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สํ า หรั บ มาตรฐานการดู แ ลรั ก ษาที่ ส าธารณประโยชน กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
การเพิ่มขึ้นของประชาชนและการขยายตัวของชุมชน ที่เปนไปอยางตอเนื่อง เปนผลใหมี
การขยายเขตการทําประโยชนในพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมตางๆ เพิ่มมากขึ้นดวย จึงเปนสาเหตุใหมี
การบุกรุกพื้นที่วางเปลาที่ไมมีผูใชประโยชน และขาดการดูแลรักษาและคุมครองที่ดิน ซึ่งเปน
ที่สาธารณประโยชน หรือที่รกร างวางเปลา ที่ดิน ลักษณะดั งกลาว อยูในเขตพื้น ที่ขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกฎหมายเฉพาะขององคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลไดกําหนด
อํานาจหนาที่ การคุมครองดูแลและรักษาที่สาธารณประโยชนไว ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ได
กําหนดใหมีการถายโอนภารกิจในการดูแลรักษา และคุมครองที่สาธารณประโยชน ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสวนราชการเดิมประกอบดวย กรมการปกครองถายโอนภารกิจ การดูแล
รักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชนประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกัน และกรม
ที่ดิน ถายโอนภารกิจ การดูแลรักษา และคุมครองปองกัน (ที่ดินรกรางวางเปลา)โดยในภารกิจที่
ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขณะนี้เปนอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ ในการชวยกันดูแล
และคุ ม ครองป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด ความเสี ย หาย รวมถึ ง การฟ อ งหรื อ ถู ก ฟ อ งคดี ในกรณี ที่ มี ก าร
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับที่ดินดังกลาวดวย
ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีแนวทางในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
ข า งต น จึ ง ได จั ด ทํ า มาตรฐานฉบั บ นี้ ขึ้ น โดยมี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน การดูแลรักษา ซึ่งครอบคุลมถึงการตรวจสอบ การรวม
พิ จ ารณาแนวเขตการขอขึ้ น ทะเบี ย นที่ ส าธารณประโยชน การเฝ า ระวั ง การบุ ก รุ ก และการ
ดํา เนินการกรณี มี การบุ ก รุก ที่สาธารณประโยชน โดยองคกรปกครองสว นท องถิ่น มีภารกิ จ ที่
เกี่ยวกับการกับการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชนที่เปนอํานาจ หนาที่ตามกฎหมาย ดังนี้
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y พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกรบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดังตอไปนี้
(8) การคุ ม ครองดู แ ลและรั ก ษาทรั พ ย สิ น ที่ เ ป น สาธารณสมบั ติ ข อง
แผนดิน
y พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เทศบาลตําบล
มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง
การกําจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล
(9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
เทศบาลเมือง
มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50
มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้
(10) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ
เทศบาลนคร
มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53
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y พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริ หารสวนจัง หวัด มีอํานาจ และ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
(5) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหความรู ความเขาใจ ดานระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการชวยดูแลรักษาและ
คุมครองปองกันที่ดิน ซึ่งเปนที่สาธารณประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) เพื่อใหองคกรปกครองสว นทองถิ่น มีแ นวทางในการดูแลรัก ษา และคุมครอง
ที่สาธารณะประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด
3) เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน
และแนวทางการขอใชที่สาธารณประโยชน

3. ขอบเขตของมาตรฐาน
1. เปนการจัดทํามาตรฐานเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนตามที่กฎหมายและ
ระเบียบกําหนด
2. เปนมาตรฐานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อการ
คุมครองที่สาธารณประโยชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมการยืนยันแนวเขต การขึ้นทะเบียน
การเฝา ระวังการดํา เนินคดี การขอใชที่สาธารณประโยชน การดูแ ลรั กษาและการรายงานตอ
นายอําเภอหรือ ผูวาราชการจังหวัดตามแตกรณี
บทที่ 1 บทนํา
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4. นิยามศัพท
“ที่สาธารณประโยชน” หรือ “ที่ดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน” หมายถึง ที่ดิน
ที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไมวาเปนโดยสภาพที่ดินหรือทางราชการไดสงวนไวก็ตาม เชน
ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว และที่สาธารณะประจําตําบล หรือหมูบาน
“ที่ดินของรัฐ” หมายถึง ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 1304
(มาตรา 1304 สาธารณสมบัติของแผนดินนั้น รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดิน ซึ่งใช
เพื่อสาธารณประโยชน หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน
(1) ที่ดินรกรางว างเปลา และที่ดิ นซึ่งมีผูเวนคื น หรื อทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของ
แผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน
(2) ทรั พ ย สิ น สํ า หรั บ พลเมื อ งใช ร ว มกั น เป น ต น ว า ที่ ช ายตลิ่ ง ทางน้ํ า ทางหลวง
ทะเลสาบ)
“ที่รกรางวางเปลา” หมายถึง ที่ดินที่ไมมีผูใดเปนเจาของ และเปนที่ดินของรัฐตามนัย
มาตรา 2 แหงประมวลกฎหมายที่ดินที่ไดบัญญัติไววา “ที่ดินที่มิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดใหถือวาเปนของรัฐ”
“ทบวงการเมือง” หมายถึง หนวยราชการที่มีฐานะเปน นิติบุคคลของราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
“พนั ก งานเจ า หน า ที่ ” หมายความว า เจ า พนั ก งานซึ่ ง เป น ผู ป ฏิ บั ติ ก ารตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และพนักงานอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน
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บทที่ 2
การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
1. หนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชนตามที่กฎหมาย
และระเบียบกําหนด
ในการดู แ ลรั ก ษาและคุ ม ครองป อ งกั น ที่ ส าธารณประโยชน มี ห น ว ยงานที่ มี ห น า ที่
รับผิดชอบ ประกอบดวย กรมการปกครอง และกรมที่ดิน ซึ่งไดออกระเบียบ และหนังสือเวียนใน
การวางมาตรการที่จะสงวนควบคุมดูแลรักษา และคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน อันเปน
ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน โดยมีหนวยงานและผูเกี่ยวของที่มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. กรมการปกครอง
ควบคุม กํากับดูแลใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน
รวมทั้ งที่ ส าธารณประโยชนป ระจํา ตํ า บล และหมู บา น ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ กฎหมายและ
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยเครงครัด และพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน
ดังกลาวทั้งหมด
อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนของ กรมการปกครอง โดยสังเขป
• ควบคุม และกํากับใหการดําเนินการดานการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่
สาธารณประโยชน เปนไปตามระเบียบ กฎหมายและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดย
เครงครัด
• พิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน

2. กรมที่ดิน
(1) ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําเปลี่ยนแปลงและรักษาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน
การดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน พ.ศ. 2544
(2) ทําการรังวัดและออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) ตามมาตรา 8 ตรี
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
บทที่ 2 การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
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(3) ดํ า เนิ น การในเรื่ อ งการขอใช ขอถอนสภาพ ขอขึ้ น ทะเบี ย น การจั ด หา
ผลประโยชนการขอสัมปทาน และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิ
ครอบครองเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน
อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนของ กรมที่ดิน โดยสังเขป
• ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําเปลี่ยนแปลงและรักษาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน พิจารณาเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน
• ทําการรังวัดและออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
• ดําเนินการในเรื่องการขอใช ขอถอนสภาพ ขอขึ้นทะเบียน การจัดหาผลประโยชนการขอ
สัมปทาน และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพื่อให
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน

3. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
1) ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชนตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544
6
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2) รองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีกับผูบุกรุกที่สาธารณประโยชนตามหนังสือ
กรมการปกครองที่ มท 0311.1 / ว 1283 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2540 เรื่อง การดําเนินคดีกับผูบุกรุก
ทางสาธารณประโยชน
3) ใหความรวมมือ และชวยเหลือนายอําเภอเกี่ยวกับเรื่องการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง และชวยเหลือการทํางานของเจาหนาที่กรมที่ดินรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
และหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
(23) การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยสังเขป
• ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน
• ถือเปนนิติบุคคลมีอํานาจฟองดําเนินคดีผูบุกรุกที่สาธารณประโยชน
• ใหความรวมมือและชวยเหลือนายอําเภอในการออกหนังสือสําคัญที่หลวง
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4. เทศบาล
ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน ไดมีการวางระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การมอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2543 กําหนดให นายกเทศมนตรี ใหความ
รวมมือชวยเหลือในการสอบสวนประวัติ นําชี้อาณาเขตที่สงสัย และปฏิบัติการอื่นๆ เทาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถจะทําได ในกรณีทําการสํารวจการดําเนินการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง โดยใหประสานงานกับเจาหนาที่ ดังนี้
1) ชี้แจงและประกาศใหราษฎรในทองที่ทราบ
2) ให ค วามอนุ เ คราะห แ ละให ค วามสะดวกแก เ จ า หน า ที่ ใ นเรื่ อ งที่ พั ก ความ
ปลอดภัย การติดตอนัดหมายกับเจาของที่ดินขางเคียง
3) ชวยแกไขปญหาอุปสรรค และขอขัดของตางๆ
4) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่เห็นควร
อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนของเทศบาล ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496 โดยสังเขป
• ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน
• ดูแลรักษาสภาพ และความสะอาดเรียบรอยบริเวณที่สาธารณประโยชน
• ถือเปนนิติบุคคลมีอํานาจฟองดําเนินคดีผูบุกรุกที่สาธารณประโยชน

5. องคการบริหารสวนจังหวัด
สําหรับในการคุมครองรักษาที่สาธารณประโยชน กฎหมายเฉพาะไดกําหนดไววา
ใหดําเนินการคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. นายอําเภอ
(1) ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณประโยชน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
พ.ศ. 2544
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(2) จัดทําเปลี่ยนแปลง และรักษาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน พ.ศ. 2544
(3) ดํา เนิ น การกรณีมี การร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บที่ สาธารณประโยชน การบุ ก รุก ที่
สาธารณประโยชนและดําเนินการกรณีตองวินิจฉัยวาที่ดินเปนที่สาธารณประโยชนหรือไม ตั้งอยู
ณ ที่ใด มีขอบเขตแคไหน ในการดําเนินการดังกลาวถาจะตองสอบสวนขอเท็จจริงแลวใหเสนอ
ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน พ.ศ. 2539
(4) ระวั ง ชี้ แ นวเขต และรั บ รองแนวเขตที่ ส าธารณประโยชน โดยให ส อบ
ผูปกครองทองที่กอนออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
(5) เปน ผูยื่นคําขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) ในที่ดิน อันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
(6) ทําการสํ า รวจที่ สาธารณประโยชน ใ นเขตท อ งที่ข องตนเพื่ อ ประสานงาน
จัง หวั ด และกรมที่ดิ น ดํ า เนิ น การออกหนั ง สื อ สํา คัญ สํ าหรับ ที่ ห ลวง อํ า นวยความสะดวกและ
ควบคุ ม การรั ง วั ด ออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวงของเจ า หน า ที่ ก รมที่ ดิ น รวมทั้ ง ทํ า การ
สอบสวนขอเท็จจริง กรณีที่รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไดเนื้อที่นอยกวาหลักฐานเดิม
(7) รองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีกับผูบุกรุกที่สาธารณประโยชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน พ.ศ. 2544 ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515) วาดวยวิธี
ปฏิบัติใ นการแจง และออกคํ าสั่ง แก ผูฝาฝน มาตรา 9 แห งประมวลกฎหมายที่ ดิ น อยู ก อ นวัน ที่
ประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ 96 ลงวั น ที่ 29 กุ ม ภาพั น ธ พุ ท ธศั ก ราช 2515 ใชบั ง คั บ และ
ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 8,9,และ 108 และตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท 0311.1/ ว
1283 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2540 เรื่องการดําเนินคดีกับผูบุกรุกทางสาธารณประโยชน
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อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนของนายอําเภอโดยสังเขป
• ดูแลรักษาและคุมครองที่สาธารณประโยชน
• จัดทําเปลี่ยนแปลง และรักษาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน
• ดําเนินการกรณีรองเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน
- ดําเนินการเมื่อมีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน
- วินิจฉัยวาที่ดินเปนที่สาธารณประโยชนหรือไม ตั้งอยู ณ ที่ใด
- รองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีผูบุกรุกที่สาธารณประโยชน
• ระวังชี้แนวเขต และรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชน
• ยื่นขอหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
• สํารวจที่สาธารณประโยชนในทองที่

7. กํานัน ผูใหญบาน มีหนาที่ดังนี้
1) กํานันมีหนาที่ตรวจจัดการรักษาที่สาธารณะ ตาม มาตรา 40 แหง พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457
2) ผูใหญบาน มีหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยหรือความเดือดรอนของ
ราษฎร ตลอดจนปฏิบัติ ตามคําสั่งของกํานัน หรือคําสั่งของทางราชการ ตาม พระราชบั ญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 27 ขอ 1 ดังนี้
“มาตรา 27 ผูใหญบานเปนหัวหนาของราษฎรในหมูบานของตน ตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้ มีหนาที่และอํานาจในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยของราษฎร
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ที่ จ ะรัก ษาความสงบและความสุ ขสํ า ราญ ช ว ยป อ งกั น ความทุก ข ภั ย ของ
ลูกบานตามสมควรและที่สามารถจะทําได การที่กลาวนี้ ถาสมควรจะตอง
ปรึก ษาหารื อ และชว ยกัน กับ เพื่อ นผูใ หญบา นก็ดี กับกํ า นัน นายตํ า บลก็ ดี
ก็ เ ป น หน า ที่ ข องผู ใ หญ บ า นที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ใ ห ส มควรแก ก ารที่ จ ะรั ก ษา
ประโยชนและความสุขของลูกบาน ซึ่งไดมอบไวเปนธุระในพระราชบัญญัตินี้”
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อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนของ กํานัน ผูใหญบาน โดยสังเขป
• ตรวจจัดการรักษาที่สาธารณประโยชน
• ชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เชน
- สอบสวนประวัติที่ดิน
- ชี้อาณาเขตที่สงสัย
- ชี้แจงและประกาศแนวเขตใหประชาชนไดรับทราบ
• ดําเนินการตามแตนายอําเภอจะมอบหมาย

8. นายกเทศมนตรี
สําหรับเทศบาล ซึ่งมีนายกเทศมนตรีเปนผูรับผิดชอบดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 48 เตวีสติ ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับอํานาจหนาที่
ของกํานันและผูใหญบาน บรรดาที่บัญญัติไวในกฎหมาย วาดวยลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457
ดวย
9. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมีหนาที่สนับสนุนราชการสวนทองถิ่นอื่นในการ
พั ฒ นาท อ งถิ่ น ซึ่ ง กฎหมายเฉพาะกํ า หนดให ดํ า เนิ น การคุ ม ครอง ดู แ ลและบํ า รุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนสําหรับสงวนไวเพื่อใชประโยชนรวมกัน ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน ไมวาเปนโดยสภาพที่ดิน
หรือทางราชการสงวนไวตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 12/2543 ลงวันที่ 18 มกราคม 2543
มอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันที่ดินอัน
เปนสาธารณสมบัติ ทั้งนี้รวมถึงการฟองรองและการถูกฟองรองคดี
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แนวทางการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนขั้นพื้นฐาน

การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนขั้นพัฒนา

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

พัฒนา และปรับเปลี่ยนสภาพของที่
สาธารณประโยชน เชน แปลงทดลองปลูกพืช,
การจัดตลาดกลางชุมชน, การสรางอาคาร
สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
การนี้จะตองขออนุมัติ/อนุญาตใช จากผูวาราชการ
จังหวัด หรือหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ
ตามกฎหมาย

กรณีแจงขออนุมัต/ิ อนุญาต จากนายอําเภอ

•
•
•
•
•
•
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การขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน
การทําแนวรั้วปกแนวเขต และแผนปาย
การตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน
การปลูกพืชคลุมดิน
การรักษาความสะอาด และดูแลไมใหเสื่อมโทรม
อื่นๆ ถามี
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ตองขออนุมัติ/อนุญาต จากผูวาราชการจังหวัด
และ/หรือ หนวยงานอื่น ตามกฎหมาย
•
•
•
•
•
•

การปรับเปลี่ยนใหเปนทุงเลี้ยงสัตว
การปรับเปลี่ยนเปนแปลงทดลองปลูกพืช
การปรับเปลี่ยนใหเปนตลาดกลางของชุมชน
การปรับเปลี่ยนใหเปนที่พักผอนหยอนใจ
การปรับเปลี่ยนใหเปนแหลงน้ําสาธารณะ
การขอใหใชเปนพื้นที่สําหรับอาคารสํานักงาน
ของทบวงการเมือง
• อื่นๆ ถามี

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สําหรับการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนสําหรับองคปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะเปน
การดูแล ปรับปรุงและรักษาสภาพของที่สาธารณประโยชนใหสวยงาม และใหประชาชนสามารถ
เขาไปใชประโยชนรวมกันได ซึ่งจะเปนกิจกรรมที่ทําอยูเปนประจํา แตตองขออนุมัติ/อนุญาต
จากผูวาราชการจังหวัด เพื่อมอบหมายใหดําเนินการได
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนสภาพพื้นที่และ
แหลงน้ําในที่สาธารณประโยชน ใหอยูในสภาพที่สามารถใชประโยชนรวมกันได ไมเปนที่รกราง
วางเปลา กลายเปนที่ทิ้งขยะมูลฝอย หรือถูกรุกล้ําจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
การดําเนินการในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
จะตองขออนุมัติ/อนุญาต จากนายอําเภอเพื่อมอบหมายใหดําเนินการได

1) การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน อาจทําไดในหลายลักษณะไดแกจัดเปนการขุดคู
ทําทางเทารอบที่สาธารณประโยชน การปลูกตนไม ทําแนวรั้วปกแนวเขต ปลูกพืชคลุมดิน เปนตน
แนวทางการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนขั้นพื้นฐาน
1
2
3
4

5

การดูแลรักษาขั้นพื้นฐาน
การขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน

แนวทางการดําเนินการ
ไดกลาวแลวในเรื่องการขึ้นทะเบียนที่
สาธารณประโยชน
การทําแนวรั้วปกแนวเขต และแผนปาย
ใหจัดทําแนวรั้ว และปายบอกเขตที่
สาธารณประโยชน
การตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน
มอบหมายเจาหนาที่ใหรับผิดชอบการตรวจสอบ
สภาพที่สาธารณประโยชน
การปลูกพืชคลุมดิน
จัดสรรงบประมาณในการจัดหาพืชคลุมดินและ
มอบหมายเจาหนาที่จัดการปลูกพืชคลุมดิน
ปองกันดินถลม และน้ําทวม
การรักษาความสะอาด และดูแลไมใหเสื่อมโทรม จัดสรรงบประมาณในการดูแลความสะอาด
โดยเฉพาะบริเวณที่เปนแหลงน้ําสาธารณะ

บทที่ 2 การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
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2) การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนขนั้ พัฒนา
สําหรับขั้นพัฒนาจะเปนการปรับเปลี่ยนสภาพของที่สาธารณประโยชน อาจจะใช
แนวทางจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309/ว 794 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2522 เรื่องการใช
ที่ดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบานและที่สาธารณประโยชน ดังนี้
ที่ดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบาน
- ที่ดินประเภทที่อาจนําไปใชใหเปนประโยชนดานเศรษฐกิจแกสวนรวม เชน
ใชเปนแปลงทดลองปลูกพืชชนิดตางๆ ใหเปนสถานที่กลางสําหรับเกษตรกรนําสินคาไปจําหนาย
ใช เ ป น ทุ ง ปลู ก หญ า เลี้ ย งสั ต ว ห รื อ ใช เ ป น ที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ หรื อ ใช บ างส ว นเป น แหล ง น้ํ า
สาธารณะขนาดใหญประจําตําบลหมูบาน เปนตน
- หากจําเปนตองใหหนวยงานใชเปนสถานที่ปลูกสรางสํานักงานใหถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309/ 134 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2521 โดยขออนุมัติตอ
กระทรวงมหาดไทย
การดูแ ลขั้น พั ฒนานั้ น จะตองขออนุมั ติ/ อนุ ญาต จากผู วา ราชการจัง หวั ด หรื อ
หนวยงานอื่นๆ ตามกฎหมาย เชน กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดินเปนตน และจะตองมีการจัดทํา
เปนโครงการและจัดเตรียมงบประมาณใหเรียบรอย ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สําหรับพลเมืองใชรวมกัน จากการ
ใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง พ.ศ.2543
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แนวทางการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนขั้นพัฒนา

1

การดูแลรักษาขั้นพัฒนา
การปรับเปลี่ยนใหเปนทุงเลี้ยงสัตว

แนวทางการดําเนินการ
ทําแนวรั้วและปกแนวเขตเปนที่เลี้ยงสัตว

2

การปรับเปลี่ยนเปนแปลงทดลองปลูกพืช

จัดสรรงบประมาณ สรางเปนแปลงทดลองปลูก
พืช เพื่อเปนแนวทางสําหรับประชาชน

3

การปรับเปลี่ยนใหเปนตลาดกลางของชุมชน

ปรับเปลี่ยนที่สาธารณประโยชน เปนลานกวาง
และจัดบริเวณใหประชาชนไดแลกเปลี่ยนซื้อขาย
สินคากันในชุมชน หรือจากภายนอก

4

การปรับเปลี่ยนเปนที่พักผอนหยอนใจ

ขอใชที่สาธารณประโยชนสรางเปน
สวนสาธารณะ

5

การปรับเปลี่ยนใหเปนแหลงน้ําสาธารณะ
ขนาดใหญประจําพื้นที่

จัดสรรงบประมาณเพื่อขุดดินสรางเปนแหลงน้ํา
สาธารณะ

6

การขอใชเปนพื้นที่สําหรับอาคารสํานักงาน
ของทบวงการเมือง

ขอใชที่สาธารณประโยชนเพื่อสรางอาคาร
สํานักงาน
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ตัวอยาง การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนขั้นพัฒนา ในการดูแลรักษาความสะอาดสวนสาธารณะ

ตัวอยาง การดูแลรักษาสวนสาธารณะในพื้นที่

ตัวอยาง การดูแลรักษาสวนสาธารณะในพื้นที่
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3. การรายงานสภาพพื้นที่ตอนายอําเภอ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น มอบหมายเจาหนาที่ใหจัดทํา “รายงานสภาพ
ที่สาธารณประโยชน” อาจจะใชแบบฟอรมเดียวกับที่ใชในการตรวจสภาพที่สาธารณประโยชน
โดยรวบรวมรายงานการตรวจสภาพที่สาธารณประโยชนเปนชวงๆ ซึ่งระยะเวลาในการตรวจสอบ
สภาพขึ้นกับความสะดวกของการทํางานในแตละพื้นที่ เชน ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ของที่สาธารณประโยชนในพื้นที่
จากนั้นรวบรวมเปนขอมูล โดยใหจัดทําสําเนาสงใหนายอําเภอ จํานวน 1 ชุด และเก็บ
ตนฉบับไวที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 ชุด เพื่อใหทราบสภาพของที่สาธารณประโยชน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ตัวอยาง แนวทางการจัดทําแบบฟอรมตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชน
(ตัวอยาง)
บันทึกการตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชน
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ..................
ขาพเจา.......................................................................................ตําแหนง....................................................................
ไดทําการตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชนของ.........(องคกรปกครองสวนทองถิ่น)...........ตามทะเบียนเลขที.่ ....................
ปรากฏวาสภาพลักษณะของทสาธารณประโยชน........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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) ความเห็นประกอบอื่นๆ...........................................................................................................................................
4) ภาพถายประกอบการตรวจสอบ (ถามี)
ลงชื่อ..............................................................ผูตรวจสอบ
(...............................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(...............................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(...............................................................)
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เกณฑการประเมิน
มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
ลําดับ
1
2
3

4
5
6
7

รายละเอียด
ขั้น ขั้น
เกณฑมาตรฐานตัวชี้วัด
พื้นฐาน พัฒนา
มีการสํารวจที่สาธารณประโยชนในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี
√
คําสั่งตั้งคณะทํางานสํารวจที่สาธารณประโยชนไวอยางชัดเจน
มีการตรวจสอบที่สาธารณประโยชน หรือที่รกรางวางเปลา เชน องคกรปกครอง
√
สวนทองถิ่นมีหนังสือสอบถามกํานัน/ผูใหญบานในพื้นที่
การดําเนินการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน เชน ที่ชายตลิ่ง สวนสาธารณะ
ที่เลี้ยงสัตวที่สาธารณะประจําตําบล/หมูบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
√
การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544
การตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชนโดยมีการมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบ
√
ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
√
การจัดทําปายบอกเขต ติดตั้ง ณ ที่สาธารณประโยชน
การดูแลรักษาความสะอาดและดูแลที่สาธารณประโยชนไมใหเสื่อมโทรม เชน
√
การปลูกหญาแฝก หรือพืชอื่นๆ
√
มีการพัฒนาที่สาธารณประโยชนเปนสนามกีฬาประจําตําบล/หมูบาน

8 การปรับเปลี่ยนที่สาธารณประโยชนเปนสวนสาธารณะประจําชุมชน หมูบานและตําบล
9 การปรับเปลี่ยนเปนแปลงปลูกพืช หรือทุงเลี้ยงสัตว
10 การปรับเปลี่ยนที่สาธารณประโยชนใหเปนตลาดกลางของชุมชน ตามระเบียบ หรือ
หนังสือที่ มท 0309/ว 794 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2522 เรื่อง การใชที่ดินสาธารณประจําตําบล
และหมูบาน และที่สาธารณประโยชน
11 มีการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความรูความเขาใจ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
12 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงมาตรการคุมครองดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน พรอมทั้งขอความรวมมือในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
13 มีการประสานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการดูแลคุมครองที่สาธารณประโยชน
14 กรณีพบผูบุกรุกที่สาธารณประโยชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการ
กับผูบุกรุก ตามระเบียบและหลักเกณฑกําหนด
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√
√

√
√
√
√
√

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3
การคุมครองที่สาธารณประโยชน
การขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อปองกัน
ไม ใ ห เ กิ ด การบุ ก รุ ก หรื อ เข า ดํ า เนิ น การในที่ ส าธารณะโดยมี แ นวทางการดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให
ปฏิบัติงานไดเปนมาตรฐานเดียวกันทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะมีขั้นตอนดังนี้
ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอน

เอกสารที่เกี่ยวของ

กรมที่ดิน หรือ ที่ดินอําเภอ

การตรวจสอบ
ที่สาธารณประโยชน
ในพื้นที่รับผิดชอบ

- หนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง
- เอกสารสิทธิ์ที่ดิน

กรมที่ดิน หรือ ที่ดินอําเภอ

การพิจารณาแนวเขต
ที่สาธารณประโยชน

- แผนที่
- หนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง

กรมที่ดิน หรือ ที่ดินอําเภอ

การขึ้นทะเบียน
ที่สาธารณประโยชน

ทะเบียน
ที่สาธารณประโยชน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน

คูมือการดูแลรักษา
ที่สาธารณประโยชน
ในพื้นที่

บทที่ 3 การคุมครองที่สาธารณประโยชน
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1. การตรวจสอบที่สาธารณประโยชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ในพื้นที่ซึ่งจําเปนตองตรวจสอบที่สาธารณประโยชน ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากเอกสารหรือ
บันทึกที่ขาดความชัดเจน, ไมมีหนังสือสําคัญที่หลวงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดแก
องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล
ดังนั้นในการตรวจสอบที่สาธารณประโยชนจะมี 2 แนวทาง ประกอบดวย
1. กรณี มี/ไมมี หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
2. กรณีเปนที่ดินซึ่งมีกฎหมายอื่นรองรับ หรือ เปนที่ในกรรมสิทธิ์ครอบครองของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
แผนภูมิแนวทางการตรวจสอบที่สาธารณประโยชนโดยสรุป
ที่ดินที่จะทําการตรวจสอบ
กรณีม/ี ไมมี หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง

ไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง

จัดทําทะเบียนหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงของทองถิ่น

ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของที่ดิน

ขึ้นทะเบียนเปน
ที่สาธารณประโยชน
ของทองถิ่น

หากไมมีกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง
แจงใหกรมที่ดินทําการรังวัด และ
ยื่นขอหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
ผานนายอําเภอเสนอตอผูวาราชการ
จังหวัด
จัดเตรียมงบประมาณในการ
ดําเนินการและแจงผูที่เกี่ยวของใน
การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวงทราบ
รับหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
จากผูวาราชการจังหวัด
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กรณีเปนที่ดินซึ่งมีกฎหมายอื่นรองรับ
หรือเปนที่ในกรรมสิทธิ์ครอบครองของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ไมตองขอหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
และไมตองขึ้นทะเบียนที่
สาธารณประโยชนของทองถิ่น
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1.1 กรณี มี/ไมมี หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
1) กรณีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
มีไวเพื่อประโยชนในการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนและแสดงขอบเขต
เพื่อคุมครองปองกันการบุกรุก
“หนั งสื อสําคั ญสํ าหรับที่หลวง” ตามประมวลกฎหมายที่ดิ น มาตรา 8 ตรี
“ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพื่อประโยชนของ
แผนดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดใหมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเพื่อแสดงเขตไวเปนหลักฐาน
แบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ ที่ดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
เขตของที่ดินดังกลาวใหเปนไปตามหลักฐานของทางราชการ”
เวนแตที่สาธารณะโดยมีสภาพมีแนวเขตธรรมชาติอยูแลว เชน ที่ชายตลิ่ง
ทางหลวง ทางน้ํ า ทะเลสาบ แม น้ํ า ลํ า คลอง ไม จํ า เป น ต อ งขอหนั ง สื อ สํ า คัญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวง
เนื่องจากมีสภาพและขอบเขตของแนวสาธารณะอยูแลว
ดังนั้นหากมีหนั งสือสําคัญสํา หรับที่ห ลวงอยูแ ลวสามารถนํ ามาใชอางอิง
เขตที่ตั้ง และการใชประโยชนของที่ดินรัฐ แตไมใชหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินรัฐ และนํามาใช
ขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนของทองถิ่นไดทันที

บทที่ 3 การคุมครองที่สาธารณประโยชน
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ภาพที่ 2-1 ตัวอยาง หนังสือสําคัญที่หลวง

ดานหนา

ดานหลัง
(แผนที่แนบทาย)

ที่สาธารณประโยชน
สําหรับ อบต. ___________
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2) กรณีไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
เชน ที่เลี้ยงสัตว และที่สาธารณะประจําตําบลและหมูบาน หนองน้ําสาธารณะ
บึงสาธารณะ หากไมมีเอกสารสิทธิใดๆ อางอิง ควรจะมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเพื่อแสดง
ขอบเขต และปองกันการบุกรุก
เวนแตที่สาธารณะโดยมีสภาพมีแนวเขตธรรมชาติอยูแลว เชน ที่ชายตลิ่ง
ทางหลวง ทางน้ํ า ทะเลสาบ แม น้ํ า ลํ า คลอง ไม จํ า เป น ต อ งขอหนั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวง
เนื่องจากมีสภาพและขอบเขตของแนวสาธารณะอยูแลว
การจัดทําหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตองเปนไปตาม แบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ โดยมีแนวทาง
ดังนี้
(1) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอตอนายอําเภอ และใหนายอําเภอ
มอบหมายใหมีการสํารวจพื้นที่รวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ และยืนยันกรรมสิทธิ์ครองครองที่ดินในกรณีที่มี
ผูอยูอาศัยมาเปนเวลานาน หรือ เปนที่ดินรกรางวางเปลา
(2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประสานขอหลักฐาน และเอกสาร เกี่ยวกับ
ที่ ม าหรื อ กรรมสิ ท ธิ์ ข องพื้ น ที่ นั้ น กั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กรมที่ ดิ น กรมป า ไม กรม
ชลประทาน เปนตน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวบรวมขอมูล หลักฐาน และเอกสารที่เปน
หลั ก ฐานยื น ยั น พื้ น ที่ อั น เป น สมบั ติ ข องแผ น ดิ น ที่ ไ ม เ ป น กรรมสิ ท ธิ์ ข องผู ใ ด ซึ่ ง ชุ ม ชน หรื อ
ประชาชนในพื้นที่สามารถใชประโยชนรวมกันได
(3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการรังวัด และการขอหนังสือสําคัญที่หลวง โดยทําการรังวัดทําแผนที่ตามขั้นตอน
ของทางราชการ
(4) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การตาม แบบ หลั ก เกณฑ และ
วิ ธี ก ารออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวง ผ า นนายอํ า เภอ โดยให เ ป น ไปตามกํ า หนดไว ใ น
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ดังนี้
บทที่ 3 การคุมครองที่สาธารณประโยชน
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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
• สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 ฉบับ
ในประกาศดัง กลา วใหมีแ ผนที่แ สดงแนวเขตแผนที่ที่จ ะออกหนังสือสําคัญสํา หรับ
ที่หลวงและกําหนดระยะเวลาผูที่มีสวนไดเสียจะคัดคานไวดวยซึ่งจะตองไมนอยกวาสามสิบวัน
นับแตวันประกาศถาไมมีผูคัดคานใหดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตอไป
(4.3) วิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหเปนไปตามระเบียบ
กรมที่ดินวาดวยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2517 ดังนี้
(4..3.1) หนั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวงให ใ ช แ บบ ส.ธ. 1 ท า ย
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
วา ดว ยการออกหนั งสื อสํ า คัญ สํ า หรั บที่ ห ลวง ฉบั บที่ 6
(พ.ศ.2539))
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(4.3.3) ถาหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงสูญหายใหอธิบดีออกใบ
แทนให
(4.3.4) ที่ดินที่พลเมืองใชรวมกันก็ดี หรือที่ดินที่ใชเพื่อประโยชน
ของแผนดินโดยเฉพาะก็ดี ถาที่ดินนั้นยังไมมีหนังสือสําคัญ
สํ า หรั บ ที่ ห ลวง ให ถื อ ว า เขตของที่ ดิ น นั้ น เป น ไปตาม
หลักฐานของราชการ เชน ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน
ที่กระทรวงมหาดไทยไดสั่งใหจังหวัดตางๆ สํารวจและ
จัดทําขึ้น หรือประกาศการสงวนหวงหามที่ดินของราชการ
(4.3.5) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ติ ด ตามการออกหนั ง สื อ
สําคัญสําหรับที่หลวงจากที่ดินจังหวัด
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แผนภูมิขั้นตอนการขอหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
กรณีไมมีหนังสือสําคัญที่หลวงสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายอําเภออาจมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํารวจพื้นที่ และตรวจสอบกรรมสิทธิ์ หรือ
สิทธิครอบครองที่ดิน จากทั้งสวนราชการ และประชาชนในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองรวบรวมขอมูล หลักฐาน และเอกสารที่เปนหลักฐานยืนยันพืน้ ที่อัน
เปนสมบัติของแผนดิน ที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองของผูใด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองตั้งงบประมาณเพื่อทําการรังวัด
และขอหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง โดยแจงผานนายอําเภอ เพือ่ อนุญาตทําการรังวัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยื่นเรื่องผานนายอําเภอ เพื่อเสนอตอผูวาราชการจังหวัด และดําเนินการตาม
ขั้นตอนการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง

ผูวาราชการจังหวัด
สอบสวนและทําการรังวัด
ตามขั้นตอนราชการ

จังหวัดประกาศการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหประชาชนทราบ
ไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันประกาศ หากไมมีการคัดคานใหดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวงตอไป

องคกรปกครองสวนทองถิ่นติดตามการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงจากที่ดินอําเภอ หรือที่ดิน
จังหวัด
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ทั้ ง นี้ ดํ า เนิ น การขอหนั ง สื อ สํ า คั ญ ที่ ห ลวงจะต อ งมี ค า ใช จ า ยในการรั ง วั ด ที่ ดิ น พึ ง จะต อ งเสี ย
คาธรรมเนี ยมตามที่ กรมที่ดิน กําหนด ซึ่งองคกรปกครองสวนท องถิ่น จะตองงบประมาณเพื่ อ
ภารกิจดังกลาว

1.2 กรณีเปนที่ดินซึ่งมีกฎหมายอื่นรองรับ หรือเปนที่ในกรรมสิทธิ์ครอบครองของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
กรณีเปนที่ดินซึ่งมีกฎหมายอื่นรองรับ หรือ เปนที่ในกรรมสิทธิ์ครอบครองของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง จะไมทําการขึ้นทะเบียนเปนที่สาธารณประโยชน ประกอบดวย
ชนิดของที่ดิน
1) ที่ดินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544 ขอ 7
การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน

2) ที่ราชพัสดุ
3) ที่ดินที่สวนราชการอื่นครอบครอง

รายละเอียด
(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
ที่ดินในความดูแลของกรมธนารักษ
เชน ที่ทางหลวง ที่ปาสงวนแหงชาติ
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2. การพิจารณาแนวเขตที่สาธารณประโยชน
การกําหนดแนวเขตที่สาธารณประโยชนนั้นยอมเกี่ยวของกับสวนราชการตางๆ หลาย
หนวยงาน ที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวของ รวมไปถึงภาคประชาชนดวย
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ย “การมอบหมายให ส ภาตํ า บลหรื อ องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสวนชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.
2543” ไดกําหนดไวดังนี้ “ในกรณีที่มีปญหาวา ที่ดินสาธารณประโยชนแหงใดสมควรจะคงสภาพ
เพื่อทําการออกหนังสือสําคัญที่หลวงไวเปนหลักฐาน หรือสมควรถอนสภาพเพื่อนํามาจัดสรรให
ราษฎรทํ ากิ น หรื อทํ าประโยชน อื่น หรือกรณีที่มี ผูบุ ก รุก สมควรขั บ ไลห รือไม เมื่ อ นายอํ า เภอ
รองขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัดประชุมพิจารณาใหความเห็น โดยใหประชาชน ผูนําชุมชน
ผูนําศาสนา หนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนเขามามีสวนรวมกับสภาตําบลหรือสภาทองถิ่นดวย
เสร็จแลวสงผลใหนายอําเภอ เพื่อดําเนินการตอไป”
ดังนั้นผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเสนอตอนายอําเภอ เพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการในการตรวจสอบเขตพื้นที่สาธารณประโยชน เรียกวา “คณะกรรมการดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน ...(ชื่ อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น )...” เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ “ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวน
ชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2543” ประกอบดวยผูมีสวน
เกี่ยวของ ไมนอยกวา 7 คน ดังนี้

การจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้เปนเพียงขอเสนอแนะ เพื่อเปนประโยชนในการ
ทํางานรวมกัน ระหวางนายอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นายอําเภอ หรือ ผูไดรับมอบหมาย
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนที่ดินอําเภอ
ผูแทนปาไมจังหวัด
ผูแทนตํารวจในทองที่
ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ
ผูใหญบานในพื้นที่
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ : ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน มีหนาที่ในการพิจารณาเพื่อกําหนดแนวเขต
สําหรับการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน ในการประชุมควรตกลงรวมกันตามความเหมาะสม
ของแตละพื้นที่ แตตองไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง (ควรอยูในชวงเดือนกุมภาพันธ กอนการสํารวจ
ที่สาธารณประโยชนที่ยังไมมีหนังสือสําคัญที่หลวง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
มอบหมายใหสภาตําบล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนชวยเหลือในการดําเนินการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2543)
เลขานุการ ตองจัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของอันจําเปนตอการพิจารณา เสนอที่ประชุม
ไดแก เอกสารทะเบียนที่สาธารณประโยชน หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ภาพถายบริเวณที่ดิน
สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนตน
สํา หรับ เอกสารหรื อขอมูล อื่น ๆ ใหเ ลขานุการประสานขอข อมูล จากส ว นราชการที่
เกี่ยวของ เชน ที่ดินอําเภอ/จังหวัด อําเภอ และ กํานัน/ผูใหญบานในเขตพื้นที่ สําหรับเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณา
มติที่ประชุมในเรื่องดังกลาว ใหจัดทําสรุป พรอมทั้งแจงหนวยงาน หรือผูที่เกี่ยวของ
พิจารณาดําเนินการ
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อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
1) จัดทํานโยบายและแผนการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนในพื้นที่องค กรปกครองสว น
ทองถิ่น
2) ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน เชน การขุดลอกคูคลอง
หรือหนองน้ําในบริเวณที่สาธารณประโยชน
3) ติดตามการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนในพื้นที่
4) ตรวจติดตามแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชนที่มีการทับซอนกับที่ดินอื่นๆ
5) ตรวจติดตามและปองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชนหรือการใชเพื่อประโยชนสวนตน
6) ติดตามการขอใชพื้นที่สาธารณประโยชนในเขตพื้นที่
7) ติดตามการไกลเกลี่ยขอพิพาทในการใชที่สาธารณประโยชน
อํานาจและหนาที่ของเลขานุการคณะกรรมการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
1) จัดเตรียมเอกสาร และขอมูลที่ใชในการประชุม ประกอบดวย เอกสารทะเบียนที่สาธารณประโยชน
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ภาพถายบริเวณที่ดิน สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2) นัดหมายการประชุมคณะกรรมการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน พรอมทั้งจัดเตรียมสถานที่
3) อํานวยการใหประธานในที่ประชุมดําเนินการประชุมไดตามวาระ
4) จดบันทึก และสรุปรายงานการประชุม พรอมทั้งแจกจายแกผูมีสวนเกี่ยวของ
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แผนภูมิแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการฯ

เลขานุการคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ

แนวทางการดําเนินงาน
จัดทํานโยบายและแผนการดูแลรักษา
ที่สาธารณประโยชน
- กําหนดการประชุมไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง และนัด
หมายการประชุม
จัดเตรียมเอกสารสําคัญสําหรับคณะกรรมการและ
ผูเขารวมประชุม พรอมทั้งแจงวาระการประชุม

ดําเนินงานภายใตอาํ นาจและหนาที่ของคณะกรรมการฯ
• ดําเนินการขออนุมตั ิงบประมาณในการดูแลรักษา
ที่สาธารณประโยชน เชน การขุดลอกคูคลอง หรือ หนองน้ําใน
บริเวณที่สาธารณประโยชน
• ติดตามการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนในพื้นที่
• ตรวจแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชนที่มีการทับซอนกับที่ดิน
อื่นๆ
• ตรวจติดตามและปองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชนหรือ
การใชเพื่อประโยชนสวนตน
• ติดตามการขอใชพื้นที่สาธารณประโยชนในเขตพื้นที่
• ติดตามการไกลเกลี่ยขอพิพาทในการใชที่สาธารณประโยชน

เอกสารที่เกี่ยวของ
นโยบายและแผนการดูแล
รักษาที่สาธารณประโยชน

จดหมายเชิญประชุมและ
เอกสารที่เกี่ยวของ

เอกสารที่เกี่ยวของ

พิจารณาผลการดําเนินงาน

สรุปมติที่ประชุม และ แจงไปยังหนวยงาน หรือ
ผูที่เกี่ยวของดําเนินการ
- ติดตามผลในการประชุมครั้งถัดไป

- สรุปมติที่ประชุม
- เอกสารที่เกี่ยวของ
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3. การจัดทําทะเบียนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และทะเบียนที่สาธารณประโยชน
การจั ด ทํ า ทะเบี ย นที่ ส าธารณประโยชน ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง ได แ ก
องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแล
รักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544
“ขอ 7 การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน ดังนี้
(1) ที่ดินไมตองจัดทําทะเบียน แตใหทบวงการเมืองผูไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยใหมีหนาที่ดูแลรักษาสํารวจรายละเอียดตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดไวเปนหลักฐาน
(2) ที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ที่ดินชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ
และที่เลี้ยงสัตว ที่อยูในความดูแลรักษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นๆ ดําเนินการสํารวจจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด โดยใหจัดทําจํานวน 4 ชุด ใหเก็บรักษาไวดังนี้ 1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 ชุด 2)
อําเภอหรือกิ่งอําเภอ 1 ชุด 3) จังหวัด 1 ชุด และ 4) ใหจังหวัดสงใหกรมที่ดิน 1 ชุด ถาที่ดินแปลงใด
ยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหผูมีหนาที่ดูแลรักษาและคุมครองปองกันตามกฎหมาย
ดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตอไป สําหรับที่ดินสาธารณประโยชนที่ไดจัดทํา
ทะเบียนไวแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการคัดลอกมาเก็บไวที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้น 1 ชุดที่ดินนอกจากที่กลาวไวในวรรคหนึ่ง เปนหนาที่ของนายอําเภอทองที่
ทางเทาสาธารณประโยชนหรือทางน้ําสาธารณะที่ไมใชทางหลวงตามกฎหมาย วาดวย
ทางหลวงหรือทางที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูมีหนาที่
รับผิดชอบตามกฎหมายสํารวจจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนไวเปนหลักฐานดวย
สําหรับทะเบียนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําขึ้น
เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับ ทะเบียนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่สํานักงานที่ดิน ซึ่งโดยปกติ
แลว กรมที่ดินจะสงสําเนาหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่มีอยูแลวใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งจะชวยตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของที่ดินในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
หรือบงชี้วาที่ดินใดยังไมไดขึ้นทะเบียนไว
32

บทที่ 3 การคุมครองที่สาธารณประโยชน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประโยชนของการจัดทําทะเบียนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และทะเบียนที่สาธารณประโยชน
การจัดทําทะเบียนทั้งสองชนิดนั้น เพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชนให
ทราบวา ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 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 ซึ่งผูที่ทําการหวงหามมีความสําคัญ เพราะเปนเครื่องมือพิสูจนไดวา การสงวนหวงหามนั้น
ชอบดวยกฎหมายหรือไม
(4) ความประสงคในการหวงหาม คือ มีความประสงควาจะหวงหามไวใชเพื่อประโยชน
อะไร เชน ใชเปนที่เลี้ยงสัตวของหมูบาน ซึ่งเปนสาระสําคัญทําใหทราบวาจะเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินประเภทใด
(5) วัน เดือน ป ที่กําหนดหวงหาม ชอบดวยกฎหมายในขณะที่มีการหวงหามหรือไม
(6) นามของผูที่ลงทะเบียน หมายถึง เจาหนาที่ผูคัดลอกทะเบียน
ทั้งนี้การบันทึกขอมูลอาจเปนไปตาม แนวทางการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน
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ถอนสภาพ
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
อาณาเขตทิศ......จุด เนื้อที่ ผูใด สภาพและ
ชื่อที่ดิน
หรือโอนให
ประกาศ
ใช นายอําเภอ
สาธารณ ตั้งอยูหมู แตละดานยาวเทาใด ไร งาน
ประวัติ
เลขที่ ลงวัน
เนื้อที่
นายอําเภอ เอกชน
ประโยชน ลงชื่อ วัน
หมายเหตุ
หวงหาม
สมบัติของ ตําบล
ตาราง
ความ
เดือน
ลงชื่อ
เหนือ ใต ออก ตก วา เมื่อวัน เปนมา อยางใด เดือน
แผนดิน
ป ไร งาน ตาราง ว.ด.ป. เหตุใด เมื่อใด
เดือน ป
วา

ทะเบียนที่ดินสาธารณสมบัตินของแผนดิน
(ที่ดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบาน)
อําเภอ.................................................จังหวัด....................................................
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3.1 จุดมุงหมายการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนทองถิ่น
1) เพื่อใหทราบอาณาเขตของที่ดินสาธารณประโยชน และวัตถุประสงคของ
ที่ดินสาธารณประโยชน ของทองถิ่นนั้นๆ
2) เพื่อ ใหทราบสาเหตุการขึ้น ทะเบีย นที่ดินสาธารณประโยชนทองถิ่น เชน
การสงวนหวงหาม หรือ สภาพธรรมชาติ หรือ เกิดจากการใชประโยชนรวมกัน
3) เพื่อใหสามารถใชเปนหลักฐานของทางราชการเกี่ยวกับที่ดินนั้น
4) เพื่อปองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชนเปนสมบัติสวนตัว
3.2 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอัน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544
ขอ 7 การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน
ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา ลํากระโดง ลําราง สาธารณะ และทางระบายน้ําที่อยูในความดูแลรักษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ดําเนินการสํารวจจัดทํา
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยใหจัดทําจํานวน 4 ชุด
โดยใหเก็บรักษาไวดังนี้
1. ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 1 ชุด
2. จังหวัด 1 ชุด
3. จังหวัดสงใหกรมที่ดิน 1 ชุด
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 ชุด
ถาที่ดินแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหผูมีหนาที่ดูแลรักษาและ
คุ ม ครองป อ งกั น ตามกฎหมายดํ า เนิ น การขอออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวง สํ า หรั บ ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน ที่ ไ ด จั ด ทํ า ทะเบี ย นไวแ ล ว กอ นระเบีย บนี้ ใ หอ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ดําเนินการขอคัดมาเก็บไวที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 1 ชุด ทางสาธารณประโยชนหรือทาง
น้ํ า สาธารณะที่ ไ ม ใ ช ท างหลวงตามกฎหมายว า ด ว ยทางหลวงหรื อ ทางที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว
โดยเฉพาะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายสํารวจจัดทํา
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนไวเปนหลักฐานดวย ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตอง
ดําเนินการสํารวจจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
บทที่ 3 การคุมครองที่สาธารณประโยชน
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แผนภูมิขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชนทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2544 ตามขอ 7
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบทะเบียนหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงเพื่อตรวจสอบกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครอง
หากไมมีใหดําเนินการขอหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายให จนท. รับผิดชอบ
จัดทําทะเบียนที่สาธารณประโยชนที่ไดตรวจสอบแลว และมี
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขอเอกสารจากที่ดินอําเภอ/จังหวัด
เพื่อแนบทายทะเบียนที่สาธารณประโยชน
ไมเห็นดวย

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดประชุมประชาคมชี้แจง
เรื่องแนวเขต

ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
สาธารณประโยชนอีกครั้ง

เห็นดวย

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชี้แจง และประกาศให
ประชาชนทราบเปนเวลา 30 วัน หากไมมีการคัดคานให
ดําเนินการในขั้นตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นทะเบียนที่
สาธารณประโยชนทองถิ่น และจัดสงสําเนาใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย

ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 1 ชุด
จังหวัด 1 ชุด
จังหวัดสงใหกรมที่ดิน 1 ชุด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 ชุด
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น มอบหมายใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรืออาจ
มอบให เ จ า หน าที่รับ ผิด ชอบดํ า เนิ น การในการจั ด ทํา บั ญชีร ายการแสดงที่ สาธารณประโยชน
ท อ งถิ่ น เรี ย กว า “ทะเบี ย นที่ ส าธารณประโยชน ท อ งถิ่ น สํ า หรั บ ...(ชื่ อ องค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น)...” พรอมแนบแผนที่หรือแผนผังของที่สาธารณประโยชน โดยอาจกําหนดรูปแบบตาม
ความเหมาะสม
ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น ผู เ ก็ บรั ก ษาต น ฉบับ และจั ด ทํ าสํ า เนาทะเบี ย นที่
สาธารณประโยชนทองถิ่นอยางนอย 4 ชุด โดยมีหนวยงานที่เก็บสําเนาทะเบียนที่สาธารณประโยชน
ดังนี้
(1) ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 1 ชุด
(2) จังหวัด 1 ชุด
(3) จังหวัดสงใหกรมที่ดิน 1 ชุด
(4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 ชุด
ในกรณีที่มีการปรับปรุงแกไขรายละเอียดของทะเบียนที่สาธารณประโยชนทองถิ่น
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงสําเนาของสวนที่มีการแกไขนั้นใหผูถือครองสําเนาเอกสารดวย
ซึ่งทะเบียนที่สาธารณประโยชนอาจทําเปนฉบับรวมของทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือแยก
ตามพื้นที่หมูบานก็ไดตามความเหมาะสม
นอกจากนั้นการไดมาซึ่งแผนที่หรือแผนผังของที่สาธารณประโยชนสามารถขอไดจาก
กรมที่ดินหรือ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยอาจจะใชแผนที่มาตราสวนขนาด 1 ตอ 50,000 หรือ
อาจขอจากหนวยงานอื่นได เชน กรมที่ดิน กรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
แตห ากต องการแผนที่ ซึ่ง เปน ภาพถ า ยทางอากาศ หรื อ ภาพถา ยดาวเที ย ม ที่มี ค วาม
ละเอี ย ดสู ง กว า เช น มาตราส ว น 1 : 5,000 หรื อ เป น แผนที่ ด าวเที ย มซึ่ง สามารถแสดงการใช
ประโยชนของที่ดินในพื้นที่นั้นๆ แลว
อัน ดับแรกองคกรปกครองสว นทองถิ่น ควรติด ต อไปยั งกรมโยธาธิ การและผั งเมือง
จังหวัด หรือ กรมแผนที่ทหาร เพื่อตรวจสอบพิกัดที่ตั้งของพื้นที่นั้น ๆ
จากนั้นสงหนังสือแจงความจํานงในการขอรับบริการขอมูลแผนที่ภาพถายจากดาวเทียม
ไปยั ง ผู อํ า นวยการ “สํ า นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ” (สอภท.) ระบุ
วัตถุประสงคของการนําขอมูลแผนที่ภาพถายจากดาวเทียมไปใชงาน
บทที่ 3 การคุมครองที่สาธารณประโยชน
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ซึ่งจะไดดําเนินการและแจงผลใหทราบพรอมสงความตกลงในการใชขอมูลภาพถาย
ดาวเทียม
แผนภูมิการขอใชขอรับบริการขอมูลแผนที่ภาพถายจากดาวเทียม
ผูรับผิดชอบ

แนวทางการดําเนินงาน

องคปกครองสวนทองถิ่น

ตรวจสอบพิกัดของที่ดินในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ กรมแผนที่
ทหาร

องคปกครองสวนทองถิ่น

ทําหนังสือแจงความจํานงขอรับบริการขอมูลแผนที่
ภาพถายจากดาวเทียมกับ สอภท.

เอกสารที่เกี่ยวของ

พิกัดที่ตั้งของที่ดิน

หนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารที่เกี่ยวของ

สอภท. พิจารณา และแจงผล

องคปกครองสวนทองถิ่น
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ชําระคาบริการและรับขอมูลจาก สอภท.
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ขอมูลแผนที่ภาพถายจาก
ดาวเทียม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตาราง : รายการบริการภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง IKONOS ในคลังขอมูล สอภท.
1
2
3

ขอมูลเชิงเลข
ขอมูลขนาด 10-100 ตารางกิโลเมตร
คิดราคา 100 บาทตอตารางกิโลเมตร
ขอมูลขนาด 101-300 ตารางกิโลเมตร
คิดราคา 75 บาทตอตารางกิโลเมตร
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 กรมสงเสริมปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เมื่อตรวจสอบแนวเขตเปนที่เรียบรอยแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดประชุม
ประชาคมเพื่อชี้แจงแนวเขตที่สาธารณประโยชนแกประชาชนในทองที่ใหทราบโดยทั่วกันองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกาศแนวเขตที่สาธารณประโยชนใหประชาชนทราบ โดยปดประกาศใน
ที่เปดเผย เชน ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 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) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 ชุด
บทที่ 3 การคุมครองที่สาธารณประโยชน
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4. การเฝาระวังการบุกรุก และการดําเนินการ
แผนภูมิการดําเนินการเมื่อพบการบุกรุกที่สาธารณประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ดําเนินคดี
- หากไมสามารถยอมความกันจะตองสงเรื่องไปยังนายอําเภอเพือ่ ไกลเกลี่ยและนายอําเภออาจมอบอํานาจให
ผูใดผูหนึ่งดําเนินการแทน เชน ปลัดอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ใหผูบุกรุกออกไปจากที่ดิน หากไมยอมออก ใหดําเนินการฟองรองดําเนินคดีตาม มาตรา 108 ทวิ ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
- ใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนด
- ถาไมปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

(1) การดําเนินการกับผูบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่ฝาฝนกอน
ใชประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 หรือ
กอน 29 กุมภาพันธ 2515
ขั้นตอนที่ 1
- ออกคําสั่งใหผูฝาฝนออกจากที่ดิน เวนแตกรณีที่มีเหตุผลและ
ความจําเปนพิเศษ และไมเปนการกระทําใหเสื่อมประโยชน
ในการที่ประชาชนจะใชที่ดินนั้น ใหผอนผันอยูอาศัยเปนการ
ชั่วคราวโดยเสียคาตอบแทนหรือไมก็ได
ขั้นตอนที่ 2
- ถาผูฝาฝนเพิกเฉย ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือให
ผูฝาฝนออกไปจากที่ดินและหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
ออกไปจากที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 3
- ในกรณีที่ผูฝาฝนไมปฏิบัติตามหนังสือแจง โดยไมยอมออกจากที่ดนิ
หรือไมยอมรื้อถอน ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายที่มีคําสั่ง
เปนหนังสือไปยังผูฝาฝนใหออกไปจากที่ดินนั้นภายสามสิบวัน นับแต
วันไดรับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หากยังฝาฝนใหดําเนินคดีตอไป
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(2) การดําเนินการกับผูบุกรุกที่ดินของรัฐ ภายหลัง
วันใชประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 หรือ
นับตั้งแต 29 กุมภาพันธ 2515
- พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการฟองรอง
ตอศาลและลงโทษผูฝาฝนไดทันที

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การดูแลตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชนนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่
เฝาระวังมิใหมีการบุกรุก หรือนําใชประโยชนสวนตัว ดังนั้นองคปกครองสวนทองถิ่นอาจจะ
ดําเนินการออกตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชนโดยทั่วไป และทํารายงานสรุป และถายภาพ
เก็บไวเปนหลักฐาน เพื่อรายงานตอนายอําเภอ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อตรวจ
พบการบุกรุกมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
4.1 การตรวจสอบการบุกรุก
ในการตรวจสอบการบุกรุกนั้นเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ควรจะบันทึกขอมูลเปนลาย
ลั ก ษณ อั ก ษร และถ า ยภาพประกอบด ว ย อี ก ทั้ ง ควรมี พ ยานที่ อ ยู บ ริ เ วณใกล เ คี ย ง หรื อ อาจ
ตรวจสอบจากแผนที่แนบทายหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หรือ ทะเบียนที่สาธารณประโยชนก็
ได โดยมีประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้
1) ผูบุกรุกเปนใคร (ชื่อ-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 และผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่น

บทที่ 3 การคุมครองที่สาธารณประโยชน
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ตัวอยาง แนวทางการจัดทําแบบฟอรมตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชน

(ตัวอยาง)
บันทึกการตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชน

วันที่..........เดือน.................................พ.ศ..................
ขาพเจา..........................................................................ตําแหนง................................................................................
ไดทําการตรวจสอบสภาพที่สาธารณประโยชนของ....................(องคกรปกครองสวนทองถิ่น).....................ตามทะเบียนเลขที่
....................................แลวปรากฏวาสภาพลักษณะของทีส่ าธารณประโยชน.............................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4.2 แนวทางการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนภูมิการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อพบผูบุกรุกที่สาธารณประโยชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานนายอําเภอเมื่อพบการบุกรุก
ตรวจสอบสภาพการบุกรุก และเวลาในการบุกรุก

1) กรณีบุกรุก กอน 29 ก.พ. 2515 หรือไมทราบเวลาที่เริ่มบุกรุก
นายอําเภอชี้แจงความผิด และโทษของการบุกรุก ตอผูบุกรุก
และแนวทางการปฏิบัติเพื่อออกจากพืน้ ที่สาธารณประโยชน โดย
นายอําเภออาจมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น/กํานัน/
ผูใหญบาน ดําเนินการ

บุกรุกหลัง
29 ก.พ. 2515

สืบสวน และตรวจสอบ
ชวงเวลาในการบุกรุกที่แนนอน

ปฏิบัติตาม

2) กรณีบุกรุก หลัง 29 ก.พ. 2515
ดําเนินคดีไดทันทีโดยนายอําเภอ
หรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฟองรองคดี

ไมปฏิบัติตาม
ดําเนินคดี

กําหนดระยะเวลาใหผูบุกรุกออกจากพื้นที่
กําหนดแนวทางการปองกันการบุกรุก

ภายใตอํานาจ
นายอําเภอ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
พรอมขอความรวมมือในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
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แนวทางการดําเนินการขององคปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะตองดําเนินการภายใตอํานาจ
และการมอบหมายใหดําเนินการจากนายอําเภอ เวนแตอํานาจในการฟองรองคดี ซึ่งเปนอํานาจใน
การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน ขึ้นอยูกับชวงเวลาในการบุกรุกที่สาธารณประโยชน วาเกิดขึ้น
กอนหรือหลังวันที่ 29 กุมภาพันธ 2515 ซึ่งทําใหการปฏิบัติ และการดําเนินคดีแตกตางกัน จึงจําเปน
จะตองมีการสืบสวนและตรวจสอบใหแนนอน
1) กรณีบุกรุก กอนวันที่ 29 กุมภาพันธ 2515 หรือ ไมทราบเวลาในการบุกรุกที่แนนอน
หากไมทราบเวลาในการบุกรุกที่แนนอนใหดําเนินการตามแบบการบุกรุกกอน
วันที่ 29 กุมภาพัน ธ 2515 เนื่องจากแมมีความผิดเกิดขึ้นจริง แต อํานาจในการฟองรองคดีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับหลังจากนั้น หากฟองรองโดย องคกรปกครองสวนทองถิ่นไม
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 ที่ดินของรัฐนั้นถามิไดมีสิทธิครอบครอง หรือ
มิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาทีแ่ ลว หามมิใหบุคคลใด
(1) เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกอสรางหรือเผาปา
(2) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่
รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ
(3) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน
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(2) เมื่อนายอําเภอ หรือ จะมอบหมายใหผูใดผูหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนพนักงาน
เจาหนาที่ (องคกรปกครองสวนทองถิ่น / กํานัน / ผูใหญบาน) ดําเนินการใหเปนไปตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา 108 โดยใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกจากที่ดิน
และหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด
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 ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกจากที่ดินและหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินนั้น
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 เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด 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 หลังวันที่ 29 กุมภาพันธ 2515
ใหองคปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการฟองรองคดีไดทันที ทั้งนี้จะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการทั้งหมดดวย
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แผนภูมิการดําเนินงานเมื่อพบผูบุกรุกที่สาธารณะประโยชน กรณีบุกรุกกอน 29 กุมภาพันธ 2515
1) กรณีบุกรุก กอน 29 ก.พ. 2515 หรือไมทราบเวลาที่เริ่มบุกรุก
นายอําเภอชี้แจงความผิด และโทษของการบุกรุกตอผูบุกรุก และแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อออกจากพื้นที่สาธารณประโยชน

ปฏิบัติตาม

ไมปฏิบัติตาม

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

กําหนดระยะเวลาใหผูบุกรุกออกจากพื้นที่

กําหนดแนวทางการปองกันการบุกรุก

ภายใตอํานาจของนายอําเภอ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
พรอมขอความรวมมือในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
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5. การดําเนินคดี กรณีมีการบุกรุกที่สาธารณประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินของรัฐอีก
ประการหนึ่งก็คือ การดําเนินคดีกับผูบุกรุก กลาวคือ แมรัฐจะสรางหลักฐานขึ้นคุมครองปองกัน
ที่ดินของรัฐโดยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง และมีการจัดทําทะเบียนที่สาธารณประโยชน
แตก็เปนเพียงหลักฐานของทางราชการที่จะใชพิสูจนถึงความเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
เมื่อมีคดีขึ้นสูศาล หรือใชในการพิจารณาวาที่พิพาทเปนที่ดินของรัฐหรือไม สวนตามสภาพความ
เปนจริงก็ยังปรากฏวามีราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐอยูเสมอ
รัฐจึงจําเปน ตองออกกฎหมายวางมาตรการลงโทษผูบุกรุ กเหลานี้โดยมีจุ ดประสงค
เพื่อใหผูบุกรุกเข็ดหลาบ เกิดความเกรงกลัวไมกลากระทําผิดอีก โดยประมวลกฎหมายที่ดินได
บัญญัติใหผูที่เขาครอบครองที่ดินของรัฐโดยไมไดรับอนุญาตเปนความผิดในตัวเองโดยบัญญัติไว
ในมาตรา 9 ดังนี้
มาตรา 9 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม ที่ดินของรัฐนั้นถามิไดมีสิทธิครอบครอง หรือมิไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว หามมิใหบุคคลใด
(1) เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกอสรางหรือเผาปา
(2) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่
รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ
(3) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน

บุคคลซึ่ งเขาไปครอบครองหรือทําการใดๆ ในที่ดิ นของรัฐโดยมิ ไ ด รับอนุ ญาตจาก
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
พนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแจงเปนหนังสือให
ผูฝาฝนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ถาผูฝาฝนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตาม
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ระเบียบใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกไปจากที่ดิน และหรือรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสรางในที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาไมปฏิบัติตามคําสั่งจองพนักงานเจาหนาที่ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในการกํ า หนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกํ า หนดให ผูฝาฝ น ต อ งเสี ย
คาตอบแทนในการใชที่ดินนั้นใหแกรัฐหรือราชการบริหารสวนทองถิ่นดวยก็ได”
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 ซึ่งบุคคลได
ใชในการกระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดดังกลาวใหริบ
เสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม”
โทษของการฝาฝนกระทําผิดบุกรุกที่สาธารณประโยชนโดยสรุป
มาตรา 108 กอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ใชบังคับ
• ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และอาจตองเสีย
คาตอบแทนในการใชที่ดินนั้นใหแกรัฐหรือราชการบริหารสวนทองถิ่นดวย
มาตรา 108ทวิ นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ใชบังคับ
• ผูใดฝาฝนมาตรา 9 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
• ถาบุกรุกที่สาธารณประโยชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
• ถาบุกรุกที่สาธารณประโยชนเกินกวาหาสิบไร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และริบเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ
• ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 66 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท
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จากมาตราดังกลาว จึงตองแบงวิธีการดําเนินการกับผูฝาฝนตามมาตรา 9 ออกเปน 2 กรณี คือ
• การดําเนินการกับผูบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งไดฝาฝนกอนใชประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 96
• การดําเนินการกับผูบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งไดฝาฝนหลังใชประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 96
ประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 96
โดยที่คณะปฏิวัติไดพิจารณาเห็นวา........................................................................................
ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และใหใชความตอไปนี้แทน
"มาตรา ๑๐๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ อยูกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ
พนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแจงเปนหนังสือใหผูฝาฝนปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ถาผูฝาฝนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่ง
เปนหนังสือใหผูฝาฝนออกจากที่ดินและหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด 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 เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ซึ่งบุคคลไดใชในการ
กระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดดังกลาว ใหริบเสียทั้งสิ้น ไมวาจะมีผูถูก
ลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม
มาตรา ๑๐๘ ตรี ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา
๖๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท"
…………………………………………………………………………………………………………
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(1) การดําเนินการกับผูบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งไดฝาฝนกอนใชประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96
(ใชบังคับ 4 มีนาคม 2525)
การดําเนินการกับผูฝาฝนตามมาตรา 9 ในกรณีนี้พนักงานเจาหนาที่จะตองปฏิบัติให
เปนไปตามมาตรา 108 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พนักงานเจาหนาที่จะตองมีหนังสือแจงไปยังผูฝาฝนใหปฏิบัติใหเปนไป
ตามมาตรา 108 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.1 กรณีที่ที่ดินที่มีการบุกรุกเปนที่ดินที่สงวนหรือหวงหามไวเพื่อใชประโยชนของ
ทางราชการเมื่อทบวงการเมืองซึ่งมีหนาที่ดูแลรักษาหรือใชประโยชนรองขอตามระเบียบนี้ให
พนักงานเจาหนาที่แจงใหผูฝาฝนทราบเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
ก. ใหมาจัดการทําบันทึกไวเปนหลักฐานตอทางราชการภายในเวลาที่กําหนดวา
ไดครอบครองและทําประโยชนอยูในที่ดินเปนเนื้อที่เทาใด ตั้งแตเมื่อใด และจะออกไปจากที่ดิน
ไดเมื่อใด
ข. ใหมาทําความตกลงเพื่อเสียคาตอบแทนตามอัตราและเวลาที่ทางราชการ
กําหนดให
ค. เมื่อมีความจําเปนอาจสั่งใหผูฝาฝนและบริวารออกไปจากที่ดินหรือรื้อถอน
สิ่งปลูกสรางออกไปจากที่ดินดวยก็ได
1.2 กรณีที่ที่ดินที่มีการบุกรุกเปนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชน
ใชประโยชนรวมกันตามระเบียบนี้ ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ มีคําสั่งใหผูฝาฝนออกไปจากทีด่ นิ
เวนแตกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ และไมเปนการกระทําใหเสื่อมประโยชนในการที่
ประชาชนจะใช ที่ ดิ นนั้ น พนัก งานเจ า หนาที่จ ะผอนผัน ใหอยู อาศั ย หรือใชประโยชนเ ปน การ
ชั่วคราวโดยเสียคาตอบแทนหรือไมก็ได
1.3 กรณีที่ที่ดินที่มีการบุกรุกเปนที่ดินที่ทางราชการมีโครงการจะจัดใหประชาชนเขา
อยูอาศัย และประกอบอาชีพ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแจงใหผูฝาฝนไปติดตอกับเจาหนาที่ผูมี
หน า ที่ ใ นการจั ด ที่ ดิ น เพื่ อ ขอรั บ คํ า วิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น และเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
ขอบังคับ ขอกําหนดและเงื่อนไขในการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินนั้นตอไป
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1.4 กรณีที่ดินมีการบุกรุกเปนที่ดินที่มีทรัพยากรธรรมชาติ เปนตนวา ที่หิน ที่กรวด
หรือที่ทราย ไมวาที่ดินนั้น รัฐมนตรีจะไดประกาศหวงหามไวในมาตรา 9 (2) แหงประมวลกฎหมาย
ที่ ดิ น แล ว หรื อ ไม ก็ ต ามถ า มี ผู ฝ า ฝ น เข า ไปทํ า ด ว ยประการใดๆ ให เ ป น การทํ า ลายหรื อ ทํ า ให
เสื่อมสภาพ หรือเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดินตามระเบียบนี้ ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ที่
จะแจงผูบุกรุกใหระงับการกระทําหรือสั่งใหออกไปจากที่ดินนั้นและถาการกระทํานั้นกอใหเกิด
ความเสียหายแกสาธารณชนก็มีอํานาจใหผูฝาฝนแกไขการกระทํานั้นใหกลับคืนสูสภาพเดิมดวย
การแจงของพนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่
ใหแจงเปนหนังสือมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(1) ชื่อ และชื่อสกุลของผูฝาฝน
(2) ตําแหนงที่ดินที่เขาไปบุกรุก ยึดถือครอบครอง หรือใชประโยชน
(3) กําหนดวิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่จะใหผูฝาฝนปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 2 ถ า ผู ฝ า ฝ น เพิ ก เฉยหรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งตามระเบี ย บให พ นั ก งาน
เจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกไปจากที่ดินและหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
ออกไปจากที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนดคือ
(1) ในกรณีที่ผูฝาฝนไดเขาบุกรุก ยึดถือครอบครองไดปลูกไมลมลุกหรือธัญชาติไวให
กําหนดเวลาแจงใหออกไปจากที่ดินนั้นไมนอยกวา 30 วัน หลังจากการเก็บเกี่ยวพืชผลในที่ดินนั้น
เสร็จแลว
(2) ในกรณีเปนการบุกรุก ยึดถือครอบครองตามขอ 1.4 ใหแจงใหออกจากที่ดินที่บุกรุก
หรือแจงใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางโดยเร็ว แตตองไมนอยกวา 7 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
(3) การบุกรุกยึดถือครอบครองในกรณีอื่นนอกจาก (1) และ (2) ใหแจงใหออกไปจาก
ที่ดินนั้นภายในกําหนดที่แจง แตตองไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การสงหนังสือแจงใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เวนแตทองที่ใดไมสะดวก
ในการสงทางไปรษณียตอบรับ ก็ใหจัดเจาหนาที่นําไปสง และในกรณีที่ใหเจาหนาที่นําไปสง
ใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) ใหผูฝาฝนหรือผูที่บรรลุนิติภาวะแลว ซึ่งอยูอาศัยในครอบครัวเดียวกันกับผูฝาฝนนั้น
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
ยอมรื้อถอนใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปน
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) การดํ าเนินการกับ ผูบุกรุ กที่ดิ นของรัฐ ภายหลัง วันใชประกาศของคณะปฏิวัติฉ บับที่ 96
(พ.ศ.2515)
บุคคลที่ฝาฝนมาตรา 9 ภายหลังวันใชประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 (พ.ศ. 2515)
ถือวาผูนั้นเปนผูบุกรุกที่ดินของรัฐ ยอมมีความผิดตามมาตรา 108 ทวิ พนักงานเจาหนาที่ยอม
มีอํานาจดําเนินการฟองรองตอศาลและถูกลงโทษไดทันที มาตรา 108 ทวิ ไมไดมีบทบัญญั ติ
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เหมือนมาตรา 108 ที่ใชกับผูบุกรุกที่ดินของรัฐกอนวันใชประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ทีใ่ หมี
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
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