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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) โดยสรุปดังตอไปนี้ 
 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรหนึ่งซึ่งมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของในการจะชวยดูแล
รักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
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 การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงสําหรับดินที่ไดถมขึ้นจาก
ทะเลหนาที่วาการอําเภอเมืองชลบุรี (เรื่องเสร็จที่ 9/2548) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงสํานักงานทองถิ่นจังหวัด/อําเภอ ตลอดจนเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบลตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
ธวัชชัย  ฟกอังกรู 

(นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 
รองอธิบดี ปฏบิตัิราชการแทน 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น 
สวนคดี 
โทร. 0-2243-6634 
โทรสาร. 0-2241-9034-6 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ข 81 

ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๔๕๔  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    ๑ ถนนพระอาทิตย เขตพระนคร 
    กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
   ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
เรื่อง ขอทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาที่

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เรียน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
อางถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การทบทวนความเห็นของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาที่สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สิ่งท่ีสงมาดวย บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การทบทวนความเห็นของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาที่สาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดขอหารือเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาที่
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดขอใหกระทรวงมหาดไทย 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) แตงตั้งผูแทนไปชี้แจงขอเท็จจริง นั้น 
 บัดนี้ ท่ีประชุมรวมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ และคณะที่ ๗) ได
พิจารณาขอหารือดังกลาว และมีความเห็นปรากฎตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได
สงมาดวยนี้ อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดแจงผลการพิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบดวยแลว 
 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 

ในการดูแลรักษาที่สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
------------------------------ 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีหนังสือท่ี มท ๐๘๐๔.๔/๐๕๖๒๑๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๔๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) 
และ (คณะที่ ๗) ไดมีความเห็นตามเรื่องเสร็จที่ ๑๖๘/๒๕๔๔ และเรื่องเสร็จที่ ๙/๒๕๔๘ วา ในระหวางที่
ยังมิไดมีการถายโอนอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาที่สาธารณะ อํานาจหนาท่ีดังกลาวคงอยูในความ
รับผิดชอบของนายอําเภอ ตอมาศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งท่ี ๓๒๐/๒๕๔๖ วา บทบัญญัติมาตรา ๑๖ 
(๒๗) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  กําหนดอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาที่สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล แตมิได
กําหนดเงื่อนไขวาเปนที่สาธารณะทุกประเภทภายในทองท่ีของตน ซึ่งรวมถึงท่ีสาธารณะอันเปนที่ดินที่
ประชาชนใชประโยชนรวมกันอันอยูในอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอทองท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และแมวาการดําเนินการของคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจดําเนินการถายโอนภารกิจและ
กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะยัง
ไมเสร็จสิ้น ก็ไมเปนเหตุใหอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษาที่สาธารณ
สมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันตองสะดุดหยุดลงแตประการใด 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเห็นวาแมคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดจะมีผลผูกพันเฉพาะ
คูกรณีในคดี แตคําสั่งดังกลาวก็เปนการวางหลักอันเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับ
องคการบริหารสวนตําบลหลายแหงประสบปญหาการบังคับใชกฎหมายอันเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่
สาธารณะ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาที่สาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของสวนราชการและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงขอหารือวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีดูแล
รักษาที่สาธารณะ และเปนผูเสียหายมีอํานาจรองทุกขหรือฟองคดีเกี่ยวกับการบุกรุกหรือครอบครองที่
สาธารณะหรือไม ประการใด 1 

                                                 
 สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๔๕๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึง         
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ประกอบกับไดรับฟงคําช้ีแจงจากผูแทนกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) และ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) แลว เห็นวา ปญหาตามที่หารือขางตนเปนประเด็นปญหาสําคัญที่กระทบตอการบริหาร
ราชการแผนดิน สมควรที่จะไดมีการพิจารณาโดยรอบคอบเพื่อใหไดขอยุติ 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
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษาที่สาธารณะ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๗) เรื่อง การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงสําหรับท่ีดินที่ไดถมข้ึนจากทะเลหนาท่ีวาการ
อําเภอเมืองชลบุรี เปนการใหความเห็นเกี่ยวกับอํานาจในการจัดการดูแลรักษาที่สาธารณะระหวางรัฐและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในระหวางที่ยังมิไดมีการถายโอนภารกิจตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑและ
ข้ันตอนการถายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 สําหรับคําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๒๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีประเด็น
แหงคดีเปนการวินิจฉัยถึงอํานาจในการฟองคดีขององคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินที่ไดกําหนดไวตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
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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และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่อยูในเขตพื้นที่ ประกอบกับขอ ๕ (๒)2 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีในการดูแล
รักษาและดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันควบคูไปกับอํานาจหนาท่ีของ
นายอําเภอทองท่ีตามมาตรา ๑๒๒3 แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
ซึ่งเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรที่เกี่ยวของในการที่จะชวยกันดูแลและคุมครองปองกันมิใหเกิดความ
เสียหาย โดยอํานาจหนาท่ีนี้ยอมหมายรวมถึงการฟองหรือถูกฟองคดีในกรณีท่ีมีการดําเนินการใดๆ 
เกี่ยวกับที่ดินดังกลาวดวย และโดยที่ศาลปกครองสูงสุดมิไดวินิจฉัยเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการ
ดูแลรักษาที่สาธารณะระหวางนายอําเภอและองคการบริหารสวนตําบล คําสั่งของศาลปกครองสูงสุดท่ี 
๓๒๐/๒๕๔๖ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) และ (คณะที่ ๗) จึงมิไดมีความขัด
หรือแยงกันแตประการใด 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา อํานาจหนาท่ีในการคุมครองดูแลรักษาที่สาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีขอบเขตอยางไร เพียงใด ยังคงเปนไปตามแนวทางในความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เรื่องอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษาที่
สาธารณะ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) เรื่อง การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ท่ีหลวงสําหรับที่ดินที่ไดถมข้ึนจากทะเลหนาท่ีวาการอําเภอเมืองชลบุรี 
 

พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 

                                                 
 2 ขอ ๕ อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน 

 ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒)  ที่ดินตามขอ ๔ (๒) ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายกําหนด และนายอําเภอ
ทองที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 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 หลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการและการดําเนินคดีตามภารกิจที่สวนราชการถายโอน 
 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระยะเริ่มแรก 
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
สิ่งท่ีสงมาดวย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง

หลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการและการดําเนินคดีตามภารกิจที่สวนราชการถาย
โอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระยะเริ่มแรก 

  ดวยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดประกาศ
กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินคดีตามภารกิจที่สวนราชการถายโอนใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในระยะเริ่มแรก โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 67 ง ลงวันที่ 18 
สิงหาคม 2548 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการถายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอํานาจฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ ท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการในภารกิจที่ถายโอนตอไปใหแลว
เสร็จกอนที่จะถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเพื่อแจงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่ทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

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 สมควรกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการและการดําเนินคดีตามภารกิจที่
ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไว เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติในระยะเริ่มแรก 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๔) และ (๑๕) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ คณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการ
และการดําเนินคดีในภารกิจที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ในกรณีที่มิไดมีกฎหมายกําหนดไวเปนประการอื่น บรรดาภารกิจหรือกิจการใดที่
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ยังคงมี
ภารกิจหรือกิจการที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้นดําเนินการไวแลวกอนที่มีการถายโอน
และยังไมแลวเสร็จ เวนแตสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
รับโอนภารกิจหรือกิจการนั้นจะไดตกลงกันเปนประการอื่น 
 ขอ ๒ บรรดาการกระทําความผิดใดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับภารกิจหรือกิจการที่
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดถายโอนไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกิดขึ้นกอน
วันที่ถายโอนภารกิจนั้นใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐตกเปนผูถูกฟองในคดีปกครองที่เกี่ยวกับ
คําสั่งทางปกครองและคดีที่เกี่ยวกับการละเลยไมทําคําสั่งทางปกครองตามภารกิจหรือกิจการ
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ที่ถายโอนกอนวันที่มีการถายโอน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูรับโอนเขาเปนผูถูกฟองในคดี
ดังกลาว 
 (๑) คดีอาญา 
  (ก) ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดรองทุกขหรือฟองคดีไวแลว 
หรือยังไมไดรองทุกขหรือฟองคดีและเรื่องยังเหลืออายุความฟองคดีเปนเวลานอยกวาหกเดือนให
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้นดําเนินคดีตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
  (ข) ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐยังมิไดรองทุกขหรือฟองคดี 
และเรื่องยังเหลืออายุความการฟองคดีเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน ใหสวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐแจงขอเท็จจริงและสงมอบหลักฐานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับโอนภารกิจนั้น
เพื่อดําเนินการรองทุกขหรือฟองคดีตอไป 
 (๒) คดีแพงหรือคดีปกครองที่เกี่ยวของกับสัญญาทางปกครอง 
  (ก) ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดฟองคดีไวแลว หรือยังไมได
ฟองคดีและเรื่องยังเหลืออายุความฟองคดีเปนเวลานอยกวาหกเดือน ใหสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐนั้นดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ และคาเสียหาย สิทธิ และประโยชนอ่ืน
ใดที่ไดรับจากการดําเนินคดีตกเปนของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ดําเนินคดีนั้น 
  (ข) ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐยังมิไดฟองคดี และเร่ืองยัง
เหลืออายุความการฟองคดีเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ แจง
ขอเท็จจริงและสงมอบหลักฐานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับโอนภารกิจนั้นดําเนินการ
ฟองคดีตอไปและใหคาเสียหาย สิทธิ และประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับจากการดําเนินคดี ตกเปนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ดําเนินคดีนั้น 
  ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐผูโอนมีหนาที่ติดตาม ใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูรับโอนในการดําเนินการตาม (๑) (ข) และ (๒) (ข) จนกวา
จะดําเนินการแลวเสร็จ 
 ขอ ๓ ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐตกเปนจําเลยในคดีแพงตามภารกิจ
หรือกิจการที่ถายโอน ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้นเปนคูความในคดีนั้นตอไปจนกวา
จะแลวเสร็จ ในการนี้ หากการถายโอนภารกิจหรือกิจการนั้นเปนเหตุใหสวนราชการหรือ
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หนวยงานของรัฐดังกลาวยุบเลิกไป ใหกระทรวงเจาสังกัดของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้น
เขารับมรดกความแทน 
 ขอ ๔ ในกรณีที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการตามขอ ๑ ขอ ๒ และ
ขอ ๓ เมื่อไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ใหแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูรับโอนทราบโดยเร็ว 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   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 เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ มีประเด็น
คําถามเกี่ยวกับการระวังช้ีและรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณะในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดิน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๕ (๒) กําหนดอํานาจหนาท่ีในหารดูแลรักษาและดําเนินการคุมครอง
ปองกันที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่
กฎหมายกําหนด และนายอําเภอทองที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
แตตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๘ (๘) กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในการคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินในเขตองคการบริหารสวนตําบล จึงมีปญหาในทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีในการแจงใหผูมี
หนาที่ดูแลรักษามาระวังชี้และรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
วาจะตองมีหนังสือแจงใหองคการปกครองสวนทองถิ่น (อบต.) ไปรวมระวังช้ีและรับรองแนวเขตดวย
หรือไม อยางไร 
 กรมที่ดินขอเรียนวา 
 ๑. เรื่องอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาคุมครองปองกันที่ดินอันอาจเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน กรมที่ดินไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ท่ี มท ๐๗๒๙.๔/๐๖๒๙๕ 
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๔ หารือไปยังกรมการปกครอง ไดรับแจงตามหนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 
๐๓๑๑.๑/๑๙๘๓๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ วา การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนทองถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด 
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 ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔) ฉะนั้น เมื่อยังไมมีการถายโอนภารกิจตามมาตรา ๓๑ (๑) (ก) และ
กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามาตรา ๓๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ อํานาจหนาท่ีดังกลาวจึงยังคงเปนของ
นายอําเภอทองท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับเรื่องนี้
ไดเคยมีการประชุมรวมกันระหวาง ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และผูแทนกรมที่ดินเพื่อพิจารณาทบทวนปญหาเรื่องการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน 
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องอํานาจหนาท่ีในการระวังช้ีและรับรองแนวเขต
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 หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
  สวนกรณีท่ีดินที่ขอทําการรังวัดมีแนวเขตติดตอกับท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินตามขอ ๔ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน ท่ีดิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ปจจุบันไดมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๒/๒๕๔๓ 
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ มอบหมายใหกับทบวงการเมืองมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาและดําเนินการ
คุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น อธิบดี
กรมที่ดินจึงไมมีอํานาจหนาท่ีดูแลและรักษาที่ดินดังกลาว 
 ๒. เรื่องการระวังช้ีและรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชน กรมที่ดินไดวางแนวทางปฏิบัติ
ไวแลวตามระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการเขียนขางเคียงและการรับรองแนวเขตที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๑๔ 
ขอ ๓๗,๓๘ และ ๓๙ และไดมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๗๑๙/ว ๕๒๕ ลงวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๒ เรื่อง ใหสอบผูปกครองทองท่ีกอนออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ซึ่งกระทรวง 
มหาดไทยเห็นวาอํานาจหนาดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผนประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกัน     
(ท่ีสาธารณประโยชน) ท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาลมิใชอํานาจหนาท่ีของเทศบาล และคําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี ๙๘๐/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๙๘และที่ ๖๓๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ซึ่งปจจุบัน
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ถูกยกเลิกและใหใชคําสั่งกระทรวง มหาดไทย ท่ี ๑๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ แทน มอบหมาย
ใหทบวงการเมืองอื่นมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินที่ไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น โดยไดมอบหมายใหกรุงเทพมหานคร ภายในเขต
กรุงเทพมหานคร จังหวัด ภายในเขตจังหวัด แตนอกเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลของ
จังหวัดนั้น เมืองพัทยา ภายในเขตเมืองพัทยา เทศบาลภายในเขตเทศบาลนั้นๆ องคการบริหารสวนตําบล 
ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้นๆ  
 ซึ่งตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกลาวจะมอบหมายใหทบวงการเมืองตางๆ เชน เทศบาล 
ดูแลรักษาเฉพาะที่สาธารณสมบัติของแผนดินประเภทที่ดินรกรางวางเปลาและที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน หรือ
ทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินเปนโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดินในเขตเทศบาลเทานั้น 
ดังนั้นการตรวจชี้ และรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชนท้ังในและนอกเขตเทศบาล ผูมีอํานาจหนาท่ี
คือนายอําเภอทองท่ี ซึ่งเปนผูดูแลรักษา ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองท่ี พ.ศ. ๒๔๕๗ 
ประกอบกับท่ีไดมีคําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี ๒๖๓๓/๒๕๒๓ สรุปวา การที่จําเลยไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขต
ทางสาธารณะในกรณีท่ีโจทกขอแบงแยกที่ดินเปนแปลงยอย และขอแบงแยกถนนสาธารณะออกจากที่ดิน
ของโจทกนั้น เมื่อกฎหมายวาดวยเทศบาล มิไดบัญญัติใหเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีมีหนาท่ีตองระวัง
แนวและลงชื่อรับทราบแนวเขตตามประมวลกฎหมายที่ดินแลว จําเลยก็ไมมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๑๕๗ 
 สําหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๕ (๒) เปนเรื่องอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาและ
ดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด และนายอําเภอทองท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ี  พ .ศ .๒๔๕๗  แตแนวทางปฏิบัติในขณะนี้จะตองเปนไปตามนัยความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๖๐๑/๐๓๑๗ ลงวันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๔๔) ดังท่ีกลาวมาแลวในขอ ๑ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย 
   ขอแสดงความนับถือ 
   สมศักดิ์  เอี่ยมไธสง 
   (นายสมศักดิ์  เอี่ยมไธสง) 
   รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
   อธิบดีกรมที่ดิน 
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ 
โทร/โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๓๙๖๐ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นชวยเหลือ 
ในการดําเนนิการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
--------------------- 

 ดวยกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร ปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
มอบหมายใหสภาตําบลชวยเหลือควบคุมการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๑๙ 
ใหเหมาะสมยิ่งข้ึนสอดคลองกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
โดยใหครอบคลุมถึงกรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และสวนราชการ
สวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึนดวย กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
 (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลมีสวนชวยเหลือควบคุม
การดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลมีสวนชวยเหลือควบคุม
การดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “สภาตําบล” หมายถึง สภาตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
 “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายถึง กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 
 “ผูบริหารทองถิ่น” หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และประธานกรรมการองคการบริหารสวนตําบล 
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 “สภาทองถิ่น” หมายถึง สภากรุงเทพมหานคร สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล 
สภาเมืองพัทยา และสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 “นายอําเภอ” ใหหมายความรวมถึง ผูอํานวยการเขต ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
 ขอ ๕ ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ใหจังหวัดสั่งอําเภอทุกอําเภอในเขตจังหวัด ทําการสํารวจ
ท่ีดินสาธารณประโยชนในเขตทองท่ีของตนวายังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเปนจํานวนเทาใด 
สมควรดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไวเปนหลักฐานหรือไม เพียงใด พรอมท้ังเหตุผล 
แลวรายงานใหจังหวัดทราบเพื่อรายงายกรมที่ดินตามแบบทายระเบียบนี้ 
 ในการสํารวจนี้ อําเภออาจขอใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมมือชวยเหลือ
ในการสอบสวนประวัติ นําช้ีอาณาเขตที่สงสัยและปฏิบัติการอื่นๆ เทาท่ีสภาตําบลหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถจะทําได 
 เมื่อทองถิ่นที่อําเภอใดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงครบถวนหมดในปใดแลว ปตอไปให
อําเภอนั้นงดการสํารวจตามขอนี้ได 
 ขอ ๖ หลังการทําการสํารวจแลว เมื่อเจาหนาท่ีไดออกไปทําการรังวัด เพื่อออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง ณ ทองท่ีใด ใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความรวมมือและชวยเหลือ
ประสานงานกับเจาหนาท่ีดังกลาว ดังนี้ 
 (๑) ช้ีแจงและประกาศใหราษฎรในทองท่ีทราบ 
 (๒) ใหความอนุเคราะหและใหความสะดวกแกเจาหนาที่ในเรื่องที่พัก ความปลอดภัย 
การติดตอนัดหมายกับเจาของที่ดินขางเคียง 
 (๓) ชวยแกไขปญหาอุปสรรค และขอขัดของตางๆ หากจะเกิดมีข้ึน 
 (๔) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อใหการดําเนินการไดเสร็จสิ้นเรียบรอยสมความ
มุงหมาย 
 ขอ ๗ เพื่อใหการรังวัดในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไดเปนไปโดยถูกตองไดเนื้อท่ี
และขอบเขตที่แทจริง เมื่อเจาหนาที่จะไปทําการรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลงใด 
ในทองท่ีใด นายอําเภอจะไดแจงใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ ใหสภาตําบลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายผูแทนไปชวยควบคุมดูแลการรังวัดของเจาหนาท่ี หากเห็นวาเปน
การไมถูกตองดวยประการใดใหประธานสภาตําบลหรือผูบริหารทองถิ่นแจงใหนายอําเภอทราบดวย 
 เมื่อเจาหนาท่ีไดรับแจงจากประธานสภาตําบลหรือผูบริหารทองถิ่นตามความในวรรคหนึ่ง
แลวใหระงับการรังวัดและการดําเนินการไวกอนจนกวาจะไดรับคําสั่งจากนายอําเภอ 
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 ขอ ๘ ในกรณีท่ีปรากฏวา การรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลงใดไดเนื้อท่ี
นอยไปจากหลักฐานเดิม โดยไมปรากฏวามีผูบุกรุก ใหออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตามผลการ
รังวัดดังกลาวไปกอนเสร็จแลวใหนายอําเภอสอบสวนขอเท็จจริงวา ท่ีดินสาธารณประโยชนแปลงนั้น
นอยไปเพราะเหตุใด มีจํานวนเนื้อที่เทาใด โดยขอความเห็นตอสภาตําบลหรือหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อประกอบการพิจารณา หากสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีความเห็น
เปนอยางอื่นภายในสามสิบวัน ใหดําเนินการตอไป 
 ขอ ๙ ในกรณีท่ีมีปญหาวา ท่ีดินสาธารณประโยชนแหงใดสมควรจะคงสภาพเพื่อทําการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไวเปนหลักฐาน 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  วันที่  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 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ ๔ ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่อยูในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง 
  (๑) ที่ดินรกรางวางเปลาซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและที่ดินซึ่งมี                  
ผูเวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกกหมายที่ดิน 
  (๒) ที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไมวาเปนโดยสภาพที่ดินหรือทาง
ราชการไดสงวนไว ก็ตาม เชน ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ที่เล้ียงสัตว และที่
สาธารณะประจําตําบลและหมูบาน เปนตน 

 ขอ ๕ อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและการดําเนินการคุมครองปองกัน 
  (๑) ที่ดินตามขอ ๔ (๑) ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมที่ดินและทบวง
การเมือง ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย ตามความในมาตรา ๘ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน 
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  (๒) ที่ดินตามขอ ๔ (๒) ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามที่กฎหมายกําหนด  และนายอําเภอทองที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
 ขอ ๖ การดําเนินคดี การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การตรวจสอบแนวเขต 
และการดําเนินการใดๆ เพื่อปองกันการบุกรุก หรือเขาไปยึดถือครอบครองโดยไมชอบดวย
กฎหมาย หรือแกไขปญหาการบุกรุก ใหใชงบประมาณของหนวยงานดังนี้ 
  (๑) ที่ดินตามขอ ๔ (๑) ใหใชประมาณของหนวยงานตามขอ ๕ (๑) 
  (๒) ที่ดินตามขอ ๔ (๒) ใหใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การดําเนินการ และแจงนายอําเภอทองที่ทราบ ในเขตพื้นที่สภาตําบลใหใชงบประมาณของสภา
ตําบล ทั้งนี้ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๖ เปนตนไป 
 ขอ ๗ การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน 
  (๑) ที่ดินตามขอ ๔ (๑) ไมตองจัดทําทะเบียน แตใหทบวงการเมืองผูไดรับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีหนาที่ดูแลรักษาสํารวจรายละเอียดตาม
แบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวเปนหลักฐาน 
  (๒) ที่ดินตามขอ ๔ (๒) เวนแตที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา ลํากระโดง ลํารางสาธารณะ
และทางระบายน้ําที่อยูในความดูแลรักษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั ้นๆ  ดํา เนินการสํารวจจัดทําทะเบียนที ่ด ินสาธารณประโยชนตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยใหจัดทําจํานวน ๔ ชุด ใหเก็บรักษาไวที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๑ ชุด อําเภอหรือกิ่งอําเภอ ๑ ชุด จังหวัด ๑ ชุด และใหจังหวัดสงใหกรมที่ดิน ๑ ชุด ถาที่ดินแปลงใด
ยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหผูมีหนาที่ดูแลรักษาและคุมครองปองกันตามกฎหมาย
ดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตอไป สําหรับที่ดินสาธารณประโยชนที่ไดจัดทํา
ทะเบียนไวแลว กอนระเบียบนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการขอคัดมาเก็บไวที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๑ ชุด ที่ดินนอกจากที่กลาวมาไวในวรรคหนึ่ง ใหเปนหนาที่ของ
นายอําเภอทองที่ 
  อนึ่ง ทางสาธารณประโยชนหรือทางน้ําสาธารณะที่ไมใชทางหลวงตามกฎหมาย 
วาดวยทางหลวงหรือทางกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูมี
หนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายสํารวจจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนไวเปนหลักฐานดวย 
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 ขอ ๘ การใชที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ตามขอ ๔ ทบวงการเมืองผูขอใช
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และจะตองไดรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน จึงจะเขาใชประโยชนในที่ดินดังกลาวได 
 ขอ ๙ การถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามาตรา ๘ วรรคสอง
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ทบวงการเมืองผูขอถอนสภาพจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ขอ ๑๐ การเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนที่ดินจากการใชประโยชนอยางหนึ่งเปนอีก
อยางหนึ่งใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ขอ ๑๑ การจําหนายทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน 
 เมื่อไดมีการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายอื่น ใหผูมีหนาที่ดูแล
รักษาจัดการจําหนายทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนและคืนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
ตามวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ขอ ๑๒ การชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงแกหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินตามขอ ๔ เปนตนวา ประวัติความเปนมา ที่ตั้ง ขอบเขต สภาพปญหา
และการแกไขปญหา 
  (๑) กรณีที่ดินตามขอ ๔ (๑) ใหเปนหนาที่ของทบวงการเมืองตามขอ ๕ (๑) 
  (๒) กรณีที่ดินตามขอ 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 
ที่ มท ๐๗๑๘.๒/ว ๐๔๖๔๔  กรมที่ดิน 
    ถนนพระพพิิธ กท ๑๐๒๐๐ 

   ๘ กุมภาพนัธ ๒๕๔๓ 

เร่ือง มอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน 
 ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทกุจังหวดั (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
ส่ิงที่สงมาดวย สําเนาคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ 
อางถึง  ๑.  หนังสือกรมทีด่ิน ดวนมาก ที ่มท ๐๗๑๘/ว ๓๙๖๐๓ ลงวนัที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๐ 
  ๒. หนังสือกรมทีด่ิน ดวนมาก ที ่มท ๐๗๑๘/ว ๐๗๘๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๑ 
  ตามหนังสือที่อางถึง กรมที่ดินไดสงคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๙/๒๕๔๐ 
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ เร่ือง มอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและ
ดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือเปนทรัพยสินของแผนดิน 
ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล เปนผูดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน พรอมแจงแนวทางปฏิบัติวา 
สาธารณสมบัติของแผนดินที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหดูแลรักษาและ
ดําเนินการคุมครองปองกันตามคําสั่งขางตน หมายถึง เฉพาะที่ดินที่เปนที่สาธารณสมบัติของ
แผนดินที่ไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่นตามมาตรา ๑๓๐๔ (๑) แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยเทานั้น นั้น 
  บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่ง ที่ ๑๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ 
ใหยกเลิกคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ และสั่งมอบหมาย
ใหทบวงการเมืองอื่นซึ่งเปนหนวยราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนภูมิภาคและ
ราชการสวนทองถิ่น ใหมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินที่ไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่นเสียใหม รายละเอียดปรากฏตาม
สําเนาคําสั่งที่ไดสงมาพรอมหนังสือนี้ 
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  ฉะนั้น เพื่อใหการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวเปนไปดวยความสงบเรียบรอย จึงขอ
ซักซอมความเขาใจวา การมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นมีหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการ
คุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่ไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 
ไมรวมถึง การเขาใชประโยชน การอนุญาตหรือการอนุมัติ ใหบุคคลหรือทบวงการเมืองใดเขาใช
ประโยชนสาธารณสมบัติของแผนดินดังกลาวดวย เวนแตไดมีการปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินหรือระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหนังสือ
กรมที่ดิน ดวนมาก ที่ มท ๐๗๑๘/ว ๐๗๘๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๑ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหหนวยราชการสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

วิเชียร  รัตนะพีระพงศ 
(นายวิเชยีร  รัตนะพีระพงศ) 

อธิบดีกรมที่ดนิ 
 
 
 
 
กองสํารวจและควบคุมที่ดินของรัฐ 
โทร. ๒๒๒-๑๘๔๐ 
โทรสาร ๒๒๒-๒๘๕๑ 
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี ๑๒/๒๕๔๓ 
เร่ือง  มอบหมายใหทบวงการเมืองอ่ืนท่ีมีหนาท่ีดูแลรักษา 
และดําเนินการคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัต ิ

ของแผนดนิหรือทรัพยสินของแผนดิน 
.................................. 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่ง ท่ี๖๓๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ เรื่อง 
มอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นที่มีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินหรือเปนทรัพยสินของแผนดิน นั้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยใหยกเลิกคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ดังกลาวขางตน และมีคําสั่งมอบหมายใหทบวงการเมือง
อื่นมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่
ไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ดังนี้ 
  (๑) กรุงเทพมหานคร ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (๒) จังหวัด ภายในเขตจังหวัดแตนอกเขตเทศบาลและ 
    องคการบริหารสวนตําบลของจังหวัด นั้น 
  (๓) เมืองพัทยา ภายในเขตเมืองพัทยา 
  (๔) เทศบาล ภายในเขตเทศบาล นั้นๆ 
  (๕) องคการบริหารสวนตําบล ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล นั้นๆ 
 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
    สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ 

วัฒนา  อัศวเหม 
(นายวัฒนา  อัศวเหม) 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

------------------------------------ 
 เพื่อใหการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบุรุกที่หรือทางสาธารณะประโยชนไปดวยความ
ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมแกทุกฝาย กระทรวงมหาดไทยจึงออก ระเบียบไวดังตอไปนี้  
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “ผูมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวน” หมายถึงเจาหนาท่ีของรัฐผูหนึ่งผูใดหรือคณะกรรมการ
สอบสวนที่ผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้งแลวแตกรณี 
 “ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง 
  (๑) ผูท่ีมีผลประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณะประโยชน 
  (๒) ผูท่ีเปนญาติเกี่ยวของกับบุคคลตาม (๑) ไดแก บุพการี หรือผูสืบสันดานไมวาช้ัน
ใดๆ หรือเปนพี่นอง หรือเปนลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติ เกี่ยวพันทางแตงงาน
นับไดเพียงสองชั้น 
  (๓) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมของบุคคล ตาม (๑) 
  (๔) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจาง หรือเคยเปนนายจางของบุคคลตาม (๑) 
 ขอ ๕ การแตงตั้งผูมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวน 
  (๑) เมื่อมีกรณีอันสมควรจะตองสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทาง
สาธารณประโยชน ใหผูวาราชการจังหวัด หรือปลัดกรุงเทพมหานคร แตงตั้งผูมีอํานาจหนาท่ีในการ
สอบสวนขึ้น 
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  (๒) ผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชนนั้น ไมสมควร
จะไดรับการแตงตั้งใหเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวน 
  (๓) เมื่อมีการคัดคานหรือโตแยงวา ผูมีอํานาจหนาที่ในการสอบสวนมีสวนไดเสีย
ในเรื่องท่ีมีการสอบสวนใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี พิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร 
 ขอ ๖ การสอบสวนใหผูมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนดําเนินการดังนี้ 
  (๑) สอบสวนถึงประวัติความเปนมา สภาพของที่ดิน อาณาเขตเนื้อท่ีและการใช
ประโยชนของที่ดินแปลงนั้นๆ โดยชัดเจน นอกจากนี้ใหสอบสวนในประเด็นที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ดวย 
   ก. ท่ีดินที่ทางราชการสงวนหวงหามไวนั้น ไดสงวนหวงหามไว ตั้งแตเมื่อใด 
ผูใดประกาศสงวนหาม อาศัยอํานาจตามกฎหมายใด มีหลักฐานอยางใดบาง ประชาชนไดใชประโยชน
รวมกันมาอยางใด ตั้งแตเมื่อใด ในปจจุบันยังใชประโยชนรวมกันอยู หรือเลิกใชแลวตั้งแตเมื่อใด 
เพราะเหตุใด 
   ข. ทางน้ํา หนอง บึง นั้น ประชาชนไดรับประโยชนรวมกันมาอยางใด มีบริเวณ
ตื้นเขินหรือไมเพียงใด 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
สวนที่มีผูบุกรุกเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
  (๓) สอบสวนผูสูงอายุ และผูปกครองทองท่ีท้ังในอดีตและปจจุบันที่เคยรูเห็นหรือใช
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 เมื่อใด 
  (๖) เมื่อผูมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนไดดําเนินการตาม (๕) แลว ใหแจงใหคูกรณี
ทุกฝายไดรับทราบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานจากการสอบสวน ซึ่งรวมทั้งขอกลาวหา 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
ใหระยะเวลาในแตละขั้นตอนเทาใดและใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการ
หรือดําเนินการตามที่เห็นสมควร รวมท้ังแจงใหคูกรณีทราบดวย 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

บรรหาร  ศิลปอาชา 
(นายบรรหาร  ศิลปอาชา) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ที่ มท ๐๓๑๑.๑/ว ๑๗๗๖    กระทรวงมหาดไทย 
       ถนนอัษฎางค กท ๑๐๒๐๐ 

      ๙  มิถุนายน  ๒๕๓๗ 

เร่ือง การจัดหาที่สาธารณะประจําตําบล หมูบาน และการออกหนังสือสําคัญที่หลวง 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

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

ส่ิงที่สงมาดวย    แบบสํารวจที่สาธารณะประจําตําบล หมูบาน จํานวน ๑ ชุด 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดส่ังการใหทุกจังหวัดและทุกอําเภอ ดําเนินการจัดหา
ที่ดินไวเปนที่สาธารณะประจําตําบล หมูบาน ตําบลละอยางนอย ๕๐ ไร หมูบานละอยางนอย ๒๕ ไร 
สําหรับจัดเปนสนามกีฬาหรือสถานที่พักผอนหยอนใจ หรือใชเปนประจําในดานเศรษฐกิจ
สวนรวม นั้น 
  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นวา ในปจจุบันที่ดินสาธารณะประจําตําบล หมูบาน 
ที่ไดจัดหาไวตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๘๖ นั้น บางอําเภอยังไมไดดําเนินการออกหนังสือสําคัญที่หลวงไว
เปนหลักฐาน เมื่อมีปญหาการบุกรุกที่สาธารณะประจําตําบล หมูบาน และอําเภอจะดําเนินการตาม
กฎหมาย ผูบุกรุกก็จะตั้งขอตอสูเรื่องสิทธิครอบครองทําใหเกิดกรณีพิพาทระหวางรัฐกับราษฎร
อยู เปนประจํา และที่สาธารณะประจําตําบล หมูบานบางแปลง  ไดใหสวนราชการตางๆ 
ครอบครองใชประโยชนเปนจํานวนมาก ตําบล หมูบาน ที่เคยมีที่สาธารณะประจําตําบล หมูบาน
จึงไมมีที่สาธารณะไวสําหรับใหประชาชนใชรวมกัน รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย ไดจัดตั้งหมูบาน 
ตําบล เปนประจําทุกป แตจังหวัดและอําเภอมิไดพิจารณากําหนดใหมีที่สาธารณะประจําตําบล 
หมูบาน 
  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการที่เกี่ยวของกับที่สาธารณะประจําตําบล หมูบาน เปนไป
ดวยความเรียบรอย จึงใหทุกจังหวัดดําเนินการดังตอไปนี้ 
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  ๑. ใหทุกอําเภอและกิ่งอําเภอ สํารวจวามีที่สาธารณะประจําตําบล หมูบานแปลงใด
ที่ยังมิไดดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ก็ใหรีบดําเนินการออกหนังสือสําคัญที่
หลวงเสียใหถูกตองโดยใหอําเภอมอบหมายใหสํานักงานที่ดินอําเภอเปนเจาของเรื่องในการออก
หนังสือสําคัญที่หลวง 
  ๒. มอบหมายให ทุกอําเภอและกิ่งอําเภอสํารวจวามีหมูบานใด และตําบลใด ที่ยัง
ไมมีที่สาธารณะประจําตําบล หมูบาน หรือเคยมีแตไดใหสวนราชการอื่นครอบครองใหประโยชน
แลว ก็ใหตําบล หมูบานนั้นจัดหาที่สาธารณะประจําตําบล หมูบานขึ้นใหม ทั้งนี้ หลักเกณฑ 
วิธีการจัดหา ใหเปนไปตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๗๓/๒๔๘๖ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
๒๔๘๖ 
  ๓. ใหทุกอําเภอและกิ่งอําเภอสํารวจที่สาธารณะประจําตําบล หมูบาน แยกเปนราย
หมูบาน ตําบล ตามแบบที่สงมาพรอมนี้ แลวสงแบบสํารวจดังกลาวใหกระทรวงมหาดไทย จาํนวน 
๔ ชุด ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 

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 รายละเอียดพื้นที่ใชสอยท่ีจะสงวนประเภทตางๆ จํานวน ๑ ชุด 
  ดวยกระทรวงมหาดไทยไดรับแจงจากสํานักผังเมืองวา ปจจุบันนี้ชุมชนชนบทเริ่มมีการ
ขยายตัวมากขึ้นจากผลการพัฒนาเศรษฐกิจที่เจริญรุดหนาดวยดีมาเปนลําดับ สภาพการตั้งถิ่นฐานหรือ
ชุมชน ท้ังในระดับเมืองและชนบทมีความหนาแนนมากขึ้น เขตพื้นที่ชุมชนเริ่มแผวงกวางกวาขนาด
แรกเริ่ม กอใหเกิดความขาดแคลนพื้นที่ใชสอยสําหรับสาธารณะ กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และกิจการของรัฐดังปรากฏในหลายพื้นที่วา เกิดปญหาการจัดหาสถานที่ในการจัดสรางสวนสาธารณะ 
สนามกีฬา สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานีขนสง ที่บําบัดน้ําเสีย ที่ทิ้งขยะฯ ประกอบกับรัฐบาล
มีนโยบายสงเสริมและพัฒนาชนบทโดยมุงสรางความเจริญแกภูมิภาคและชนบทมากขึ้นเพื่อบรรเทา
ปญหาของเมืองใหญท่ีเกิดข้ึนนานับประการ 
  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการสนองนโยบายรัฐบาลและใหถูกหลัก
วิชาการผังเมือง จึงเห็นสมควรใหจังหวัดดําเนินการสงวนที่ใชสอยสําหรับสาธารณะ กิจการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และกิจการของรัฐในชุมชนที่เริ่มกอตัวขึ้น ตามรายละเอียดที่แนบ เพื่อรองรับประชากร
ในอนาคตอยางนอย ๕๐ ป โดยสํานักผังเมืองจะเปนผูใหคําแนะนําตามหลักวิชาการแกจังหวัดตอไป 
  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) ไมต่ํากวา ๔๐ ไร 
      ระดับจังหวัด (รอง) ไมต่ํากวา ๒๐ ไร 
      ระดับอําเภอ ไมต่ํากวา ๗๕ ไร 
      ระดับตําบล ไมต่ํากวา ๑๕ ไร 
      (ใหเปนไปตามหลักการ และแนวทางดําเนินงานจดัวางผัง 
      แมบทศูนยราชการสวนภูมภิาคของกระทรวงมหาดไทย 
      ตามคําสั่งกระทรวงฯ ที่ ๘๖/๒๕๓๓) 
๒.  สวนสาธารณะ    ระดับจังหวัดไมต่ํากวา ๑๐๐ ไร สวนปา ๑,๐๐๐ ไร 
      ระดับอําเภอ ๕๐ ไร 
      ระดับตําบล ๒๐ ไร 
๓.  สนามเด็กเลน    ๑.๒ ไร/๑,๐๐๐ คน 
๔.  สนามกฬีา    ระดับจังหวัด ไมต่ํากวา ๖๐ ไร ระดับอําเภอไมต่ํากวา ๑๕ ไร 
      ความกวางไมนอยกวา ๑๒๐ เมตร (เปนที่ราบ น้ําทวมไมถึง  
      ที่ดินอยูในแนวยาวตามแนวทิศเหนือ-ใต) 
๕.  โรงพยาบาล    โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐-๙๐ เตียง ไมต่ํากวา ๒๕ ไร 
      สถานีอนามัยตําบลไมต่ํากวา ๒ ไร 
๖.  สถานีขนสง    ช้ัน ๑ ไมต่ํากวา ๑๐ ไร 
      ช้ัน ๒ ไมต่ํากวา ๗ ไร 
      ช้ัน ๓ ไมต่ํากวา ๕ ไร 
๗.  ที่บําบัดน้ําเสีย    ๒ ไร/๑,๐๐๐ คน 
      หลักเกณฑ : ๑. ตั้งอยูต่ํากวาระดับปกติของชุมชน 
                         ๒. อยูใตทางน้ําทีใ่ชบริโภคของชุมชน 
๘.  ที่ทิ้งขยะแบบฝงกลบ  ๒.๕ ไร/๑,๐๐๐ คน 
      หลักเกณฑ : ๑. อยูใตทิศทางลมที่พัดผานชุมชน 
                        ๒. อยูหางจากชุมชนไมนอยกวา ๕ กม. 
                                                                          ๓. ระดับน้ําใตดนิลึกไมนอยกวา ๖ เมตร 
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๙.  ที่สาธารณะประโยชนอ่ืน  เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในอนาคต ๕๐ ปขางหนา 
      ๘๐ ไร/๑,๐๐๐ คน 
 
 ทั้งนี้ พื้นที่ที่สงวนบางประเภทควรมีการคาดประมาณวาประชากรในอนาคต (๕๐ ป) จะ
มีจํานวนเทาใด โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยท่ีประชาชนในชุมชนนัน้จะไดรับบริการอยางสะดวก 
อาทิเชน โรงเรียน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน 
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 (สําเนา) 
ที่ มท ๐๗๑๒/๒๗๐๓๕     กรมที่ดิน 
        ถนนพระพพิิธ กท.๑๐๒๐๐ 

       ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๒๙ 

เร่ือง หารือเกี่ยวกับการมอบหมายใหไปเปนพยานรวมตรวจสอบที่ดิน ระวังแนวเขตและ 
 รับรองเขตที่ดินสาธารณประโยชนแทนนายอําเภอ 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดแพร 

อางถึง หนังสือจังหวดัแพร ที่ พร ๐๐๒๐/๒๒๙๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๒๙ 

 ตามที่หารือเกี่ยวกับการมอบหมายของนายอําเภอใหไปเปนพยานรวมตรวจสอบที่ดิน
ระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดินสาธารณประโยชน วาการออกไปเปนพยานรวมตรวจสอบ
ระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดินสาธารณประโยชนเปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอตาม
พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  และตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๗๗๔๘/๒๔๙๗ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๔๙๗ เร่ือง ใหสอบผูปกครองทองที่
กอนออกโฉนดที่ดิน แตตามพระราชบัญญัติฯ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกลาวนี้ไมได
กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว ดังนั้น หากนายอําเภอไมไดไปดวยตนเองจะมอบอํานาจใหผูอ่ืน
ออกไปดําเนินการแทนนายอําเภอจะตองอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลง
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ขอ ๖๐ วรรคสอง กลาวคือ จะตองมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือให
หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอคนใดคนหนึ่งทําการแทน ฉะนั้นนายอําเภอจะมอบใหบุคคลอื่น 
เชน กํานัน 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 ที่ มท ๐๗๑๒/ว ๒๓๑๒๓ ลงวันที่ 
๒๖ กันยายน ๒๕๒๘ โดยอางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 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
คําสั่งมอบหมายกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภาตําบลได ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๓๒๖ ขอ ๕ และขอ ๑๑ (๖) เพราะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนสวนหนึ่งของสภาตําบลซึ่งตอง
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ทางราชการมอบหมาย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

       ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                    (ลงชื่อ)      ศิริ  เกวลินสฤษดิ์ 
                                                                                                  (นายศิริ  เกวลินสฤษดิ์) 
                                                                                                         อธิบดีกรมที่ดิน 
กองหนังสือสําคัญ 
โทร. ๒๒๓-๐๙๗๙ 
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 (สําเนา) 
ที่ มท ๐๔๐๙/ว ๑๐๔    กระทรวงมหาดไทย 
      ถนนอัษฏางค กท ๑๐๒๐๐ 

     ๒๖  มกราคม  ๒๕๒๗ 

เร่ือง การจัดทําแนวเขตและแผนที่สังเขปในที่ดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบาน 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

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

 ตามที่กรมการปกครองไดแจงใหจังหวัดสั่งใหอําเภอดําเนินการสํารวจที่ดินประจําตําบล
และหมูบานที่หาไวเพื่อเปนที่สาธารณะประจําตําบลและหมูบาน สําหรับจัดเปนสนามกีฬา หรือ
สถานที่พักผอนหยอนใจ ซ่ึงไดปรากฏวาบางทองที่ยังไมไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไว
เปนหลักฐานทําใหราษฎรบุกรุกที่ดินประเภทนี้ เมื่อจะดําเนินการตามกฎหมายก็จะตั้งขอตอสูเร่ือง
สิทธิครอบครองทําใหเกิดกรณีพิพาทระหวางรัฐกับราษฎรอยูเปนประจําดังรายละเอียดแจงแลว นั้น 
 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นวาในปจจุบันที่ดินสาธารณะดังกลาวขางตนสวนใหญ
ยังไมไดดําเนินการปกหลักแสดงแนวเขต และไมมีแผนปายที่มีขอความแสดงวา เปนที่ดิน
สาธารณะประจําตําบลและหมูบานไว ทําใหไมสามารถตรวจสอบหลักฐานแนวเขตที่ดินในการที่
จะไมใหราษฎรบุกรุกที่ดินที่หวงหามไวได และเปนการยากที่จะดําเนินการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงไดโดยถูกตอง จึงมีความจําเปนที่จะตองใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ใหอําเภอดําเนินการปกหลักแสดงแนวเขตใหชัดเจน พรอมทั้งจัดทําแผนปายโดยมี
ขอความในแผนปายวา “ที่สาธารณะประจําตําบล...” (ระบุช่ือ) หรือ “ที่สาธารณะประจําหมูบาน...” 
(ระบุช่ือ) แลวแตกรณี ขนาดของปายควรจะมีความกวางประมาณ ๖๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร 
สีพื้นของปายและตัวอักษรควรใชสีสุภาพ ขนาดตัวหนังสือโตพอสมควร ดูแลวสวยงาม 
 ๒. ใหอําเภอจัดทําแผนที่สังเขปที่ดินสาธารณะประจําตําบลหมูบานขึ้น โดยมีขนาด
ของแผนที่พอสมควร (ประมาณ ๑ หนากระดาษโรเนียว) จํานวน ๔ ชุด โดยเก็บไวที่ที่วาการอาํเภอ 
๑ ชุด ที่จังหวัด ๑ ชุด และสงใหกระทรวงมหาดไทย ๒ ชุด 
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 ๓. ให อํา เภอสํา เนาทะเบียนที่ดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบ าน  สงให
กระทรวงมหาดไทยจํานวน ๒ ชุด หากอําเภอใดยังไมไดจัดทําทะเบียนก็ใหรีบดําเนินการจัดทํา
ทะเบียนขึ้นโดยเร็ว และเมื่อจัดทําทะเบียนแลวนําสําเนาสงใหจังหวัดเก็บ จํานวน ๑ ชุด สงให
กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๒ ชุด 
 ๔. เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไมมีงบประมาณเพื่อการนี้แตเห็นวาเปนเรื่องที่ราษฎร
จะไดรับประโยชนเอง จึงขอใหอําเภอดําเนินการโดยขอความรวมมือจากราษฎรในลักษณะ
โครงการประชาอาสา 
 ๕. ใหจังหวัดถือเปนเรื่องสําคัญที่จะตองดําเนินการโดยจริงจัง และรีบดวนเพื่อที่
กระทรวงมหาดไทยจะไดเสนอเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของออกหนังสือสําคัญเกี่ยวกับที่ดิน
ประเภทนี้ใหถูกตองตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ ผลเปนประการใด รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
ทุกระยะดวย 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 (ลงชื่อ) พิศาล  มูลศาสตรสาทร 
 (นายพิศาล  มูลศาสตรสาทร) 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
กรมการปกครอง 
การปกครองทองที่ 
โทร. (๐๒) ๒๒๒๙๘๘๘ 
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ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๒๕๗   กระทรวงมหาดไทย 

     ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๒๕ 

เร่ือง ที่ดินสาธารณประโยชน 

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 ขอไดโปรดสั่งอําเภอดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การสํารวจรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนเพื่อออก น.ส. ๓ หรือ น.ส. ๓ ก. 
ใหนายอําเภอสั่งใหเจาหนาที่ที่จะออกไประวังแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชนไดคัดทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชนจากสํานักงานที่ดินอําเภอเพื่อนําไปเปนหลักฐานในการตรวจสอบดวย 
 ๒. เจาหนาที่ที่จะมอบหมายใหออกไประวังแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชนควรจะ
เปนปลัดอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ รวมกับกํานันหรือผูใหญบาน สารวัตร
กํานัน ผูใหญบานหรือแพทยประจําตําบล เวนแตไมสามารถจะมอบหมายใหปลัดอําเภอหรือ
หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอออกไปรวมดําเนินการได ควรจะมอบหมายใหกํานัน ผูใหญบาน 
และกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิของสภาตําบลอยางนอยหนึ่งคนออกไปรวมในการระวังแนวเขต
ที่ดินสาธารณประโยชนดวย 
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 ๓. กําชับใหสภาตําบลปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการมอบหมายให
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) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไป 
 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 

ชาญ  กาญจนาคพันธุ 
(นายชาญ  กาญจนาคพันธุ) 

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

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

       ๒๐  มิถุนายน ๒๕๒๒ 

เร่ือง การใชที่ดินสาธารณประจําตาํบลและหมูบานและที่สาธารณประโยชน 
เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทกุจังหวดั 
อางถึง ๑. หนังสือ ที่ ๑๘๕๐/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๙๙ 
 ๒. หนังสือ ที่ มท ๐๓๐๙/ว. ๙๕๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๐ 
 ๓. หนังสือ ที่ มท ๐๓๐๙/๒๑๓๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพนัธ ๒๕๒๑ 

  ตามที่ใหจังหวัดสํารวจจํานวนที่ดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบาน  และ
สาธารณประโยชนอ่ืนเพื่อนํามาปรับปรุงใชประโยชนในดานการสงเสริมอาชีพและความเปนอยู
ของประชาชน และประโยชนทางดานการรักษาความมั่นคงของชาติ นั้น 
  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลว ขอใหจังหวัดถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๑. ที่ดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบาน 
   ๑.๑ จังหวัดใดยังไมไดนําขึ้นทะเบียนเปนทรัพยสินสวนจังหวัดตามหนังสือส่ัง
การของกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๕๐/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๙๙ ก็ใหรีบดําเนินการนํา
ขึ้นทะเบียนทรัพยสินตาม ขอ ๒๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยทรัพยสินของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๑๘ แลวนําสงสําเนาทะเบียนอสังหาริมทรัพย ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ประเภทที่ดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบานไปกรมการปกครอง จํานวน 
๑ ชุด หากการมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใดๆ ใหรายงานกรมการปกครอง
ทราบดวย 
   ๑.๒ ที่ดินประเภทนี้อาจนํามาใชใหเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจแกสวนรวม 
เชน ใชเปนแปลงทดลองปลูกพืชชนิดตางๆ ใชเปนสถานที่กลางสําหรับเกษตรกรนําสินคาไป
จําหนายใชเปนทุงปลูกหญาเลี้ยงสัตวหรือใชเปนที่พักผอนหยอนใจ หรือใชบางสวนเปนแหลง
สาธารณะขนาดใหญประจําตําบล หมูบาน เปนตน 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ข 117 

   ๑.๓ หากจําเปนตองใหหนวยงานใดใชเปนสถานที่ปลูกสรางสํานักงานใหถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๙/๒๑๓๔ วงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๒๑ โดย
ขออนุมัติตอกระทรวงมหาดไทย 
  ๒. ที่ดินสาธารณประโยชนอ่ืน หากตามสภาพประชาชนเลิกใชหรือหมดความ
จําเปนก็อาจนํามาใชประโยชนไดทํานองเดียวกับที่สาธารณประจําตําบลและหมูบานโดยขออนุมัติ
จากกระทรวงมหาดไทยกอนดําเนินการ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป 

 ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

  (ลงชื่อ)  เดชชาติ  วงศโกมลเชษฐ 
  (นายเดชชาติ  วงศโกมลเชษฐ) 
 รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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(สําเนา) 
ที่ ๕๔๘๗/๒๕๐๓      กรมที่ดิน 

       ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๐๓ 

เร่ือง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดนิอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชน 
 รวมกัน 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทกุจังหวดั 

อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ๖๒๔๐/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๐๓ 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดชี้แจงซอมความเขาใจการปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน มาเพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติ นั้น 
 โดยที่ปรากฏวา การดําเนินการสอบสวนกรณีเกี่ยวกับที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน เชน กรณีที่มีราษฎรเขาครอบครองอางสิทธิใน
ที่ดินดังกลาว การถอนสภาพที่ดิน โดยมากบางจังหวัดสอบสวนไมละเอียดชัดเจน จําเปนตอง
ขอใหสอบสวนเพิ่มเติมอยูเสมอเปนการยุงยากและลาชา กรมที่ดินจึงใครขอซอมความเขาใจ ดังนี้ 
 ๑. การสอบสวนพิจารณากรณีที่มีราษฎรบุกรุกที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน ขอใหสอบสวนถึงประวัติความเปนมาของสภาพของ
ที่ดินอาณาเขตและเนื้อที่ของที่ดินแปลงนั้นๆ โดยชัดเจนและถามีผูอางสิทธิในที่ดิน ขอให
สอบสวนวาผูนั้นไดที่ดินมาอยางใด ครอบครองทําประโยชนอยางใด เมื่อใด ชอบดวยกฎหมาย
หรือไมนอกจากนี้ขอใหสอบสวนดังนี้ดวย 
  (๑) ที่ดินที่ทางราชการสงวนหวงหามไวนั้น ไดสงวนหวงหามไวเมื่อใด ตั้งแต
เมื่อใด ผูใดประกาศสงวนหวงหาม อาศัยบทกฎหมายใด มีหลักฐานอยางใดบาง ประชาชนไดใช
ประโยชนอยางใดรวมกันมาตั้งแตเมื่อใดในปจจุบันยังใชประโยชนอยู หรือเลิกใชแลว แตเมื่อใด 
เพราะเหตุใด 
  (๒) ทางน้ํา หนอง บึง นั้น ประชาชนไดใชประโยชนอยางใดรวมกันมามีสภาพ
ตื้นเขินหรือไมเพียงใด การตื้นเขินไดเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะอยางใด กลาวคือมีบุคคลถมหรือ
เปนไปโดยธรรมชาติหรืออยางใด 
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  (๓) ถนน ทางเดินนั้น เกิดขึ้นไดอยางใด กลาวคือ เจาของที่ดินอุทิศใหโดยตรง
หรือโดยปริยายหรืออยางใด ทางเสนนี้เร่ิมจากที่ใดถึงที่ใด ใชกันอยางไร เปนทางซึ่งสาธารณชนใช 
หรือใชเฉพาะเจาของที่ดินในละแวกนั้น 
  (๔) ที่ชายตลิ่ง ชายเลน หาดทรายนั้น น้ําทวมถึงปกติเพียงใด ทวมถึงทุกปหรือ
อยางใดเปนระยะเวลานานเทาใด อยูในเขตคันตล่ิงหรือไม ประชาชนไดใชเปนทางจราจรอยางใด
หรือไม 
  (๕) จัดทําแผนที่มีมาตราสวนแสดงเขตที่ดินสาธารณะ ที่ดินขางเคียงและตอนที่มี
ผูบุกรุกประกอบการพิจารณาดวย 
 ๒. การดําเนินการถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง
ใชประโยชนรวมกันตามมาตรา ๘ วรรค ๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงบัญญัติวาหากภายหลัง
ปรากฏวา ราษฎรมิไดใชประโยชนตอไปแลวก็ดี หรือรัฐหาที่ดินอื่นใหราษฎรใชประโยชนรวมกัน
แทนก็ดี จึงจะถอนสภาพไดประกอบดวย กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะสงวนที่ดิน
สาธารณประโยชนไวเพื่อประชาชนใชประโยชนรวมกันเพื่ออนุชนรุนหลังและเพื่อการขยาย
บานเมืองในอนาคต ดังนั้น เมื่อดําเนินการขอถอนสภาพที่ดินดังกลาว จึงตองพิจารณาตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติไวและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยดังกลาวแลวการสอบสวน
เร่ืองนี้ จะตองสอบสวนถึงประวัติความเปนมาสภาพและอาณาเขตของที่ดินนั้นโดยละเอียดและ
ขอใหสอบสวนพิจารณาดังนี้ดวย 
  (๑) ถาราษฎรมิไดใชประโยชนตอไปแลว ขอใหสอบสวนใหปรากฏหลักฐาน
ชัดเจนวาเดิมราษฎรใชประโยชนรวมกันอยางใด ตอมาไดเลิกใชประโยชนรวมกันตั้งแตเมื่อใด 
เพราะเหตุใด 
  (๒) ถาปรากฏวา ราษฎรยังใชประโยชนรวมกันอยู ขอใหจังหวัดและอําเภอ
พิจารณาจัดที่ดินอื่นใหราษฎรใชประโยชนรวมกันแทนเสียกอน และชี้แจงวาที่ดินที่จะจัดให
ราษฎรใชประโยชนรวมกันแทนนั้นมีสภาพอยางใด อาณาเขตกวางเปนเนื้อที่เทาใด อยูหางไกล
จากที่สาธารณประโยชนแปลงเดิมเพียงใด ประชาชนจะขัดของไดรับความไมสะดวกหรือเปนการ
เดือดรอนอยางใดหรือไม เพราะเหตุใด 
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  (๓) ส่ังใหอําเภอทองที่ประชุมสภาตําบล และราษฎรที่เคยใชประโยชนรวมกัน
เพื่อฟงความเห็นวา ถาถอนสภาพที่ดินดังกลาว จะขัดของและไดรับความเดือดรอนไมสะดวกอยางใด
หรือไม เพราะเหตุใด 
  (๔) พิจารณาตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยซึ่งไดช้ีแจงทางปฏิบัติมายังจังหวัด
ทุกจังหวัดโดยหนังสือที่ ๑๙๕๑๙/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๙๘ วาสมควรสงวนที่ดิน
ดังกลาวไวตามสภาพเดิมหรือสมควรถอนสภาพ ดวยเหตุผลอยางใด 
  (๕) สําเนาหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น เชน ประกาศสงวนหวงหามทะเบียน
ที่ดินสงวนหวงหาม (ถามี) สงไปประกอบการพิจารณาดวย 
  (๖) จัดทําแผนที่แนบทายพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพตามหลักวิชาแผนที่แสดง
เขตที่ดินขางเคียงและที่ดินที่จะถอนสภาพทั้งแปลงหรือบางสวน โดยใชมาตราสวนใหพอเหมาะ
แกการใชแทรกในราชกิจจานุเบกษา 

 ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งเจาหนาที่ถือเปนทางปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
 
 ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
  
 (ลงชื่อ) ศ.  ไทยวัฒน 
 (นายศักดิ์  ไทยวัฒน) 
 อธิบดีกรมที่ดนิ 


