่ึงเปนทบวงการเมืองตองแจงความประสงคขอใชตอกรมที่ดิน 

กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดทองที่ โดยระบุสถานที่ขอใช (ตําบล อําเภอ จังหวัด) และตอง
แนบเอกสารดังนี้ 

ก. โครงการ แผนงานและวัตถุประสงคในการขอใชท่ีดิน 

ข. แผนผังการใชท่ีดิน แสดงรายละเอียด ประเภท จํานวน ขนาด กวาง ยาว 
ของส่ิงกอสราง 

ค. ระบุตําแหนงที่ดินที่ขอใช ทํารูปแผนที่แสดงขอบเขตเนื้อท่ีของที่ดิน
ท้ังหมด และระบุสวนที่ขอใชใหชัดเจน 
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ง. เหตุผล ความจําเปนที่ของใช และรายละเอียดของงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติ 

  (4) ขั้นตอนการสอบสวน 

   (1) การดําเนินการของจังหวัดในกรณีท่ีดินรกรางวางเปลา จะตองดําเนินการ
เชนเดียวกับการนําท่ีดินขอขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 8 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดินโดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใชท่ีดิน
ของรัฐ เพื่อประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541  

    ก. สอบสวนขอเท็จจริงถึงสภาพที่ดิน วาอยูในหลักเกณฑตามมาตรา 
8 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กลาวคือ ตองเปนที่ดินซ่ึงไมมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง มี
ประวัติความเปนมาอยางไรที่ต้ังและเนื้อท่ีท่ีดินแปลงนั้นโดยละเอียด 

    ข. ตรวจสอบ ท่ีดนิดังกลาว อยูในเขตซึ่งคณะกรรมการสํารวจจําแนก
ประเภทที่ดินประกาศเปนเขตปาไมถาวรหรือไม มีผูครอบครองทําประโยชนอยางใด ในบริเวณ
ท่ีดินตอนใด ชอบดวยกฎหมายหรือไม แสดงใหปรากฏในแผนที่ดวย และประสานงานกับหนวย
ทหารซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ เพื่อพิจารณาวาขัดของในดานยุทธศาสตร หรือไม 
    ค. ประสานงานกับสํานักงานผังเมืองจังหวัด หรือหนวยงานผังเมืองที่
รับผิดชอบพื้นที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นดานผังเมือง 
   (2) หลักเกณฑการพิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเนื้อท่ีท่ีขอใช หากตองใชท่ีดิน
เกินกวาที่กําหนดหรือใชประโยชนอยางอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ ใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อรวมตรวจสอบวาสมควรใหใชมากนอยเพียงใด 

   (3) สรุปขอเท็จจริงเสนอความเห็น สงเอกสารที่เกี่ยวของไปกรมที่ดินเพื่อ
พจิารณา 
  (5) ขัน้พิจารณาและอนุมัติ 
   กรมท่ีดินจะพิจารณาวาที่ดินนั้นอยูในหลักเกณฑหรือไมจังหวัดดําเนินการ
ครบถวนตามระเบียบหรือไม ความจําเปนแกการใชประโยชนในราชการของทบวงการเมืองนั้น
สมควรหรือไม และไดรับงบประมาณพรอมที่จะดําเนินการแลวหรือยัง เมื่อไดรับอนุมัติแลว กรม
ท่ีดิน จะแจงใหทบวงการเมืองผูขอ และจังหวัดทราบ และดําเนินการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน
ตอไป 
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2.   ขัน้ตอนการรับคํารองการขอใชท่ีสาธารณประโยชน และเรื่องอื่นๆ 
 เมื่อทบวงการเมือง หนวยงานเอกชน ประชาชน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน            

มีความประสงคใชพื้นที่สาธารณประโยชน เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ เชน ทุงเลี้ยงสัตว เวทีแสดง
การละเลน งานประเพณี ทําส่ิงปลูกสรางเพือ่การสาธารณะ หรือ ใชประโยชนอยางหนึ่งอยางใดๆ 

 ใหยื่นคํารองตอ นายอําเภอ  โดยทําเปนหนังสือแสดงความจํานงในการขอใช ท่ี
สาธารณประโยชน ควรระบุถึงหัวขอดังตอไปนี้ 

1) เร่ืองที่ยื่นขออนุมัติ/อนุญาต หรือ คํารองอื่นๆ เชน การบุกรุกที่สาธารณประโยชน 
2) วัตถุประสงคการใชงาน/จัดกิจกรรม และรูปแบบการจัดงาน รายละเอียดการใช
งานพื้นที่  

3) ระยะเวลาการใชงาน 

4) ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาด ความเรียบรอย ระหวางการใชงาน 

จนกระทั่งส้ินสุดการใชงาน 

5) ตัวแทน ผูประสานงาน หรือ ผูรับผิดชอบการใชพืน้ที่ 

แผนภูมิการยืน่จดหมายคํารองและการตรวจสอบเอกสาร 

ผูขอใชทําคํา
รองการขอใช 
ที่สาธารณ 

ประโยชน 
และ 
เร่ืองอื่นๆ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะชวย ตรวจสอบความ
เรียบรอยเบื้องตนของคํารอง และเอกสารประกอบ 

1) เร่ืองที่ยื่นคํารองถูกตองหรือไม 
2) วัตถุประสงคการขอใช หรือ การยื่นคํารอง 
3) รายละเอียดขอใชเพื่อสาธารณประโยชน 
4) ระยะเวลาในการขอใช 
5) วิธีการดูแลความสะอาดของพื้นที ่

ผูขอใช 
ยื่นคํารองตอ
นายอําเภอเพื่อ
ดําเนินการอนุมัติ/

อนุญาตหรือ สงตอ 

ไปยังหนวยงานอื่น 

เสนอความเห็น
ประกอบการอนุญาต 
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ตัวอยาง จดหมายแสดงเจตจํานงการขอใชท่ีสาธารณประโยชนตอนายอําเภอ 
 

 ตัวอยาง 
ที่อยู............................................................................ 
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. ................. 

 

เร่ือง ขอใชที่สาธารณประโยชนเพื่อ............................................... 

เรียน นายอําเภอ 
  

 ขาพเจา..........................................................................อาย.ุ..........ป   สัญชาติ............................................... 
อยูบานเลขที่...............หมูที่.............ซอย..................ถนน...................................ตําบล/แขวง........................................ 
อําเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.................. 
โทรศัพท....................................โทรสาร.................................ยื่นคํารองตอ.................................................ดังตอไปนี้ 
(๑) มีความประสงคในการใชที่สาธารณประโยชนดังนี้................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

(๒) การขอใชงาน และพื้นที่ที่ใชงาน........................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................... 

(๓) ระยะเวลาการใชงานตั้งแตวันที่..............................................ถึง วันที่.................................................................... 
(๔) ตัวแทน ผูประสานงาน หรือ ผูรับผิดชอบในการใชพื้นที่....................................................................................... 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติ 

 

     ขอแสดงความนับถอื 

 

         ............................................... 

             (................................................) 
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 3.   การดําเนินการเมื่อยื่นคาํรองเรื่องที่สาธารณประโยชนตอนายอําเภอ 
 ในการยื่นคํารองตอนายอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมีหนาที่ชวยตรวจสอบ
ความถูกตองของคํารอง และตรวจสอบวาพื้นที่ดังกลาวไดข้ึนทะเบียนเปนที่สาธารณประโยชน
แลวหรือไม 

แผนภูมิการปฏิบัตงิานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เม่ือมีการยื่นคาํรองในการขอใชท่ีสาธารณประโยชน 

 

 

 3.1 กรณีท่ีตองดําเนินการโดย การอนุมัต/ิอนุญาต ของนายอําเภอหรือหนวยงานอื่นๆ  
  การจัดทํากิจกรรมใดๆ หรือ การอนุมัติ/อนุญาต การขอใชท่ีสาธารณประโยชน
เกือบทั้งหมดจะตองแจงความประสงคขอใชตอ 

1) กรมที่ดิน  

2) จงัหวัด หรือนายอําเภอทองที่ 
องคปกครองสวนทองถ่ินอาจจะชวยตรวจสอบความครบถวนของคํารอง และสงคํารอง

การขอใชงานที่สาธารณประโยชน จํานวน 2 ชุด ไปยังนายอําเภอหนึ่งชุด และ อีกชุดหนึ่งยื่นตอ
กรมที่ดิน เพื่อใหหนวยงานดังกลาวดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่  

 

มีผูยื่นคํารองเร่ืองทีส่าธารณประโยชน 

ตองอนุมัติ/อนุญาต จาก 
นายอําเภอ/หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสานงานติดตามผล
การอนุมัติ/อนุญาต 

แจงผลใหกับผูยื่นคํารอง หรือ หากยังไมทราบผลการอนุมัติ/อนุญาต ให
แจงเหตุผลเปนลายลักษณอักษรเพื่อทราบ    
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ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจมอบหมายใหเจาหนาที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประสานงานติดตามผล และแจงผลใหผูยื่นคํารองทราบ หากผูยื่นคํารองไมสามารถติดตาม
ผลการขอใชท่ีสาธารณประโยชนได องคปกครองสวนทองถ่ิน อาจจะชวยสอบถามไปยัง
หนวยงานที่อนุมัติ/อนุญาต และอาจจะขอใหช้ีแจงดวยลายลักษณอักษรเพื่อแจงผลตอผูยืน่คํารอง 

4.    แนวทางการขอใชท่ีสาธารณประโยชน 
 แนวทางในการขอใชท่ีสาธารณประโยชน อาจจะใชแนวทางจากหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0309/ว 794 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2522 เร่ืองการใชท่ีดินสาธารณะประจําตําบล
และหมูบานและที่สาธารณประโยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะขอใชประโยชนในที่สาธารณประโยชน
ตองมีการจัดทําเปนโครงการและจัดเตรียมงบประมาณใหเรียบรอย เนื่องจากตองใชงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

1.  ท่ีดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบาน 

1.1 ................................................................................................................................................ ฯลฯ 

1.2 ที่ดินประเภทนี้อาจนําไปใชใหเปนประโยชนดานเศรษฐกิจแกสวนรวม เชน ใชเปนแปลงทดลองปลูกพืชชนิด
ตางๆ   ใหเปนสถานที่กลางสําหรับเกษตรกรนําสินคาไปจําหนาย   ใชเปนทุงปลูกหญาเลี้ยงสัตวหรือใชเปนที่
พักผอนหยอนใจ หรือใชบางสวนเปนแหลงน้ําสาธารณะขนาดใหญประจําตําบลหมูบาน เปนตน 

1.3 หากจําเปนตองใหหนวยงานใดใชเปนสถานที่ปลูกสรางสํานักงานใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ที่ มท 0309/2134 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2521 โดยขออนุมติัตอกระทรวงมหาดไทย 
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แนวทางการพฒันาที่สาธารณประโยชนขัน้พัฒนา 

 แนวทางการขอใชท่ีสาธารณประโยชน แนวทางการดาํเนินการ 
1 การปรับเปลี่ยนใหเปนทุงเลีย้งสัตว ทําแนวรัว้และปกแนวเขตเปนที่เล้ียงสัตว 

2 การปรับเปลี่ยนเปนแปลงทดลองปลูกพืช จัดสรรงบประมาณ สรางเปนแปลงทดลอง
ปลูกพืช เพื่อเปนแนวทางสําหรับประชาชน 

3 การปรับเปลี่ยนใหเปนตลาดกลางของ
ชุมชน 

ปรับเปลี่ยนที่สาธารณประโยชน เปนลานกวาง 
และจัดบริเวณใหประชาชนไดแลกเปลีย่นซ้ือ
ขายสินคากันในชุมชน หรือจากภายนอก 

4 การปรับเปลี่ยนเปนที่พกัผอนหยอนใจ ขอใชท่ีสาธารณประโยชนสรางเปน
สวนสาธารณะ 

5 การปรับเปลี่ยนใหเปนแหลงน้ํา
สาธารณะขนาดใหญประจําพื้นที ่

จัดสรรงบประมาณเพื่อขุดดนิสรางเปน         

แหลงน้ําสาธารณะ 

6 การขอใชเปนพื้นที่สําหรับอาคาร
สํานักงานของทบวงการเมือง 

ขอใชท่ีสาธารณประโยชนเพื่อสรางอาคาร
สํานักงาน 
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บทที่  5 

การจัดทําแนวทางปฏิบัติงานในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
 

1.   การจัดทําแนวทางในการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
 เนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีท่ีสาธารณประโยชน 
แตกตางกัน ลักษณะรูปแบบของพื้นที่ขึ้นกับภูมิประเทศของแตละทองที่ การขอใชที่สาธารณ 

ประโยชน และการดูแลรักษาจึงมีลักษณะรูปแบบที่แตกตางกันตามความเหมาะสม  

 1.1 การจัดทําแนวทางการดูแลท่ีสาธารณประโยชน 
  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย เจาหนาที่อยางนอย 1 คน มีหนาที่จัดทํา
แนวทางปฏิบัติงานดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน ประสานงาน และจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่
คนอื่นๆ ในองคกร เพื่อใหมีการนําแนวทางการปฏิบัติงานไปใชใหเกิดประสิทธิผลโดยมี
วิธีดําเนินการดังตอไปนี้ 
  1) ติดตามกฎหมาย ประกาศ และ คําส่ัง จากหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ถายโอนอํานาจการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
  2) จัดทํา แกไข ปรับปรุง ขอบัญญัติของทองถ่ิน หรือเทศบัญญัติ ท่ีใชอางอิงการ
ปฏิบัติงานใหทันสมัย 
  3) จดัทําแนวทางปฏิบัติงานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน สําหรับเจาหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใชในการปฏิบัติงานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน ท่ีไดรับ
การถายโอน 

  4) ประสานงาน และจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่คนอื่นๆ ในองคกร เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานนีเ้กิดประสิทธิผล 
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แผนผังการวางแผนและจัดทําแนวทางการปฏิบัตกิารดแูลรักษาที่สาธารณประโยชน 

 

 

 1.2 หัวขอท่ีควรคํานึงถึงในการจัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน  

  1) ช่ือแนวทางการปฏิบัติงาน เชน “แนวทางการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน เร่ือง ...............” 

  2) ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน “องคการบริหารสวนตําบล ..................” 

  3) ช่ือ และตําแหนง ผูจัดทํา / ผูอนุมัติ 

  4) วัตถุประสงค และขอบเขตการใชงาน 

แตงต้ังผูรับผิดชอบและ
ศึกษาขอมูลเพื่อจัดทํา

แนวทาง 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ ขั้นตอน 

จัดทําแนวทางการดูแล
รกัษาที่สาธารณประโยชน
ตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับ

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตรวจสอบแกไข และ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

สอดคลองกับสภาพทองถิ่น

อนุมัติ และ ประกาศใชงานนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ไดรบัมอบหมาย 

กฎหมาย ประกาศ 

และคําสั่งตาง         
ที่เก่ียวของ 

แนวทางการดูแลรักษา 
ที่สาธารณประโยชน 

รางแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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  5) อางอิง กฎหมาย ประกาศ และ คําส่ัง จากหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ถายโอนอํานาจการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
  6) รายละเอียดของการปฏิบัติงานทีละข้ันตอนโดยละเอียด ประกอบไปดวย 

(1) ลําดับข้ันตอนของการทํางาน ต้ังแตเร่ิมตนเทาที่กฎหมายจะใหอํานาจ
หนาที่จนจบในขั้นตอนการดําเนินการของกฎหมาย 

(2) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละข้ันตอน 

(3) เอกสารที่ใชยื่นประกอบการพิจารณา หรือดําเนินการ 
(4) เอกสาร หรือแบบฟอรมที่ใช 
(5) การดําเนินการ กรณีท่ีไมมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

 1.3 การปฏิบัติงานภายใตแนวทางการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
  1) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่ในการกํากับ ติดตาม และดูแลให
แนวทางการปฏิบัติงานที่จัดทําข้ึนมีการปรับปรุงใหตรงกับกฎหมาย ประกาศ และ คําส่ัง จาก
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการถายโอนอํานาจการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนอยูเสมอ 

  2) เจาหนาที่ซ่ึงรับผิดชอบดานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนทุกคนใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของตน ตองไดรับการอบรมรายละเอียดในแนวทางการปฏิบัติงานที่
ไดจัดทําข้ึน หรือไดเขารวมประชุมรับฟงรายละเอียดจากผูจัดทําแนวทาง และสามารถปฏิบัติงาน
ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนไดอยางถูกตอง 
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แผนผังการปฏิบัตงิานภายใตแนวทางการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
 

 

 1.4 การติดตามการปฏิบัติงาน 

  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูไดรับมอบหมาย ตองทบทวนแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามที่ไดกําหนดขึ้น (เปรียบเทียบกับการใชงานจริง) อยางนอย 1 คร้ังในรอบ 1 ป
เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ หากพบความไมสอดคลอง
ของแนวทางการปฏิบัติงาน ใหทําการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานใหเหมาะสม  

  1) ในกรณีที่มีการแกไขปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบจะตอง
จดัใหมีการอบรม เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตรงกัน  

  2) ในกรณีเนื้อหาที่แกไขในคูมือการปฏิบัติงาน ในสวนที่เกี่ยวของกับคูมือฉบับ
ประชาชน ตองดําเนินการปรับปรุงคูมือฉบับประชาชนใหมีเนื้อหา และขั้นตอนการดําเนินการที่
สอดคลองกัน 

ทําการฝกอบรม หรือประชุม
ช้ีแจงใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของ
ทราบ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ ขั้นตอน 

ผูจดัทําคูมือ 

เจาหนาที่ที่เก่ียวของ 

ประชาสัมพันธใหผูที่
เก่ียวของกับการดูแลรักษา      
ที่สาธารณประโยชน หรือ 

ขอใชที่สาธารณประโยชน 

ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 
และขั้นตอนที่กลาวไวใน
แนวทางการปฏิบัติงาน 

เจาหนาที่ที่เก่ียวของ 

แนวทางการดูแลรักษา 
ที่สาธารณประโยชน 

แนวทางการดูแลรักษา 
ที่สาธารณประโยชน 

แนวทางการดูแลรักษา 
ที่สาธารณประโยชน 
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ปลัด อปท. 
 หรือเจาหนาที่  
ทีไ่ดรับมอบหมาย 

เจาหนาที่ ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ไดจัดทํา 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ ขั้นตอน 

ติดตามและปรับปรุงแนวทางตามการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายอยางนอย 1 ครั้ง ตอป 

ปฏิบัติงานตามแนวทาง
กําหนด 

แนวทางการปฏิบัติงานดูแล
รักษาที่สาธารณประโยชน 

กฎหมาย ระเบียบหรือ
ขอบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ทบทวน

ปรับปรุงแกไข 

แนวทางการดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน 
ฉบับใหม 

ควรปรับปรุง 

แนวทางการปฏิบัติงานการดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามกฎหมายกําหนด 

ตรวจสอบ และแจง
รายละเอียดให

อนุมัติ และ
ประกาศใชงาน 

ไม
ปรับปรุง 

ปลัด อปท. 
 หรือเจาหนาที่  
ทีไ่ดรับมอบหมาย 

ปลัด อปท. 

นายก อปท. 

เจาหนาที่ที่เก่ียวของ

ปลัด อปท. 
 หรือเจาหนาที่  
ทีไ่ดรับมอบหมาย 

แผนผังการติดตามการปฏิบัติงาน 
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ตัวอยาง แบบฟอรมแนวทางปฏบัิตงิานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบัตงิานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
 

เรื่อง การขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน 
 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบล...................... จังหวัด..................... 
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ตัวอยาง 
แนวทางปฏิบัติงานการดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน 

เร่ือง การขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน 
 

วัตถุประสงค 
 

คูมือฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อกํากับ  ดูแล  การขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบล.............................................จังหวัด.........................................เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน 
 

กฎหมายที่เกี่ยวของ และอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน       

พ.ศ. 2544” 

 

ขอบเขตการใชงาน 

คูมอืฉบับนี้ใชเปนคูมือการปฏิบัติงาน เร่ือง การขึ้นทะเบยีนที่สาธารณประโยชนในพื้นที่ขององคการบริหาร                 
สวนตําบล........................................จังหวัด.................................................. 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 - ระบุรายละเอียดตามขอ 1.1 – 1.4 (บทที่ 5) 

 

แผนผังการปฏิบัติงาน 

 - แผนผังขั้นตอนการทํางานตามอํานาจหนาที่ (Functional Flow Chart) (ขอ 1.3) 

 

เอกสารอางอิง 
 - "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน พ.ศ. 2544" 

 - แบบฟอรมทะเบียนที่สาธารณประโยชน 
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2.   ขอเสนอแนะในการพัฒนาสําหรับการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนในอนาคต 

 เนื่องจากการดูแลที่สาธารณประโยชน มีกฎหมายที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก และมีการ
ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา อีกทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน กรมที่ดินเองอยูในระหวางดําเนินการ
โอนถายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการทํางาน
อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนไปตามแตท่ีกฎหมายในแตละชวงเวลานั้นๆ  

 สําหรับแนวทางในการปฏิบัติงานที่ไดจัดทําข้ึนนี้ มิไดเปนการกําหนดอํานาจหนาที่ หรือ
ใชเปนเกณฑในการปฏิบัติงานเสียทีเดียว เพียงแตเนื้อหาบางสวนอาจจะตองมีการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 

 ดังนั้นการติดตามกฎหมาย ประกาศ และ คําส่ัง จากหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ถายโอนอํานาจการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน จึงมีความสําคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะเรื่อง
ของอํานาจหนาที่ ซ่ึงจะตองเปนไปตามแตกฎหมายกําหนด บางครั้งอาจจะมีการทับซอน หรือ 
มิไดมีการระบุอยางชัดเจนก็ตาม ซ่ึงทําใหแนวทางการปฏิบัติงานในการดูแลที่สาธารณประโยชน
ควรจะสามารถปรับเปลี่ยนไดตามที่กฎหมายจะกําหนดไว 
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ที่ มท 0804.4/ว 818 กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น 

  ถนนราชสีมา กทม. 10300 

  24 พฤษภาคม 2549 

เรื่อง อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาทีส่าธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนจังหวัดนครปฐมและจังหวดัชัยนาท) 

ส่ิงที่สงมาดวย   หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ที ่นร 0901/454 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับปญหาอํานาจหนาที่
ในการดูแลรักษาที่สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1 คณะที่ 2 และ
คณะที่ 7) ไดใหความเห็นในเรื่อง การทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ใน
การดูแลรักษาที่สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เรื่องเสร็จที่ 247/2549) โดยสรุปดังตอไปน้ี 

 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรหนึ่งซ่ึงมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของในการจะชวยดูแล
รกัษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
มิใหเกิดความเสียหาย ซ่ึงหมายรวมถึงการฟองหรือถูกฟองคดีในกรณีที่มีการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน
ดังกลาวดวย ตามนัยคําส่ังศาลปกครองสูงสุด ที่ 320/2546 

 2. สวนอํานาจหนาที่ในการจัดการดูแลรักษาที่สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมี
ขอบเขตอยางไร เพียงใด ยังคงเปนไปตามแนวทางในความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) เรื่อง
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษาที่สาธารณะ (เรื่องเสร็จที่ 168/2544) และความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) เรื่อง การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงสําหรับดินที่ไดถมข้ึนจาก
ทะเลหนาที่วาการอําเภอเมืองชลบุรี (เรื่องเสร็จที่ 9/2548) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมน้ี 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงสํานักงานทองถิ่นจังหวัด/อําเภอ ตลอดจนเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบลตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
ธวัชชัย  ฟกอังกรู 

(นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 
รองอธิบดี ปฏบิติัราชการแทน 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น 

สวนคดี 
โทร. 0-2243-6634 

โทรสาร. 0-2241-9034-6 
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ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๔๕๔  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    ๑ ถนนพระอาทิตย เขตพระนคร 
    กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

   ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

เรื่อง ขอทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาที่
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

อางถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การทบทวนความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีในการดูแลรกัษาที่สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สิ่งท่ีสงมาดวย บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การทบทวนความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาที่สาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดขอหารือเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาที่
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดขอใหกระทรวงมหาดไทย 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) แตงต้ังผูแทนไปชี้แจงขอเท็จจริง นั้น 

 บัดนี้ ท่ีประชุมรวมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑ คณะท่ี ๒ และคณะที่ ๗) ได
พิจารณาขอหารือดังกลาว และมีความเห็นปรากฎตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได
สงมาดวยน้ี อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดแจงผลการพิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ทราบตามระเบียบดวยแลว 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

พรทิพย  จาละ 

(คุณพรทิพย  จาละ) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ฝายกฎหมายการเมืองการปกครอง 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๙๐๐-๓ ตอ ๓๐๐ (นายธนาวัฒนฯ) 

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๗๐ 

www.krisdika.go.th 

www.lawreform.go.th 
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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง การทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ 

ในการดูแลรักษาที่สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

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

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีหนังสือท่ี มท ๐๘๐๔.๔/๐๕๖๒๑๐ ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 

๒๕๔๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) 

และ (คณะที่ ๗) ไดมีความเห็นตามเรื่องเสร็จท่ี ๑๖๘/๒๕๔๔ และเรื่องเสร็จท่ี ๙/๒๕๔๘ วา ในระหวางท่ี
ยังมิไดมีการถายโอนอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาที่สาธารณะ อํานาจหนาท่ีดังกลาวคงอยูในความ
รับผิดชอบของนายอําเภอ ตอมาศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งท่ี ๓๒๐/๒๕๔๖ วา บทบัญญัติมาตรา ๑๖ 

(๒๗) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒  กําหนดอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาที่สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล แตมิได
กําหนดเงื่อนไขวาเปนท่ีสาธารณะทุกประเภทภายในทองท่ีของตน ซึ่งรวมถึงท่ีสาธารณะอันเปนท่ีดินท่ี
ประชาชนใชประโยชนรวมกันอันอยูในอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอทองท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และแมวาการดําเนินการของคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจดําเนินการถายโอนภารกิจและ
กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะยัง
ไมเสร็จสิ้น ก็ไมเปนเหตุใหอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษาที่สาธารณ
สมบัติของแผนดินท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันตองสะดุดหยุดลงแตประการใด 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเห็นวาแมคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดจะมีผลผูกพันเฉพาะ
คูกรณีในคดี แตคําสั่งดังกลาวก็เปนการวางหลักอันเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับ
องคการบริหารสวนตําบลหลายแหงประสบปญหาการบังคับใชกฎหมายอันเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่
สาธารณะ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาที่สาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของสวนราชการและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงขอหารือวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีดูแล
รักษาที่สาธารณะ และเปนผูเสียหายมีอํานาจรองทุกขหรือฟองคดีเกี่ยวกับการบุกรุกหรือครอบครองที่
สาธารณะหรือไม ประการใด1 

                                                 

 สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๔๕๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึง         
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ข 83 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ประกอบกับไดรับฟงคําช้ีแจงจากผูแทนกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) และ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) แลว เห็นวา ปญหาตามที่หารือขางตนเปนประเด็นปญหาสําคัญท่ีกระทบตอการบริหาร
ราชการแผนดิน สมควรท่ีจะไดมีการพิจารณาโดยรอบคอบเพื่อใหไดขอยุติ จึงขอใหมีการประชุมรวมกัน
ของกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ และคณะที่ ๗) เพื่อพิจารณาขอหารือดังกลาว 
 อาศัยอํานาจตามขอ ๑๒ ของระเบียบกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการประชุมของกรรมการ
กฤษฎีกา  พ .ศ .  ๒๕๒๒  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงจัดใหมีการประชุมรวมกันของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ และคณะที่ ๗) เพื่อพิจารณาขอหารือของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

 ท่ีประชุมรวมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ และคณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอหารือ
ดังกลาวแลว มีความเห็นวา ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เรื่อง อํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๗) เรื่อง การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงสําหรับท่ีดินท่ีไดถมข้ึนจากทะเลหนาท่ีวาการ
อําเภอเมืองชลบุรี เปนการใหความเห็นเกี่ยวกับอํานาจในการจัดการดูแลรักษาที่สาธารณะระหวางรัฐและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในระหวางท่ียังมิไดมีการถายโอนภารกิจตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑและ
ข้ันตอนการถายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 สําหรับคําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๒๐/๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีประเด็น
แหงคดีเปนการวินิจฉัยถึงอํานาจในการฟองคดีขององคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินท่ีไดกําหนดไวตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยตามมาตรา ๖๘ (๘)

2
 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบลฯ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการคุมครอง ดูแล 

                                                 
2
 มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

ดังตอไปนี้ 
 ฯลฯ   ฯลฯ 

(๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

 ฯลฯ   ฯลฯ 
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และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีอยูในเขตพื้นท่ี ประกอบกับขอ ๕ (๒)
2
 ของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีในการดูแล
รักษาและดําเนินการคุมครองปองกันท่ีดินท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันควบคูไปกับอํานาจหนาท่ีของ
นายอําเภอทองท่ีตามมาตรา ๑๒๒3

 แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

ซึ่งเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีเกี่ยวของในการที่จะชวยกันดูแลและคุมครองปองกันมิใหเกิดความ
เสียหาย โดยอํานาจหนาท่ีนี้ยอมหมายรวมถึงการฟองหรือถูกฟองคดีในกรณีท่ีมีการดําเนินการใดๆ 

เกี่ยวกับท่ีดินดังกลาวดวย และโดยที่ศาลปกครองสูงสุดมิไดวินิจฉัยเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการ
ดูแลรักษาที่สาธารณะระหวางนายอําเภอและองคการบริหารสวนตําบล คําสั่งของศาลปกครองสูงสุดท่ี 

๓๒๐/๒๕๔๖ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) และ (คณะที่ ๗) จึงมิไดมีความขัด
หรือแยงกันแตประการใด 

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา อํานาจหนาท่ีในการคุมครองดูแลรักษาท่ีสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีขอบเขตอยางไร เพียงใด ยังคงเปนไปตามแนวทางในความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เรือ่งอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษาที่
สาธารณะ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) เรื่อง การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ท่ีหลวงสําหรับท่ีดินท่ีไดถมข้ึนจากทะเลหนาท่ีวาการอําเภอเมืองชลบุรี 
 

พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 

                                                 

 
2
 ขอ ๕ อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน 

 ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒)  ที่ดินตามขอ ๔ (๒) ใหเปนอาํนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายกําหนด และนายอําเภอ
ทองที่ตามพระราชบัญญัติลกัษณะปกครองทองที่ พระพทุธศักราช ๒๔๕๗ 

 ฯลฯ   ฯลฯ 

 
3
 มาตรา ๑๒๒ ที่อันเปนสาธารณประโยชน คือ ที่เลี้ยงปศุสัตวที่จัดไวสําหรับราษฎรไปรวมเลี้ยงดวยกัน เปนตน 

ตลอดจนถนนหนทางและที่อยางอื่นซึง่เปนของกลางใหราษฎรใชไดดวยกัน เปนหนาที่ของกรมการอําเภอจะตองคอยตรวจตรา
รักษาอยาใหผูใดกีดกันเอาไปเปนอาณาประโยชนแตเฉพาะตัว 
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ท่ี มท 0890.3/ว 1843 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

  ถนนราชสีมา กทม. 10300 

  14 กันยายน 2548 

เรื่อง หลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการและการดําเนินคดีตามภารกิจท่ีสวนราชการถายโอน 

 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระยะเริ่มแรก 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

สิ่งท่ีสงมาดวย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง
หลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการและการดําเนินคดีตามภารกิจท่ีสวนราชการถาย
โอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระยะเริ่มแรก 

  ดวยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดประกาศ
กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการดําเนินคดีตามภารกิจท่ีสวนราชการถายโอนใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในระยะเริ่มแรก โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 67 ง ลงวันท่ี 18 

สิงหาคม 2548 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการถายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอํานาจฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ ท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการในภารกิจท่ีถายโอนตอไปใหแลว
เสร็จกอนท่ีจะถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเพื่อแจงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นท่ีทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

ธวัชชัย  ฟกอังกูร 

(นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง 
สวนสงเสริมการกระจายอํานาจ 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 2362,2363 

โทรสาร. 0-2241-6956 
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ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เร่ือง  หลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนนิการและการดาํเนินคดีตามภารกิจที่สวนราชการ 
ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระยะเริ่มแรก 

....................................... 

 โดยที่ภารกิจที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดดําเนินการถายโอนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังมีภารกิจบางเรื่องที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้นมีความ
จําเปนหรือจําตองดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จหรือตองดําเนินการไปอีกระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให
การถายโอนภารกิจเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามวัตถุประสงคในการถายโอนภารกิจ
ในเรื่องนั้นๆ สมควรกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการดําเนินการและการดําเนินคดีตามภารกิจที่
ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไว เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติในระยะเริ่มแรก 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๔) และ (๑๕) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ คณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการดําเนินการ
และการดําเนินคดีในภารกิจที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ในกรณีท่ีมิไดมีกฎหมายกําหนดไวเปนประการอื่น บรรดาภารกิจหรือกิจการใดที่
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ยังคงมี
ภารกิจหรือกิจการที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้นดําเนินการไวแลวกอนที่มีการถายโอน
และยังไมแลวเสร็จ เวนแตสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
รับโอนภารกิจหรือกิจการนั้นจะไดตกลงกันเปนประการอื่น 

 ขอ ๒ บรรดาการกระทําความผิดใดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับภารกิจหรือกิจการที่
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดถายโอนไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกิดข้ึนกอน
วนัที่ถายโอนภารกจินั้นใหดําเนินการ ดงัตอไปนี้ 
 ในกรณีท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐตกเปนผูถูกฟองในคดีปกครองที่เกี่ยวกับ
คําสั่งทางปกครองและคดีที่เกี่ยวกับการละเลยไมทําคําสั่งทางปกครองตามภารกิจหรือกิจการ
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ท่ีถายโอนกอนวันที่มีการถายโอน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูรับโอนเขาเปนผูถูกฟองในคดี
ดังกลาว 
 (๑) คดีอาญา 
  (ก) ในกรณีท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดรองทุกขหรือฟองคดีไวแลว 
หรือยังไมไดรองทุกขหรือฟองคดีและเรื่องยังเหลืออายุความฟองคดีเปนเวลานอยกวาหกเดือนให
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้นดําเนินคดีตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
  (ข) ในกรณีท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐยังมิไดรองทุกขหรือฟองคดี 
และเรื่องยังเหลืออายุความการฟองคดีเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน ใหสวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐแจงขอเท็จจริงและสงมอบหลักฐานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับโอนภารกิจนั้น
เพื่อดําเนินการรองทุกขหรือฟองคดีตอไป 

 (๒) คดีแพงหรือคดีปกครองที่เกี่ยวของกับสัญญาทางปกครอง 
  (ก) ในกรณีท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดฟองคดีไวแลว หรือยังไมได
ฟองคดีและเรื่องยังเหลืออายุความฟองคดีเปนเวลานอยกวาหกเดือน ใหสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐนั้นดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ และคาเสียหาย สิทธิ และประโยชนอ่ืน
ใดที่ไดรับจากการดําเนินคดีตกเปนของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ดําเนินคดีนั้น 

  (ข) ในกรณีท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐยังมิไดฟองคดี และเร่ืองยัง
เหลืออายุความการฟองคดีเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ แจง
ขอเท็จจริงและสงมอบหลักฐานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับโอนภารกิจนั้นดําเนินการ
ฟองคดีตอไปและใหคาเสียหาย สิทธิ และประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับจากการดําเนินคดี ตกเปนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ดําเนินคดีนั้น 

  ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐผูโอนมีหนาที่ติดตาม ใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูรับโอนในการดําเนินการตาม (๑) (ข) และ (๒) (ข) จนกวา
จะดําเนินการแลวเสร็จ 
 ขอ ๓ ในกรณีท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐตกเปนจําเลยในคดีแพงตามภารกิจ
หรือกิจการที่ถายโอน ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้นเปนคูความในคดีนั้นตอไปจนกวา
จะแลวเสร็จ ในการนี้ หากการถายโอนภารกิจหรือกิจการนั้นเปนเหตุใหสวนราชการหรือ
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หนวยงานของรัฐดังกลาวยุบเลิกไป ใหกระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้น
เขารับมรดกความแทน 

 ขอ ๔ ในกรณีท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการตามขอ ๑ ขอ ๒ และ
ขอ ๓ เมื่อไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว ใหแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูรับโอนทราบโดยเร็ว 
 

 ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 

   วิษณุ  เครืองาม 

   รองนายกรัฐมนตรี 
   ประธานกรรมการการกระจายอํานาจ 
   ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ท่ี มท ๐๕๑๖.๒/ว ๑๐๐๗  กรมที่ดิน 

    ถนนพระพิพิธ กทม. ๑๐๒๐๐ 

   ๑๕  มกราคม  ๒๕๔๖ 

เรื่อง การระวังช้ีและรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณะในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (เวนกรุงเทพมหานคร) 
 ดวยในการสัมมนาผูบริหารระดับสูงของกรมที่ดิน เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ มีประเด็น
คําถามเกี่ยวกับการระวังช้ีและรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณะในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดิน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๕ (๒) กําหนดอํานาจหนาท่ีในหารดูแลรักษาและดําเนินการคุมครอง
ปองกันท่ีดินท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่
กฎหมายกําหนด และนายอําเภอทองที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ.๒๕๔๗ 

แตตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๘ (๘) กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในการคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินในเขตองคการบริหารสวนตําบล จึงมีปญหาในทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีในการแจงใหผูมี
หนาที่ดูแลรักษามาระวังชี้และรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
วาจะตองมีหนังสือแจงใหองคการปกครองสวนทองถิ่น (อบต.) ไปรวมระวังช้ีและรับรองแนวเขตดวย
หรือไม อยางไร 
 กรมที่ดินขอเรียนวา 
 ๑. เรื่องอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาคุมครองปองกันท่ีดินอันอาจเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน กรมที่ดินไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๗๒๙.๔/๐๖๒๙๕ 

ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๔๔ หารือไปยังกรมการปกครอง ไดรับแจงตามหนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 

๐๓๑๑.๑/๑๙๘๓๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ วา การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนทองถิ่น ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

และนายอําเภอทองท่ี ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน
ท่ีดินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งตามมาตรา ๑๖ (๒๗) แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให
เทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาที่สาธารณะ แตคณะกรรมการ
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กฤษฎีกาไดมีความเห็น ซึ่งสรุปไดวา เปนอํานาจหนาท่ีซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ซึ่งจะมีไดเมื่อไดรับการถายโอนและกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามมาตรา ๓๐ (๑) (ก) และมาตรา 
๓๐ (๒) ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน (ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๖๐๑/

๑๓๑๗ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔) ฉะนั้น เมื่อยังไมมีการถายโอนภารกิจตามมาตรา ๓๑ (๑) (ก) และ
กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามาตรา ๓๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ อํานาจหนาท่ีดังกลาวจึงยังคงเปนของ
นายอําเภอทองท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับเรื่องนี้
ไดเคยมีการประชุมรวมกันระหวาง ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และผูแทนกรมที่ดินเพื่อพิจารณาทบทวนปญหาเรื่องการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีสาธารณประโยชน 
เมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องอํานาจหนาท่ีในการระวังช้ีและรับรองแนวเขต
ท่ีสาธารณประโยชน กรณีการรังวัดออกโฉนดที่ดิน แบงแยก และสอบเขต และไดมีมติ ดังนี้ 
   (๑) ในการออกโฉนดที่ดินยังคงเปนอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอตองไป
ตรวจสอบและเปนพยานตามที่กระทรวงมหาดไทยไดสั่งการไว สวนระวังช้ีแนวเขตก็ยังเปนอํานาจ
หนาท่ีของนายอําเภอตามที่ผูแทนกรมการปกครองมีความเห็น 

   (๒) อํานาจหนาท่ีของนายอําเภอดังกลาวใหรวมถึงการระวังช้ีแนวเขตเกี่ยวกับ
เรื่องท่ัวๆ ไปดวย เชน กรณีตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ เทศบาลขอตรวจสอบทาง เจาของที่ดินขอ
รังวัดแบงแยก และมีท่ีขางเคียงจดที่สาธารณะ หรือ กรณีหนวยงานราชการขอตรวจสอบเอกสารหนังสือ
สําคัญ เชน หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
  สวนกรณีท่ีดินท่ีขอทําการรังวัดมีแนวเขตติดตอกับท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินตามขอ ๔ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน ท่ีดิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ปจจุบันไดมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๒/๒๕๔๓ 

ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ มอบหมายใหกับทบวงการเมืองมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาและดําเนินการ
คุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น อธิบดี
กรมที่ดินจึงไมมีอํานาจหนาท่ีดูแลและรักษาที่ดินดังกลาว 
 ๒. เรื่องการระวังช้ีและรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชน กรมท่ีดินไดวางแนวทางปฏิบัติ
ไวแลวตามระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการเขียนขางเคียงและการรับรองแนวเขตที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๑๔ 

ขอ ๓๗,๓๘ และ ๓๙ และไดมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๗๑๙/ว ๕๒๕ ลงวันท่ี ๒๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๔๒ เรื่อง ใหสอบผูปกครองทองท่ีกอนออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ซึ่งกระทรวง 
มหาดไทยเห็นวาอํานาจหนาดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผนประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกัน     

(ท่ีสาธารณประโยชน) ท่ีต้ังอยูในเขตเทศบาลมิใชอํานาจหนาท่ีของเทศบาล และคําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี ๙๘๐/๒๔๙๘ ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๔๙๘และที่ ๖๓๙/๒๕๔๐ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ซึ่งปจจุบัน
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ถูกยกเลิกและใหใชคําสั่งกระทรวง มหาดไทย ท่ี ๑๒/๒๕๔๓ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ แทน มอบหมาย
ใหทบวงการเมืองอื่นมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินท่ีไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น โดยไดมอบหมายใหกรุงเทพมหานคร ภายในเขต
กรุงเทพมหานคร จังหวัด ภายในเขตจังหวัด แตนอกเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลของ
จังหวัดนั้น เมืองพัทยา ภายในเขตเมืองพัทยา เทศบาลภายในเขตเทศบาลนั้นๆ องคการบริหารสวนตําบล 

ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้นๆ  

 ซึ่งตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกลาวจะมอบหมายใหทบวงการเมืองตางๆ เชน เทศบาล 

ดูแลรักษาเฉพาะที่สาธารณสมบัติของแผนดินประเภทที่ดินรกรางวางเปลาและที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน หรือ
ทอดท้ิงหรือกลับมาเปนของแผนดินเปนโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดินในเขตเทศบาลเทานั้น 

ดังนั้นการตรวจชี้ และรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชนท้ังในและนอกเขตเทศบาล ผูมีอํานาจหนาท่ี
คือนายอําเภอทองท่ี ซึ่งเปนผูดูแลรักษา ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองท่ี พ.ศ. ๒๔๕๗ 

ประกอบกับท่ีไดมีคําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี ๒๖๓๓/๒๕๒๓ สรุปวา การท่ีจําเลยไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขต
ทางสาธารณะในกรณีท่ีโจทกขอแบงแยกที่ดินเปนแปลงยอย และขอแบงแยกถนนสาธารณะออกจากที่ดิน
ของโจทกนั้น เมื่อกฎหมายวาดวยเทศบาล มิไดบัญญัติใหเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีมีหนาท่ีตองระวัง
แนวและลงชื่อรับทราบแนวเขตตามประมวลกฎหมายที่ดินแลว จาํเลยก็ไมมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๑๕๗ 

 สําหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๕ (๒) เปนเรื่องอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาและ
ดําเนินการคุมครองปองกันท่ีดินท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน ซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด และนายอําเภอทองท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ี  พ .ศ .๒๔๕๗  แตแนวทางปฏิบัติในขณะนี้จะตองเปนไปตามนัยความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๖๐๑/๐๓๑๗ ลงวันท่ี ๒๒ 

มีนาคม ๒๕๔๔) ดังท่ีกลาวมาแลวในขอ ๑ 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย 
   ขอแสดงความนับถือ 

   สมศักดิ์  เอี่ยมไธสง 
   (นายสมศักดิ์  เอี่ยมไธสง) 
   รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

   อธิบดีกรมที่ดิน 

สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ 

โทร/โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๓๙๖๐ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินชวยเหลือ 

ในการดําเนนิการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

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

 ดวยกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร ปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
มอบหมายใหสภาตําบลชวยเหลือควบคุมการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๑๙ 

ใหเหมาะสมยิ่งข้ึนสอดคลองกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

โดยใหครอบคลุมถึงกรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และสวนราชการ
สวนทองถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึนดวย กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิก 

 (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลมีสวนชวยเหลือควบคุม
การดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลมีสวนชวยเหลือควบคุม
การดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “สภาตําบล” หมายถึง สภาตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 

 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายถึง กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และราชการสวนทองถิ่นอื่นท่ีมกีฎหมายจัดต้ังข้ึน 

 “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และประธานกรรมการองคการบริหารสวนตําบล 
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 “สภาทองถ่ิน” หมายถึง สภากรุงเทพมหานคร สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล 

สภาเมืองพัทยา และสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 “นายอําเภอ” ใหหมายความรวมถึง ผูอาํนวยการเขต ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 

 ขอ ๕ ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ใหจังหวัดสั่งอําเภอทุกอําเภอในเขตจังหวัด ทําการสํารวจ
ท่ีดินสาธารณประโยชนในเขตทองท่ีของตนวายังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงเปนจํานวนเทาใด 

สมควรดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงไวเปนหลักฐานหรือไม เพียงใด พรอมท้ังเหตุผล 

แลวรายงานใหจังหวัดทราบเพื่อรายงายกรมที่ดินตามแบบทายระเบียบนี้ 
 ในการสํารวจนี้ อําเภออาจขอใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมมือชวยเหลือ
ในการสอบสวนประวัติ นําช้ีอาณาเขตที่สงสัยและปฏิบัติการอื่นๆ เทาท่ีสภาตําบลหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถจะทําได 
 เมื่อทองถิ่นท่ีอําเภอใดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงครบถวนหมดในปใดแลว ปตอไปให
อําเภอนั้นงดการสํารวจตามขอนี้ได 
 ขอ ๖ หลังการทําการสํารวจแลว เมื่อเจาหนาท่ีไดออกไปทําการรังวัด เพื่อออกหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวง ณ ทองท่ีใด ใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความรวมมือและชวยเหลือ
ประสานงานกับเจาหนาท่ีดังกลาว ดังนี้ 
 (๑) ช้ีแจงและประกาศใหราษฎรในทองท่ีทราบ 

 (๒) ใหความอนุเคราะหและใหความสะดวกแกเจาหนาที่ในเรื่องที่พัก ความปลอดภัย 
การติดตอนัดหมายกับเจาของที่ดินขางเคียง 
 (๓) ชวยแกไขปญหาอุปสรรค และขอขัดของตางๆ หากจะเกิดมีข้ึน 

 (๔) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อใหการดําเนินการไดเสร็จสิ้นเรียบรอยสมความ
มุงหมาย 
 ขอ ๗ เพื่อใหการรังวัดในการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงไดเปนไปโดยถูกตองไดเนื้อท่ี
และขอบเขตที่แทจริง เมื่อเจาหนาที่จะไปทําการรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลงใด 

ในทองท่ีใด นายอําเภอจะไดแจงใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ ใหสภาตําบลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายผูแทนไปชวยควบคุมดูแลการรังวัดของเจาหนาท่ี หากเห็นวาเปน
การไมถูกตองดวยประการใดใหประธานสภาตําบลหรือผูบริหารทองถิ่นแจงใหนายอําเภอทราบดวย 
 เมื่อเจาหนาท่ีไดรับแจงจากประธานสภาตําบลหรือผูบริหารทองถิ่นตามความในวรรคหนึ่ง
แลวใหระงับการรังวัดและการดําเนินการไวกอนจนกวาจะไดรับคําสั่งจากนายอําเภอ 
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 ขอ ๘ ในกรณีท่ีปรากฏวา การรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงแปลงใดไดเนื้อท่ี
นอยไปจากหลักฐานเดิม โดยไมปรากฏวามีผูบุกรุก ใหออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงตามผลการ
รังวัดดังกลาวไปกอนเสร็จแลวใหนายอําเภอสอบสวนขอเท็จจริงวา ท่ีดินสาธารณประโยชนแปลงนั้น
นอยไปเพราะเหตุใด มีจํานวนเนื้อที่เทาใด โดยขอความเห็นตอสภาตําบลหรือหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อประกอบการพิจารณา หากสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีความเห็น
เปนอยางอื่นภายในสามสิบวัน ใหดําเนินการตอไป 

 ขอ ๙ ในกรณีท่ีมีปญหาวา ท่ีดินสาธารณประโยชนแหงใดสมควรจะคงสภาพเพื่อทําการออก
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงไวเปนหลักฐาน หรือสมควรจะถอนสภาพเพื่อนํามาจัดสรรใหราษฎรทํากิน 

หรือจัดประโยชนอยางอื่น หรือกรณีที่มีผูบุกรุกสมควรจะดําเนินการขับไลหรือไม เมื่อนายอําเภอ
รองขอใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัดประชุมพิจารณาใหความเห็น โดยใหประชาชน 

ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา หนวยงานของรัฐหรือองคการเอกชนเขามามีสวนรวมตัดสินใจรวมกับสภาตําบล
หรือสภาทองถิ่นดวย เสร็จแลวสงผลการประชุมใหนายอําเภอเพื่อดําเนินการตอไป 

 ขอ ๑๐ ในการมอบหมายใหผูใดเปนผูแทนสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ขอ ๗ การประชุมใหความเห็นชอบตามขอ ๘ และการพิจารณาใหความเห็นตามขอ ๙ ใหสภาตําบลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทํารายงานการประชุมไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 
 ขอ ๑๑ ในการที่สภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความชวยเหลือในการรังวัด
เพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแกทางราชการตามระเบียบนี้สภาตําบลหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจไดรับการชวยเหลือคาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทน คาจาง และคาเบี้ยเลี้ยงตามอัตราที่
กรมที่ดินจะกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
   

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

    วัฒนา  อัศวเหม 

    (นายวัฒนา  อัศวเหม) 

    รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๔๓ ง วันที่ ๘พฤษภาคม ๒๕๔๓) 
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 (สําเนา) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

พ.ศ.๒๕๔๔ 

.......................................... 

 เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดิน ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยไดเปนไปดวยความเรียบรอย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้ใหเรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและ
คุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ.๒๕๔๔” 

 ขอ ๒ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ ๔ ท่ีดนิอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่อยูในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง 
  (๑) ท่ีดินรกรางวางเปลาซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและที่ดินซ่ึงมี                  
ผูเวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกกหมายที่ดิน 

  (๒) ท่ีดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไมวาเปนโดยสภาพที่ดินหรือทาง
ราชการไดสงวนไว ก็ตาม เชน ท่ีชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ท่ีเล้ียงสัตว และที่
สาธารณะประจําตําบลและหมูบาน เปนตน 

 ขอ ๕ อํานาจหนาที่ในการดแูลรักษาและการดําเนินการคุมครองปองกัน 

  (๑) ท่ีดินตามขอ ๔ (๑) ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมที่ดินและทบวง
การเมือง ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย ตามความในมาตรา ๘ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน 
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  (๒) ท่ีดินตามขอ ๔ (๒) ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามที่กฎหมายกําหนด  และนายอําเภอทองที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

 ขอ ๖ การดําเนินคดี การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การตรวจสอบแนวเขต 

และการดําเนินการใดๆ เพื่อปองกันการบุกรุก หรือเขาไปยึดถือครอบครองโดยไมชอบดวย
กฎหมาย หรือแกไขปญหาการบุกรุก ใหใชงบประมาณของหนวยงานดังนี้ 
  (๑) ท่ีดินตามขอ ๔ (๑) ใหใชประมาณของหนวยงานตามขอ ๕ (๑) 

  (๒) ท่ีดินตามขอ ๔ (๒) ใหใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การดําเนินการ และแจงนายอําเภอทองที่ทราบ ในเขตพื้นที่สภาตําบลใหใชงบประมาณของสภา
ตําบล ท้ังนี้ ต้ังแตปงบประมาณ ๒๕๔๖ เปนตนไป 

 ขอ ๗ การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน 
  (๑) ท่ีดินตามขอ ๔ (๑) ไมตองจัดทําทะเบียน แตใหทบวงการเมืองผูไดรับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีหนาที่ดูแลรักษาสํารวจรายละเอียดตาม
แบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวเปนหลักฐาน 

  (๒) ท่ีดินตามขอ ๔ (๒) เวนแตท่ีชายตล่ิง ทางบก ทางน้ํา ลํากระโดง ลํารางสาธารณะ
และทางระบายน้ําที่อยูในความดูแลรักษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั ้นๆ  ดําเนินการสํารวจจัดทําทะเบียนที ่ด ินสาธารณประโยชนตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยใหจดัทําจํานวน ๔ ชุด ใหเก็บรักษาไวท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑ ชุด อําเภอหรือกิ่งอําเภอ ๑ ชุด จังหวัด ๑ ชุด และใหจังหวัดสงใหกรมที่ดิน ๑ ชุด ถาที่ดินแปลงใด
ยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหผูมีหนาที่ดูแลรักษาและคุมครองปองกันตามกฎหมาย
ดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตอไป สําหรับที่ดินสาธารณประโยชนท่ีไดจัดทํา
ทะเบียนไวแลว กอนระเบียบนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการขอคัดมาเก็บไวท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๑ ชุด ท่ีดินนอกจากที่กลาวมาไวในวรรคหนึ่ง ใหเปนหนาที่ของ
นายอําเภอทองที่ 
  อนึ่ง ทางสาธารณประโยชนหรือทางน้ําสาธารณะที่ไมใชทางหลวงตามกฎหมาย 
วาดวยทางหลวงหรือทางกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูมี
หนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายสํารวจจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนไวเปนหลักฐานดวย 
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 ขอ ๘ การใชท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ตามขอ ๔ ทบวงการเมืองผูขอใช
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และจะตองไดรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน จึงจะเขาใชประโยชนในที่ดินดังกลาวได 
 ขอ ๙ การถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามาตรา ๘ วรรคสอง
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ทบวงการเมืองผูขอถอนสภาพจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 ขอ ๑๐ การเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนที่ดินจากการใชประโยชนอยางหนึ่งเปนอีก
อยางหนึ่งใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 ขอ ๑๑ การจําหนายทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน 
 เมื่อไดมีการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายอื่น ใหผูมีหนาที่ดูแล
รักษาจัดการจําหนายทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนและคืนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
ตามวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 ขอ ๑๒ การชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงแกหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินตามขอ ๔ เปนตนวา ประวัติความเปนมา ท่ีต้ัง ขอบเขต สภาพปญหา
และการแกไขปญหา 
  (๑) กรณีท่ีดินตามขอ ๔ (๑) ใหเปนหนาที่ของทบวงการเมืองตามขอ ๕ (๑) 

  (๒) กรณีท่ีดินตามขอ ๔ (๒) ใหเปนหนาที่สวนราชการที่มีหนาที่ดูแลรักษาตาม
ขอ ๕ (๒) 

 ขอ ๑๓ ใหอธิบดีกรมที่ดินเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  (ลงชื่อ) สมบัติ  อุทัยสาง 
 (นายสมบัติ  อุทัยสาง) 
 รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

หมายเหตุ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๔๓ ง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 
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ดวนมาก 
ท่ี มท ๐๗๑๘.๒/ว ๐๔๖๔๔  กรมที่ดิน 

    ถนนพระพพิิธ กท ๑๐๒๐๐ 

   ๘ กมุภาพนัธ ๒๕๔๓ 

เร่ือง มอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน 

 ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทกุจังหวดั (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
ส่ิงที่สงมาดวย สําเนาคําส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ 

อางถึง  ๑.  หนังสือกรมทีด่ิน ดวนมาก ท่ี มท ๐๗๑๘/ว ๓๙๖๐๓ ลงวนัที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๐ 
  ๒. หนังสือกรมทีด่ิน ดวนมาก ท่ี มท ๐๗๑๘/ว ๐๗๘๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๑ 
  ตามหนังสือท่ีอางถึง กรมที่ดินไดสงคําส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๖๓๙/๒๕๔๐ 

ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ เร่ือง มอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและ
ดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือเปนทรัพยสินของแผนดิน 

ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล เปนผูดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน พรอมแจงแนวทางปฏิบัติวา 
สาธารณสมบัติของแผนดินที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหดูแลรักษาและ
ดําเนินการคุมครองปองกันตามคําส่ังขางตน หมายถึง เฉพาะที่ดินที่เปนที่สาธารณสมบัติของ
แผนดินที่ไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่นตามมาตรา ๑๓๐๔ (๑) แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยเทานั้น นั้น 

  บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยไดมีคําส่ัง ท่ี ๑๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ 

ใหยกเลิกคําส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๖๓๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ และส่ังมอบหมาย
ใหทบวงการเมืองอื่นซ่ึงเปนหนวยราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนภูมิภาคและ
ราชการสวนทองถิ่น ใหมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินที่ไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่นเสียใหม รายละเอียดปรากฏตาม
สําเนาคําส่ังที่ไดสงมาพรอมหนังสือนี้ 



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

100 ภาคผนวก  ข 

  ฉะนั้น เพื่อใหการปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวเปนไปดวยความสงบเรียบรอย จึงขอ
ซักซอมความเขาใจวา การมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นมีหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการ
คุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ท่ีไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ไมรวมถึง การเขาใชประโยชน การอนุญาตหรือการอนุมัติ ใหบุคคลหรือทบวงการเมืองใดเขาใช
ประโยชนสาธารณสมบัติของแผนดินดังกลาวดวย เวนแตไดมีการปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดินหรือระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหนังสือ
กรมที่ดิน ดวนมาก ท่ี มท ๐๗๑๘/ว ๐๗๘๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๑ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหหนวยราชการสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของถือปฏิบัติตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

วิเชียร  รัตนะพีระพงศ 
(นายวิเชยีร  รัตนะพีระพงศ) 

อธิบดีกรมที่ดนิ 

 

 

 

 

กองสํารวจและควบคุมที่ดนิของรัฐ 
โทร. ๒๒๒-๑๘๔๐ 

โทรสาร ๒๒๒-๒๘๕๑ 
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี ๑๒/๒๕๔๓ 

เร่ือง  มอบหมายใหทบวงการเมืองอ่ืนท่ีมีหนาท่ีดูแลรักษา 
และดําเนินการคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัต ิ

ของแผนดนิหรือทรัพยสินของแผนดิน 

.................................. 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่ง ท่ี๖๓๙/๒๕๔๐ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ เรื่อง 
มอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นท่ีมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันท่ีดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินหรือเปนทรัพยสินของแผนดิน นั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยใหยกเลิกคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ดังกลาวขางตน และมีคําสั่งมอบหมายใหทบวงการเมือง
อื่นมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ี
ไมมกีฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ดังนี้ 
  (๑) กรุงเทพมหานคร ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (๒) จังหวัด ภายในเขตจังหวัดแตนอกเขตเทศบาลและ 
    องคการบริหารสวนตําบลของจังหวัด นั้น 

  (๓) เมืองพัทยา ภายในเขตเมืองพัทยา 
  (๔) เทศบาล ภายในเขตเทศบาล นั้นๆ 

  (๕) องคการบริหารสวนตําบล ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล นั้นๆ 

 ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง ณ วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ 

วัฒนา  อัศวเหม 

(นายวัฒนา  อัศวเหม) 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
------------------------------------ 

 เพื่อใหการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบุรุกท่ีหรือทางสาธารณะประโยชนไปดวยความ
ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมแกทุกฝาย กระทรวงมหาดไทยจึงออก ระเบียบไวดังตอไปนี้  

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรยีกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การบุกรุกท่ีหรือทางสาธารณประโยชน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในสวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “ผูมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวน” หมายถึงเจาหนาท่ีของรัฐผูหนึ่งผูใดหรือคณะกรรมการ
สอบสวนที่ผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานครแตงต้ังแลวแตกรณี 

 “ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง 
  (๑) ผูท่ีมผีลประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับการบุกรุกท่ีหรือทางสาธารณะประโยชน 
  (๒) ผูท่ีเปนญาติเกี่ยวของกับบุคคลตาม (๑) ไดแก บุพการี หรือผูสืบสันดานไมวาช้ัน
ใดๆ หรือเปนพี่นอง หรือเปนลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติ เกี่ยวพันทางแตงงาน
นับไดเพียงสองชั้น 
  (๓) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมของบุคคล ตาม (๑) 

  (๔) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจาง หรือเคยเปนนายจางของบุคคลตาม (๑) 

 ขอ ๕ การแตงต้ังผูมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวน 
  (๑) เมื่อมีกรณีอันสมควรจะตองสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบุกรุกท่ีหรือทาง
สาธารณประโยชน ใหผูวาราชการจังหวัด หรือปลัดกรุงเทพมหานคร แตงต้ังผูมีอํานาจหนาท่ีในการ
สอบสวนขึ้น 
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  (๒) ผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชนนั้น ไมสมควร
จะไดรับการแตงต้ังใหเปนผูมีอาํนาจหนาท่ีในการสอบสวน 

  (๓) เมื่อมีการคัดคานหรือโตแยงวา ผูมีอํานาจหนาที่ในการสอบสวนมีสวนไดเสีย
ในเรื่องท่ีมีการสอบสวนใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี พิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร 
 ขอ ๖ การสอบสวนใหผูมีอาํนาจหนาท่ีในการสอบสวนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) สอบสวนถึงประวัติความเปนมา สภาพของที่ดิน อาณาเขตเนื้อท่ีและการใช
ประโยชนของท่ีดินแปลงนั้นๆ โดยชัดเจน นอกจากนี้ใหสอบสวนในประเด็นท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ดวย 
   ก. ท่ีดินท่ีทางราชการสงวนหวงหามไวนั้น ไดสงวนหวงหามไว ต้ังแตเมื่อใด 

ผูใดประกาศสงวนหาม อาศัยอํานาจตามกฎหมายใด มีหลักฐานอยางใดบาง ประชาชนไดใชประโยชน
รวมกันมาอยางใด ตั้งแตเมื่อใด ในปจจุบันยังใชประโยชนรวมกันอยู หรือเลิกใชแลวตั้งแตเมื่อใด 

เพราะเหตุใด 
   ข. ทางน้ํา หนอง บึง นั้น ประชาชนไดรับประโยชนรวมกันมาอยางใด มีบริเวณ
ต้ืนเขินหรือไมเพียงใด การตื้นเขินนั้น เปนไปในลักษณะใด กลาวคือ มีบุคคลทําใหเกิดข้ึนหรือเปนไป
โดยธรรมชาติ 
   ค. ถนน ทางเดิน นั้น มีความเปนมาอยางไร กลาวคือ เจาของที่ดินอุทิศให
โดยตรง หรือโดยปริยายหรืออยางไร ทางเสนนี้เริ่มจากที่ใดถึงท่ีใด ใชกันอยางไร เปนทางซึ่งสาธารณชน
ใชหรือใชเฉพาะเจาของที่ดินในละแวกนั้น 
   ง. ที่ชายตลิ่งนั้น ตามปกติน้ําทวมถึงหรือไม เพียงใด ทวมถึงทุกปหรือไม 
เปนระยะเวลานานเทาใดประชาชนไดใชประโยชนรวมกันหรือไมอยางไร หรือผูใดใชประโยชนหรือไม 
  (๒) จัดทําแผนที่สังเขป แสดงเขตที่หรือทางสาธารณประโยชนท่ีดินขางเคียง และ
สวนท่ีมีผูบุกรุกเพือ่ประกอบการพิจารณาดวย 
  (๓) สอบสวนผูสูงอายุ และผูปกครองทองท่ีท้ังในอดีตและปจจุบันท่ีเคยรูเห็นหรือใช
ประโยชนในที่หรือทางสาธารณประโยชนนั้น มากอนเปนหลัก 
  (๔) ในกรณีท่ีมีผูเกี่ยวของประสงคจะนําพยานหลักฐานอื่นมาเพิ่มเติม สํานวนการ
สอบสวน หรือประสงคจะใหผูมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนทําการสอบสวนพยานบุคคลใด หรือ
รวบรวมพยานหลักฐานอื่นใด ใหผูมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนพิจารณาดําเนินการตามความจําเปน
และสมควรโดยใหความเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝายดวย 
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  (๕) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน ใหผูถูกรองเรียนวากระทําการบุกรุกทราบ ถา
ผูท่ีถูกรองเรียนวากระทําการบุกรุกยอมรับ ก็ใหบันทึกถอยคําไวเปนหลักฐาน แตถาผูนั้นใหถอยคํา
ปฏิเสธหรือไมยอมรับ ใหผูมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงวาผูนั้นได
ท่ีดินมาอยางไร ชอบดวยกฎหมายหรือไมครอบครองทําประโยชนอยางไร เมือ่ใด 
  (๖) เมือ่ผูมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนไดดําเนินการตาม (๕) แลว ใหแจงใหคูกรณี
ทุกฝายไดรับทราบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานจากการสอบสวน ซึ่งรวมท้ังขอกลาวหา ขอปฏิเสธ หรือ
ขอเท็จจริงท่ีเปนผลรายตอคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง พรอมท้ังแจงใหคูกรณีดังกลาวทราบวา สามารถจะ
นําเสนอขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน ท้ังพยานบุคคลและพยานเอกสารของตนเองได ในระยะเวลาอัน
สมควร ซึ่งผูมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนจะเปนผูพิจารณากําหนดระยะเวลาดังกลาวตามความจําเปน
แลวแตกรณี 

  (๗) การแจงตาม (๕) และ (๖) ใหคํานึงถึงความเสียหาย หรือความปลอดภัยซึ่งอาจ
เกิดแกพยานดวย 
 ขอ ๗ ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวนั้น ผูมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนตองวางตัวเปนกลาง 
ไมลําเอียง ไมช้ีนํา ขมขู หรือหลอกลวง หรือใชวิธีการอื่นใดในทํานองเดียวกันตอคูกรณีหรือพยาน
เพื่อใหคูกรณีหรือพยานเสนอขอเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยจํายอม 
 ขอ ๘ เมื่อดํ า เนินการเสร็จแลว  ใหสรุปสํานวนเสนอผูว าราชการจังหวัดหรือปลัด
กรุงเทพมหานครแลวแตกรณีโดยใหผูมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนรายงานประกอบไวในสํานวนดวย
วา ใหดําเนินการตามขั้นตอนในขอ ๖ แลว และในการเปดโอกาสใหคูกรณีทุกฝายไดรับทราบขอกลาวหา 
ขอปฏิเสธ รวมท้ังการใหคูกรณีทุกฝายนําพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมนั้น ผูมีอํานาจหนาท่ีสอบสวนได
ใหระยะเวลาในแตละข้ันตอนเทาใดและใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการ
หรือดําเนินการตามที่เหน็สมควร รวมท้ังแจงใหคูกรณีทราบดวย 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

บรรหาร  ศิลปอาชา 
(นายบรรหาร  ศิลปอาชา) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ท่ี มท ๐๓๑๑.๑/ว ๑๗๗๖    กระทรวงมหาดไทย 
       ถนนอัษฎางค กท ๑๐๒๐๐ 

      ๙  มิถุนายน  ๒๕๓๗ 

เร่ือง การจัดหาที่สาธารณะประจําตําบล หมูบาน และการออกหนังสือสําคัญที่หลวง 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๔๗๓/๒๔๘๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๔๘๖ 
 ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๐๔๐๙/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๒๗ 

ส่ิงที่สงมาดวย    แบบสํารวจที่สาธารณะประจําตําบล หมูบาน จํานวน ๑ ชุด 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดส่ังการใหทุกจังหวัดและทุกอําเภอ ดําเนินการจัดหา
ท่ีดินไวเปนที่สาธารณะประจําตําบล หมูบาน ตําบลละอยางนอย ๕๐ ไร หมูบานละอยางนอย ๒๕ ไร 
สําหรับจัดเปนสนามกีฬาหรือสถานที่พักผอนหยอนใจ หรือใชเปนประจําในดานเศรษฐกิจ
สวนรวม นั้น 
  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นวา ในปจจุบันที่ดินสาธารณะประจําตําบล หมูบาน 

ท่ีไดจัดหาไวต้ังแตป พ.ศ. ๒๔๘๖ นั้น บางอําเภอยังไมไดดําเนินการออกหนังสือสําคัญที่หลวงไว
เปนหลักฐาน เมื่อมีปญหาการบุกรุกที่สาธารณะประจําตําบล หมูบาน และอําเภอจะดําเนินการตาม
กฎหมาย ผูบุกรุกก็จะตั้งขอตอสูเรื่องสิทธิครอบครองทําใหเกิดกรณีพิพาทระหวางรัฐกับราษฎร
อยู เปนประจํา และท่ีสาธารณะประจําตําบล หมูบานบางแปลง  ไดใหสวนราชการตางๆ 

ครอบครองใชประโยชนเปนจํานวนมาก ตําบล หมูบาน ท่ีเคยมีท่ีสาธารณะประจําตําบล หมูบาน
จงึไมมีท่ีสาธารณะไวสําหรับใหประชาชนใชรวมกัน รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย ไดจัดตั้งหมูบาน 

ตําบล เปนประจําทุกป แตจังหวัดและอําเภอมิไดพิจารณากําหนดใหมีท่ีสาธารณะประจําตําบล 

หมูบาน 
  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการที่เกี่ยวของกับที่สาธารณะประจําตําบล หมูบาน เปนไป
ดวยความเรียบรอย จงึใหทุกจังหวัดดําเนินการดังตอไปนี้ 



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

106 ภาคผนวก  ข 

  ๑. ใหทุกอําเภอและกิ่งอําเภอ สํารวจวามีท่ีสาธารณะประจําตําบล หมูบานแปลงใด
ท่ียังมิไดดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ก็ใหรีบดําเนินการออกหนังสือสําคัญที่
หลวงเสียใหถูกตองโดยใหอําเภอมอบหมายใหสํานักงานที่ดินอําเภอเปนเจาของเรื่องในการออก
หนังสือสําคัญที่หลวง 
  ๒. มอบหมายให ทุกอําเภอและกิ่งอําเภอสํารวจวามีหมูบานใด และตําบลใด ท่ียัง
ไมมีท่ีสาธารณะประจําตําบล หมูบาน หรือเคยมีแตไดใหสวนราชการอื่นครอบครองใหประโยชน
แลว ก็ใหตําบล หมูบานนั้นจัดหาที่สาธารณะประจําตําบล หมูบานขึ้นใหม ท้ังนี้ หลักเกณฑ 
วิธีการจัดหา ใหเปนไปตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๔๗๓/๒๔๘๖ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม 

๒๔๘๖ 
  ๓. ใหทุกอําเภอและกิ่งอําเภอสํารวจที่สาธารณะประจําตําบล หมูบาน แยกเปนราย
หมูบาน ตําบล ตามแบบที่สงมาพรอมนี้ แลวสงแบบสํารวจดังกลาวใหกระทรวงมหาดไทย จาํนวน 

๔ ชุด ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ชัยรัตน  หุตะเจริญ 

(นายชยัรัตน  หุตะเจริญ) 

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

กรมการปกครอง 
สํานักบริหารการปกครองทองที่ 
โทร. (๐๒) ๒๒๑๙๑๒๑,๒๒๒๙๘๘๘ 

โทรสาร (๐๒) ๒๒๑๔๘๕๐ 
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ท่ี มท ๐๒๐๒/๒๐๗๔     กระทรวงมหาดไทย 
        ถนนอัษฏางค กท ๑๐๒๐๐ 
       ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๓๖ 
เรื่อง ขอใหสงวนที่ไวใชในอนาคต 
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 
สิ่งท่ีสงมาดวย รายละเอียดพื้นท่ีใชสอยท่ีจะสงวนประเภทตางๆ จาํนวน ๑ ชุด 
  ดวยกระทรวงมหาดไทยไดรับแจงจากสํานักผังเมืองวา ปจจุบันนี้ชุมชนชนบทเริ่มมีการ
ขยายตัวมากขึ้นจากผลการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเจริญรุดหนาดวยดีมาเปนลําดับ สภาพการตั้งถิ่นฐานหรือ
ชุมชน ท้ังในระดับเมืองและชนบทมีความหนาแนนมากขึ้น เขตพื้นท่ีชุมชนเริ่มแผวงกวางกวาขนาด
แรกเริ่ม กอใหเกิดความขาดแคลนพื้นท่ีใชสอยสําหรับสาธารณะ กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และกิจการของรัฐดังปรากฏในหลายพื้นท่ีวา เกิดปญหาการจัดหาสถานที่ในการจัดสรางสวนสาธารณะ 
สนามกีฬา สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานีขนสง ที่บําบัดน้ําเสีย ที่ทิ้งขยะฯ ประกอบกับรัฐบาล
มีนโยบายสงเสริมและพัฒนาชนบทโดยมุงสรางความเจริญแกภูมิภาคและชนบทมากขึ้นเพื่อบรรเทา
ปญหาของเมืองใหญท่ีเกดิข้ึนนานับประการ 
  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการสนองนโยบายรัฐบาลและใหถูกหลัก
วิชาการผังเมือง จึงเห็นสมควรใหจังหวัดดําเนินการสงวนที่ใชสอยสําหรับสาธารณะ กิจการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และกิจการของรัฐในชุมชนที่เริ่มกอตัวขึ้น ตามรายละเอียดที่แนบ เพื่อรองรับประชากร
ในอนาคตอยางนอย ๕๐ ป โดยสํานักผงัเมืองจะเปนผูใหคําแนะนําตามหลักวิชาการแกจงัหวัดตอไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 ขอแสดงความนับถือ 
 รอยตร ี เบญจกุล  มะกะระธัช 
 (เบญจกุล  มะกะระธัช) 

 รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สํานักผังเมือง 
กองจัดโครงการและประเมินผล 
โทร. ๒๔๕๙๙๖๑-๒ 

โทรสาร ๒๔๖๐๑๘๐ 
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รายละเอียดการสงวนที่ไวใชในอนาคต 
๑.  ศูนยราชการ    ระดับจังหวัด (หลัก) ไมตํ่ากวา ๔๐ ไร 
      ระดับจังหวัด (รอง) ไมตํ่ากวา ๒๐ ไร 
      ระดับอําเภอ ไมตํ่ากวา ๗๕ ไร 
      ระดับตําบล ไมตํ่ากวา ๑๕ ไร 
      (ใหเปนไปตามหลักการ และแนวทางดําเนินงานจดัวางผัง 
      แมบทศูนยราชการสวนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย 
      ตามคําส่ังกระทรวงฯ ท่ี ๘๖/๒๕๓๓) 

๒.  สวนสาธารณะ    ระดับจังหวัดไมตํ่ากวา ๑๐๐ ไร สวนปา ๑,๐๐๐ ไร 
      ระดับอําเภอ ๕๐ ไร 
      ระดับตําบล ๒๐ ไร 
๓.  สนามเด็กเลน    ๑.๒ ไร/๑,๐๐๐ คน 
๔.  สนามกฬีา    ระดับจังหวัด ไมตํ่ากวา ๖๐ ไร ระดับอําเภอไมตํ่ากวา ๑๕ ไร 
      ความกวางไมนอยกวา ๑๒๐ เมตร (เปนที่ราบ น้ําทวมไมถึง  
      ท่ีดินอยูในแนวยาวตามแนวทิศเหนือ-ใต) 
๕.  โรงพยาบาล    โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐-๙๐ เตียง ไมตํ่ากวา ๒๕ ไร 
      สถานีอนามัยตําบลไมตํ่ากวา ๒ ไร 
๖.  สถานีขนสง    ช้ัน ๑ ไมตํ่ากวา ๑๐ ไร 
      ช้ัน ๒ ไมตํ่ากวา ๗ ไร 
      ช้ัน ๓ ไมตํ่ากวา ๕ ไร 
๗.  ท่ีบําบัดน้ําเสีย    ๒ ไร/๑,๐๐๐ คน 
      หลักเกณฑ : ๑. ต้ังอยูตํ่ากวาระดับปกติของชุมชน 
                         ๒. อยูใตทางน้ําทีใ่ชบริโภคของชุมชน 
๘.  ท่ีท้ิงขยะแบบฝงกลบ  ๒.๕ ไร/๑,๐๐๐ คน 

      หลักเกณฑ : ๑. อยูใตทิศทางลมที่พัดผานชุมชน 
                        ๒. อยูหางจากชุมชนไมนอยกวา ๕ กม. 

                                                                          ๓. ระดับน้ําใตดนิลึกไมนอยกวา ๖ เมตร 
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๙.  ท่ีสาธารณะประโยชนอ่ืน  เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในอนาคต ๕๐ ปขางหนา 
      ๘๐ ไร/๑,๐๐๐ คน 
 

 ท้ังนี้ พื้นที่ท่ีสงวนบางประเภทควรมีการคาดประมาณวาประชากรในอนาคต (๕๐ ป) จะ
มีจาํนวนเทาใด โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยท่ีประชาชนในชุมชนนัน้จะไดรับบริการอยางสะดวก 

อาทิเชน โรงเรียน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน 
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 (สําเนา) 
ท่ี มท ๐๗๑๒/๒๗๐๓๕     กรมที่ดิน 
        ถนนพระพพิิธ กท.๑๐๒๐๐ 

       ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๒๙ 

เร่ือง หารือเกี่ยวกับการมอบหมายใหไปเปนพยานรวมตรวจสอบที่ดิน ระวังแนวเขตและ 
 รับรองเขตที่ดินสาธารณประโยชนแทนนายอําเภอ 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดแพร 

อางถึง หนังสือจังหวดัแพร ท่ี พร ๐๐๒๐/๒๒๙๖ ลงวันที่ ๗ กมุภาพันธ ๒๕๒๙ 

 ตามที่หารือเกี่ยวกับการมอบหมายของนายอําเภอใหไปเปนพยานรวมตรวจสอบที่ดิน
ระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดินสาธารณประโยชน วาการออกไปเปนพยานรวมตรวจสอบ
ระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดินสาธารณประโยชนเปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอตาม
พระราชบัญญั ติ ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  และตามหนั ง สือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี ๗๗๔๘/๒๔๙๗ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๔๙๗ เร่ือง ใหสอบผูปกครองทองที่
กอนออกโฉนดที่ดิน แตตามพระราชบัญญัติฯ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกลาวนี้ไมได
กาํหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว ดงันั้น หากนายอําเภอไมไดไปดวยตนเองจะมอบอํานาจใหผูอ่ืน
ออกไปดําเนินการแทนนายอําเภอจะตองอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลง
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ขอ ๖๐ วรรคสอง กลาวคือ จะตองมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือให
หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอคนใดคนหนึ่งทําการแทน ฉะนั้นนายอําเภอจะมอบใหบุคคลอื่น 

เชน กาํนัน ผูใหญบาน ออกไปทําการแทนไมได จังหวัดเห็นวานายอําเภอและหัวหนาสวนราชการ
ประจําอําเภอมีภาระหนาที่สําคัญอื่นๆ มาก หากจะไปดําเนินการดังกลาวอาจจะไมสะดวกและไม
ถูกตอง เพราะการเปนพยานและรับรองระวังชี้แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชนจําเปนตองทราบ
ขอมูลและประวัติความเปนมาของที่ดินใหถูกตอง สวนกํานันหรือผูใหญบานเปนบุคคลในทองที่
ยอมจะรูสภาพทองที่ขอเท็จจริงและประวัติความเปนมาเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชนในหมูบานไดดี 
การเปนพยานรวมตรวจสอบ ระวังชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชนยอมจะ
ถูกตองมากกวา ฉะนั้น หากนายอําเภอไดมอบหมายใหกํานันหรือผูใหญบานทําการแทนเกี่ยวกับ
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เร่ืองนี้ นาจะทําใหการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินใหแกราษฎรมีความสะดวกรวดเร็ว
และถูกตอง แตเนื่องจากเรื่องนี้เปนปญหาขอกฎหมายจังหวัดจึงหารือวากรณีนี้อําเภอจะมอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นที่มิใชหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ เชน กํานัน ผูใหญบาน ทําการแทนจะ
ดําเนินการไดหรือไมเพียงใด นั้น 
 กรมที่ดินพิจารณาแลวเห็นวา เร่ืองนี้เปนปญหาขอกฎหมายอันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
นายอําเภอโดยตรงและเกี่ยวของกับหนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก ท่ี มท ๐๗๑๒/ว ๒๓๑๒๓ ลงวันที่ 
๒๖ กันยายน ๒๕๒๘ โดยอางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๓๐๙/ว ๒๕๗ ลงวันที่ ๒๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๒๕ ซ่ึงกรมการปกครองเปนเจาของเรื่องผูดําเนินการ จึงสงเรื่องราวหารือกรมการ
ปกครอง และกรมการปกครองไดพิจารณาและตอบขอหารือในเรื่องดังกลาว ดังนี้ 
 ๑. นายอําเภอจะมอบหมายหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอคนใดคนหนึ่งไปทําการ
แทนก็ไดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ขอ ๖๐ วรรค ๒ 

 ๒. หากไมสะดวกที่จะมอบหมายหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ ตามขอ ๑ 

นายอําเภอยังสามารถอาศัยกฎหมายวาดวยการปกครองทองที่ ตามขอ ๖๓ แหงประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ประกอบขอ ๕๗ และ ๕๘ ไดอีก โดยมอบหมายปลัดอําเภอ หัวหนาสวน
ราชการ กํานัน หรือผูใหญบานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 

๒๔๕๗ มาตรา ๖๖ (๑) มาตรา ๒๗ (๘) มาตรา ๓๔ ทวิ และมาตรา ๔๐ นอกจากนี้ยังอาจออก
คําส่ังมอบหมายกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภาตําบลได ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๓๒๖ ขอ ๕ และขอ ๑๑ (๖) เพราะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนสวนหนึ่งของสภาตําบลซึ่งตอง
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ทางราชการมอบหมาย 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

       ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                    (ลงชื่อ)      ศิริ  เกวลินสฤษดิ์ 
                                                                                                  (นายศิริ  เกวลินสฤษดิ์) 
                                                                                                         อธิบดีกรมที่ดิน 
กองหนังสือสําคัญ 

โทร. ๒๒๓-๐๙๗๙ 



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

112 ภาคผนวก  ข 

 (สําเนา) 
ท่ี มท ๐๔๐๙/ว ๑๐๔    กระทรวงมหาดไทย 
      ถนนอัษฏางค กท ๑๐๒๐๐ 

     ๒๖  มกราคม  ๒๕๒๗ 

เร่ือง การจัดทําแนวเขตและแผนที่สังเขปในที่ดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบาน 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๘๕๐/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๙๙ 
 ๒. หนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท ๐๓๐๙/๑๐๙๖๕๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๕ 

 ตามที่กรมการปกครองไดแจงใหจังหวัดส่ังใหอําเภอดําเนินการสํารวจที่ดินประจําตําบล
และหมูบานที่หาไวเพื่อเปนที่สาธารณะประจําตําบลและหมูบาน สําหรับจัดเปนสนามกีฬา หรือ
สถานที่พักผอนหยอนใจ ซ่ึงไดปรากฏวาบางทองที่ยังไมไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไว
เปนหลักฐานทําใหราษฎรบุกรุกที่ดินประเภทนี้ เมื่อจะดําเนินการตามกฎหมายก็จะตั้งขอตอสูเร่ือง
สิทธิครอบครองทําใหเกิดกรณีพิพาทระหวางรัฐกับราษฎรอยูเปนประจําดังรายละเอียดแจงแลว นั้น 
 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นวาในปจจุบันที่ดินสาธารณะดังกลาวขางตนสวนใหญ
ยังไมไดดําเนินการปกหลักแสดงแนวเขต และไมมีแผนปายที่มีขอความแสดงวา เปนที่ดิน
สาธารณะประจําตําบลและหมูบานไว ทําใหไมสามารถตรวจสอบหลักฐานแนวเขตที่ดินในการที่
จะไมใหราษฎรบุกรุกที่ดินที่หวงหามไวได และเปนการยากที่จะดําเนินการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงไดโดยถูกตอง จงึมีความจําเปนที่จะตองใหจงัหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ใหอําเภอดําเนินการปกหลักแสดงแนวเขตใหชัดเจน พรอมทั้งจัดทําแผนปายโดยมี
ขอความในแผนปายวา “ท่ีสาธารณะประจําตําบล...” (ระบุช่ือ) หรือ “ท่ีสาธารณะประจําหมูบาน...” 

(ระบุช่ือ) แลวแตกรณี ขนาดของปายควรจะมีความกวางประมาณ ๖๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร 
สีพืน้ของปายและตัวอักษรควรใชสีสุภาพ ขนาดตัวหนังสือโตพอสมควร ดูแลวสวยงาม 

 ๒. ใหอําเภอจัดทําแผนที่สังเขปที่ดินสาธารณะประจําตําบลหมูบานขึ้น โดยมีขนาด
ของแผนที่พอสมควร (ประมาณ ๑ หนากระดาษโรเนียว) จํานวน ๔ ชุด โดยเก็บไวท่ีท่ีวาการอาํเภอ 
๑ ชุด ท่ีจงัหวัด ๑ ชุด และสงใหกระทรวงมหาดไทย ๒ ชุด 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ข 113 

 ๓. ให อํา เภอสํา เนาทะเบียนที่ดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบ าน  สงให
กระทรวงมหาดไทยจํานวน ๒ ชุด หากอําเภอใดยังไมไดจัดทําทะเบียนก็ใหรีบดําเนินการจัดทํา
ทะเบียนข้ึนโดยเร็ว และเมื่อจัดทําทะเบียนแลวนําสําเนาสงใหจังหวัดเก็บ จํานวน ๑ ชุด สงให
กระทรวงมหาดไทย จาํนวน ๒ ชุด 

 ๔. เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไมมีงบประมาณเพื่อการนี้แตเห็นวาเปนเรื่องที่ราษฎร
จะไดรับประโยชนเอง จึงขอใหอําเภอดําเนินการโดยขอความรวมมือจากราษฎรในลักษณะ
โครงการประชาอาสา 
 ๕. ใหจังหวัดถือเปนเรื่องสําคัญที่จะตองดําเนินการโดยจริงจัง และรีบดวนเพื่อท่ี
กระทรวงมหาดไทยจะไดเสนอเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของออกหนังสือสําคัญเกี่ยวกับที่ดิน
ประเภทนี้ใหถูกตองตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ ผลเปนประการใด รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
ทุกระยะดวย 
 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 (ลงชื่อ) พิศาล  มูลศาสตรสาทร 

 (นายพิศาล  มูลศาสตรสาทร) 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

กรมการปกครอง 
การปกครองทองที่ 
โทร. (๐๒) ๒๒๒๙๘๘๘ 
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ท่ี มท ๐๓๐๙/ว ๒๕๗   กระทรวงมหาดไทย 

     ๒๕  กมุภาพันธ  ๒๕๒๕ 

เร่ือง ท่ีดินสาธารณประโยชน 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

 ดวยไดมีผูรองเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทย ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับกรณีออก น.ส.๓
หรือ น.ส. ๓ ก. ใหแกราษฎรไปแลว ตอมาภายหลังปรากฏวา น.ส. ๓ หรือ น.ส.๓ ก. ออกทับที่
สาธารณประโยชนจําเปนจะตองเพิกถอนทําใหราษฎรผูไดรับ น.ส. ๓ หรือ น.ส. ๓ ก. ไดรับความ
เดือดรอน กระทรวงมหาดไทยเห็นวาการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชนเปน
อํานาจหนาที่โดยตรงของนายอําเภอตามมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาที่ดิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๕ (๑) จึงไดแจงใหกรมการปกครองพิจารณา
แกไข ปจจุบันมีอยูหลายแหงอันเปนปญหายุงยากตอทางราชการและราษฎรในภายหลังเกี่ยวกับ
ปญหาดังกลาว 
 เพื่อเปนการปองกันปญหาการออก น.ส. ๓ หรือ น.ส. ๓ ก. ทับที่ดินสาธารณประโยชน
และการบุกรุกที่สาธารณประโยชน ขอไดโปรดส่ังอําเภอดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การสํารวจรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนเพื่อออก น.ส. ๓ หรือ น.ส. ๓ ก. 

ใหนายอําเภอสั่งใหเจาหนาที่ท่ีจะออกไประวังแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชนไดคัดทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชนจากสํานักงานที่ดนิอําเภอเพื่อนําไปเปนหลักฐานในการตรวจสอบดวย 
 ๒. เจาหนาที่ท่ีจะมอบหมายใหออกไประวังแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชนควรจะ
เปนปลัดอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ รวมกับกํานันหรือผูใหญบาน สารวัตร
กํานัน ผูใหญบานหรือแพทยประจําตําบล เวนแตไมสามารถจะมอบหมายใหปลัดอําเภอหรือ
หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอออกไปรวมดําเนินการได ควรจะมอบหมายใหกํานัน ผูใหญบาน 

และกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิของสภาตําบลอยางนอยหนึ่งคนออกไปรวมในการระวังแนวเขต
ท่ีดนิสาธารณประโยชนดวย 
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 ๓. กาํชับใหสภาตําบลปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการมอบหมายให
สภาตําบลมีสวนชวยเหลือควบคุมการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๑๙ 

โดยเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําชี้แนวเขตของที่ดินสาธารณประโยชน ควรไดใชความ
ระมัดระวังเปนอยางยิ่ง อยาใหผูใดรุกลํ้าที่สาธารณประโยชนได 
 ๔. ถามีปญหาเกี่ยวกับแนวเขตของที่ดินสาธารณประโยชนควรใหสภาตําบลรวม
พิจารณาชี้ขาดดวย 
 ๕. ใหอําเภอดําเนินการตามมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะ ปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาที่ดิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยเครงครัด หากการดําเนินการเพื่อคุมครอง
ปองกันจําเปนจะตองดําเนินคดีแกผูบุกรุกหรือเขาไปครอบครอง โดยไมชอบดวยกฎหมายก็ให
ดําเนินการได ถาจะตองใชงบประมาณใหติดตอขอใชงบประมาณจากกรมที่ดินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๑๕  

ขอ ๕ (๑) 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไป 

 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

ชาญ  กาญจนาคพันธุ 
(นายชาญ  กาญจนาคพันธุ) 

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

 

กรมการปกครอง 
โทร. ๒๒๒๙๘๘๘ 
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 (สําเนา) 
ท่ี มท ๐๓๐๙/ว ๗๙๔     กระทรวงมหาดไทย 

       ๒๐  มิถุนายน ๒๕๒๒ 

เร่ือง การใชท่ีดนิสาธารณประจําตาํบลและหมูบานและที่สาธารณประโยชน 
เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวดั 
อางถึง ๑. หนังสือ ท่ี ๑๘๕๐/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๙๙ 
 ๒. หนังสือ ท่ี มท ๐๓๐๙/ว. ๙๕๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๐ 
 ๓. หนังสือ ท่ี มท ๐๓๐๙/๒๑๓๓ ลงวันที่ ๘ กมุภาพนัธ ๒๕๒๑ 

  ตามที่ใหจังหวัดสํารวจจํานวนที่ดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบาน  และ
สาธารณประโยชนอ่ืนเพื่อนํามาปรับปรุงใชประโยชนในดานการสงเสริมอาชีพและความเปนอยู
ของประชาชน และประโยชนทางดานการรักษาความมั่นคงของชาติ นั้น 
  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลว ขอใหจังหวัดถือปฏิบัติดงันี้ 
  ๑. ท่ีดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบาน 
   ๑.๑ จงัหวัดใดยังไมไดนาํข้ึนทะเบียนเปนทรัพยสินสวนจังหวัดตามหนังสือส่ัง
การของกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๘๕๐/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๙๙ กใ็หรีบดําเนินการนํา
ข้ึนทะเบียนทรัพยสินตาม ขอ ๒๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยทรัพยสินของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๑๘ แลวนําสงสําเนาทะเบียนอสังหาริมทรัพย ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ประเภทที่ดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบานไปกรมการปกครอง จํานวน 

๑ ชุด หากการมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิใดๆ ใหรายงานกรมการปกครอง
ทราบดวย 
   ๑.๒ ท่ีดินประเภทนี้อาจนํามาใชใหเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจแกสวนรวม 

เชน ใชเปนแปลงทดลองปลูกพืชชนิดตางๆ ใชเปนสถานที่กลางสําหรับเกษตรกรนําสินคาไป
จําหนายใชเปนทุงปลูกหญาเลี้ยงสัตวหรือใชเปนที่พักผอนหยอนใจ หรือใชบางสวนเปนแหลง
สาธารณะขนาดใหญประจําตําบล หมูบาน เปนตน 
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   ๑.๓ หากจําเปนตองใหหนวยงานใดใชเปนสถานที่ปลูกสรางสํานักงานใหถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๓๐๙/๒๑๓๔ วงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๒๑ โดย
ขออนุมัติตอกระทรวงมหาดไทย 
  ๒. ท่ีดินสาธารณประโยชนอ่ืน หากตามสภาพประชาชนเลิกใชหรือหมดความ
จาํเปนก็อาจนํามาใชประโยชนไดทํานองเดียวกับที่สาธารณประจําตําบลและหมูบานโดยขออนุมัติ
จากกระทรวงมหาดไทยกอนดําเนินการ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป 

 ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

  (ลงชื่อ)  เดชชาต ิ วงศโกมลเชษฐ 
  (นายเดชชาติ  วงศโกมลเชษฐ) 
 รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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(สําเนา) 
ท่ี ๕๔๘๗/๒๕๐๓      กรมที่ดิน 

       ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๐๓ 

เร่ือง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดนิอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชน 
 รวมกัน 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวดั 

อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ๖๒๔๐/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๐๓ 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดชี้แจงซอมความเขาใจการปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน มาเพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติ นั้น 

 โดยที่ปรากฏวา การดําเนินการสอบสวนกรณีเกี่ยวกับที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน เชน กรณีท่ีมีราษฎรเขาครอบครองอางสิทธิใน
ท่ีดินดังกลาว การถอนสภาพที่ดิน โดยมากบางจังหวัดสอบสวนไมละเอียดชัดเจน จําเปนตอง
ขอใหสอบสวนเพิ่มเติมอยูเสมอเปนการยุงยากและลาชา กรมที่ดินจึงใครขอซอมความเขาใจ ดังนี้ 
 ๑. การสอบสวนพิจารณากรณีท่ีมีราษฎรบุกรุกที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน ขอใหสอบสวนถึงประวัติความเปนมาของสภาพของ
ท่ีดินอาณาเขตและเนื้อท่ีของที่ดินแปลงนั้นๆ โดยชัดเจนและถามีผูอางสิทธิในที่ดิน ขอให
สอบสวนวาผูนั้นไดท่ีดินมาอยางใด ครอบครองทําประโยชนอยางใด เมื่อใด ชอบดวยกฎหมาย
หรือไมนอกจากนี้ขอใหสอบสวนดังนี้ดวย 
  (๑) ท่ีดินที่ทางราชการสงวนหวงหามไวนั้น ไดสงวนหวงหามไวเมื่อใด ต้ังแต
เมื่อใด ผูใดประกาศสงวนหวงหาม อาศัยบทกฎหมายใด มีหลักฐานอยางใดบาง ประชาชนไดใช
ประโยชนอยางใดรวมกันมาตั้งแตเมื่อใดในปจจุบันยังใชประโยชนอยู หรือเลิกใชแลว แตเมื่อใด 

เพราะเหตุใด 
  (๒) ทางน้ํา หนอง บึง นั้น ประชาชนไดใชประโยชนอยางใดรวมกันมามีสภาพ
ต้ืนเขินหรือไมเพียงใด การตื้นเขินไดเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะอยางใด กลาวคือมีบุคคลถมหรือ
เปนไปโดยธรรมชาติหรืออยางใด 
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  (๓) ถนน ทางเดินนั้น เกิดข้ึนไดอยางใด กลาวคือ เจาของที่ดินอุทิศใหโดยตรง
หรือโดยปริยายหรืออยางใด ทางเสนนี้เร่ิมจากที่ใดถึงที่ใด ใชกนัอยางไร เปนทางซึ่งสาธารณชนใช 
หรือใชเฉพาะเจาของที่ดินในละแวกนั้น 
  (๔) ท่ีชายตลิ่ง ชายเลน หาดทรายนั้น น้ําทวมถึงปกติเพียงใด ทวมถึงทุกปหรือ
อยางใดเปนระยะเวลานานเทาใด อยูในเขตคันตล่ิงหรือไม ประชาชนไดใชเปนทางจราจรอยางใด
หรือไม 
  (๕) จัดทําแผนที่มีมาตราสวนแสดงเขตที่ดินสาธารณะ ท่ีดินขางเคียงและตอนที่มี
ผูบุกรุกประกอบการพจิารณาดวย 
 ๒. การดําเนินการถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง
ใชประโยชนรวมกันตามมาตรา ๘ วรรค ๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงบัญญัติวาหากภายหลัง
ปรากฏวา ราษฎรมิไดใชประโยชนตอไปแลวก็ดี หรือรัฐหาที่ดินอื่นใหราษฎรใชประโยชนรวมกัน
แทนก็ดี จึงจะถอนสภาพไดประกอบดวย กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะสงวนที่ดิน
สาธารณประโยชนไวเพื่อประชาชนใชประโยชนรวมกันเพื่ออนุชนรุนหลังและเพื่อการขยาย
บานเมืองในอนาคต ดังนั้น เมื่อดําเนินการขอถอนสภาพที่ดินดังกลาว จึงตองพิจารณาตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายบัญญัติไวและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยดังกลาวแลวการสอบสวน
เร่ืองนี้ จะตองสอบสวนถึงประวัติความเปนมาสภาพและอาณาเขตของที่ดินนั้นโดยละเอียดและ
ขอใหสอบสวนพิจารณาดังนี้ดวย 
  (๑) ถาราษฎรมิไดใชประโยชนตอไปแลว ขอใหสอบสวนใหปรากฏหลักฐาน
ชัดเจนวาเดิมราษฎรใชประโยชนรวมกันอยางใด ตอมาไดเลิกใชประโยชนรวมกันตั้งแตเมื่อใด 

เพราะเหตุใด 
  (๒) ถาปรากฏวา ราษฎรยังใชประโยชนรวมกันอยู ขอใหจังหวัดและอําเภอ
พิจารณาจัดที่ดินอื่นใหราษฎรใชประโยชนรวมกันแทนเสียกอน และชี้แจงวาที่ดินที่จะจัดให
ราษฎรใชประโยชนรวมกันแทนนั้นมีสภาพอยางใด อาณาเขตกวางเปนเนื้อท่ีเทาใด อยูหางไกล
จากที่สาธารณประโยชนแปลงเดิมเพียงใด ประชาชนจะขัดของไดรับความไมสะดวกหรือเปนการ
เดือดรอนอยางใดหรือไม เพราะเหตุใด 
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  (๓) ส่ังใหอําเภอทองที่ประชุมสภาตําบล และราษฎรที่เคยใชประโยชนรวมกัน
เพื่อฟงความเห็นวา ถาถอนสภาพที่ดินดังกลาว จะขัดของและไดรับความเดือดรอนไมสะดวกอยางใด
หรือไม เพราะเหตุใด 
  (๔) พิจารณาตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยซึ่งไดช้ีแจงทางปฏิบัติมายังจังหวัด
ทุกจังหวัดโดยหนังสือท่ี ๑๙๕๑๙/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๙๘ วาสมควรสงวนที่ดิน
ดังกลาวไวตามสภาพเดมิหรือสมควรถอนสภาพ ดวยเหตุผลอยางใด 
  (๕) สําเนาหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น เชน ประกาศสงวนหวงหามทะเบียน
ท่ีดนิสงวนหวงหาม (ถามี) สงไปประกอบการพิจารณาดวย 
  (๖) จัดทําแผนที่แนบทายพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพตามหลักวิชาแผนที่แสดง
เขตที่ดินขางเคียงและที่ดินที่จะถอนสภาพทั้งแปลงหรือบางสวน โดยใชมาตราสวนใหพอเหมาะ
แกการใชแทรกในราชกจิจานุเบกษา 

 ฉะนั้น จงึเรียนมาเพื่อโปรดส่ังเจาหนาที่ถือเปนทางปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
 

 ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
  

 (ลงชื่อ) ศ.  ไทยวัฒน 
 (นายศักดิ์  ไทยวัฒน) 
 อธิบดีกรมที่ดนิ 


