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บทที่  3 
การคุมครองที่สาธารณประโยชน 

 
 การขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดการบุกรุกหรือ เขาดําเนินการในที่สาธารณะโดยมีแนวทางการดําเนินการ เพื่อให
ปฏิบัติงานไดเปนมาตรฐานเดียวกันทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะมีขั้นตอนดังนี้ 
 

 
 

การตรวจสอบ 
ท่ีสาธารณประโยชน 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ ข้ันตอน 

การพิจารณาแนวเขต 
ท่ีสาธารณประโยชน 

กรมที่ดิน หรอื ท่ีดินอําเภอ 
 

การขึ้นทะเบียน 
ท่ีสาธารณประโยชน 

การดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน  

-  หนังสือสําคัญสําหรับ      
ท่ีหลวง 

-  เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 

-  แผนที่ 
-  หนังสือสําคัญสําหรับ      
ท่ีหลวง 

ทะเบียน 
ท่ีสาธารณประโยชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

คูมือการดูแลรกัษา 
ท่ีสาธารณประโยชน           
ในพื้นท่ี

กรมที่ดิน หรอื ท่ีดินอําเภอ 
 

กรมที่ดิน หรอื ท่ีดินอําเภอ 
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1.   การตรวจสอบที่สาธารณประโยชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
 ในพื้นที่ซ่ึงจําเปนตองตรวจสอบที่สาธารณประโยชน ซ่ึงอาจสืบเนื่องมาจากเอกสารหรอื
บันทึกที่ขาดความชัดเจน, ไมมีหนังสือสําคัญที่หลวงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงไดแก 
องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล 
 ดังนั้นในการตรวจสอบที่สาธารณประโยชนจะมี 2 แนวทาง ประกอบดวย  
 1. กรณี มี/ไมมี หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  
 2. กรณีเปนที่ดินซึ่งมีกฎหมายอื่นรองรับ หรือ เปนที่ในกรรมสิทธิ์ครอบครองของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

แผนภูมิแนวทางการตรวจสอบที่สาธารณประโยชนโดยสรุป 

 

กรณีมี/ไมมี หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

กรณีเปนท่ีดินซึ่งมกีฎหมายอื่นรองรับ 
หรือเปนท่ีในกรรมสิทธิ์ครอบครองของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง    

จัดทําทะเบียนหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงของทองถิ่น ไมตองขอหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

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 
“ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพื่อประโยชนของ
แผนดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดใหมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเพื่อแสดงเขตไวเปนหลักฐาน 
   แบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ ที่ดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
เขตของที่ดินดังกลาวใหเปนไปตามหลักฐานของทางราชการ” 
   เวนแตที่สาธารณะโดยมีสภาพมีแนวเขตธรรมชาติอยูแลว เชน ที่ชายตลิ่ง 
ทางหลวง ทางน้ํา ทะเลสาบ แมน้ํา ลําคลอง ไมจําเปนตองขอหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
เนื่องจากมีสภาพและขอบเขตของแนวสาธารณะอยูแลว 
   ดังนั้นหากมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงอยูแลวสามารถนํามาใชอางอิง              
เขตที่ตั้ง และการใชประโยชนของที่ดินรัฐ แตไมใชหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินรัฐ และนํามาใช        
ขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนของทองถ่ินไดทันที 
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ดานหนา ดานหลัง 
(แผนที่แนบทาย) 

ภาพที่ 2-1 ตัวอยาง หนังสือสําคัญที่หลวง 

ท่ีสาธารณประโยชน 
สําหรับ อบต. ___________
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  2) กรณีไมมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
   เชน ที่เล้ียงสัตว 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
องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ และยืนยันกรรมสิทธิ์ครองครองที่ดินในกรณีที่มี
ผูอยูอาศัยมาเปนเวลานาน หรือ เปนที่ดินรกรางวางเปลา 
   (2) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประสานขอหลักฐาน และเอกสาร เกี่ยวกับ
ที่มาหรือกรรมสิทธิ์ของพื้นที่นั้น กับหนวยงานที่ เกี่ยวของ เชน กรมที่ดิน กรมปาไม กรม
ชลประทาน เปนตน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวบรวมขอมูล หลักฐาน และเอกสารที่เปน
หลักฐานยืนยันพื้นที่อันเปนสมบัติของแผนดิน ที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ของผูใด ซ่ึงชุมชน หรือ 
ประชาชนในพื้นที่สามารถใชประโยชนรวมกันได 
   (3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการรังวัด และการขอหนังสือสําคัญที่หลวง โดยทําการรังวัดทําแผนที่ตามขั้นตอน
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
ที่ดิน และประกาศการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหประชาชนทราบมีกําหนดสามสิบวัน 
โดยปดไวในที่เปดเผย 3 แหง ดังนี้ 

• สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา 1 ฉบับ 
• ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอทองที่หรือที่สํานักงานเขต 1 ฉบับ  
• สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 ฉบับ 

 ในประกาศดังกลาวใหมีแผนที่แสดงแนวเขตแผนที่ที่จะออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวงและกําหนดระยะเวลาผูที่มีสวนไดเสียจะคัดคานไวดวยซ่ึงจะตองไมนอยกวาสามสิบวัน
นับแตวันประกาศถาไมมีผูคัดคานใหดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตอไป 
    (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) หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหทําขึ้น 3 ฉบับมอบให

ผูดูแลรักษาถือไว 1 ฉบับ และ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน
จังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา 1 ฉบับ และเก็บไว 
ณ กรมที่ดิน 1 ฉบับ กรณีที่ดินตั้งอยูคาบเกี่ยวหลายจังหวัด
ใหจัดทําเพิ่มขึ้นตามจังหวัดที่เกี่ยวของ (ระเบียบกรมที่ดิน 
วาดวยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ฉบับที่ 6 
(พ.ศ.2539)) 
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     (4.3.3) ถาหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงสูญหายใหอธิบดีออกใบ
แทนให 

     (4.3.4) ที่ดินที่พลเมืองใชรวมกันก็ดี หรือที่ดินที่ใชเพื่อประโยชน
ของแผนดินโดยเฉพาะก็ดี ถาที่ดินนั้นยังไมมีหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง ใหถือวาเขตของที่ดินนั้นเปนไปตาม
หลักฐานของราชการ เชน ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน
ที่กระทรวงมหาดไทยไดส่ังใหจังหวัดตางๆ สํารวจและ
จัดทําขึ้น หรือประกาศการสงวนหวงหามที่ดินของราชการ 

     (4.3.5) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ติดตามการออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงจากที่ดินจังหวัด 
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แผนภูมิขั้นตอนการขอหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
กรณีไมมีหนังสือสําคัญท่ีหลวงสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

นายอําเภออาจมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํารวจพื้นที่ และตรวจสอบกรรมสิทธิ์ หรือ
สิทธิครอบครองที่ดิน จากทั้งสวนราชการ และประชาชนในพื้นที่ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองรวบรวมขอมูล หลักฐาน และเอกสารที่เปนหลักฐานยืนยันพืน้ที่อัน
เปนสมบัติของแผนดิน ที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองของผูใด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองตั้งงบประมาณเพื่อทําการรังวัด 
และขอหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง   โดยแจงผานนายอําเภอ เพือ่อนุญาตทําการรังวัด 

จังหวัดประกาศการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหประชาชนทราบ 
ไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันประกาศ หากไมมีการคัดคานใหดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวงตอไป 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยื่นเร่ืองผานนายอําเภอ เพื่อเสนอตอผูวาราชการจังหวัด และดําเนินการตาม
ขั้นตอนการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

ผูวาราชการจังหวัด 
สอบสวนและทําการรังวัด 

ตามขั้นตอนราชการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นติดตามการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงจากที่ดินอําเภอ หรือที่ดิน
จังหวัด 
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ทั้งนี้ ดําเนินการขอหนังสือสําคัญที่หลวงจะตองมีคาใชจายในการรังวัดที่ดิน พึงจะตองเสีย
คาธรรมเนียมตามที่กรมที่ดินกําหนด ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองงบประมาณเพื่อ
ภารกิจดังกลาว  
1.2 กรณีเปนที่ดินซึ่งมีกฎหมายอื่นรองรับ หรือเปนที่ในกรรมสิทธิ์ครอบครองของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 กรณีเปนที่ดินซึ่งมีกฎหมายอื่นรองรับ หรือ เปนที่ในกรรมสิทธิ์ครอบครองของบุคคลใด
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 ที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของ รวมไปถึงภาคประชาชนดวย  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย “การมอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสวนชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. 
2543” ไดกําหนดไวดังนี้ “ในกรณีที่มีปญหาวา ที่ดินสาธารณประโยชนแหงใดสมควรจะคงสภาพ
เพื่อทําการออกหนังสือสําคัญที่หลวงไวเปนหลักฐาน หรือสมควรถอนสภาพเพื่อนํามาจัดสรรให
ราษฎรทํากินหรือทําประโยชนอ่ืน หรือกรณีที่มีผูบุกรุกสมควรขับไลหรือไม เมื่อนายอําเภอ           
รองขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนัดประชุมพิจารณาใหความเห็น โดยใหประชาชน ผูนําชุมชน 
ผูนําศาสนา หนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนเขามามีสวนรวมกับสภาตําบลหรือสภาทองถ่ินดวย 
เสร็จแลวสงผลใหนายอําเภอ เพื่อดําเนินการตอไป” 
 ดังนั้นผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเสนอตอนายอําเภอ เพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการในการตรวจสอบเขตพื้นท่ีสาธารณประโยชน เรียกวา “คณะกรรมการดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน...(ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)...” เพื่อใหสอดคลองกับ  “ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวน
ชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. 2543” ประกอบดวยผูมีสวน
เกี่ยวของ ไมนอยกวา 7 คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้เปนเพียงขอเสนอแนะ  เพื่อเปนประโยชนในการ
ทํางานรวมกัน ระหวางนายอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 1) นายอําเภอ หรือ ผูไดรับมอบหมาย ประธานกรรมการ 
 2) นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 
 3) ผูแทนที่ดินอําเภอ กรรมการ 
 4) ผูแทนปาไมจังหวัด 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             
ที่สาธารณประโยชนที่ยังไมมีหนังสือสําคัญที่หลวง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
มอบหมายใหสภาตําบล หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนชวยเหลือในการดําเนินการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2543) 
 เลขานุการ ตองจัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของอันจําเปนตอการพิจารณา เสนอที่ประชุม 
ไดแก เอกสารทะเบียนที่สาธารณประโยชน หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ภาพถายบริเวณที่ดิน 
สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนตน  
 สําหรับเอกสารหรือขอมูลอ่ืนๆ ใหเลขานุการประสานขอขอมูลจากสวนราชการที่
เกี่ยวของ เชน ที่ดินอําเภอ/จังหวัด อําเภอ และ กํานัน/ผูใหญบานในเขตพื้นที่ สําหรับเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณา 
 มติที่ประชุมในเรื่องดังกลาว ใหจัดทําสรุป พรอมทั้งแจงหนวยงาน หรือผูที่เกี่ยวของ
พิจารณาดําเนินการ 
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อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน 
1) จัดทํานโยบายและแผนการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนในพื้นที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
2) ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน เชน การขุดลอกคูคลอง 

หรือหนองน้ําในบริเวณที่สาธารณประโยชน 
3) ติดตามการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนในพื้นที่ 
4) ตรวจติดตามแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชนที่มีการทับซอนกับที่ดินอื่นๆ 
5) ตรวจติดตามและปองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชนหรือการใชเพื่อประโยชนสวนตน 
6) ติดตามการขอใชพื้นที่สาธารณประโยชนในเขตพื้นที่ 
7) ติดตามการไกลเกลี่ยขอพิพาทในการใชที่สาธารณประโยชน 

อํานาจและหนาท่ีของเลขานุการคณะกรรมการดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน 
1) จัดเตรียมเอกสาร และขอมูลที่ใชในการประชุม ประกอบดวย เอกสารทะเบียนที่สาธารณประโยชน 

หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ภาพถายบริเวณที่ดิน สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน             
2) นัดหมายการประชุมคณะกรรมการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน พรอมทั้งจัดเตรียมสถานที่ 
3) อํานวยการใหประธานในที่ประชุมดําเนินการประชุมไดตามวาระ 
4) จดบันทึก และสรุปรายงานการประชุม พรอมทั้งแจกจายแกผูมีสวนเกี่ยวของ 
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แผนภูมิแนวทางการดาํเนินงานของคณะกรรมการดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน 

 

จัดเตรียมเอกสารสําคัญสําหรับคณะกรรมการและ
ผูเขารวมประชุม พรอมทั้งแจงวาระการประชุม  

จัดทํานโยบายและแผนการดูแลรักษา 
ที่สาธารณประโยชน 
- กําหนดการประชุมไมนอยกวาปละ 1 คร้ัง และนัด
หมายการประชุม 

ดําเนินงานภายใตอาํนาจและหนาท่ีของคณะกรรมการฯ 
• ดําเนินการขออนุมตัิงบประมาณในการดูแลรักษา 

ที่สาธารณประโยชน เชน การขุดลอกคูคลอง หรือ หนองน้ําใน
บริเวณที่สาธารณประโยชน 

• ติดตามการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนในพื้นที่ 
• ตรวจแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชนที่มีการทับซอนกับที่ดิน

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. การจัดทําทะเบียนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และทะเบียนที่สาธารณประโยชน 

 การจัดทําทะเบียนที่สาธารณประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงไดแก 
องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแล
รักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544  
“ขอ 7 การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน ดังนี้ 
 (1) ที่ดินไมตองจัดทําทะเบียน แตใหทบวงการเมืองผูไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี          
วาการกระทรวงมหาดไทยใหมีหนาที่ดูแลรักษาสํารวจรายละเอียดตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดไวเปนหลักฐาน 
 (2) ที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ที่ดินชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ 
และที่เล้ียงสัตว ที่อยูในความดูแลรักษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหองคกรปกครองสวน
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 สําหรับที่ดินสาธารณประโยชนที่ไดจัดทํา
ทะเบียนไวแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการคัดลอกมาเก็บไวที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น 1 ชุดที่ดินนอกจากที่กลาวไวในวรรคหนึ่ง เปนหนาที่ของนายอําเภอทองที่ 
 ทางเทาสาธารณประโยชนหรือทางน้ําสาธารณะที่ไมใชทางหลวงตามกฎหมาย วาดวย
ทางหลวงหรือทางที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูมีหนาที่
รับผิดชอบตามกฎหมายสํารวจจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนไวเปนหลักฐานดวย 
 สําหรับทะเบียนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําขึ้น
เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับ ทะเบียนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่สํานักงานที่ดิน ซ่ึงโดยปกติ
แลว กรมที่ดินจะสงสําเนาหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่มีอยูแลวใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงจะชวยตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของที่ดินในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ 
หรือบงชี้วาที่ดินใดยังไมไดขึ้นทะเบียนไว 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3  การคุมครองที่สาธารณประโยชน 33 

ประโยชนของการจัดทําทะเบียนหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน 
 การจัดทําทะเบียนทั้งสองชนิดนั้น เพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชนให
ทราบวา ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีที่ดินสาธารณประโยชนจํานวนเทาใด อยูที่ใด 
มีเนื้อที่มากนอยเทาใด ใชเพื่อประโยชนอยางไร ในทะเบียนที่สาธารณประโยชนแตละฉบับที่
จัดทําขึ้น ควรจะมีขอความบงถึงสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

(1) ทราบตําแหนงที่ตั้งของที่ดิน วาตั้งอยูที่ตําบล อําเภอ จังหวัดใด 
(2) ทราบอาณาเขต และเนื้อที่ วาที่ดินที่หวงหามทั้งสี่ทิศ จะติดที่ดินของบุคคลใด หรือ

จดสถานที่ใดบางมีเนื้อที่เทาไร 
(3) ผูหวงหามอาจเปนนายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน หรือ จะเปนกระทรวง ทบวง กรม 

ก็ได ซ่ึงผูที่ทําการหวงหามมีความสําคัญ เพราะเปนเครื่องมือพิสูจนไดวา การสงวนหวงหามนั้น 
ชอบดวยกฎหมายหรือไม 

(4) ความประสงคในการหวงหาม คือ มีความประสงควาจะหวงหามไวใชเพื่อประโยชน
อะไร เชน ใชเปนที่เล้ียงสัตวของหมูบาน ซ่ึงเปนสาระสําคัญทําใหทราบวาจะเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินประเภทใด 

(5) วัน เดือน ป ที่กําหนดหวงหาม ชอบดวยกฎหมายในขณะที่มีการหวงหามหรือไม 
(6) นามของผูที่ลงทะเบียน หมายถึง เจาหนาที่ผูคัดลอกทะเบียน 

 ทั้งนี้การบันทึกขอมูลอาจเปนไปตาม แนวทางการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน 
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 3.1 จุดมุงหมายการขึ้นทะเบียนท่ีสาธารณประโยชนทองถิ่น 
1) เพื่อใหทราบอาณาเขตของที่ดินสาธารณประโยชน และวัตถุประสงคของ

ที่ดินสาธารณประโยชน ของทองถ่ินนั้นๆ 
2) เพื่อใหทราบสาเหตุการขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนทองถิ่น เชน 

การสงวนหวงหาม หรือ สภาพธรรมชาติ หรือ เกิดจากการใชประโยชนรวมกัน 
3) เพื่อใหสามารถใชเปนหลักฐานของทางราชการเกี่ยวกับที่ดินนั้น 
4) เพื่อปองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชนเปนสมบัติสวนตัว 

 3.2 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนท่ีสาธารณประโยชนทองถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอัน

เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544  
ขอ 7 การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน 

ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา ลํากระโดง ลําราง สาธารณะ และทางระบายน้ําที่อยูในความดูแลรักษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ ดําเนินการสํารวจจัดทํา
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยใหจัดทําจํานวน 4 ชุด 
โดยใหเก็บรักษาไวดังนี้ 

1. ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 1 ชุด 
2. จังหวัด 1 ชุด 
3. จังหวัดสงใหกรมที่ดิน 1 ชุด  
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 ชุด 

ถาที่ดินแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหผูมีหนาที่ดูแลรักษาและ
คุมครองปองกันตามกฎหมายดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง สําหรับที่ดิน
สาธารณประโยชนที่ไดจัดทําทะเบียนไวแลวกอนระเบียบนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการขอคัดมาเก็บไวที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 1 ชุด ทางสาธารณประโยชนหรือทาง
น้ําสาธารณะที่ไมใชทางหลวงตามกฎหมายวาดวยทางหลวงหรือทางที่กฎหมายกําหนดไว
โดยเฉพาะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายสํารวจจัดทํา
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนไวเปนหลักฐานดวย ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตอง
ดําเนินการสํารวจจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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 แผนภูมิขั้นตอนการขึ้นทะเบียนท่ีสาธารณประโยชนทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสา
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
ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดประชุมประชาคมชี้แจง

เร่ืองแนวเขต

ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
สาธารณประโยชนอีกคร้ัง 

ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 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) ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 1 ชุด 
 (2) จังหวัด 1 ชุด 
 (3) จังหวัดสงใหกรมที่ดิน 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 ที่มีความ
ละเอียดสูงกวา เชน มาตราสวน 1 : 5,000 หรือ เปนแผนที่ดาวเทียมซึ่งสามารถแสดงการใช
ประโยชนของที่ดินในพื้นที่นั้นๆ แลว  
 อันดับแรกองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรติดตอไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด หรือ กรมแผนที่ทหาร เพื่อตรวจสอบพิกัดที่ตั้งของพื้นที่นั้น ๆ  
 จากนั้นสงหนังสือแจงความจํานงในการขอรับบริการขอมูลแผนที่ภาพถายจากดาวเทียม 
ไปยังผูอํานวยการ “สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” (สอภท.) ระบุ
วัตถุประสงคของการนําขอมูลแผนที่ภาพถายจากดาวเทียมไปใชงาน 



มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

38 บทที่ 3  การคุมครองที่สาธารณประโยชน 

 ซ่ึงจะไดดําเนินการและแจงผลใหทราบพรอมสงความตกลงในการใชขอมูลภาพถาย
ดาวเทียม  

แผนภูมิการขอใชขอรับบริการขอมูลแผนที่ภาพถายจากดาวเทียม 

 
 
 
 
 
 

ทําหนังสือแจงความจํานงขอรับบริการขอมูลแผนที่
ภาพถายจากดาวเทยีมกับ สอภท. 

ตรวจสอบพิกัดของที่ดินในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ กรมแผนที่
ทหาร 

ชําระคาบริการและรับขอมูลจาก สอภท. 

สอภท. พิจารณา และแจงผล 

แนวทางการดําเนินงาน 

องคปกครองสวนทองถิ่น 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

พิกัดที่ตั้งของที่ดิน 

หนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารที่เกี่ยวของ 

ขอมูลแผนที่ภาพถายจาก
ดาวเทียม 

องคปกครองสวนทองถิ่น 

องคปกครองสวนทองถิ่น 
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ตาราง : รายการบริการภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง IKONOS ในคลังขอมูล สอภท. 
 

ขอมูลเชิงเลข 
1 ขอมูลขนาด 10-100 ตารางกิโลเมตร 

คิดราคา 100 บาทตอตารางกิโลเมตร 
2 ขอมูลขนาด 101-300 ตารางกิโลเมตร 

คิดราคา 75 บาทตอตารางกิโลเมตร 
3 ขอมูลตั้งแตขนาด 301 ตารางกิโลเมตร ขึ้นไป 

คิดราคา 50 บาทตอตารางกิโลเมตร 
 

ภาพพิมพมาตราสวน 1 : 4,000 โดยประมาณ 
ขนาด ครอบคลุมพื้นที่ (ตร.กม.) คาดําเนินการ (บาท) 

A0 12 1,200 
A1 6 600 
A2 3 300 

ที่มา : มาตรฐานการวางผังเมือง กรมสงเสริมปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 
 เมื่อตรวจสอบแนวเขตเปนที่เรียบรอยแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดประชุม
ประชาคมเพื่อช้ีแจงแนวเขตที่สาธารณประโยชนแกประชาชนในทองที่ใหทราบโดยทั่วกันองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกาศแนวเขตที่สาธารณประโยชนใหประชาชนทราบ โดยปดประกาศใน
ที่เปดเผย เชน ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่วาการอําเภอ เปนตน 
 หากไมมีการคัดคานภายในสามสิบวัน ใหขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนและจัดสง
สําเนาใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครอง
ปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544 ขอ 7 ประกอบดวย  

(1) ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 1 ชุด 
(2) จังหวัด 1 ชุด 
(3) จังหวัดสงใหกรมที่ดิน 1 ชุด 
(4) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 ชุด  
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4.   การเฝาระวังการบุกรุก และการดําเนินการ 
แผนภูมิการดําเนินการเมื่อพบการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 

ดําเนินคดี 
- หากไมสามารถยอมความกันจะตองสงเร่ืองไปยังนายอาํเภอเพือ่ไกลเกลี่ยและนายอําเภออาจมอบอํานาจให
ผูใดผูหนึ่งดําเนินการแทน เชน ปลัดอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ใหผูบุกรุกออกไปจากที่ดิน หากไมยอมออก ใหดําเนินการฟองรองดําเนินคดีตาม มาตรา 108 ทวิ ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน  
- ใหร้ือถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนด 
- ถาไมปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

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

ขั้นตอนที่ 1 
- ออกคําสั่งใหผูฝาฝนออกจากที่ดิน เวนแตกรณีที่มีเหตุผลและ
ความจําเปนพเิศษ และไมเปนการกระทําใหเสื่อมประโยชน         
ในการที่ประชาชนจะใชที่ดินนั้น ใหผอนผันอยูอาศัยเปนการ
ชั่วคราวโดยเสียคาตอบแทนหรือไมก็ได 

ขั้นตอนที่ 2 
- ถาผูฝาฝนเพิกเฉย ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือให
ผูฝาฝนออกไปจากที่ดินและหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
ออกไปจากที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนด

ขั้นตอนที่ 3 
- ในกรณีที่ผูฝาฝนไมปฏิบัติตามหนังสอืแจง โดยไมยอมออกจากที่ดนิ
หรือไมยอมร้ือถอน ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายที่มีคําสั่ง
เปนหนังสอืไปยงัผูฝาฝนใหออกไปจากที่ดินนั้นภายสามสบิวัน นบัแต
วันไดรับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หากยังฝาฝนใหดําเนินคดีตอไป 

(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 
 ในการตรวจสอบการบุกรุกนั้นเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 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 

 ทั้งนี้ เพื่อใหทราบวาที่สาธารณประโยชนถูกบุกรุกในลักษณะใด เชนการขยับหลักเขต 
หรือ การเขามาสรางที่อยูอาศัย หรือ มีการใชที่สาธารณประโยชนบริเวณนั้น 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  แนวทางการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนภูมิการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อพบผูบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน 

 

1) กรณีบุกรกุ กอน 29 ก.พ. 2515 หรือไมทราบเวลาที่เริ่มบุกรุก 
นายอําเภอชี้แจงความผิด และโทษของการบุกรุก    ตอผูบุกรุก 
และแนวทางการปฏิบัติเพื่อออกจากพืน้ที่สาธารณประโยชน โดย
นายอําเภออาจมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น/กํานัน/
ผูใหญบาน ดําเนินการ 

กําหนดระยะเวลาใหผูบุกรุกออกจากพื้นที่ 

กําหนดแนวทางการปองกันการบุกรุก 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
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 ขึ้นอยูกับชวงเวลาในการบุกรุกที่สาธารณประโยชน วาเกิดขึ้น
กอนหรือหลังวันที่ 29 กุมภาพันธ 2515 ซ่ึงทําใหการปฏิบัติ และการดําเนินคดีแตกตางกัน จึงจําเปน
จะตองมีการสืบสวนและตรวจสอบใหแนนอน 

 1) กรณีบุกรุก กอนวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2515 หรือ ไมทราบเวลาในการบุกรุกท่ีแนนอน 
  หากไมทราบเวลาในการบุกรุกที่แนนอนใหดําเนินการตามแบบการบุกรุกกอน
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2515 เนื่องจากแมมีความผิดเกิดขึ้นจริง แตอํานาจในการฟองรองคดีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับหลังจากนั้น หากฟองรองโดย องคกรปกครองสวนทองถ่ินไม
สามารถตรวจสอบไดจะเปนการกระทําที่ละเมิด มาตรา 108 
  (1) นายอําเภอ ดําเนินการชี้แจงใหผูบุกรุกทราบวาการบุกรุกนี้ มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9 กําหนดหามมิใหบุคคลเขาไปยึดถือครอบครองหรือ
ทําดวยประการใดใหเปนการทําหรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวดทราย หรือเขาไปยึดถือ
ครอบครองรวมถึงการกอสราง หรือเผาปา ที่ดินของรัฐ 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 โดยใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกจากที่ดิน
และหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด  
  กรณีผูบุกรุกไมยอมออกจากพื้นที่สาธารณประโยชน ใหแจงความดําเนินคดีผูบุกรุก
และรายงานนายอําเภอทราบซึ่งผูบุกรุกมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 หรือทั้งจําทั้งปรับ 

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 ประกาศตามหอกระจายขาวในพื้นที่ที่มีการบุกรุก จัดประชุม ชาวบาน
เพื่อแจงใหทราบพื้นที่สาธารณประโยชนมีแนวเขตแคไหน 
  (5) ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ พรอมขอความรวมมือในการดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน 
 2) กรณีบุกรุก หลังวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2515  
  ใหองคปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจในการฟองรองคดีไดทันที ทั้งนี้จะตองเปน
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
ที่ดินของรัฐโดยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง และมีการจัดทําทะเบียนที่สาธารณประโยชน 
แตก็เปนเพียงหลักฐานของทางราชการที่จะใชพิสูจนถึงความเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
เมื่อมีคดีขึ้นสูศาล หรือใชในการพิจารณาวาที่พิพาทเปนที่ดินของรัฐหรือไม สวนตามสภาพความ
เปนจริงก็ยังปรากฏวามีราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐอยูเสมอ  
 รัฐจึงจําเปนตองออกกฎหมายวางมาตรการลงโทษผูบุกรุกเหลานี้โดยมีจุดประสงค
เพื่อใหผูบุกรุกเข็ดหลาบ เกิดความเกรงกลัวไมกลากระทําผิดอีก โดยประมวลกฎหมายที่ดินได
บัญญัติใหผูที่เขาครอบครองที่ดินของรัฐโดยไมไดรับอนุญาตเปนความผิดในตัวเองโดยบัญญัติไว
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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ระเบียบใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกไปจากที่ดิน และหรือร้ือถอนสิ่ง
ปลูกสรางในที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาไมปฏิบัติตามคําสั่งจองพนักงานเจาหนาที่ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ในการกําหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหผูฝาฝน ตองเสีย
คาตอบแทนในการใชที่ดินนั้นใหแกรัฐหรือราชการบริหารสวนทองถ่ินดวยก็ได” 
  มาตรา 108 ทวิ “นับแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับผูใดฝาฝนมาตรา 9 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาความผิดในวรรคหนึ่งไดกระทําแกที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชน
ใชรวมกัน หรือที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาความผิดตามวรรคสองไดกระทําเปนเนื้อที่เกินกวาหาสิบไร ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ในกรณีที่มีคําพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตามมาตรานี้ ศาลมีอํานาจสั่งในคําพิพากษา
ใหผูกระทําผิดคนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําความผิดออกไปจากที่ดินนั้นดวย 
 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ซ่ึงบุคคลได
ใชในการกระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดดังกลาวใหริบ
เสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ทั้งจําทั้งปรับ และริบเครื่องมือ เคร่ืองใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ 
• ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 66 ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งพันบาท 
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 จากมาตราดังกลาว จึงตองแบงวิธีการดําเนินการกับผูฝาฝนตามมาตรา 9 ออกเปน 2 กรณี คือ  
• การดําเนินการกับผูบุกรุกที่ดินของรัฐ ซ่ึงไดฝาฝนกอนใชประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ 96  
• การดําเนินการกับผูบุกรุกที่ดินของรัฐ ซ่ึงไดฝาฝนหลังใชประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 96 

โดยที่คณะปฏิวัติไดพิจารณาเห็นวา........................................................................................ 
ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และใหใชความตอไปนี้แทน 

"มาตรา ๑๐๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ อยูกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ  
พนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแจงเปนหนังสือใหผูฝาฝนปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ถาผูฝาฝนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่ง
เปนหนังสือใหผูฝาฝนออกจากที่ดินและหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ในการกําหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนดใหผูฝาฝนตองเสียคาตอบแทนในการใชที่ดินนั้น
ใหแกรัฐหรือราชการบริหารสวนทองถิ่นดวยก็ได 

มาตรา ๑๐๘ ทวิ นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับผูใดฝาฝนมาตรา ๙ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําแกที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชรวมกัน 
หรือที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

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 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท" 

………………………………………………………………………………………………………… 
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(1) การดําเนินการกับผูบุกรุกท่ีดินของรัฐ ซ่ึงไดฝาฝนกอนใชประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 96 
(ใชบังคับ 4 มีนาคม 2525) 

 การดําเนินการกับผูฝาฝนตามมาตรา 9 ในกรณีนี้พนักงานเจาหนาที่จะตองปฏิบัติให
เปนไปตามมาตรา 108 ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 พนักงานเจาหนาที่จะตองมีหนังสือแจงไปยังผูฝาฝนใหปฏิบัติใหเปนไป
ตามมาตรา 108 ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.1 กรณีที่ที่ดินที่มีการบุกรุกเปนที่ดินที่สงวนหรือหวงหามไวเพื่อใชประโยชนของ
ทางราชการเมื่อทบวงการเมืองซึ่งมีหนาที่ดูแลรักษาหรือใชประโยชนรองขอตามระเบียบนี้ให
พนักงานเจาหนาที่แจงใหผูฝาฝนทราบเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  ก. ใหมาจัดการทําบันทึกไวเปนหลักฐานตอทางราชการภายในเวลาที่กําหนดวา
ไดครอบครองและทําประโยชนอยูในที่ดินเปนเนื้อที่เทาใด ตั้งแตเมื่อใด และจะออกไปจากที่ดิน
ไดเมื่อใด 
  ข. ใหมาทําความตกลงเพื่อเสียคาตอบแทนตามอัตราและเวลาที่ทางราชการ
กําหนดให 
  ค. เมื่อมีความจําเปนอาจสั่งใหผูฝาฝนและบริวารออกไปจากที่ดินหรือร้ือถอน
ส่ิงปลูกสรางออกไปจากที่ดินดวยก็ได 
 1.2 กรณีที่ที่ดินที่มีการบุกรุกเปนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชน
ใชประโยชนรวมกันตามระเบียบนี้ ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ มีคําสั่งใหผูฝาฝนออกไปจากทีด่นิ 
เวนแตกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ และไมเปนการกระทําใหเสื่อมประโยชนในการที่
ประชาชนจะใชที่ดินนั้น พนักงานเจาหนาที่จะผอนผันใหอยูอาศัยหรือใชประโยชนเปนการ
ช่ัวคราวโดยเสียคาตอบแทนหรือไมก็ได 
 1.3 กรณีที่ที่ดินที่มีการบุกรุกเปนที่ดินที่ทางราชการมีโครงการจะจัดใหประชาชนเขา
อยูอาศัย และประกอบอาชีพ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแจงใหผูฝาฝนไปติดตอกับเจาหนาที่ผูมี
หนาที่ในการจัดที่ดินเพื่อขอรับคําวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับ ขอกําหนดและเงื่อนไขในการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินนั้นตอไป 
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 1.4 กรณีที่ดินมีการบุกรุกเปนที่ดินที่มีทรัพยากรธรรมชาติ เปนตนวา ที่หิน ที่กรวด 
หรือที่ทราย ไมวาที่ดินนั้น รัฐมนตรีจะไดประกาศหวงหามไวในมาตรา 9 (2) แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดินแลวหรือไมก็ตามถามีผูฝาฝนเขาไปทําดวยประการใดๆ ใหเปนการทําลายหรือทําให
เสื่อมสภาพ หรือเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดินตามระเบียบนี้ ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ที่
จะแจงผูบุกรุกใหระงับการกระทําหรือส่ังใหออกไปจากที่ดินนั้นและถาการกระทํานั้นกอใหเกิด
ความเสียหายแกสาธารณชนก็มีอํานาจใหผูฝาฝนแกไขการกระทํานั้นใหกลับคืนสูสภาพเดิมดวย 
  การแจงของพนักงานเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่      
ใหแจงเปนหนังสือมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(1) ช่ือ และชื่อสกุลของผูฝาฝน 
(2) ตําแหนงที่ดินที่เขาไปบุกรุก ยึดถือครอบครอง หรือใชประโยชน 
(3) กําหนดวิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่จะใหผูฝาฝนปฏิบัติ 

 ขั้นตอนที่ 2 ถาผูฝาฝนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบใหพนักงาน
เจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกไปจากที่ดินและหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
ออกไปจากที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนดคือ 

(1) ในกรณีที่ผูฝาฝนไดเขาบุกรุก ยึดถือครอบครองไดปลูกไมลมลุกหรือธัญชาติไวให
กําหนดเวลาแจงใหออกไปจากที่ดินนั้นไมนอยกวา 30 วัน หลังจากการเก็บเกี่ยวพืชผลในที่ดินนั้น
เสร็จแลว 

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

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

 การสงหนังสือแจงใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เวนแตทองที่ใดไมสะดวก
ในการสงทางไปรษณียตอบรับ ก็ใหจัดเจาหนาที่นําไปสง และในกรณีที่ใหเจาหนาที่นําไปสง
ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ใหผูฝาฝนหรือผูที่บรรลุนิติภาวะแลว ซ่ึงอยูอาศัยในครอบครัวเดียวกันกับผูฝาฝนนั้น
ลงชื่อรับหนังสือในใบรับ แลวเก็บเขาเรื่องไวเปนหลักฐาน 
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(2) ในกรณีที่บุคคลดังกลาวตาม (1) ไมยอมลงชื่อ ใหเจาหนาที่ผูนําสงหนังสือแจง
บันทึกเหตุการณและเหตุผลในการไมยอมรับหนังสือแจงไว และใหมีพยานอยางนอย 2 คน ลงชื่อ
รับรองไวในบันทึกนั้นดวยเมื่อผูนําสงหนังสือแจงไดปฏิบัติการดังกลาวนั้นแลว ใหถือวาผูฝาฝน
ไดรับหนังสือแจงแลว 
 ผูฝาฝนผูใดมีความจําเปนไมอาจจะปฏิบัติตามหนังสือแจงของพนักงานเจาหนาที่ไดให
ยื่นคํารองขอผอนผันลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน กอนครบกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไว 
ถาพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควร ก็ใหมีอํานาจ
ผอนผันไดตามความจําเปนแลวแตกรณี 
 ขั้นตอนที่ 3 ในกรณีที่ผูฝาฝนไมปฏิบัติตามหนังสือแจงโดยไมยอมออกจากที่ดินหรือไม
ยอมร้ือถอนใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปน
หนังสือสงไปยังผูฝาฝนและกําหนดใหผูฝาฝนออกไปจากที่ดินนั้นภายในกําหนดสามสิบวัน นับ
แตวันไดรับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หากผูนั้นยังฝาฝนอยูอีก ใหดําเนินคดีตอไป 
 ฉะนั้น จะเห็นไดวา เมื่อปรากฏวาราษฎรไดบุกรุกที่ดินของรัฐกอนวันที่ประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2515 พนักงานเจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะดําเนินคดีกับ
ผูบุกรุกไดทันทีที่มีการบุกรุก จะตองมีคําสั่งใหผูบุกรุกออกไปจากที่ดินที่บุกรุกเสียกอน เมื่อไดรับแจง
ไปแลวผูบุกรุกไมปฏิบัติตาม จึงจะถือวาผูบุกรุกมีความผิดตามมาตรา 108 ทวิ ในเรื่องนี้มีคําพิพากษา
ฎีกาที่ 2469 / 2520 วินิจฉัยวา “จําเลยเขาไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐมาตั้งแตกอนมีประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ออกใชบังคับ เมื่อไมปรากฏวานายอําเภอหรือคณะกรรมการจัดที่ดิน 
เพื่อประโยชนของประชาชนไดเคยแจงใหจําเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไปแลวยอมจะเอาผิดแก
จําเลยตามประมวลกฎหมายที่ดิน 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
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เหมือนมาตรา 108 ที่ใชกับผูบุกรุกที่ดินของรัฐกอนวันใชประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ทีใ่หมี
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 ขึ้นมาใหม โดยมีวัตถุประสงคที่จะ
ชวยเหลือ ผูบุกรุกที่ดินเดิมกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 (พ.ศ. 2515) จะใชบังคับ
ใหไมมีความผิดในการบุกรุกที่ดินของรัฐ เมื่อไดปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติกําหนดไว เชน ใหผูบุกรุกอยูอาศัยไปโดยเสียคาตอบแทน ถาไมปฏิบัติหรือฝาฝนจึงจะถือ
วามีความผิด สวนการบุกรุกที่ดินของรัฐที่เกิดขึ้นหลังการประกาศใชประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 96 (พ.ศ. 2515) เปนการบุกรุกที่เกิดขึ้นใหมรัฐจะไมใหความชวยเหลืออีกแลว โดยใหถือวา
ผูบุกรุกที่ดินของรัฐมีความผิดทันทีที่มีการบุกรุก 


