คานา
กรมที่ ดิ น มี ภ ารกิ จ รั บ ผิ ด ชอบการจัด ที่ ดิ นตามประมวลกฎหมายที่ ดิ นและตามนโยบาย
ของรั ฐ บาลในการแก้ไ ขปั ญหาความยากจน การปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ดั งกล่ าวประกอบด้ว ยขั้น ตอนและวิ ธี การ
ตามกฎหมาย ระเบี ยบและคาสั่ งต่ าง ๆ บางเรื่ อ งยังปฏิ บ ัติไม่ เ ป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน บางเรื่ องเจ้าหน้าที่
ยังปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง จนอาจทาให้เกิดความเสี ยหายแก่ท างราชการ และเจ้าหน้าที่ ผ ปู้ ฏิ บ ัติอาจได้รับ ผลกระทบ
โดยไม่มีเจตนาที่จะให้เกิดความเสี ยหายดังกล่าว เพื่อให้การปฏิ บ ัติของหน่ว ยงานเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ทธิ ผล และบุคลากรมีการปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ของหน่ว ยงานอย่าง
ถู ก ต้ อ งและครบถ้ว น จึ ง ได้จ ั ด ท าคู่ มื อการจั ด ที่ ดิ น เ พื่ อ ประชาชน เพื่ อ เ ป็ นแนว ทางการปฏิ บัติ งาน
ของเจ้าหน้าที่และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
คู่ มื อ การจัดที่ ดิ นเพื่ อ ประชาชนนี้ ป ระกอบด้ว ย ขั้นตอนและวิ ธี ป ฏิ บ ัติเ กี่ ยวกับ การจัดที่ ดิ น
ตามประมวลกฎหมายที่ ดินและตามนโยบายของรั ฐบาล รวมทั้ง ระเบี ยบ ค าสั่ ง ที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ การจัดที่ ดิ น
และประเด็นวินิจฉัยทางปฏิบตั ิที่ควรทราบ จึ งหวังว่าคู่มือนี้ จ ะมี ป ระโยชน์ ต่อ ผูท้ ี่ เ กี่ ยวข้อ งในการปฏิ บ ัติงานให้
บรรลุเป้ าหมาย
อนึ่ ง ขั้ นตอนและวิ ธี ปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ นี้ เ ป็ นขั้ น ตอนที่ เป็ นหลั ก การปฏิ บั ติ ที่ ส าคั ญ
ส่ วนที่ เป็ นรายละเอี ยดปลี กย่อยบางเรื่ องรวมทั้งวิ ธีปฏิ บตั ิ บ างประการ เช่ น วิ ธี การรั งวัดและคานวณเนื้ อ ที่ กรณี
ขอจับจองที่ ดิน ซึ่ งมิ ได้นามาจัดพิมพ์น้ นั เนื่ องจากปั จจุบนั กรมที่ ดินได้กาหนดระเบี ยบปฏิ บ ัติ และมี เ ครื่ องมื อที่
ใช้ในการรังวัดที่ ส ามารถปฏิ บ ัติได้ล ะเอี ยดและรวดเร็ ว กว่าแต่ก่อน อย่างไรก็ตามหากมี ผ สู้ นใจอยากทราบ
รายละเอี ยดสามารถดูได้จากหนังสื อรวมระเบี ยบคาสั่งของกรมที่ ดิน

ส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน
สานักจัดการที่ดินของรัฐ

สารบัญ
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การจัดที่ ดินเพื่อประชาชน
การจัดที่ ดินผืนใหญ่
การจัดที่ ดินแปลงเล็ก
การจัดที่ ดินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการพัฒนาเพื่ อความมั่นคงและโครงการหมู่บ ้านป้ องกันตนเองชายแดน
การออกใบจอง
การสั่งให้ออกจากที่ ดิน
การอุทธรณ์ คาสั่งอธิ บดี
การเพิกถอนและจาหน่ายใบจอง
ระเบี ยบ คาสั่ง
 โครงการจัดที่ดินเพื่อประชาชนอยูอ่ าศัยและประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พ
ตามควรแก่อัตภาพ
 ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน
 ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๙)
ว่าด้วยการควบคุม การจัดที่ดินของทบวงการเมือง
 ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๐)
ว่าด้วยการควบคุม การจัดที่ดินของทบวงการเมือง
 คาสั่งที่ ๑๑๕๐/๒๔๙๘ เรื่ อง การออกใบจองและหนังสื อรับ รองการท าประโยชน์
 ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอนและจาหน่ายใบจองจากทะเบียนที่ ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗
 คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๗๗/๒๔๙๘ เรื่ อ งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน
 คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๑/๒๕๓๓ เรื่ อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน
 คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๒/๒๕๔๐ เรื่ อ ง แต่ งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน
 คาสั่งกรมที่ ดิน ที่ ๒๒๔๔/๒๕๓๕ เรื่ อง มอบอานาจให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดปฏิบ ัติราชการแทน
 คาสั่งกรมที่ ดิน ที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๖ เรื่ อง มอบอานาจให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดปฏิบตั ิราชการแทน
 หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๗๑๖/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙
เรื่ อง การจัดที่ ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ ดิน (ป่ าส่วนกลาง)
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 คาสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๓๓๑/๒๕๐๗ เรื่ อง การยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตามความในมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน
 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณจัดที่ดิน (แบบ ๑)
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การจัดทีด่ ินเพื่อประชาชน
_______________
การจัดที่ ดินเพื่อประชาชนเป็ นภารกิ จที่ กรมที่ ดินมี หน้าที่ รับผิ ดชอบตามประมวลกฎหมายที่ ดิน
และตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี ว ัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจน อันเนื่ องมาจากการไม่มี ที่ ดินท ากิ น
หรื อมี ที่ ดิ น ไม่ เ พี ย งพอแก่ ก ารท ากิ น พร้ อ มทั้ง จั ด สร้ า งสาธารณู ป โภคขั้ นพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ได้ แก่ ถนน
และแหล่ ง น้ า เพื่ อ ให้ ผ ู ้รั บ การจั ดที่ ดิ น สามารถใช้ ที่ ดิ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด ซึ่ งมี ผ ลให้ ส ามารถ
ลดความรุ นแรงในการบุ กรุ กที่ ดิ นของรั ฐ ประชาชนได้ รับ การพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ตและความเป็ นอยู่ที่ ดีข้ ึ น
ทั้งยังเป็ นการสร้างความมัน่ คงและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

๑. การจัดทีด่ ินตามประมวลกฎหมายทีด่ ิน
อธิ บดี กรมที่ ดินมี อานาจนาที่ ดินซึ่ งมิ ได้มี บุคคลใดมี สิ ทธิ ครอบครองและมิ ใช่ที่ สงวนหวงห้าม
ตามที่ ก าหนดไว้ใน หมวด ๒ ของระเบี ยบว่าด้ว ยการจัดที่ ดินเพื่อประชาชน ไปจัดให้ ป ระชาชนอยู่อาศัย และทากิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ ดังนี้
๑.๑ การจั ด ที่ ดิ น ผืน ใหญ่ ได้แ ก่ ก ารนาที่ ดิ นของรั ฐ ซึ่ งมี เ นื้ อ ที่ ติด ต่ อ กัน ตั้ง แต่ ๑,๐๐๐ ไร่
ไปจัดให้ราษฎร โดยดาเนินการรังวัดวางผังแบ่ งแปลง และจัดสร้ างสาธารณู ป โภคพื้ นฐานได้แก่ ถนน สระน้ า
และบุ ก เ บิ ก ปรั บ พื้ นที่ เพื่ อ ส่ ง เ สริ มให้ มี การใช้ ที่ ดิ น ในการประกอบอาชี พ มี รายได้ ใ นการด ารงชี พ
ตามควรแก่อตั ภาพ
๑.๒ การจั ดที่ดิ นแปลงเล็ก ได้แก่ การนาที่ ดินของรั ฐซึ่ งมี เนื้ อที่ ต่ ากว่ า ๑,๐๐๐ไร่ และแปลงที่ ดิน
ตั้ ง อยู่ ก ระจั ด กระจายไม่ ติ ด ต่ อ กั น หรื อที่ หั ว ไร่ ป ลายนาของราษฎรไปให้ ร าษฎรจั บ จองเพื่ อ อยู่ อ าศั ย และทาประโยชน์

๒. การจัดทีด่ ินตามนโยบายของรัฐบาล
การจัด ที่ ดิ น ตามนโยบายของรั ฐ บาล ปั จ จุ บ ัน เป็ นการน าที่ ดิ นของรั ฐ ซึ่ งไม่ ส ามารถ
ออกหนั ง สื อแส ดงสิ ทธิ ตามประมว ลกฎ หมายที่ ดิ น ไปจั ด ให้ร าษ ฎรที่ ยากจนอยู่ อ าศัย และท ากิ น
ซึ่ งผูร้ ับการจัดที่ดินจะได้รับสิ ทธิ ทากิน โดยกรมที่ดินได้ดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ได้แก่
๒.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็ นการจัดที่ ดินแบบบูรณาการโดยส่ ว นราชการ
ที่เกี่ยวข้องได้ประสานการดาเนินงานสนับ สนุ นปั จ จัยด้านต่ าง ๆ แก่ ราษฎรในพื้ นที่ ที่ อ ยู่ในท้อ งถิ่ นทุ รกันดาร
ได้ มี ที่ ดิ นส าหรั บ เ ป็ นที่ อยู่ อ าศั ย และประกอบการเ กษ ตรกรรมเ ป็ นหลั ก แหล่ ง กรมที่ ดิ นได้ รั บ
การประสานงานรั บผิ ดชอบในการรั งวัดท าแผนที่ แปลงที่ ดินท ากิ นและอยู่อาศัย และจัดท าสาธารณู ปโภคพื้ นฐาน
ได้แก่ ถนนลาลอง และสระน้ า

๒
๒.๒ โครงการพัฒ นาเพื่ อ ความมั่ นคง เป็ นการดาเนิ น งานตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี เพื่อช่ว ย
สนั บ สนุ น การด าเนิ นงานด้ านความมั่ น คงในพื้ นที่ ตลอดแนวชายแดนไทย - พม่ า และชายแดนไทย - ลาว
และช่ ว ยแก้ปั ญ หาของราษฎรที่ ข าดแคลนปั จ จัย พื้ น ฐานในด้ านแหล่ ง น้ า และที่ ดิน ท ากิ น รวมทั้ง เป็ นการ
สนับ สนุ นนโยบายของรั ฐบาลในด้านการต่ อ ต้านยาเสพติ ด การค้าสิ่ งผิ ดกฎหมาย และการลักลอบเข้าเมื อ ง
๒.๓ โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน เป็ นการจัดที่ ดินให้แก่ราษฎรที่ อยู่ตามบริ เ วณ
แนวชายแดน เพื่ อ ส่ ง เสริ มให้ ร าษฎรมี ร ายได้ แ ละมี ค วามเป็ นอยู่ ที่ ดี ข้ ึ น เป็ นการสร้ า งความเข้ม แข็ ง
ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ดงั กล่าว
นอกจากนั้ น กรมที่ ดิ น ยัง ได้ ด าเนิ น การจัด ที่ ดิน เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ราษฎรที่ ไ ด้ รับ ผลกระทบ
จากภัย พิ บ ัติ ที่ เ กิ ด จากธรรมชาติ โดยจัด หาที่ ดิ น ส าหรั บ สร้ า งบ้า นเรื อนอยู่อ าศัย และประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมแห่ งใหม่ พร้ อ มทั้งจั ดสร้ างสาธารณู ป โภคพื้ นฐาน เพื่ อ เป็ นการช่ ว ยเหลื อเยียวยาแก่ ป ระชาชน
ผูเ้ ดือดร้อนอีกทางหนึ่ ง
เนื่องจากการจัดที่ดินตามนโยบายดังกล่าว ส่ ว นใหญ่เ ป็ นที่ ดินของรัฐที่ อนุญาตหรื อผ่อนผัน
ให้ป ระชาชนอยู่อ าศัยและท ากิ น ดั งนั้น จึ งไม่ ให้กรรมสิ ท ธิ์ แก่ ผ ทู ้ ี่ ได้รั บ การจัดที่ ดิน แต่ วิ ธี การและขั้นตอน
การปฏิบตั ิก็ดาเนินการเช่นเดี ยวกับการจัดที่ ดินตามกฎหมาย มี การวางผัง รั งวัดท าแผนที่ และสร้ างสาธารณู ปโภคพื้ นฐาน
เพียงแต่ไม่มีการออกใบจองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ขั้นตอนการจัดทีด่ ินผืนใหญ่
จังหวัดสารวจที่ ดินและ
จัดทาโครงการจัดที่ ดิน

กรมที่ ดินจัดทาคาขอตั้งประมาณ
รายจ่ายประจาปี

กรมที่ ดินส่ งเรื่ องให้สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เสนอคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติพิจารณาอนุมตั ิ

กรมที่ ดินส่ งเจ้า หน้าที่ พร้อมเครื่ องจักรกลไปดาเนิ นการ

จังหวัดประกาศให้ประชาชนทราบเขต
และที่ ต้งั ของที่ ดินไม่น้อยกว่าหนึ่ งเดื อน

ผูป้ ระสงค์เข้าอยูอ่ าศัยและทากิ น
ยื่นคาร้องภายในกาหนดประกาศ

จังหวัดแต่ง ตั้งคณะกรรมการคัดเลื อกบุ คคล
คัดเลือกบุ คคล
จัดให้บุคคลที่ ได้รับ การคัดเลือก
เข้าอยูอ่ าศัยและทากิ น

พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกใบจอง

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดรายงาน
ปิ ดหน่วยจัดที่ ดินให้อธิ บ ดีทราบ

๓

๔

การจัดทีด่ ินผืนใหญ่
--------------------------------๑. การสารวจที่ดิน
 จังหวัด จัดการส ารวจที่ ดิ นเพื่ อ ให้ท ราบถึ ง ที่ ต้ ั ง อาณาเขตและเนื้ อ ที่ ต ามลักษณะที่ ดิ น
ที่สามารถนามาจัดให้แก่ประชาชนตามระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน หมวด ๒
 ที่ ต้ งั ของที่ ดินอยู่ท ้อ งที่ ตาบลใด ห่ างไกลจากทางคมนาคมทั้ งทางบกและทางน้ า เท่ าไร
ห่างไกลจากที่ชุมชนเพียงใด
 ลักษณะของดิ นมี ความสมบู รณ์ หรื อความแห้งแล้งประการใด เหมาะส าหรับใช้ป ระโยชน์
อย่า งใด สมควรที่ ท างราชการจะสงวนไว้เ พื่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ห รื อประโยชน์
ของสาธารณชน หรื อประโยชน์ในราชการอย่างไร เพียงใด
 ประสานหน่วยราชการที่ เกี่ ยวข้องพิ จารณาการใช้ที่ ดินตามมาตรการกาหนดชั้นคุ ณภาพลุ่ มน้ า
ความเหมาะสมของดินและแผนการใช้ที่ ดิน ตามระเบี ยบว่าด้ว ยการควบคุม การจัดที่ ดิน ของทบวงการเมือง
 ท าบัญ ชี ส ารวจและแผนที่ โดย สั ง เ ขปแสดงภู มิ ประเ ทศและอาณ าเขตข้า งเคี ยง
และจัดการวางผังแบ่งแปลงโดยประมาณ เพื่ อหาข้อมูล ในการจัด ท าโครงการจัดที่ ดิ น
ให้เป็ นไปโดยถูกต้อง

๒. การจัดทาโครงการจัดทีด่ ิน
๒.๑ จัง หวัด จัด ท าโครงการจัด ที่ ดิ น เพื่ อเสนอคณะกรรมการจัด ที่ ดิ น แห่ ง ชาติ พิ จ ารณา
โดยโครงการจัดที่ ดินต้องมี ส าระส าคัญตามระเบี ยบของคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ ว่าด้ว ยการควบคุม การจัดที่ ดินของทบวงการเมื อง ดังนี้
(๑) ชื่อทบวงการเมืองที่จะจัดที่ดิน
(๒) ผลการพิ จ ารณาของกรมพัฒ นาที่ ดิน และการพิจ ารณาการใช้ที่ ดิ น ตามมาตรการ
กาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าของประเทศ
(๓) ที่ ต้ งั เนื้ อที่ อาณาเขต และสภาพที่ดินที่จะดาเนินการจัดที่ดิน
(๔) ผลการสารวจการถื อครองในพื้นที่ ที่จะดาเนิ นการจัดที่ ดิน
(๕) จานวนเนื้ อที่ ที่จะจัดแบ่งให้ประชาชนเข้าครอบครอง
(๖) หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่จะรับการจัดที่ดิน
(๗) เงื่อนไขที่ผไู้ ด้รับการจัดที่ดินจะต้องปฏิบตั ิ
(๘) การให้สิทธิ ในที่ ดินแก่ผไู้ ด้รับการจัดที่ดิน
(๙) การจัดให้มีสาธารณูปโภคต่าง ๆ
(๑๐) กาหนดเวลาการจัดที่ดิน ตลอดจนระยะเวลาดาเนินการ

๕
(๑๑) งบประมาณในการดาเนินการ
(๑๒) หลั ก เ กณ ฑ์ ใ นการให้ ผ ู้ไ ด้ รั บ การจั ด ที่ ดิ นชดใช้ ทุ น ที่ รั ฐ บาลได้ ล งไปใน
ในการจัดที่ดิน
(๑๓) แผนผังแสดงพื้นที่ ที่จะดาเนิ นการจัดที่ ดิน พร้ อ มทั้งแสดงบริ เ วณที่ จ ะจัดแบ่ งที่ ดิน
เป็ นที่ อ ยู่อ าศั ย ประกอบการท ามาหาเลี้ ย งชี พ สมบั ติ ส่ ว นกลาง และสาธารณู ป โภคโดยใช้ ม าตราส่ ว น
ที่สามารถใช้พิจารณาได้สะดวก
ในกรณี ที่ ท บวงการเมื อ ง ประสงค์ จ ะเปลี่ ย นแปลงสาระส าคัญ ของโครงการ
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ม ัติ แล้ ว ให้เ สนอรายการที่ ป ระสงค์ จะเปลี่ ย นแปลง พร้ อ มทั้ งเ หตุ ผ ลและคว ามจ าเป็ น
ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ เมื่ อคณะกรรมการอนุมตั ิ ให้เปลี่ ยนแปลง จึ งให้ดาเนิ นการตามนั้นได้
๒.๒ เมื่ อได้รับแจ้งความประสงค์ พร้ อ มทั้งโครงการจัดที่ ดินจากจังหวัดแล้ว กรมที่ ดินจะได้
ด าเนิ นการจั ด ท าค าขอจั ด ตั้ งงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี พร้ อ มทั้ งส่ งเรื่ องให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เพื่อนาเสนอคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ พิจารณาต่อไป

๓. การดาเนินการจัดทีด่ ิน
๓.๑ เมื่ อคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ อนุม ัติโครงการ และได้รับ การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ ายแล้ว กรมที่ ดิ นจะได้จ ัดส่ งเจ้าหน้าที่ และเครื่ องจักรกลออกไปด าเนิ นการ โดยด าเนิ นการวางผังแบ่ งแปลง
ตามโครงการที่ ค ณะกรรมการจั ด ที่ ดิ น แห่ งชาติ อ นุ ม ั ติ พร้ อ มทั้ ง จั ด สร้ างสาธารณู ป โภคประกอบด้ ว ย
ถนนสายหลัก ถนนสายซอย ท่อระบายน้ า ขุดสระน้ า
๓.๒ ในขณะเดี ย วกัน เจ้า หน้ า ที่ ด าเนิ น การจัด ที่ ดิ น จะต้อ งประกาศ เรื่ องการจัด ที่ ดิ น
เพื่ อ ให้ ประชาชนทราบที่ ต้ งั อาณาเขตและเนื้ อ ที่ จ ั ดที่ ดิน และเพื่ อให้ป ระชาชนผู ้ประสงค์ จะขอรั บ การจัด ที่ ดิ น
ยื่นค าขอจับ จองที่ ดิน โดยประกาศตามแบบ จ .ด. ๑ มี กาหนดไม่น้อ ยกว่า ๑ เดื อน ให้ปิ ดไว้ในที่ เ ปิ ดเผย
ณ ที่ ว่ าการอ าเภอ หรื อกิ่ งอ าเภอ ๑ ฉบับ ที่ บ ้า นก านันหรื อ ผูใ้ หญ่ บ ้า น ๑ ฉบับ และในที่ ดิน ที่ จ ัด ๑ ฉบับ
หากเป็ นการสมควรจะประกาศโดยวิธีอื่นด้วยก็ได้
๓.๓ ให้บุคคลที่ ป ระสงค์ จ ะเข้าอยู่อ าศัยหรื อ ประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พในที่ ดินที่ จ ัดไว้
ยื่นคาร้องต่อเจ้าหน้าที่ ในการจัดที่ ดินนั้นภายในกาหนดประกาศของเจ้าหน้าที่ตามแบบ จ.ด. ๒
๓.๔ เมื่ อ ครบกาหนดประกาศรั บ บุ คคลเข้าอยู่อ าศัยหรื อ ประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พแล้ ว
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ในการจั ด ที่ ดิ นแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการขึ้ นคณะหนึ่ งมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ นาย เรี ยกว่ า
คณะกรรมการคั ด เลื อ กบุ ค คล และให้ค ณะกรรมการคัด เลื อ กบุ ค คลมี ห น้า ที่ พิ จ ารณาคัด เลื อ กบุ ค คล
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน หมวด ๓
๓.๕ บุ คคลใดประสงค์ จ ะได้ รับ การจั ดให้ เ ข้าอยู่อ าศัยหรื อ ประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พ
ในที่ ดินแปลงใด ให้จดั เข้าอยู่อ าศัยหรื อ ประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พในที่ ดินแปลงนั้น แต่ถ้าบุคคลหลายคน
ประสงค์ ที่ ดินแปลงเดี ยวกันก็ ให้ ใช้วิ ธี จ ับ สลาก เว้นแต่ ใ นกรณี ที่ มี ความจ าเป็ นเพื่ อ ประโยชน์ ความมั่นคง

๖
และความปลอดภัยของประเทศชาติ คณะกรรมการคัด เลื อกอาจจะพิจ ารณาคัดเลื อกบุ คคลให้อยู่ใ นที่ ดิ น
ตามที่เห็นสมควรก็ได้
๓.๖ ในกรณี ที่ ดินที่ จ ะจัด ให้เ ข้าอยู่อ าศัยหรื อ ประกอบการท ามาหาเลี้ ย งชี พ มี ไ ม่ เ พี ยงพอ
กับจานวนบุคคลซึ่ งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลได้คดั เลือกไว้แล้ว ให้คณะกรรมการตัดเลื อกพิจ ารณาคัดเลื อก
อี กชั้นหนึ่ งตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้พิจ ารณาให้บุ คคลที่ มี ภู มิ ลาเนาอยู่ในท้อ งที่ น้ นั ได้เ ข้าอยู่อ าศัยหรื อ ประกอบการ
ทามาหาเลี้ ยงชี พก่อน เมื่ อมี ที่ดินเหลื ออยูจ่ ึ งจัดให้บุคคลที่ มีภูมิลาเนาอยูใ่ นท้องที่อื่นต่อไป
(๒) ถ้าที่ ดินจะจัดแบ่ งมี น้อยไม่ พอแก่ การจัดแบ่ งให้ท ั่วถึ งอี ก ก็ ให้คณะกรรมการคัดเลื อกบุ คคล
จัดให้มีการจับสลากเพื่อให้ได้จานวนบุคคลพอดีกบั จานวนที่ดินที่จะแบ่ง ส่วนบุคคลที่เ หลื อก็ให้ส อบถามความ
ประสงค์ว่า ถ้ามีที่ดินเหลือจากการจัดแบ่งในท้องที่อื่นแล้ว ทางการจะจัดให้เ ข้าอยู่อาศัยหรื อประกอบการท ามา
ห า เ ลี้ ย ง ชี พ จ ะ ขั ด ข้ อ ง ห รื อ เ ต็ ม ใ จ ห รื อ ไ ม่ แ ล้ ว บั น ทึ ก ถ้ อ ย ค า ไ ว้ เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น
เพื่อพิจารณาต่อไป
๓.๗ เมื่ อ ได้จ ัดให้บุคคลใดเข้าอยู่อาศัย หรื อ ประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พในที่ ดินแปลงใด
และบุ คคลผูน้ ้ นั ได้ป ฏิ บ ั ติตามระเบี ยบของคณะกรรมการจัดที่ ดิน แห่ งชาติ แล้ว ให้เ จ้ าหน้าที่ ในการจัดที่ ดิ น
ดาเนิ น การติ ดต่ อให้พนักงานเจ้าหน้า ที่ ต ามความในมาตรา ๓๐ แห่ง ประมวลกฎหมายที่ ดิน ออกใบจอง
ให้บุคคลนั้นถื อไว้เป็ นหลักฐาน

๔. การรายงาน
๔.๑ เมื่อจังหวัดประกาศรับ คาขอและคัดเลื อกบุคคล ให้หัว หน้าหน่ว ยจัดที่ ดินประสานงาน
จัด ท ารายงานในแบบ ๒ และรายงานการปฏิ บ ัติ ง านช่ า งแผนที่ ต ามแบบ ๖ กับ รายงานผลงานจัด ท า
สาธารณูปโภคตามแบบ ๓ ให้จงั หวัดรายงานกรมที่ดินประจาเดือน
๔.๒ เ มื่ อ หน่ว ยจัด ที่ ดิ น ได้ป ฏิ บ ัติ ง านเสร็ จ สิ ้ น แล้ว ให้ร ายงานผลการดาเนิ น การให้
ผูว้ ่าราชการจังหวัดทราบและขอปิ ดหน่ว ยจัดที่ ดิน เมื่ อผูว้ ่าราชการจังหวัดได้พิจ ารณาปิ ดหน่ว ยจัดที่ ดินแล้ว
ให้รายงานอธิ บดีทราบตามแบบ ๘

๗

ขั้นตอนการจัดทีด่ ินแปลงเล็ก
กรมที่ดิน
แจ้งจังหวัดจัดทาแผนงานและงบประมาณ
อาเภอ

จั งหวัด

 ทาการสารวจที่ดินที่อยูใ่ นลักษณะที่จะจัดให้จับจอง

สั่งการให้อาเภอดาเนินการ

 ทาแผนที่สังเขป
 ทาบัญชี สารวจที่ดิน
 จัดทาแผนงานจัดที่ดินและประมาณการค่าใช้จา่ ย

จังหวัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่ดินส่วนจังหวัดพิ จารณาแผนที่สังเขป บัญชี สารวจที่ดิน และแผนงานจัดที่ดิน
แปลงเล็ก






กรณีอนุมัติ

กรณีไม่ อนุมัติ

ส่งกรมที่ดิน

แจ้งให้อาเภอทราบ

กรมที่ดิน
ตรวจสอบแผนงาน/งบประมาณ
อธิ บดี พิจารณาอนุมตั ิ แผนงาน และงบประมาณ
แจ้งจังหวัดดาเนินการตามแผนงานที่ได้รับอนุมตั ิ
โอนงบประมาณให้จังหวัด

กรณีได้ รับการคัดเลื อกจากคณะกรรมการคัดเลื อกบุคคล
 อาเภอสัง่ ให้เจ้าหน้าที่ไปทาการรังวัดชันสู ตรสอบสวน
 ประกาศหาผู ้คัดค้าน
 ออกใบจอง

รายงานผลให้กรมที่ดินทราบ






อาเภอ
จังหวัดสั่งอาเภอดาเนินการ
ประกาศให้ราษฎรทราบ
เพื่ อยื่นคาขอจับจอง
รับคาขอสอบสวนคุ ณสมบัติ
ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคล

กรณีไม่ ได้ รับการคัดเลื อก
 ทาหนังสื อแจ้งผู ้ขอ

๘

การจัดทีด่ ินแปลงเล็ก
-----------------------------------------

๑. การสารวจที่ดิน
๑.๑ กรมที่ ดิ น เวี ย นหนัง สื อแจ้ง ให้จ ัง หวัด ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะด าเนิ น การจัด ที่ ดิ น
ดาเนินการสารวจที่ดินที่อยูใ่ นลักษณะที่จะจัดให้ประชาชนจับจอง (ตามระเบี ยบว่าด้วยการจัดที่ ดินเพื่อประชาชน
หมวด ๒)
๑.๒ อาเภอหรื อกิ่ งอาเภอสารวจที่ ดินแล้วกรอกลงตามบัญชี สารวจและท าแผนที่ แสดงที่ ต้ งั
ของที่ ดินที่ จะนามาจัด พร้อมทั้งจัดทาแผนงาน/โครงการจัดที่ดินและประมาณการค่าใช้จ่าย
๑.๓ อาเภอเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณ พร้อมบัญชี ส ารวจที่ ดินและแผนที่
สังเขปไปยังจังหวัด

๒. การคัดเลือกที่ดิน
๒.๑ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเสนอแผนงาน/โครงการต่ อผูว้ ่ าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกที่ดิน
๒.๒ เมื่ อคณะกรรมการคัดเลื อกที่ ดิ นพิจ ารณาอนุ ม ัติแล้ว ให้ เ จ้าพนักงานที่ ดิน จังหวัด
เสนอแผนงาน/โครงการจัดที่ดิน พร้อมประมาณการงบประมาณต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดเพื่อลงนามหนังสื อ
นาส่งกรมที่ดิน

หมายเหตุ
๑. ให้เสนอแผนงาน/โครงการที่จะจัดที่ ดินในปี งบประมาณถัดไปล่วงหน้า ๑ ปี งบประมาณ
๒. แผนที่สังเขปที่ เ สนอคณะกรรมการคัดเลื อกที่ ดินพิจ ารณาควรประสานงานกับ ป่ าไม้
เพื่อพิจารณาและรับรองรู ปแผนที่ รวมทั้งการตรวจสอบเขตปฏิ รูปที่ ดิน

๓. การจัดทาโครงการและงบประมาณ
๓.๑ กรมที่ดินตรวจสอบแผนงาน/โครงการของจังหวัดและจัดทาคาขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย
๓.๒ เมื่ออธิ บดีพิจารณาอนุมตั ิแผนงาน/โครงการ กรมที่ ดินจะแจ้งให้จ ังหวัดทราบก่ อนเริ่ มต้น
ปี งบประมาณ เพื่อเตรี ยมการเรื่ องต่ าง ๆ และกรมที่ ดินจะโอนเงิ นงบประมาณให้จ ังหวัด เมื่ อได้รับ อนุ ม ัติ
งบประมาณรายจ่าย

๙

๔. การดาเนินการ
๔.๑ เมื่อผูว้ ่าราชการจังหวัดได้รับแผนงาน/โครงการที่ กรมที่ ดินอนุ ม ัติแล้ว สั่ งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา/เจ้าหน้าที่บริ หารงานที่ดินอาเภอ/กิ่ งอาเภอ จัดทาแผนการปฏิ บตั ิ งาน
๔.๒ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด /เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดสาขา/นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอ
ผูเ้ ป็ นหัว หน้าประจ ากิ่ งอ าเภอประกาศให้ราษฎรทราบ(ตามแบบ จ.ด.๑) เพื่อให้ผ ปู้ ระสงค์จ ะขอจับ จอง
มายื่นคาขอ มีกาหนดไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งเดือน
๔.๓ เมื่ อ มี ผ ู้ม าแสดงความประสงค์จ ะขอจับ จอง ให้จ ัด การให้ผ ขู้ อยื่ นค าขอจับ จอง
ตามแบบ (จ.ด. ๒)
๔.๔ เมื่ อรับ คาขอแล้ว ให้ส อบสวนคุณ สมบัติของผูจ้ ับ จอง โดยบัน ทึ ก การสอบสวน
ลงในแบบพิมพ์ดา้ นหลังคาขอ (จ.ด.๒) แล้วลงชื่อผูส้ อบสวนไว้เ ป็ นหลักฐานและเขี ยนใบรับ คาขอ (จ.ด.๕)
มอบให้ผขู้ อ ๑ ฉบับเก็บติ ดไว้ในต้นขั้วใบรับ ๑ ฉบับ
๔.๕ ในตอนเย็นทุกวันให้นาเล่มใบรับเรื่ องราวขอจับจองที่ ดิ น (จ.ด.๕) มากรอกลงในบัญชี
รับทาการและคุมเรื่ อง (ท.ด.๑๔) ให้ครบทุกรายการและกรอกให้เสร็ จทุกรายในวันนั้น
๔.๖ เมื่อประกาศครบกาหนดแล้ว ให้อาเภอตั้งคณะกรรมการคัดเลื อกบุคคล
๔.๗ คณะกรรมการตัดเลื อกบุคคล พิจ ารณาคัดเลื อกบุคคลซึ่ งมี คุณ สมบัติ ตามระเบี ยบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน หมวด ๓
๔.๘ เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัด /เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดสาขา/นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอ
ผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจากิ่ งอาเภอสั่งให้เจ้าหน้าที่ ออกไปรั งวัดชันสู ตรสอบสวนที่ ดิน ตามคาขอที่ ผ ่านการคัดเลื อก
คุณสมบัติของบุคคลแล้ว

๕. การรังวัดชันสู ตรสอบสวนและออกใบจอง
๕.๑ การรังวัด รังวัดเป็ นรายแปลงที่ ขอจับจองเพื่อทราบแนวเขตและเนื้ อที่
๕.๒ การชันสูตร ให้ทาการชันสูตรว่าที่ ดินมี ไม้มี ค่า มี แร่ โลหะธาตุ มี ท รัพยากรธรรมชาติ
อย่างใด หรื อไม่ เป็ นที่ ดินควนดิ น เขาหิ น หรื อที่ ราบ ลักษณะของดิ นเป็ นอย่างไร เหมาะสมที่ จะท าประโยชน์
อย่างไรบ้าง
๕.๓ การสอบสวน ให้ท ราบว่ าเป็ นที่ ดิ นอยู่ในหรื อนอกเขตที่ ทางราชการ จ าแนกไว้เ ป็ น
ป่ าไม้ถาวรเป็ นที่ ส าธารณประโยชน์ ที่ ร าษฎรใช้ป ระโยชน์ ร่ ว มกัน หรื อเป็ นที่ ดิ น ที่ มี ผ ู้ค รอบครอง
ทาประโยชน์อยูแ่ ล้ว ทาประโยชน์เพียงใดหรื อไม่
๕.๔ ให้ก รอกข้อความลงในแบบรังวัดชัน สู ตรสอบสวน (จ.ด.๗) โดยให้ผ ขู้ อ กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น พยาน และผูร้ ังวัดชันสูตรสอบสวนลงชื่อรับรองด้วย
๕.๕ รายใดชันสูตรสอบสวนเสร็ จแล้ว ให้พิมพ์ประกาศ (ท.ด.๒๕) เป็ นแปลง ๆ ให้แล้วเสร็ จ
โดยเร็วแล้วส่งประกาศไปติดตามสถานที่ต่าง ๆ ตามระเบียบปฏิบตั ิว่าด้วยการออกใบจอง

๑๐
๕.๖ เมื่อครบกาหนดประกาศแล้วไม่มีการขัด ข้อ งหรื อ คัดค้าน และที่ ดินนั้นอยู่ในลักษณะ
ที่จะพึงอนุญาตให้จบั จองได้ตามระเบียบแล้ว เจ้าหน้าที่ดาเนินการเขียนใบจอง (น.ส.๒)
๕.๗ เมื่อได้จดั ทาใบจองแล้ว เสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงนามประทับ ตราและดาเนิ นการ
แจกใบจองผูข้ อต่อไป

หมายเหตุ
๑. ในกรณี ท ้องที่ ใดมี การประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเลิ กอานาจหน้า ที่ นายอาเภอ
หรื อปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจากิ่ งอาเภอ ในการปฏิบตั ิการตามประมวลกฎหมายที่ ดินตามความในมาตรา ๑๙
แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติ มประมวลกฎหมายที่ ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ แล้วให้เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดและหรื อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกใบจอง ตามคาสั่ ง
กระทรวงมหาดไทยที่ ๕๑/๒๕๓๓ ลงวัน ที่ ๑ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๓๓ เรื ่ อ งการแต่ ง ตั้ ง พนัก งานเจ้า หน้า ที่
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดินและค าสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๒/๒๕๔๐
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐ เรื่ องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๒. การออกใบจองปั จ จุ บ ั น ด าเนิ นการตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
กล่าวคื อ กรณี อ อกใบจองในท้อ งที่ ซ่ ึ งรัฐมนตรี ย ังไม่ไ ด้ป ระกาศยกเลิ กอานาจหน้าที่ ใ นการปฏิ บ ัติการ
ตามประมวลกฎหมายที่ ดิน ของหัว หน้าเขต นายอาเภอหรื อปลัดอ าเภอผู้เ ป็ นหัว หน้ าประจ ากิ่ ง อ าเภอ
ให้ใช้แบบ น.ส.๒ ส่วนในท้องที่อื่นให้ใช้แบบ น.ส.๒ ก.

๖. การรายงานผล
๖.๑ อ าเภอ ส านัก งานที่ ดิ นจัง หวัด สาขารายงานผลการจัด ที่ ดิ น และค่ า ใช้จ่ า ยเงิ น
งบประมาณประจาเดือนตามแบบ จ.ด. ๙ ต่อจังหวัด
๖.๒ จังหวัดรวบรวม จ.ด. ๙ ส่ งกรมที่ ดินภายในวันที่ ๕ ของทุกเดื อนถัดไปตามแบบ จ.ด. ๑๐
๖.๓ เมื่ ออาเภอ ส านักงานที่ ดิ นจังหวัด สาขาด าเนิ นการแจกใบจองแล้ว ให้รายงานผล
การแจกใบจอง (จ.ด. ๑๒) ไปจังหวัด เพื่อรวบรวมรายงานกรมที่ดินภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปเป็ นประจ า
ทุกเดื อนจนกว่าจะแจกใบจองเสร็ จสิ้ น
๖.๔ อาเภอ/ส านักงานที่ ดินจังหวัดสาขารายงานผลการปฏิ บ ัติงานประจ าปี งบประมาณ
พร้อมสรุปผลการดาเนินการและจัดทาบัญชีรายชื่อผูไ้ ด้รับการแจกใบจอง (จ.ด. ๑๓)

๑๑

ขั้นตอนการจัดที่ดินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โครงการหมู่บ้านป้ องกันตนเองชายแดน

หน่วยงานรับผิดชอบ
 พิจารณากาหนดพื้นที่ โครงการจัดที่ ดิน
 จัดทาแผนงาน/โครงการจัดที่ดิน
กรมที่ดิน
 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
 จัดทาคาสั่ งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิ บ ัติงาน
 จัดสรรงบประมาณ เครื่ องจักรกล
เจ้าหน้าที่ หน่ว ยจัดที่ดิน รายงานตัวต่อจังหวัด อาเภอ
และประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
หน่วยจัดที่ ดิน ส ารวจพื้ นที่ เพื่อสร้ างที่ พกั ที่ ทาการชัว่ คราว
หน่วยจัดที่ ดินปฏิบ ัติงานจัดที่ดินตามโครงการ
วางผัง แบ่งแปลง สอบสวนสิ ทธิ

จัดทาสาธารณูป โภค

บุกเบิ กปรับพื้นที่

หัวหน้าหน่วยรายงานงบเดือน
เสร็ จสิ้ นโครงการ หัว หน้าหน่ว ยเสนอผูว้ ่าราชการจังหวัดขออนุม ัติปิดหน่วย
ผูว้ ่าราชการจังหวัดอนุม ัติปิดหน่วยและแจ้งกรมที่ ดิน
หัวหน้าหน่วยส่ งมอบพื้นที่ ให้เจ้าของโครงการ

๑๒

การจัดทีด่ ินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน
-----------------------------------------------

๑. การจัดทาแผนงาน/โครงการ
๑.๑ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เช่ น กองทั พภาค ส านั กงาน กปร. พิ จ ารณาก าหนดพื้ น ที่
และเป้ าหมายในการจัดที่ ดิน ถ้าที่ ดินที่ จ ะจัดท าโครงการมี หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจหน้าที่ ดูแลรั กษาจะต้อ ง
ประสานงานในการขอเข้าพื้นที่ ก่อน
๑.๒ จัดทาแผนงาน/โครงการส่งให้กรมที่ดิน เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์
๑.๓ กรมที่ ดิ น จัด ท าแผนงาน/โครงการและค าขอจัด ตั้ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
กรณี ที่ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการให้ก ารสนับ สนุ น งบประมาณ ให้จ ัด ส่ ง แผนงาน /โครงการ
และคาขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยงานดังกล่าวด้วย

๒. การเตรียมการปฏิบัติ
เมื่อได้รับอนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามแผนงาน/โครงการแล้ว กรมที่ ดินจะจัดส่ ง
เจ้าหน้าที่ ไปปฏิ บตั ิ งานโดยดาเนิ นการดังนี้
๒.๑ จัดทาแผนการปฏิบตั ิงานจัดที่ดิน
๒.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิ บตั ิ งานโครงการจัดที่ ดิน
๒.๓ จัดท าคาสั่ งจัดเครื่ อ งจักรกลและแต่ งตั้ง เจ้าหน้าที่ ดูแลรั กษาเครื่ อ งจัก รกลประจ า
หน่วยจัดที่ดิน
๒.๔ จัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายของหน่วยจัดที่ดิน

๓. การเตรียมงานในพื้นที่
๓.๑ เมื่ อเดิ นทางไปถึ งจังหวัดพื้ นที่ ที่ จ ะดาเนิ นงานให้หัว หน้าหน่ ว ยจัดที่ ดินนาเจ้าหน้าที่
ของหน่วยทุกคนไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
๓.๒ เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดนาหัวหน้าหน่ว ยจัดที่ ดินไปรายงานตัวต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓.๓ หัว หน้า หน่ ว ยจัด ที่ ดิ น ไปพบนายอ าเภอ /ก านัน และผู้ใ หญ่ บ ้ า นท้อ งที่ ซ่ึ งที่ ดิ น
นั้นตั้งอยู่ พร้ อ มทั้ งชี้ แจงวัตถุ ป ระสงค์ ของการมาท างานให้ท ราบและขอความอนุ เ คราะห์ ในเรื่ อ งต่ าง ๆ
เพื่อให้การปฏิบตั ิ งานได้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
๓.๔ ส ารวจบริ เวณที่ จ ะจั ดตั้ ง ที่ ท าการหน่ ว ย ทั้ ง นี้ ให้ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และ
การคมนาคมที่จะติดต่อกับอาเภอและจังหวัดได้สะดวกรวดเร็วด้วย

๑๓

๔. การปฏิบัติงานจัดที่ดิน
๔.๑ ช่ างรั งวัดท าการส ารวจตรวจสอบรอบแปลงที่ ดิน โดยสัง เขป เพื่อ ทราบแนวเ ขต
และระยะโดยประมาณ
๔.๒ สารวจภูมิประเทศและระดับโดยสังเขป เพื่อประกอบการพิจ ารณาวางผังจัดแบ่งที่ ดิ น
ให้เป็ นที่อยูอ่ าศัย และที่สาหรับประกอบการเกษตรกรรม รวมทั้งการจัดสร้างสาธารณู ปโภค
๔.๓ ดาเนินการรังวัดทาแผนที่และสอบสวนการถือครองที่ดิน
๔.๔ จัดทาถนนสายหลัก ถนนสายซอย ขุดสระน้ า และบุกเบิ กปรับพื้นที่

๕. การรายงานและงบเดือน
๕.๑ การรายงานต่าง ๆ ให้รายงานผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทุกเรื่ อง เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
เห็นสมควรแล้ว ให้เสนอผูว้ ่าราชการจังหวัดเพื่อส่งไปยังกรมที่ดิน
๕.๒ งบเดื อนต่าง ๆ ให้ท าตามแบบ ๑, ๒, ๓ และ ๖ และให้ท าเป็ น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ หน่วยจัดที่ ดิน
๑ชุด สานักงานที่ดินจังหวัด ๑ ชุด ส่งกรมที่ดิน ๑ ชุด
๕.๓ การส่ งงบเดื อนต้องเสนอเจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดภายในวันที่ ๑ ของเดื อนถัดไป
และให้จงั หวัดส่งถึงกรมที่ดินภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๖. การปิ ดหน่วยและส่ งมอบพื้นที่
๖.๑ เมื่ อดาเนิ นการจัดที่ ดินเสร็ จสิ้ นภารกิ จตามแผนงาน/โครงการแล้วให้หัวหน้าหน่วยจัดที่ ดิน
ทารายงานการปิ ดหน่วยเสนอผูว้ ่าราชการจังหวัด เพื่อขออนุมตั ิปิดหน่วยจัดที่ดินแล้ว ส่ งรายงานการปิ ดหน่ว ย
ให้กรมที่ดินทราบต่อไป
๖.๒ หัว หน้า หน่ ว ยจัด ที่ ดิ น ส่ ง มอบงานพร้ อ มระวางแผนที่ รายการรั ง วั ด และพื้ น ที่
ดาเนินการให้แก่ส่วนราชการเจ้าของโครงการรับไปดาเนินการต่อไป

๑๔

การออกใบจอง
___________________
เนื่ องจากกฎหมายที่ ใช้บงั คับอยูก่ ่อนนั้น เปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนจับ จองเป็ นเจ้าของที่ ดิน
จึ งมี ป ระชาชนที่ มี กาลังความสามารถมี โอกาสบุกเบิ กก่ นสร้า งจับ จองเป็ นเจ้า ของที่ ดิน อย่างกว้างขวาง
แต่ก็มีประชาชนอี กจานวนไม่นอ้ ยที่ ยงั ไม่มีที่ดินท ากิ นเป็ นของตนเอง ดังนั้น เหตุ ผ ลส าคัญในการใช้บ ังคับ
ประมวลกฎหมายที่ ดิ นประการหนึ่ ง ก็ เ พื่ อให้รัฐ ดาเนิ น การจัด ที่ ดิ นให้แ ก่ ป ระชาชนที่ ย ากจน ยังไม่ มี
ที่ ดินท ากิ นและอยู่อ าศัยเป็ นของตนเอง หรื อ มี น้อ ยไม่ เ พี ยงพอแก่ การท ากิ น พร้ อ มทั้งให้ความช่ ว ยเหลื อ
จัดสร้างสาธารณู ป โภคพื้ นฐาน ให้การช่ ว ยเหลื อ แนะนาในการปรั บ ปรุ งที่ ดินและอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ผ ทู ้ ี่ ได้รับ
การจัดที่ดินสามารถใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์มีผลผลิตและรายได้เพียงพอแก่การเลี้ ยงชี พ
เมื่อได้จดั ให้บุคคลใดเข้าอยูอ่ าศัยและท ากิ นในที่ ดินแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ จ ะออกใบจอง
ให้ไ ว้เ ป็ นหลัก ฐานก่อ น และเมื่ อบุค คลที่ ได้จ ัด ให้เ ข้า ครอบครองที่ ดิ นได้ท าประโยชน์ และได้ป ฏิ บ ัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ กาหนดโดยครบถ้ว นแล้ว
ก็สามารถขอให้ออกหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ดินได้

๑. วิธีการออกใบจอง
ประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติเรื่ องการออกใบจองไว้ในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แต่มิ ได้
กล่าวถึ งวิ ธีการปฏิ บตั ิ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึ งได้มีคาสั่ง ที่ ๑๑๕๐/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๙๘
เรื่ อง การออกใบจองและหนัง สื อ รับ รองการท าประโยชน์ วางระเบี ยบปฏิ บ ัติ ว่า ด้ว ยการออกใบจอง
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิน นอกจากนั้น คณะกรรมการจัดที่ ดินแห่ งชาติ
ยังได้วางระเบียบปฏิบตั ิในการออกใบจองตามมาตรา ๓๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ไว้ในโครงการจัดที่ ดิน เพื่อประชาชนอยูอ่ าศัยและประกอบการทามาหาเลี้ ยงชี พตามควรแก่อตั ภาพ กล่าวคื อ
๑.๑ เมื่ อได้จดั ให้บุคคลใดเข้าอยู่อ าศัยหรื อ ประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พในที่ ดินแปลงใด
และบุคคลนั้นได้ป ฏิ บ ัติตามระเบี ยบของคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่ งชาติ แล้ว ให้เ จ้าหน้าที่ ในการจัดที่ ดิน
ดาเนิ นการติ ดต่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความในมาตรา ๓๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน ออกใบจอง
ให้บุคคลนั้น
๑.๒ เมื่ อ ได้มี ป ระกาศให้ป ระชาชนทราบถึ งเขตและที่ ต้ งั ของที่ ดินที่ จ ะจัดให้ป ระชาชน
จับ จองตามมาตรา ๓๓ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิน แล้ว ให้ ผ ู้ป ระสงค์ จ ะจับ จองยื่น ค าขอตามแบบ
ของคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่ งชาติ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยปฏิ บ ัติตามระเบี ยบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดดินแห่งชาติกาหนดไว้

๑๕
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคาขอแล้ว ให้ดาเนิ นการรังวัดชันสู ตรสอบสวนและประกาศ
คาขอจับจองมีกาหนด ๓๐ วัน เมื่อไม่มี การขัดข้องและพิจ ารณาเห็นสมควรแล้ว จึ งดาเนิ นการออกใบจอง
ให้ต่อไป

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิ บตั ิ การตามประมวลกฎหมายที่ ดิน กระทรวงมหาดไทยได้มี คาสั่ ง ที่ ๔๗๗/๒๔๙๘
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๙๘ แต่ งตั้ง นายอ าเภอหรื อ ปลัดอ าเภอผูเ้ ป็ นหัว หน้ าประจ ากิ่ งอ าเภอท้อ งที่
ซึ่ งที่ ดิ นนั้ นตั้ งอยู่ เ ป็ นพนั ก งานเ จ้ า หน้ า ที่ ออกใบจองตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓
แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น ต่ อมากระทรวงมหาดไทยได้ย กเลิ ก อานาจหน้าที่ เ กี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ก าร
ตามประมวลกฎหมายที่ดินของผูอ้ านวยการเขตในกรุ งเทพมหานคร และนายอาเภอในบางท้องที่ ตามความ
ในมาตรา ๑๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายที่ ดิ น (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
กระทรวงมหาดไทยจึ งมี คาสั่ ง ที่ ๕๑/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ แต่ งตั้งให้เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัด
เป็ นพนัก งานเจ้า หน้าที่ ต ามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่ง ประมวลกฎหมายที่ ดิน เฉพาะในท้อ งที่
ซึ่ งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศยกเลิ กอานาจหน้าที่ ในการปฏิ บ ัติการตามประมวลกฎหมายที่ ดิน
ของหัวหน้าเขต นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจากิ่ งอาเภอ
แต่เ นื่ องจากมี ปั ญ หาเกี่ ยวกับ เรื่ องพนักงานเจ้าหน้า ที่ ในการออกใบจองตามมาตรา ๓๐
และมาตรา ๓๓ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น ที่ ห ลายจัง หวัด ยังปฏิ บ ัติ ไ ม่เ ป็ นไปในแนวทางเดี ย วกัน
กระทรวงมหาดไทยจึ งมี คาสั่ง ที่ ๑๕๒/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐ แก้ไขคาสั่ งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๕๑/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ โดยแต่ งตั้งให้เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัด และหรื อเจ้าพนักงานที่ ดิน
จังหวัดสาขาแล้วแต่กรณี เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน
เฉพาะในท้อ งที่ ซึ่ งรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทยประกาศยกเลิ กอ านาจหน้ าที่ ในการปฏิ บ ัติ การ
ตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอาเภอ หรื อปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจากิ่ งอาเภอ
ส่วนท้องที่ใดที่ยงั ไม่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเลิ กอานาจหน้าที่ ในการปฏิ บ ัติการ
ตามประมวลกฎหมายที่ ดินของนายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัว หน้าประจ ากิ่ งอ าเภอ พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกใบจองในท้อ งที่ น้ นั ๆ ยังคงเป็ นผูไ้ ด้รับ การแต่ งตั้งตามคาสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๗๗/๒๔๙๘
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๙๘ คื อ นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจากิ่ งอาเภอ

๓. แบบใบจอง
แบบใบจองที่ ใช้ในครั้ งแรก คื อ แบบ น.ส.๒ ท้ายกฎกระทรวงฉบับ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๙๗ ซึ่ งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

๑๖
ต่อมาได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ให้ยกเลิ กกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) และได้ก าหนดแบบใบจองขึ้ นใหม่ ๒ แบบ คื อ แบบ น.ส.๒ และ น.ส.๒ ก.
โดยมีขอ้ แตกต่างในการใช้ ดังนี้
๓.๑ การออกใบจองในท้อ งที ่ ซึ่ งรัฐ มนตรี ย งั ไม่ไ ด้ป ระกาศยกเลิ ก อ านาจหน้า ที่
ในการปฏิ บ ัติการตามประมวลกฎหมายที่ ดินของหัว หน้าเขต นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัว หน้า ประจ ากิ่ ง อ าเภอ ตามมาตรา ๑๙ แห่ ง พระราชบัญญัติ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายที่ ดิน (ฉบับ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ใช้แบบ น.ส.๒
๓.๒ การออกใบจองในท้องที่ อื่นให้ใช้แบบ น.ส. ๒ ก.
ส่วนใบแทนใบจองให้ใช้แบบ น.ส.๒ หรื อ น.ส.๒ ก. แล้วแต่กรณี

๔. การทาทะเบียน การโอน
ตามคาสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๑๕๐/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๙๘ นอกจาก
กาหนดวิ ธี ด าเนิ นการออกใบจองดังกล่าวแล้ว ยังได้ว างระเบี ยบการจัด ท าทะเบี ย นและการจดทะเบี ย น
โอนมรดกที่ ดินตามใบจอง ดังนี้
๔.๑ การทาทะเบียน
(๑) ให้มีสมุดบัญชีรับ คาขอใบจองและหนังสื อรับ รองการท าประโยชน์โดยใช้บ ัญชี
แบบหมายเลข ๖ ลงรวมในเล่ม เดี ยวกัน ไม่ต้อ งแยกประเภท ให้ท าเป็ น พ.ศ. ตั้งต้น เลขที่ ๑ เรี ย งต่อไป
จนสิ้ น พ.ศ. นั้ น ขึ้ น พ.ศ. ใหม่ ให้ ข้ ึ นต้ นเลขที่ ๑ ไปใหม่ โดยให้เ ว้นหน้าและเขี ยน พ.ศ. ไว้ให้ท ราบว่ า
เป็ น พ.ศ. อะไร บัญชีหน้าหนึ่ งให้ใช้เพียง ๕ ราย และให้นาเลขที่ในบัญชีช่องที่ ๑ มาลงในคาขอช่องฉบับที่ .......
(๒) สมุ ดทะเบี ย นใบจองหรื อใบเหยี ยบย่า และหนัง สื อ รับ รองการท าประโยชน์
ให้ใช้ทะเบี ยนการครอบครองที่ ดิน ซึ่ งอาเภอหรื อกิ่ งอาเภอได้ลงรายการรับแจ้งการครอบครองที่ ดินไว้แล้ว นั้น
ลงต่อกันไปแต่ละหมู่บ ้าน ตาบล ให้เขี ยนเล่มที่ ไว้ที่ ปกหน้าเป็ นเล่ม ๑ เล่ม ๒ ต่อกันไปจนหมดสมุดทะเบี ยน
ที่มีอยูใ่ นอาเภอนั้น
โดยที่ ก ารท าทะเบี ย นการครอบครองแยกท าเป็ นหมู่ ๆ และเป็ นตาบล ไม่ป ะปนกัน
หมู่ใด ตาบลใด ลงรายการเต็มในเล่มหนึ่ ง ๆ จ าเป็ นจะต้องลงต่อไปในเล่มใด หน้าใด ให้เขี ยนไว้ในแผ่นสุ ดท้าย
ของหมู่น้ นั ตาบลนั้น ว่ายกไปต่อเล่มใด หน้าใด และในเล่มใหม่ก็ให้เขี ยนไว้ในแผ่นต้น ของหมู่ น้ นั ตาบลนั้น
ว่ายกมาจากเล่มใด หน้าใด เพื่อให้โยงถึงกันและค้นหาได้งา่ ย
(๓) วิ ธีการกรอกรายการในสมุดทะเบี ยนการครอบครองให้ปฏิ บตั ิ ดังนี้
(๓.๑) ในกรณี ออกใบจองหรื อใบเหยียบย่า ให้ลงสมุดทะเบี ยนการครอบครอง
เรี ยงต่อไปตามลาดับเลขที่ ส าหรั บที่ ดินในหมู่ น้ นั ในช่ อง ๔ ให้เขี ยนว่า “ออกใบจอง” หรื อ “ออกใบเหยียบย่า”
แล้วเซ็นชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยวัน เดือน ปี กากับไว้

๑๗
(๓.๒) ในกรณี ออกหนังสื อรั บรองการท าประโยชน์ ให้น าสมุดทะเบี ยนการครอบครอง
ที่ มี การออกใบจองหรื อใบเหยี ยบย่ า หรื อที่ แจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ไว้ น้ ั น ๆ มาหมายเหตุ เพิ่ ม ในช่ อง ๔
ว่า “การออกหนังสื อรับรองการทาประโยชน์” แล้วเซ็นชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยวัน เดือน ปี กากับไว้
(๔) การกรอกเล่ม ..........หน้า.........ของทะเบี ยนในแบบ น.ส.๒ และแบบ น.ส.๓
ให้ใช้เลขตามสมุดทะเบี ยนการครอบครองนั้น ๆ เช่น เล่ม ๑ หน้า ๑ เล่ม ๒ หน้า ๑ เป็ นต้น
(๕) การเก็บ เอกสารต่าง ๆ ที่ เ กี่ ยวกับ ใบจองหรื อใบเหยียบย่าและหนังสื อรับ รอง การทาประโยชน์ให้ปฏิ บตั ิ ดังนี้
(๕.๑) ในกรณี ออกใบจองหรื อใบเหยียบย่า ให้เก็บเอกสารต่าง ๆ รวมไว้ในสารบบ
ส.ค. ๑ โดยเก็บเรี ยงเลขที่ตามลาดับหมู่บา้ น ต่อจากสารบบ ส.ค. ๑
(๕.๒) ในกรณี หนังสื อรับ รองการท าประโยชน์ ส าหรั บ ที่ ดิน ที่ ได้ลงทะเบี ย น
การครอบครองและมี สารบบ ส.ค. ๑ ไว้แล้ว ให้เก็ บเอกสารต่าง ๆ พร้ อมหนังสื อรับ รองการท าประโยชน์
ฉบับพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมไว้ในสารบบ ส.ค. ๑ และให้เก็บหนังสื อรับรองการท าประโยชน์ไว้เป็ น แผ่นที่ ๒
ต่อจาก ส.ค. ๑ หรื อใบจอง หรื อใบเหยียบย่าแล้วแต่กรณี
ส่วนที่ดินที่ได้ออกใบเหยียบย่าไปก่อนวันที่ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ใช้บงั คับ ให้นาเอกสารในสารบบใบเหยียบย่าเดิมมารวมเก็บไว้ในสารบบ ส.ค.๑
(๕.๓) เมื่ อได้เก็บเอกสารต่าง ๆ ไว้ในสารบบใบแจ้งการครอบครองซึ่ งได้เก็บรวม
ตามเลขที่ของหมู่บา้ นเป็ นหมู่ ๆ และเป็ นตาบล ๆ แล้ว เล่ม..............หน้า............ของสารบบในแบบ น.ส. ๒
และ น.ส. ๓ จึ งเป็ นอัน ไม่ ต้อ งใช้ แต่ ให้เ ขี ยนหมู่ ที่ ล งในช่อ งสารบบ เล่ม .................และเขี ยนเลขที่
ตามสมุดทะเบี ยนการครอบครองลงในช่องสารบบหน้า..........ในแบบ น.ส. ๒ ส่ วนแบบ น.ส. ๓ ให้เขี ยนเลขที่
ตามทะเบียนครอบครองลงในช่องเล่มโดยแก้ไขตามควรแก่กรณี
๔.๒ การโอน
(๑) ในกรณี จ ดทะเ บี ย นโอนมรดกที ่ ดิ น ตามใบ จองหรื อ ใบเ หยีย บย่ า ก็ดี
จดทะเ บี ย นโอนที่ ดิ น ตามหนังสื อรับ รองการท าประโยชน์ก็ ดี ให้จ ดแจ้ง การโอนไว้ในหลัง ใบจอง
หรื อใบเหยียบย่าหรื อหนังสื อรับ รองการท าประโยชน์ แล้วแต่กรณี ให้ปรากฏประเภทการโอน ชื่ อผูร้ ับโอน
วัน เดือน ปี ที่โอน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงชื่อประทับ ตราประจ าตาแหน่งเป็ นส าคัญ ถ้ามี คู่ฉบับ ก็ให้จ ดแจ้ง
ในคู่ฉบับด้วย
ส่ ว นสมุ ดทะเบี ย นการครอบครองในช่อ ง ๕ ให้ขีด ฆ่า ชื่ อ ผูถ้ ื อเดิ ม ด้ว ยเส้น แดง
แล้วเขียนชื่อผูร้ ับโอนต่อท้ายไป ใต้ชื่อผูร้ ับโอนให้เขียนอักษรย่อประเภทการโอนและวัน เดื อน ปี ที่ โอนกากับไว้
ด้วย อักษรแดง
(๒) ในกรณี ขาดอายุใบจองหรื อใบเหยียบย่าหรื อเวนคื น ให้ขีดฆ่าทะเบี ยนด้วยเส้นแดง
และหมายเหตุว่า “ขาดอายุ” หรื อ “เวนคื น” ส่ ว นใบจอง ใบเหยียบย่า และหนังสื อรับ รองการท าประโยชน์
ให้เรี ยกเก็บเข้าสารบบโดยหมายเหตุทานองเดียวกัน ถ้าเรี ยกเก็บไม่ได้ ให้หมายเหตุไว้ดว้ ย

๑๘

การสั่ งให้ออกจากที่ดิน
_______________________
การจัดที่ดินมีเจตนารมณ์เพื่อช่ ว ยเหลื อประชาชน ซึ่ งไม่มี ที่ อยู่อาศัยและท ากิ นหรื อมี น้อย
ไม่เพียงพอแก่การทากิ น ให้มีที่ดินอยู่อ าศัยและประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พเป็ นของตนเอง จึ งได้กาหนด
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขไว้ส าหรับ ผูท้ ี่ ป ระสงค์ขอรับ การจัดที่ ดินถื อปฏิ บ ัติไว้ตามบทบัญญัติม าตรา ๓๒
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ หากผูท้ ี่ ได้รับ การจัดที่ ดิน
คนใดไม่ปฏิ บตั ิ ตามที่ กาหนด ให้อธิ บดี มีอานาจสั่งให้บุคคลนั้นออกไปจากที่ ดินและให้ขาดสิ ท ธิ อ ันจะพึ งได้
ตามระเบี ยบ ข้อบังคับทั้งหลายทันที
กรณี อธิ บดี ใช้อานาจสั่งให้ออกจากที่ ดินตามบทบัญญัติ มาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนั้น
กฎหมายได้ก าหนดมู ล เหตุที่ จ ะใช้อานาจ ไว้กว้า ง ๆ คื อ บุค คลที่ ไ ด้รั บ การจัดให้เ ข้าครอบครองที่ ดิ น
ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรื อเงื่อนไขของคณะกรรมการ ส่ ว นกรณี ที่ อ ธิ บ ดี ใช้อ านาจสั่ ง
ให้ออกจากที่ดิน ตามระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชนในหมวด ๖ เนื่ องจากไม่ ท าประโยชน์ในที่ ดิน
ตามที่กาหนด การใช้อานาจของอธิ บดีแต่ละกรณี มีขอ้ แตกต่างกัน กล่าวคือ
กรณี อ ธิ บ ดี ใช้อ านาจสั่ งให้ อ อกจากที่ ดินตามหมวด ๖ ว่าด้ว ยการท าประโยชน์ในที่ ดิ น
และการสิ้ นสิ ทธิ ในที่ ดินตามใบจอง ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๕ กาหนดให้ผ ถู ้ ื อ ใบจองเริ่ ม ท าประโยชน์ ในที่ ดิน
ที่ ได้รับ การจัดให้เ ข้าครอบครองภายในหกเดื อน นั บ ตั้งแต่ ว ันที่ ได้รับ ใบจอง หากไม่ เ ริ่ ม ท าประโยชน์
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ตามระเบี ยบ ฯ ข้อ ๑๖ให้เ จ้าหน้าที่ ในการจัดที่ ดินสอบสวนรายงานตามลาดับ
ไปยัง อธิ บดี กรมที่ ดิ น เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง ให้ ผ นู ้ ้ ั นออกไปจากที่ ดิ นตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น เมื่ อ ผู ้น้ ั น
ได้ รั บ ทราบค าสั่ ง หรื อควรจะได้ รั บ ทราบค าสั่ งอธิ บดี ก รมที่ ดิ นแล้ ว เป็ นอั นขาดสิ ทธิ ในการอยู่ อ าศั ย
หรื อประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พในที่ ดินที่ จ ัดแบ่ งตามใบจองนั้น เว้นแต่ จ ะมี เ หตุ ผ ลสมควร ให้เ จ้าหน้าที่
ในการจัดที่ ดินสอบสวนชี้ แจงเหตุผลไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ ผ อู ้ อกใบจองพิ จ ารณา เมื่ อ พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาอนุมตั ิ แล้ว ให้มีสิทธิ ตามใบจองนั้นต่อไปได้ และให้ถือเสมื อนว่าเป็ นผูร้ ับใบจองใหม่
นอกจากกรณี ขาดสิ ทธิ ในที่ ดิ นเพราะเหตุ ไม่ เ ริ่ มท าประโยชน์ ใ นที่ ดิ นภายในระยะเวลา
ที่กาหนดแล้ว ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๘ ยังให้อธิ บดี พิจารณาสั่งให้ขาดสิ ท ธิ เ พราะเหตุ ท าประโยชน์ ไม่ แล้ว เสร็ จ
ภายใน ๓ ปี หรื อภายในเวลาที่คณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ กาหนด เฉพาะส่ วนที่ ยงั ไม่ได้ท าประโยชน์ อีกด้วย

๑๙
ส่ วนกรณี อธิ บดี ใช้อานาจสั่ งให้อ อกจากที่ ดินตามหมวด ๗ อันเนื่ องมาจากบุคคลที่ ได้รับ
การจัดที่ดินไม่ป ฏิ บ ัติตามข้อบังคับ ระเบี ยบ ข้อกาหนด หรื อเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ
ให้เจ้าหน้าที่ ในการจัดที่ ดินสอบสวนรายงานตามลาดับ ไปยังอธิ บ ดี กรมที่ ดิน เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ งให้บุ คคลนั้น
ออกไปจากที่ดิน และเมื่ ออธิ บดี มีคาสั่งดังกล่าวแล้วให้ผทู ้ ี่ ได้รับการจัดที่ ดินนั้นพร้ อ มด้ว ยบริ ว ารออกไปจาก
ที่ ดินภายในกาหนดตามคาสั่ง เว้นแต่จะได้มีการอุทธรณ์ คาสั่งตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน
จึ งให้ปฏิ บตั ิ ตามคาสัง่ ของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป

๑. วิธีดาเนินการ
๑.๑ อาเภอ/กิ่ งอ าเภอ/ส านักงานที่ ดินจังหวัด /ส านักงานที่ ดินสาขาท้อ งที่ ที่ ที่ ดินนั้นตั้งอยู่
แล้ว แต่ก รณี เห็ น ว่า ผูถ้ ื อ ใบจองรายใดไม่ ป ฏิ บ ัติต ามระเบี ย บ ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรื อ เงื่ อ นไขของ
คณะกรรมการ ให้สอบสวนผูถ้ ื อใบจองแต่ละรายถึ งสาเหตุการไม่ป ฏิ บ ัติหรื อการทอดทิ้ งไม่ ท าประโยชน์
หรื อ ท าประโยชน์ ไ ม่ แ ล้ว เสร็ จ เพราะเหตุ ใ ด ตั้ง แต่ เ มื่ อ ใด ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถสอบสวนผู ้ถือ ใบจอง
ได้ให้สอบสวนผูป้ กครองท้องที่แทน
๑.๒ ให้อาเภอ/กิ่ งอาเภอ/สานักงานที่ดินสาขา เสนอความเห็นพร้อมกับส่งใบจองและสารบบใบจอง
และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้จงั หวัดพิจารณา
๑.๓ เมื่อจังหวัด (สานักงานที่ดินจังหวัด) มีความเห็นประการใด ก็ให้เ สนอความเห็นพร้อม
เอกสารเรื่ องราวให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดพิจารณา (อธิ บดี ได้มอบอานาจให้ผ วู้ ่าราชการจังหวัดปฏิ บ ัติราชการแทน)
กรณี ที ่ จ ัง ห ว ัด เ ห็ น คว รสั ่ ง ให ้ผ ู ถ้ ื อ ใ บ จองออกไปจากที่ ดิ นตามมาต รา ๓๒
แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน ให้จดั ทาคาสั่งเสนอไปด้วย
๑.๔ เมื่ อผูว้ ่าราชการจังหวัดพิ จารณาเห็ นควรให้ผ ถู ้ ื อใบจองออกไปจากที่ ดินและลงนามคาสั่ ง
ดังกล่าวแล้ว ให้จงั หวัดแจ้งอาเภอ/กิ่ งอาเภอ/สานักงานที่ดินสาขา เพื่อดาเนินการต่อไป
๑.๕ ให้อาเภอ/กิ่ งอาเภอ/สานักงานที่ ดินสาขา แจ้งให้ผถู ้ ื อใบจองทราบและปฏิ บ ัติตามคาสั่ ง
และให้แจ้งไปด้วยว่าคาสั่งอธิ บดี ดงั กล่าวเป็ นคาสั่งทางปกครอง หากผูถ้ ื อใบจองไม่ พอใจก็ มี สิ ท ธิ ยื่นอุ ท ธรณ์
ต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ภายในกาหนดสามสิ บ วัน นับ แต่ ว ันที่ ได้รับ คาสั่ ง ตามมาตรา ๓๒
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๒. ผู้มีอานาจออกคาสั่ ง
เพื่ อ ให้การปฏิ บ ัติราชการเกี่ ยวกับ การออกคาสั่ งให้ผ ทู ้ ี่ ได้รับ การจัดเข้าครอบครองที่ ดิน
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน ออกไปจากที่ ดินและให้ขาดสิ ท ธิ อันจะพึงได้
ตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คับ ทั้ งหลายตามความในมาตรา ๓๒ แห่ง ประมวลกฎหมายที่ ดิน ดาเนิ น ไปด้ว ย
ความสะดวกรวดเร็ ว อธิ บดี กรมที่ ดิ นได้มี ค าสั่ ง ที่ ๒๒๔๔/๒๕๓๕ ลงวัน ที่ ๒๘ ธัน วาคม ๒๕๓๕
มอบอ านาจให้ ผ วู ้ ่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ นผู ้ป ฏิ บ ั ติ ราชการแทนในการออกค าสั่ ง ให้ ผ ู ้มี สิ ทธิ ตามใบจอง

๒๐
ซึ่ งได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เข้าครอบครองที่ดินตามมาตรา ๓๐ หรื อได้รับอนุญาตให้จ ับจองที่ ดิน
ตามมาตรา ๓๓ แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น ที่ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ตามระเบี ยบ ข้อบัง คับ ข้อก าหนด หรื อเงื่อ นไข
ของคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ ออกไปจากที่ ดินที่ รัฐจัดให้ตามใบจองและให้ขาดสิ ท ธิ อันพึงจะได้
ตามระเบี ยบ ข้อ บังคับ ทั้งหลายทันที ส าหรั บ ที่ ดินที่ อ ยู่ในเขตจังหวัดนั้น ๆ โดยคาสั่ งดังกล่ าว มี ผ ลตั้งแต่
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๖ เป็ นต้นไป
ต่อมาอธิ บ ดี เ ห็น ว่า คณะรั ฐมนตรี ได้มี ม ติ เ มื่ อ วัน ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เห็น ชอบ
เรื่ องการมอบอานาจให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็ นต้นไป ตามข้อเสนอของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ได้ แก่ เรื่ องการมอบอ านาจด้ านการสั่ งการ การอนุ ญาต การอนุ ม ั ติ และการปฏิ บ ั ติ ราชการ
หรื อการด าเนิ นการอื่ น ๆ ด้านการบริ หารงานบุ ค คล และด้ า นการบริ หารงบประมาณ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้
การบริ หารงานแบบบู รณาการของผู้ว่า ราชการจัง หวัด เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ คล่ องตัว รวดเร็ ว
สามารถบริ หารงานแก้ ไ ขปั ญหาพัฒ นาพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และตอบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่ แก้ไขเพิ่มเติ มและหนังสื อส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๓/ว ๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖
อธิ บดี จึ ง มี ค าสั่ ง ที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุล าคม ๒๕๔๖ มอบอ านาจให้ผ วู้ ่ าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัดปฏิบตั ิราชการแทนอธิ บดี กรมที่ ดินในการออกคาสั่งตามมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๒๑

การอุทธรณ์ คาสั่ งอธิบดี
_______________
แม้ก ฎหมายจะให้ อ ธิ บดี มี อ านาจสั่ งให้ ผ ทู ้ ี่ ได้รั บ การจัด ที่ ดิน ซึ่ งไม่ ป ฏิ บ ัติ ตามระเบี ย บ
ข้อ บัง คับ ข้อ กาหนด หรื อ เงื่อ นไขของคณะกรรมการจัด ที่ ดิ น แห่ง ชาติ ออกไปจากที่ ดินที่ รัฐจัดให้
และให้ขาดสิ ท ธิ อ ันจะพึ งได้ตามระเบี ยบ ข้อ บังคับ ทั้งหลายทันที ตามความในมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิ น แต่เ พื่ อ อ านวยความเป็ นธรรม จึ ง ให้ผ ทู้ ี่ ไ ด้รั บ การจัดที่ ดิ น สามารถใช้สิ ทธิ อุท ธรณ์ ไ ด้
ตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง โดยยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยภายในกาหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่ บุ คคลนั้นได้รับทราบคาสั่ งของอธิ บดี เมื่ อได้ยื่นอุ ทธรณ์ ภายในกาหนดแล้วรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทย
จะต้องวิ นิจฉัยและสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ งว่าจะให้บุคคลนั้นมี สิทธิ ในที่ ดินนั้นต่อไปหรื อให้ขาดสิ ท ธิ ตามคาสั่ ง
ของอธิ บดีกรมที่ดินภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้ารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยมิ ได้วิ นิจ ฉัย
สั่ งการอย่างใดอย่างหนึ่ งภายในกาหนดดังกล่ าว ก็ ให้ถือว่ ารั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทยสั่ งให้บุ คคลนั้น
มี สิ ทธิ ในที่ ดิ น นั้น ต่ อ ไป ในกรณี เ ช่ นนี้ หรื อในกรณี รั ฐมนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยสั่ ง ให้ มี สิ ทธิ
ครอบครองที่ ดิ น ต่ อ ไปก็ ใ ห้ถื อ เส มื อ นว่ า เป็ นผู้รั บ ใบจองใหม่ ซึ่ งจะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามระเ บี ย บของ
คณะกรรมการจัดที่ ดินแห่ งชาติ หากผูม้ ี สิ ท ธิ ในที่ ดินไม่ ป ฏิ บ ัติตาม อธิ บ ดี กรมที่ ดินก็ มี สิ ท ธิ จ ะออกคาสั่ ง
ให้ออกไปจากที่ดินตามมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้อีก การอุท ธรณ์ ตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง
แห่งประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าว เมื่ อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย มี คาสั่ งอย่างใดอย่างหนึ่ งแล้ว
ให้ถือว่าเป็ นที่สุด
๑. วิธีดาเนินการ
เพื่อให้การพิจารณาอุท ธรณ์ ของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยตามความในมาตรา ๓๒
แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน เป็ นไปโดยสะดวกและรวดเร็ ว กระทรวงมหาดไทยได้มี คาสั่ ง ที่ ๑๓๓๑/๒๕๐๗
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ วางระเบี ยบปฏิ บตั ิ ว่าด้วยการยื่นอุทธรณ์ ดังนี้
๑.๑ ให้ผ มู้ ี สิ ท ธิ อุท ธรณ์ ยื่นอุ ท ธรณ์ เ ป็ นหนังสื อต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยยื่นต่อนายอาเภอท้องที่ หรื อปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจากิ่ งอาเภอท้อ งที่ ซ่ ึ งที่ ดินนั้นตั้งอยู่แล้ว แต่ กรณี
และเมื่ อได้รับอุทธรณ์ แล้วให้นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจากิ่ งอาเภอนั้นรี บ ท าการสอบสวน
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ หาข้ อ เท็ จ จริ ง ตามคาร้อ งโดยด่ ว น และบัน ทึ ก ความเห็ น เสนอเรื่ องทั้ง หมดให้ ถึ งจั งหวั ด
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ได้รับอุทธรณ์
๑.๒ ในการรับ อุท ธรณ์ ดังกล่าวในข้อ ๑.๑ ให้เ จ้าหน้าที่ อ าเภอหรื อ กิ่ งอ าเภอแล้ว แต่ กรณี
ลงบัญชีรับหนังสื อตามระเบียบงานสารบรรณ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าได้รับอุทธรณ์วนั ใด

๒๒
๑.๓ เมื่ อจังหวัดได้ รั บ อุ ท ธรณ์ และเรื่ องราวทั้ ง หมดจากอ าเภอหรื อกิ่ งอ าเภอดั งกล่ า ว
ในข้อ ๑.๑ แล้ว ให้ รีบพิ จารณาเป็ นเรื่ อ งด่ วนมาก และจัดส่ งอุ ทธรณ์ พร้ อ มด้ วยความเห็ นและเรื่ องทั้งหมด
ไปกรมที่ดินภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ ได้รับเรื่ องจากอาเภอ หรื อกิ่ งอาเภอ แล้วแต่กรณี
๑.๔ การจัดส่ งเอกสารเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ ให้จดั ส่ งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน
หมายเหตุ ท้ อ ง ที่ ใดที่ มี ประกา ศกระทรว งมห าดไทยยกเ ลิ ก อ านาจหน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ กา ร
ตามประมวลกฎหมายที่ ดินของนายอ าเภอหรื อปลัดอ าเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจ ากิ่ งอ าเภอ การยื่ นอุ ทธรณ์ ดังกล่ าว
ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดหรื อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ ที่ดินตั้งอยูแ่ ล้วแต่กรณี
๒. การนับระยะเวลาอุทธรณ์
เนื่ อ งจากมี ปั ญหาทางปฏิ บ ั ติ กรณี ที่ อ ธิ บ ดี ก รมที่ ดิ นมี ค าสั่ งตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ ง
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้บุคคลซึ่ งเข้าครอบครองที่ดินที่รัฐจัดให้ราษฎรเพื่อเป็ นที่ อยูอ่ าศัยและท ามาหาเลี้ ยงชี พ
ออกจากที่ ดินที่ ได้รับอนุญาตให้ครอบครอง และบุคคลนั้นอุทธรณ์ คาสั่ งของอธิ บ ดี กรมที่ ดินตามมาตรา ๓๒
วรรคสอง แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น โดยปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๓๓๑/๒๕๐๗
เรื่ องการยื่นอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยตามความใน มาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน
ลงวัน ที่ ๙ พฤศจิ กายน ๒๕๐๗ กรมที่ ดิ นจึ งขอให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎี ก าให้ความเห็น ว่ า
การยื่ นอุ ท ธรณ์ ต่อ นายอ าเภอท้อ งที่ ซ่ ึ งที่ ดินนั้นตั้งอยู่ จะต้อ งนับ ระยะเวลาวิ นิจ ฉัยอุ ท ธรณ์ ของรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เมื่ อใด
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสื อด่วนที่สุดที่ นร ๐๖๐๑/๑๓๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๓๕
เห็นว่า การที่มาตรา ๓๒ วรรคสอง ได้กาหนดให้ถือว่าถ้ารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยมิ ได้วิ นิจฉัยอุทธรณ์
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ได้รับอุทธรณ์ บุคคลนั้นมี สิทธิ ครอบครองที่ ดินต่อไปนั้น เป็ นการเร่ งรั ดให้รัฐมนตรี
ต้องสั่งการโดยเร็ วภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนดไว้เท่ านั้น ดังนั้น เมื่ อปรากฏว่ ารั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ได้ออกคาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๓๓๑/๒๕๐๗ เรื่ อง การอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตามความในมาตรา ๓๒ แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิน ลงวันที่ ๙ พฤศจิ กายน ๒๕๐๗ กาหนดให้ผ มู้ ี สิ ทธิ อุทธรณ์
ยื่นอุทธรณ์ ต่อนายอาเภอท้องที่ หรื อปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจากิ่ งอาเภอท้องที่ ซ่ ึ งที่ ดินนั้นตั้งอยู่และให้มี
การลงบัญชี รั บ เพื่ อเป็ นหลักฐานว่า รับ อุ ท ธรณ์ ว ัน ใด จึ งต้องถื อว่า รัฐมนตรี ว่าการกร ะทรวงมหาดไทย
มอบหมายให้นายอาเภอ ฯ หรื อปลัดอ าเภอ ฯ รั บ อุ ท ธรณ์ แทน และจะต้อ งเริ่ ม นับระยะเวลาวิ นิจฉัยอุทธรณ์
ตั้งแต่วนั ที่ นายอาเภอ ฯ หรื อปลัดอาเภอ ฯ ดังกล่าวรับอุทธรณ์ เป็ นต้นไป

๒๓

การเพิกถอนและจาหน่ายใบจอง
----------------------------ใบจองเป็ นหนังสื อแสดงการยอมให้ เข้ าครอบครองที่ ดินชั่ วคราว ซึ่ งกฎหมายกาหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่บุคคลที่ได้รับการจัดให้ครอบครองที่ดินของรัฐ หรื อบุคคลที่ ได้รับอนุญาตให้จ ับจอง
ที่ดิน ตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการจัดที่ ดินเพื่อประชาชน การออกใบจองบางแปลงอาจจ าเป็ นต้องมี การเพิกถอนหรื อจ าหน่าย ดังนั้น กรมที่ ดินจึ งได้กาหนด
ระเบี ยบเกี่ ยวกับการเพิกถอนและจ าหน่ายใบจองออกจากทะเบี ยนที่ ดิน กรณี ที่ ได้มี การออกใบจองไปโดยมิ ชอบ
และกรณี ผ ถู้ ื อใบจองไม่ ปฏิ บ ัติตามระเบี ยบ ข้อบังคับ ข้อกาหนดหรื อเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ
ซึ่ งจะต้ อ งสั่ งให้ ออกไปจากที่ ดิ นตามมาตรา ๓๒ แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น ไว้ ต ามระเบี ย บกรมที่ ดิ น
ว่าด้วยการเพิกถอนและจาหน่ายใบจองออกจากทะเบียนที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗

๑. การเพิกถอนใบจอง
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ว่ า ได้ออกใบจองไปโดยไม่ชอบด้ว ยระเบี ยบ
ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ ให้ดาเนิ นการ ดังนี้
๑.๑ ให้พนัก งานเจ้า หน้า ที่ ผ อู้ อกใบจองท าการสอบสวนพยานหลักฐานและมี ห นังสื อ
แจ้งให้ผ ู้ถือ ใบจองทราบ พร้ อมกับ ขอให้ส่ ง ใบจองและเอกสารอื่ น (ถ้ ามี ) คื น มาเพื่ อท าการเพิ กถอน
โดยให้ส่งหนังสื อแจ้งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ ป รากฏหลักฐานทางส านักงานที่ ดินอาเภอ
หรื อกิ่ งอาเภอแล้วแต่กรณี หากไม่ ส ามารถแจ้งให้ท ราบได้ ก็ ให้ส่ งตามที่ อ ยู่ที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ส อบถาม
ได้ความจากนายทะเบียนอาเภอ หรื อนายอาเภอท้องที่ แล้วแต่กรณี อีกครั้งหนึ่ ง
๑.๒ ในกรณี ที่ไม่อาจเรี ยกใบจองมาดาเนินการได้ ให้ถือว่าใบจองสู ญหายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดาเนินการออกใบแทนใบจอง ตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ข้อ ๑๗ โดยอนุโลมแต่ไม่ต้อง
สอบสวนและให้ถือว่าหนังสื อแจ้งตาม ข้อ ๑.๑ เป็ นคาขอออกใบแทน
๑.๓ เมื่อได้รับใบจองหรื อได้ออกใบแทนใบจองตาม ข้อ ๑.๒ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผูอ้ อกใบจองมี คาสั่ งเพิ กถอนใบจอง พร้ อ มกับ ให้หมายเหตุ ด้ว ยวิ ธี ขีดเส้ นคู่ ขนานลงบนด้านหน้าใบจอง
แล้วเขียนด้วยอักษรสี แดงว่า “ใบจองฉบับนี้ ได้เพิ กถอนตามคาสั่ งนายอ าเภอหรื อ ปลัดอ าเภอผูเ้ ป็ นหัว หน้า ประจากิ่ งอาเภอท้องที่ หรื อเจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดหรื อเจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดสาขา...................................
ลงวันที่ ................เดือน.................พ.ศ. .....................” และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงชื่ อพร้อมด้ว ย วัน เดื อน ปี
กากับไว้ แล้วนาคาสั่งเพิกถอนใบจองรวมไว้ในสารบบที่ ดินแปลงนั้น

๒๔
๑.๔ เมื่ อได้ดาเนิ นการตาม ข้อ ๑.๓ แล้ว ให้พนัก งานเจ้าหน้าที่ ห มายเหตุก ารเพิ กถอน
ตามข้อ ๑.๓ ในทะเบี ยนการครอบครองที่ ดิ น ด้ว ยอักษรสี แ ดงไว้ด้ว ย แล้ว รายงานการเปลี่ ย นแปลง
ทางทะเบียนให้กรมที่ ดิ นทราบเพื่ อ แก้ไขทะเบี ยนการครอบครองที่ ดินให้ถูกต้อ งตรงกัน พร้ อ มทั้งแจ้งให้
ผูถ้ ื อใบจองทราบถึ งการเพิกถอนใบจองดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้แจ้งตามวิ ธีการเช่นเดี ยวกับ ข้อ ๑.๑

๒. การจาหน่ายใบจอง
ในกรณี ที่ผถู ้ ื อใบจองไม่เริ่ มทาประโยชน์ในที่ ดินที่ จดั แบ่งให้ภายในหกเดื อนนับแต่ได้รับใบจอง
หรื อในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาหนด หรื อเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ
ตามนัย แห่ง หมว ด ๖ และหมว ด ๗ ของระเ บี ย บว่า ด้ว ยการจัด ที่ ดิ นเพื่อ ประชาชน พ.ศ. ๒๔๙๘
ซึ่ งพนักงานเจ้าหน้าที่ ส อบสวนแล้ว เห็นควรเสนอไปยังอธิ บ ดี กรมที่ ดิน เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ งให้ผ นู ้ ้ นั ออกไป
จากที่ ดินและให้สิ้นสิ ทธิ ในที่ ดินตามมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผอู้ อกใบจอง
ดาเนิ นการดังนี้
๒.๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งรายชื่ อผูถ้ ื อใบจองที่ ไม่ป ฏิ บ ัติตามระเบี ยบและส่ งส านวน
การสอบสวนทั้งหมดพร้อมทั้งความเห็นไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัด (ผูใ้ ช้อานาจแทนอธิ บดี )
๒.๒ เมื่ อผู ้ ว่ าราชการจั ง หวั ด ได้ มี ค าสั่ ง ให้ ผ ู ้ ถื อใบจองนั้ น ออกไปจากที่ ดิ นแล้ ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งสาเนาคาสั่งให้ผถู ้ ูกสั่ งให้อ อกจากที่ ดินทราบ โดยส่ งทางไปรษณี ย์ลงทะเบี ยนตอบรั บ
ตามที่ อยู่ที่ ป รากฏหลั กฐานที่ ส านักงานที่ ดิน อ าเภอหรื อ กิ่ งอ าเภอ เช่ น ใบสารบบที่ ดิ นหรื อตามที่ อ ยู่ ที่
ผู้ถื อ ใบจองแจ้ง การเปลี่ ย นแปลงหรื อการย้า ยที่ อยู่ไ ว้เ ป็ นลายลัก ษ ณ์ อัก ษรต่ อ พนัก งานเจ้า หน้า ที่
หากไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ ให้ส่งตามที่อยูท่ ี่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบี ยนอาเภอ
หรื อนายทะเบี ยนท้ อ งที่ แล้ ว แต่ ก รณี อี ก ครั้ งหนึ่ ง ในกรณี ไม่ อ าจส่ ง ส าเนาคาสั่ งดั ง กล่ า วให้ ท ราบได้
ให้พนัก งานเจ้าหน้ าที่ ปิ ดคาสั่ ง ไว้ในที่ เ ปิ ดเผย ณ ที่ ว่ า การอ าเภอหรื อ กิ่ ง อ าเภอท้อ งที่ ซึ่ งที่ ดินนั้ นตั้งอยู่
และในบริ เวณที่ ดินตามใบจองนั้น อี กฉบับ หนึ่ ง โดยให้มี พยานรู ้ เ ห็ นการปิ ดส าเนาคาสั่ งอย่างน้อ ย ๒ คน
กับให้บนั ทึกถ้อยคาพยานเป็ นหลักฐานติดเรื่ องไว้ดว้ ย
๒.๓ เมื่ อ ได้ด าเนิ นการตามข้อ ๒.๒ แล้ว ให้พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ าหน่ า ยใบจอง
โดยปฏิบตั ิเช่นเดียวกันการเพิกถอนใบจอง ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔

ระเบียบ คาสั่ง

๒๕
โครงการ
จัดที่ดินเพื่อประชาชนอยู่อ าศัย และประกอบการทามาหาเลีย้ งชีพ
ตามควรแก่อัตภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ
กาหนดโครงการจัดที่ ดิน เพื่อประชาชนอยูอ่ าศัย และประกอบการทามาหาเลี้ ยงชี พตามควรแก่อตั ภาพ ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ ๑
การสารวจที่ดิน
ข้อ ๑. ในกรณี ที่ คณะกรรมการฯ ยังไม่ได้จ ัดให้มี การส ารวจที่ ดินเพื่อพิจารณาวางโครงการจัดที่ ดิน
ตามความในมาตรา ๒๕ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน ให้จ ังหวัดพิจ ารณาวางโครงการจัดที่ ดินของแต่ล ะ
จังหวัดขึ้ นไว้ โดยดาเนิ นการดังต่อไปนี้
๑. ให้สั่งนายอาเภอทุ กอ าเภอจัดการส ารวจที่ ดินของรั ฐในเขตท้อ งที่ เ พื่ อ ทราบถึ งรายการ
ดังต่อไปนี้
ก. เขตและเนื้ อที่ ของ
(๑) ที่ดินซึ่ งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิ ครอบครอง และมิ ใช่ส าธารณสมบัติของแผ่นดิ น
อันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรื อมิใช่ที่สงวนหวงห้าม หรื อมิใช่ที่เขา ที่ภูเขา
(๒) ที่ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ น ที่ ราษฎรได้เคยใช้ป ระโยชน์ร่วมกัน
แต่ปรากฏว่าราษฎรมิได้ใช้ประโยชน์ต่อไปแล้ว หรื อรัฐหาที่ ดินอื่นให้ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันแทนแล้ว
(๓) ที่ดินซึ่ งมีผเู้ วนคืนสิ ทธิ ในที่ดินให้แก่รัฐ หรื อทอดทิ้ งไม่ ท าประโยชน์ หรื อ ปล่ อ ย
ให้เป็ นที่รกร้างว่างเปล่าตกเป็ นของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ข. ที่ ต้ งั ของที่ ดิ น อยู่ท ้ อ งที่ ตาบลใด ห่ างไกลจากทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า
เพียงใด ห่างไกลจากที่ชุมนุมชนเพียงใด
ค. ลักษณะของที่ดิน มีความอุดมสมบูรณ์ หรื อความแห้งแล้งประการใด เหมาะส าหรับ
ใช้ท าประโยชน์ อย่างใด สมควรที่ ท างราชการจะสงวนไว้เ พื่ อทรัพ ยากรธรรมชาติ หรื อเพื่ อประโยชน์
ของสาธารณชน หรื อเพื่อประโยชน์ในราชการอย่างใด เพียงใด
ง. มีภยั ธรรมชาติ อาทิ เช่น ไข้จบั สั่นหรื อ ไม่
๒. เมื่ อได้จ ัดการส ารวจที่ ดิน แล้ว ให้นายอาเภอจัดท าแผนที่ สังเขปแสดงภูมิ ป ระเทศ
และแนวเขตขึ้ นไว้เป็ นแห่ง ๆ กับให้ท าบัญชี ส ารวจที่ ดินตามแบบท้ายโครงการนี้ เสนอไปยังผูว้ ่ าราชการจังหวัด
การพิจารณาเสนอดังกล่าวนี้ เมื่ อกระทาแล้ว เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงประการใดก็ให้พิจารณาเสนอใหม่ได้

๒๖
ส่ วนที่ ๒
การเลือกที่ดิน
ข้อ ๒. เมื่ อผูว้ ่าราชการจังหวัดได้รับ แผนที่ สังเขปและบัญชี ส ารวจจากนายอาเภอแล้ว
ให้ จ ัด ตั้ งคณะกรรมการขึ้ นพิ จ ารณาเลื อกที่ ดิน เพื่ อ จัดให้ราษฎรจับ จอง หรื อจัดให้อ ยู่ อาศั ยและประกอบ
การทามาหาเลี้ ยงชี พ ประกอบด้วยผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ ป่ าไม้จ ังหวัด กสิ กรรมจังหวัด
นายช่างเขตหรื อแขวงการทาง สหกรณ์ จ ังหวัด สหกรณ์ ที่ ดิน นายอ าเภอท้อ งที่ ซ่ ึ งที่ ดินนั้นตั้งอยู่ เจ้าหน้าที่ ฝ่ ายการเกษตรและอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้อ งตามสมควรเป็ นกรรมการ ถ้า ในท้อ งที่ ใดอยู่ในเขตชลประทานหรื อ
ในจังหวัดใดมี เ จ้าหน้าที่ กรมชลประทานประจ าอยู่ ก็ ให้ต้ งั เจ้าหน้าที่ กรมชลประทานเป็ นกรรมการร่ วมด้ว ย
และให้ต้ งั เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดเป็ นกรรมการและเลขานุการ ถ้าจังหวัดใดไม่มี เ จ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดก็ให้
ตั้งปลัดจังหวัดเป็ นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓. ให้คณะกรรมการมี หน้าที่พิจ ารณาคัดเลือกที่ดินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ก. ที่ ดิน ซึ่ งไม่ค วรจัด ให้ป ระชาชนจับ จองหรื อจัด ให้อ ยู่อ าศัย และประกอบ
การทามาหาเลี้ ยงชี พเป็ นนิ คม คื อ
(๑) ที่ ดิ นที่ อ อกโฉนดที่ ดินตามประมวลกฎหมายที่ ดิน ไม่ไ ด้ นอกจากที่ ดิ น
ตามข้อ ๑ (ก) (๒)
(๒) ที่ดินซึ่ งทบวงการเมือง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กรมป่ าไม้
และกรมโลหะกิจ มีความประสงค์จะสงวนไว้ใช้ราชการ หรื อเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ
(๓) ที่ ดินซึ่ งทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้ เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน
อาทิ ที่ เลี้ ยงสัตว์ ที่ สาธารณะประจาตาบลและหมู่บา้ น ที่ สงวนไว้เพื่อความชุ่มชื้ นของพื้นดิ นตามธรรมชาติ
ข. ที่ดินซึ่ งควรจัดให้ประชาชนจับ จองหรื อจัดให้อยู่อาศัยและประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พให้พิจารณาดังนี้
(๑) ลักษณะของที่ ดินเหมาะสมที่ จะใช้ประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พ เช่ น ถ้าจะ
เป็ นที่ เพาะปลูกก็เป็ นที่ มีน้ าบริ บูรณ์ หรื อพอจะแก้ไขดัดแปลงให้มีน้ าเพียงพอแก่การเพาะปลูกได้ เป็ นต้น
(๒) ตามปกติ ไม่ เป็ นที่ ซ่ ึ งได้รับ อันตรายจากภั ยธรรมชาติ อาทิ ไข้ จ ับ สั่ น หรื อ
หากจะมีบา้ งก็มีทางดัดแปลงแก้ไขได้
(๓) เป็ นที่ซ่ ึ งมีทางคมนาคมสะดวก หรื อถ้าไม่มีก็อาจจัดทาขึ้ นได้
(๔) ที่หวั ไร่ปลายนา สมควรให้ราษฎรจับ จองเพื่อจะขยายเขตการท ามาหากิ น
ออกไป หรื อเป็ นที่ดินซึ่ งอยูใ่ นบริ เวณที่มีการอนุญาตให้จบั จองเป็ นกลุ่มก้อนอยูแ่ ล้ว
ข้อ ๔. ให้คณะกรรมการพิจ ารณาคัดเลื อกที่ ดินซึ่ งจะจัดให้ป ระชาชนจับ จองหรื อจัดให้
อยูอ่ าศัยและประกอบการทามาหาเลี้ ยงชี พ โดยแบ่งเป็ นสองประเภท ดังนี้

๒๗
ก. ที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย ไม่ต่อเนื่ องกัน เช่น ที่ หัวไร่ ปลายนาหรื อที่ ดินซึ่ งมี เนื้ อที่
ต่ากว่า ๑,๐๐๐ ไร่ลงมา ส าหรับให้ราษฎรขออนุญาตจับจอง ตามความในมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน
ข. ที่ ดินผืนใหญ่ มี เนื้ อที่ ต้ งั แต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้ นไป ส าหรับให้ทบวงการเมื องหรื อจังหวัด
หรื ออาเภอจัดให้ราษฎรอยูอ่ าศัย และประกอบการทามาหาเลี้ ยงชี พ
ข้อ ๕. เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกที่ดิน ตามนัยข้อ ๔ เสร็จแล้ว ให้เสนอผูว้ ่าราชการจังหวัด
พิจารณาดาเนิ นการให้เป็ นไปตามโครงการนี้ และคัดสาเนาส่ งไปให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ
ส่ วนที่ ๓
การเลือกบุคคล
ข้อ ๖. ให้ ท บว งการเมื อง หรื อผู้ว่ า ราชการจั ง หวัด หรื อนายอ าเ ภอแล้ ว แต่ ก รณี
ซึ่ งมี หน้าที่ จดั ที่ ดินประกาศให้ประชาชนทราบถึ งเขตและที่ ต้ งั ของที่ ดิน ที่ จ ะจัดให้ป ระชาชนจับ จองหรื อ จัด
ให้ เ ป็ นที่ อ ยู่ อ าศั ย และท ามาหาเลี้ ยงชี พ แล้ ว แต่ กรณี เป็ นแห่ ง ๆ และจัด ให้ค นไทยที่ ไม่ มี ที่ อ ยู่อ าศัย
อันเป็ นของตนเองหรื อ ไม่ มี ที่ ดินส าหรั บ ท ามาหาเลี้ ยงชี พของตนเอง หรื อ มี แ ต่ ไม่ พอให้เ ข้าครอบครอง
และประกอบการทามาหาเลี้ ยงชี พของตนเอง หรื อมี แต่ ไม่ พอให้เข้าครอบครองและประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พ
โดยกาหนดคุณสมบัติ ดังนี้
ก. มีสัญชาติไทย
ข. บรรลุนิติภาวะแล้ว
ค. มี ร่างกายสมบูรณ์ ไม่ เจ็ บป่ วยทุ พพลภาพ หรื อไร้ ความสามารถ หรื อสติ ฟั่นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคติดต่ออันน่ารังเกี ยจ เว้นแต่จะเป็ นหัวหน้าครอบครัวที่ อยู่ในลักษณะมี ความจ าเป็ น
ซึ่ งทางการพิจารณาเห็นสมควร
ง. มีความขยันขันแข็งการประกอบอาชีพ
จ. มีความประพฤติดี ไม่เป็ นคนเสเพลหรื ออันธพาล
ฉ. มีความสามารถประกอบการเกษตรกรรมได้
ช. ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง หรื อมี อยูแ่ ล้วแต่เป็ นจานวนน้อย ไม่พอทามาหาเลี้ ยงชี พ
ซ. ยอมรับปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และเงื่อนไข ที่ คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติหรื อเจ้าหน้าที่กาหนด
ข้อ ๗. ในกรณี ที่ ผ วู้ ่าราชการจังหวัดหรื อนายอาเภอ จัดให้ผ วู้ ่าราชการจังหวัดหรื อนายอาเภอ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลื อ กผูข้ ออนุ ญาตจับ จองหรื อ ผูข้ อเข้าอยู่อ าศัยและประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พ
ประกอบด้วยปลัดจังหวัดหรื อนายอาเภอท้องที่แล้วแต่กรณี เป็ นประธานกรรมการและหัว หน้าส่ ว นราชการ
ในจังหวัดหรื ออาเภอแล้วแต่กรณี ไม่นอ้ ยกว่าสองนายเป็ นกรรมการ ส่ วนในกรณี ที่ทบวงการเมื อ งจัดนั้นการ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลื อ กบุ คคลให้เ ป็ นไปตามโครงการที่ คณะกรรมการจัดที่ ดินแห่ งชาติ จ ะได้อ นุ ม ัติ
โดยให้ค ณะกรรมการที่ ผ ู้ว่ าราชการจังหวัด หรื อนายอ าเภ อแต่ ง ตั้ งหรื อคณะกรรมการตามโครงการ

๒๘
ที่ คณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ จ ะได้อนุม ัติ มี หน้าที่ คัดเลื อกบุคคลซึ่ งเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๖ และเป็ น
บุคคลที่ มีภูมิลาเนาอยูใ่ นท้องที่ น้ นั ได้เข้าอยูอ่ าศัยและทาประโยชน์ ก่อน ต่อเมื่ อมี ที่ ดินเหลื ออยู่ จึ งจัดให้บุคคล
ที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นท้องที่อื่นต่อไป
ส่ วนที่ ๔
เจ้ าหน้าที่ในการจัดที่ดิน
ข้อ ๘. ให้นายอาเภอท้องที่เป็ นเจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินตามข้อ ๔ (ก)
ข้อ ๙. ให้กรมที่ดินหรื อผูว้ ่าราชการจังหวัด หรื อนายอาเภอ เป็ นเจ้าหน้าที่ ในการจัดที่ ดิน
ตามข้อ ๔ (ข) โดยให้ป ฏิ บ ัติ ต ามโครงการนี้ และตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนด และเงื่ อ นไข
ที่ คณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ กาหนด ก่อนที่ จ ะดาเนิ นการให้เ สนอโครงการและแผนผังการจัดที่ ดิ น
รวมถึ งรายการดังต่อไปนี้ ไปยังคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ดว้ ยคือ
(๑) จานวนที่ดินที่จะแบ่งให้ครอบครอง
(๒) หลักเกณฑ์สอบสวนคัดเลื อกผูเ้ ข้าครอบครอง
(๓) วิธีที่ผเู้ ข้าครอบครองพึงปฏิบตั ิ
(๔) การช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภคและอื่น ๆ ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย
ที่จาเป็ นระยะแรก
(๕) หลักเกณฑ์การชดใช้ทุนที่ ได้ลงไปในที่ ดินนั้น และการเรี ยกค่ าธรรมเนี ยมบางอย่าง
(๖) กิจกรรมที่จาเป็ นสาหรับการจัดแบ่งที่ดิน
เมื่อคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติอนุม ัติโครงการแล้วจึงให้ดาเนินการต่อไปได้
ข้อ ๑๐. ในกรณี ที่กรมประชาสงเคราะห์ หรื อกรมสหกรณ์ ที่ ดินจัดตามกฎหมายอื่ นให้เสนอโครงการ
แผนผังการจัดที่ดินและรายการโดยอนุโลมเช่นเดี ยวกับ ข้อ ๙. เสนอไปยังคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาสงวนที่ดินให้ตามความประสงค์ต่อไป
ข้อ ๑๑. ถ้าที่ ดินนั้นเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ นตามข้อ ๑ (ก) (๒) ให้เจ้าหน้าที่ ในการจัดที่ ดิน
ส่งสาเนาหลักฐานการหวงห้าม และแผนที่แสดงเขตที่ ดินที่ จ ะจัดแบ่ง เพื่อดาเนิ นการออกพระราชกฤษฎี กา
ถอนสภาพการหวงห้ามที่ ดินนั้นด้วย
ส่ วนที่ ๕
การจัดแบ่ งทีด่ ิน
ข้อ ๑๒. การจัดแบ่งที่ดินตามข้อ ๔ (ก) ให้นายอาเภอดาเนิ นการดังนี้
ก. ทาแผนผังการจัดแบ่งที่ดินให้เรี ยบร้อยก่อนที่จะอนุญาตให้ราษฎรจับจอง
ข. ถ้าเป็ นที่ดินแปลงใหญ่ ให้พิจ ารณาสงวนที่ ดินไว้เ พื่อจัดให้มี ส าธารณู ป โภค
และอื่น ๆ เช่น หอประชุม สนามกี ฬา และที่ พกั ผ่อน บ่อน้ า สะพาน ถนน ชลประทาน เป็ นต้น

๒๙
ค. การจัดแบ่งที่ ดินให้บุคคลที่ คัดเลื อกแล้วครอบครองท าประโยชน์ ให้ป ฏิ บ ัติ
ตามวิธีการแบ่งที่ดินตามข้อ ๑๓ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๓. การจัดแบ่งที่ ดินตามข้อ ๔ (ข) ให้กรมที่ ดิน ผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อนายอาเภอ
ดาเนิ นการดังนี้
ก. ทาการสารวจสิ ทธิ ที่ดินของราษฎรที่เข้าครอบครองทาประโยชน์อยูก่ ่อนแล้ว
ข. ทาการสารวจรังวัดเขต วางผัง ท าแผนที่ และพิจ ารณาจัดแบ่งที่ ดินให้ราษฎร
โดยพิ จารณาสงวนที่ ดินไว้เป็ นสมบัติส่ วนกลาง เพื่อจัดให้มี ส าธารณู ป โภคและอื่ น ๆ ตามความเหมาะสม
กับเนื้ อที่ ดิน เช่น ที่ ท าการเจ้าหน้าที่ บ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงเก็บ พัส ดุและผลิ ตผลโรงเรี ยน สถานี ตารวจ
สุ ขศาลา หอประชุม สนามกี ฬา และที่ พกั ผ่อน ไร่ นาตัวอย่าง บ่อน้ า สะพาน ถนน ชลประทาน เป็ นต้น
ค. โดยปกติให้จดั แบ่งที่ดินให้แต่ละครอบครัวตามสมควรแก่อตั ภาพโดยเสมอกัน
ทั้งนี้ ภายใต้กาหนดสิ ทธิ การมีที่ดินของบุคคลตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ง. ผูท้ ี่ มี สิ ทธิ ใ นที่ ดิ น บริ เวณที่ จ ะจัดแบ่ งโดยชอบด้ว ยกฎหมายอยู่ก่ อ นแล้ว
แต่เป็ นพื้นที่ ผืนเล็ก และไม่เป็ นระเบี ยบตามแผนผัง ถ้าสมัครเข้ารั บ การจัดแบ่ งด้ว ย ก็ ให้พิจ ารณาจัดแบ่ งให้
ตาม ข้อ ค. แต่ถา้ ไม่สามารถที่ จ ะจัดแบ่งในเขตที่ ดินที่ มี สิ ท ธิ อยู่เ ดิ ม ได้ ก็ ให้แนะนาให้บุ คคลผูน้ ้ นั เวนคื น
ที่ดินที่มีสิทธิ อยูเ่ ดิมเสี ยก่อนการจัดแบ่ง
จ. เมื่ อเจ้าหน้าที่ ได้พิจารณาจัดแบ่งที่ ดินให้แก่ บุ คคลใดแล้ว ให้ควบคุ มให้บุ คคลนั้น
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ หรื อเจ้าหน้าที่ กาหนด
โดยเคร่งครัด
ส่ วนที่ ๖
การช่ วยเหลือ
ข้อ ๑๔. สาหรับที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย เช่น หัวไร่ปลายนา ให้เจ้าหน้าที่ดาเนิ นการแนะนา
และควบคุมให้ผขู้ ออนุญาตจับจองทาประโยชน์ในที่ ดินจริ งจัง ระมัดระวังมิ ให้จ ับ จองเพื่อหวังจะขายที่ ดิน
ต่อ ไปในเมื่ อ ที่ ดิ นมี ร าคาในภายหน้า และให้การช่ ว ยเหลื อแนะน าในการปรับ ปรุ ง ที่ ดิ นให้มี คุ ณ ภาพ
เช่น การใช้ปยที
ุ๋ ่เหมาะกับพันธุ์ขา้ ว และพันธุ์พืชอื่น ๆ พันธุ์ ข้าวและพันธุ์ พืชต่าง ๆ ควรจะคัดเลื อกใช้แต่พนั ธุ์ ที่ ดี
ข้อ ๑๕. ส าหรั บ ที่ ดิ น แปลงซึ่ งมี เ นื้ อที่ ต่ ากว่ า ๑,๐๐๐ ไร่ ล งมา ให้คั ด เ ลื อ กผู้ที่ มี ทุ น
และแรงงานพอที่ จ ะช่ ว ยตัว เองได้เ ข้า จับ จอง และให้ผ ู้จ ับ จองร่ ว มกัน สละทรัพ ย์แ ละแรงงานจัด ให้มี
สาธารณู ป โภคและอื่ น ๆ เจ้าหน้าที่ เ พียงแต่ให้ความช่ว ยเหลื อ ควบคุม และแนะนาให้ดาเนิ นการไปตาม
โครงการของเจ้าหน้าที่และทางการให้ความช่วยเหลือที่จาเป็ น
ข้อ ๑๖. ส าหรั บ ที่ ดินแปลงซึ่ งมี เ นื้ อ ที่ ต้ งั แต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ข้ ึ นไป ให้คัดเลื อ กผูท้ ี่ ไม่ มี ทุ นพอ
ที่ จ ะดาเนิ นการได้ตามลาพังได้เ ข้าครอบครองและประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พ โดยให้ความช่ ว ยเหลื อ
ในด้านสาธารณูปโภคและอื่น ๆ จากเงินบ ารุ งท้องที่ หรื อเงินงบประมาณตามโครงการ การช่วยเหลื อดังกล่าวแล้ว
ถ้าเป็ นประโยชน์เฉพาะตัวผูไ้ ด้รับการช่วยเหลื อ เช่ น การปรั บ พื้ นที่ ให้หรื อ การจัดให้มี น้ าประปาหรื อ ไฟฟ้ า
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แต่ละครอบครัว ก็ให้ผไู้ ด้รับประโยชน์ชดใช้ทุนที่ได้ลงไป และให้พิจารณาดาเนินการเป็ นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม
แก่สภาพของพื้นที่ และการจัดที่ ดินเป็ นแห่ง ๆ ไปอาทิ เช่น
ก. ที่ ดิ นแห่ งใดควรจะต้ อ งจั ดให้ มี ส าธารณู ป โภคและอื่ น ๆ เช่ น บ่ อ สระน้ า
หรื อทางคมนาคม ก่ อ นไปตั้งครอบครั ว ก็ ให้ดาเนิ นการโดยขอให้ผ ทู ้ ี่ จ ะเข้าอยู่อ าศัยและท ามาหาเลี้ ยงชี พ
สละแรงงานช่วยเหลือ โดยทางการจัดหาเครื่ องมือ เครื่ องใช้และเครื่ องบริ โภคจ่ายให้ในระหว่างจัดทา
ข. ตั้ ง เงิ น ทุ น ไว้ ช่ ว ยเหลื อ โดยวิ ธี ให้ ยื ม เมื่ อ มี ค วามจ าเป็ น เช่ น ให้ ยื ม เป็ น
ค่าปลูกสร้างที่ พกั อาศัย ค่าเครื่ องมื อ เครื่ อ งใช้ในการประกอบอาชี พ โดยมี หลักทรั พย์หรื อ บุ คคลค้ าประกัน
ให้ชดใช้เงินคื นภายในกาหนดเวลา และเรี ยกดอกเบี้ ยพอสมควร
ค. จัดเครื่ องทุ่น แรง เช่ น รถแทรคเตอร์ และเครื่ องถอนตอ เครื่ องยนต์ สู บ น้ า
ในการบุกเบิ กป่ า ปรั บ พื้ นที่ ถอนตอไม้ และท าเกษตรกรรม เพื่ อ ประหยัดการใช้แรงคนให้ได้ผ ลงานมาก
และเสี ยเวลาน้อย โดยคิ ดค่าใช้จ่ายจากราษฎรพอสมควรเป็ นเงินเชื่ อ กาหนดให้ชาระหนี้ เมื่ อจาหน่ายพืชผลได้
ง. จัด ให้มี ท างคมนาคมติ ด ต่อ ภายในบริ เ วณและติ ด ต่อ กับ ทางหลวงแผ่น ดิ น
เพื่อประโยชน์ในการลาเลียงพืชผล
จ. จัดให้มี น้ าใช้ในการประกอบการอาชี พและน้ า บริ โภค เช่ น ขุ ดคลอง คู สระ
บ่อขังน้ าฝน บ่อน้ าบาดาล ประปา
ฉ. ส่งเสริ มการเกษตร โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิ คทางเกษตรประจ าให้คาแนะนา
ส่งเสริ มการใช้ปุ๋ย เพื่อให้พ้ นื ดิ นมี คุณภาพ จัดหาและแนะนาให้ใช้พนั ธุ์ ข้าว พันธุ์ พืช พันธุ์ ไม้ และพันธุ์ สั ตว์ ที่ ดี
เหมาะสมแก่สภาพของพื้นดิ นและภูมิประเทศ ให้ปลูก และเลี้ ยง ช่วยเหลื อท าการป้ องกันและปราบโรคระบาดสั ตว์
และโรคพืชต่าง ๆ ในเมื่อคราวจาเป็ น
ช. จัดทาไร่ นา เลี้ ยงสัตว์ เป็ นส่วนกลางเพื่อเป็ นตัวอย่าง
ซ. ส่งเสริ มอุตสาหกรรมในครอบครัว เพื่อให้ราษฎรท ามาหาเลี้ ยงชี พเป็ นการเพิ่ มพูนรายได้
ในเวลาว่างจากการประกอบเกษตรกรรม โดยจัดให้เจ้าหน้าที่เทคนิคอุตสาหกรรมในครอบครัว ให้คาแนะนา
ส่ งเสริ มเป็ นครั้งคราว
ฌ. จัดให้มีเวชภัณฑ์ หรื อมี สุ ขศาลา แพทย์ และนางพยาบาล พร้อมด้ว ยเวชภัณ ฑ์
ไว้ประจาให้ความช่วยเหลือราษฎร
ญ. จัดรักษาความปลอดภัย โดยดาเนิ นการดังนี้
(๑) ให้แบ่งครอบครัวออกเป็ นเขต ๆ เขตหนึ่ งประมาณ ๒๐ ครอบครัว แล้ว ให้
หัว หน้า ครอบครั ว ในเขตแต่ ล ะเขตเลื อ กหัว หน้า ครอบครั ว ชาย ซึ่ งอ่ า นและเขี ย นหนัง สื อไทยได้
เป็ นหัว หน้าเขตคนหนึ่ งและผูช้ ่ว ยคนหนึ่ ง มี หน้าที่ ช่ว ยปกครองดูแลและรักษาความปลอดภัยให้เ ป็ นไป
ตามข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ และให้ผ ไู ้ ด้รับ แต่ งตั้งเป็ นหัว หน้าเขตหรื อ ผูช้ ่ ว ยก็ ดีอ ยู่ในตาแหน่ ง ครั้ งละ ๒ ปี
นับ แต่ ว ั นได้รั บ หมายตั้ง เมื่ อ ครบก าหนดแล้ว ให้ ท าการเลื อ กใหม่ ต ามนัย ข้า งต้ น ในระหว่า งที่ ยงั มิ ไ ด้
แต่งตั้งผูใ้ ดแทน ให้ผทู ้ ี่ ทาหน้าที่ เดิ มปฏิ บตั ิ หน้าที่ ไปก่อน
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(๒) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจ หรื อสถานีตารวจ และเจ้าหน้าที่ตารวจอยูป่ ระจา
ฎ. จัดให้มี ส ถานศึ กษาแก่ บุตรหลานราษฎร จัด ให้ราษฎรปฏิ บ ัติกิจ ทางศาสนา
เป็ นครั้งคราว หรื อจัดให้มีวดั หรื อสานักสงฆ์
ฏ. จัดตั้งร้ านชาเพื่ อ จ าหน่ ายเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โภคในราคาเยา และรั บ ซื้ อพื ชผล
ที่ราษฎรผลิตได้ หรื อจัดหาตลาดจาหน่ายให้ราษฎรได้รับความสะดวก
ฐ. ถ้าพืชผลของราษฎรและของประชาชน ในบริ เ วณใกล้เ คี ยงมี จ านวนมากพอ
ที่ จะตั้งเป็ นโรงงานอุ ตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งได้ ก็ ให้ติดต่ อ กับ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่ งเสริ ม
ให้เอกชนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรื อจัดให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรับซื้ อพืชผล
ฑ. จัด ให้มี ห อวิ ท ยุส าธารณะ ไฟฟ้ า ตลาดชุ ม นุ ม การค้า และสถานมหรสพ
เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจของราษฎรในยามว่าง
ฒ. จัดตั้งทุ นสวัสดิ การส าหรับราษฎร เพื่อช่วยเหลื อในการคลอดบุตรเจ็บป่ วยหรื อตาย
ณ. ส่งเสริ มให้รู้จกั หลักการประหยัด เช่น ฝากเงินที่ หามาได้ไว้กบั ธนาคารออมสิ น เป็ นต้น
ด. ช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภคและอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ นตามที่ เห็นสมควรและเหมาะสม
แก่สภาพของท้องที่ น้ นั ๆ
ต. สารวจรังวัดจัดแบ่งที่ดินให้ราษฎรไว้โดยเรี ยบร้อยทุก รายไป เพื่อให้มี กาลังใจ
ในการทามาหาเลี้ ยงชี พ และมี โอกาสได้กรรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดินที่ ได้รับ แบ่ งโดยแท้จ ริ ง เมื่ อ ตนได้ท าประโยชน์
ในที่ดินโดยสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว
ข้อ ๑๗. โดยที่การดาเนินการช่วยเหลื อตามตัวอย่างในข้อ ๑๖. ย่อมจัดท าไม่ได้ในระยะเดี ยวกัน
จึงให้เจ้าหน้าที่พิจารณาว่า ในปี ใดควรจะจัดการช่ว ยเหลื ออย่างใด ประการใด แล้ว จัดท าโครงการเป็ นปี ๆ
เสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาตั้งงบประมาณ โครงการดังกล่าวแล้วให้มีรายการดังนี้
ก. ชื่อโครงการ เหตุผล และความมุ่งหมาย
ข. รายการและวิธีการดาเนินการ
ค. กาหนดเวลาดาเนินการ
ง. งบประมาณค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของโครงการ
จ. วิ ธีการชดใช้เ งิ นทุ นที่ ได้ลงไปในที่ ดินนั้น หรื อ จัดให้เ ป็ นบริ การสาธารณะ
โดยไม่ตอ้ งให้ชดใช้เงินทุนที่ได้ลงไป
ฉ. แสดงผลอันจะบังเกิ ดขึ้ นจากโครงการนั้นเมื่ อสาเร็ จแล้ว

วันที่ ๒๖ มี นาคม ๒๔๙๘
(ลงชื่ อ) พลเรื อโท สุนาวินวิวฒั
(หลวงสุนาวินวิวฒั )
ประธานกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ
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ระเบียบว่าด้ วยการจัดทีด่ ินเพื่อประชาชน
----------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๖) มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน
คณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ วางระเบี ยบ ว่าด้วยการจัดที่ ดินเพื่อประชาชน ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
ข้ อความทั่วไป
ข้อ ๑. ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ ดินเพื่อประชาชน”
ข้อ ๒. ให้ใช้ระเบี ยบนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้น ไป
หมวด ๒
ลักษณะของที่ดินที่จะจัดให้ประชาชน
ข้อ ๓. ที่ ดินที่ จ ะจัด ให้ป ระชาชนอยู่อ าศัย หรื อ ประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พตามความ
ในมาตรา ๒๐ (๑) และมาตรา ๒๗ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน ต้องเป็ นที่ ดินของรัฐซึ่ งอยูใ่ นลักษณะดังต่อไปนี้ คื อ
(๑) ที่ดินซึ่ งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิ ครอบครอง และมิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดิ น
อันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรื อมิใช่ที่สงวนหวงห้าม หรื อมิใช่ที่เขา ที่ภูเขา
(๒) ที่ ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ น ที่ ราษฎรเคยใช้ป ระโยชน์ร่ว มกัน
แต่ป รากฏว่าราษฎรมิ ได้ใช้ป ระโยชน์ต่อ ไปแล้ว หรื อรัฐหาที่ ดินอื่ นให้ราษฎรใช้ ป ระโยชน์ร่ว มกันแทน
และได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ สาธารณประโยชน์น้ นั แล้ว
(๓) ที่ ดิ น ซึ่ งมี ผ ู ้เ วนคื น สิ ทธิ ในที่ ดิ น ให้ แ ก่ รั ฐ หรื อทอดทิ้ ง ไม่ ท าประโยชน์
หรื อปล่อยให้เป็ นที่รกร้างว่างเปล่าจนตกเป็ นของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน
หมวด ๓
คุณสมบัติของบุคคลที่จะจัดให้เข้ าอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลีย้ งชีพ
ข้อ ๔. บุคคลที่ จะจัดให้เข้าอยูอ่ าศัยหรื อประกอบการทามาหาเลี้ ยงชี พ จะต้องเป็ นบุ คคลธรรมดา
ซึ่ งมี คุณสมบัติและอยูใ่ นลักษณะข้อกาหนดโดยครบถ้วนดังนี้ คื อ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) บรรลุนิติภาวะแล้ว หรื อเป็ นหัวหน้าครอบครัว
(๓) มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ หรื อไร้ ความสามารถ หรื อมี สติ ฟั่นเฟื อนไม่ สมประกอบ
หรื อเป็ นโรคติดต่ออันน่ารังเกียจ เว้นแต่จะเป็ นหัว หน้าครอบครัว ที่ อยู่ในลักษณะมี ความจ าเป็ น ซึ่ งทางการ
พิจารณาเห็นสมควรยกเว้น
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(๔) มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ
(๕) มีความประพฤติดี ไม่เป็ นคนเสเพลหรื ออันธพาล
(๖) มีความสามารถประกอบการอาชีพเกี่ยวกับที่ดินที่จดั ให้ได้
(๗) ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเองหรื อมี อยูแ่ ล้วแต่เป็ นจานวนน้อยไม่พอเลี้ ยงชี พ
(๘) ต้อ งรับ ปฏิ บ ัติ ตามข้อ บังคับ ระเบี ย บ ข้อก าหนด และเงื่ อนไขที่ ค ณะกรรมการ จัดที่ดินแห่งชาติกาหนด
หมวด ๔
การดาเนินการจัดที่ดินให้ประชาชน
ข้อ ๕. ในการจัดที่ ดิ นให้ราษฎรอยู่อ าศัย หรื อ ประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พให้เ ป็ นไป
ตามโครงการที่ คณะกรรมการจัดที่ ดิน แห่ ง ชาติ ก าหนด และให้ก รมพัฒ นาที่ ดิน ดาเนิ น การส ารวจดิ น
การวินิจฉัยคุณ ภาพของที่ ดินจ าแนกสมรรถนะที่ ดิน และวางแผนการใช้ที่ ดินให้ถูกต้องตามหลักวิ ชาการ
ก่อนที่จะดาเนินโครงการจัดที่ดินให้ประชาชน
ข้อ ๖. โดยปกติ ให้จ ัดแบ่ งที่ ดินให้แต่ ละครอบครั วตามสมควรแก่ อ ัตภาพทั้งนี้ ภายใต้กาหนด
สิ ทธิ การมีที่ดินของบุคคลตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ ๗. ก่ อนที่ จะจัดที่ ดิ นให้ประชาชนอยู่ อาศัยหรื อประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พให้เจ้าหน้าที่
ในการจัดที่ดินตามโครงการของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ หรื ออธิ บดีกรมที่ดินซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่ ในการจัดที่ ดิน
ตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน แล้วแต่กรณี ประกาศกาหนดเขตและที่ ต้ งั ของที่ ดินที่ จะจัดให้ประชาชน
อยู่ อาศั ยหรื อประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พ ตลอดจนวิ ธี การรั บ บุ คคลเข้ าอยู่ อ าศั ยให้ ป ระชาชนทราบ
ตามแบบ จ.ด.๑ ท้ายระเบี ยบนี้
ข้อ ๘. ประกาศตามความในข้อ ๗ นั้น ให้ ปิ ดไว้ใ นที่ เ ปิ ดเผย ณ ที่ ว่ า การอ าเภอหรื อ
กิ่ งอ าเภอ ๑ ฉบับ ที่ บ ้านกานันหรื อผูใ้ หญ่ บ ้าน ๑ ฉบับ และในที่ ดินที่ จ ัด ๑ ฉบับ หากเป็ นการสมควรจะประกาศ
โดยวิธีอื่นด้วยก็ได้
ข้อ ๙. การก าหนดวั นรั บ สมั ครบุ คคลเข้าอยู่อ าศั ยหรื อประกอบการท ามาหาเลี้ ย งชี พ
ต้องประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้ามีกาหนดไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งเดือน
ข้อ ๑๐. บุ ค คลใดประสงค์ จ ะเข้ าอยู่ อ าศั ย หรื อประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พ ในที่ ดิ น
ที่ จ ัด ไว้ ให้ยื่ นค าร้ อ งต่ อ เจ้าหน้า ที่ ใ นการจั ดที่ ดิ นนั้ นภายในก าหนดประกาศของเจ้าหน้าที่ ตามแบบ จ. ด. ๒
ท้ายระเบี ยบนี้
ข้อ ๑๑. เมื่ อครบก าหนดประกาศรั บบุ คคลเข้าอยู่ อาศั ยหรื อ ประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พ
แล้ว หน้าที่ ในการจัดที ่ ดิ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น คณะหนึ่ ง มี จ านวนไม่ น ้อ ยกว่ า สามนาย เรี ย กว่ า
คณะกรรมการคัดเลื อกบุค คลและให้ค ณะกรรมการคัด เลื อ กบุค คลมี ห น้า ที่ พิจ ารณาคัด เลื อ กบุค คล
ตามหลักเกณฑ์ แห่ งระเบี ยบนี้
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ข้อ ๑๒. บุคคลใดประสงค์จะได้รับการจัดให้เข้าอยูอ่ าศัย หรื อประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พ
ในที่ ดิน แปลงใดให้จ ั ดเข้ าอยู่ อ าศัยหรื อ ประกอบการท ามาหาเลี้ ย งชี พ ในที่ ดินแปลงนั้น แต่ ถ้ ามี บุ คคล
หลายคนประสงค์ที่ ดินแปลงเดี ยวกัน ก็ให้ใช้วิ ธี จ ับ สลาก เว้นแต่ ในกรณี ที่ มี ความจ าเป็ นเพื่อประโยชน์
ความมั่ นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ คณะกรรมการคัดเลื อ กอาจจะพิจ ารณาคัดเลื อ กบุคคล
ให้อยูใ่ นที่ดินตามที่เห็นสมควรก็ได้
ข้อ ๑๓. ในกรณี ที่ ที่ ดินจะจัดให้เ ข้ าอยู่อ าศัย หรื อ ประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พมี ไม่ พ อ
กับ จ านวนบุค คล ซึ่ งคณะกรรมการคัด เลื อกบุ คคลได้คัดเลื อกไว้แล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลื อ กบุคคล
พิจารณาคัดเลือกอี กชั้นหนึ่ งตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(๑) ให้ พิ จ ารณ าให้ บุ ค คลที่ มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นท้ อ งที่ น้ ั น ได้ เ ข้ า อยู่ อ าศั ย หรื อ
ประกอบการทามาหาเลี้ ยงชี พก่อน เมื่ อมี ที่ดินเหลื ออยูจ่ ึ งจัดให้บุคคลที่ มีภูมิลาเนาอยูใ่ นท้องที่ อื่นต่อไป
(๒) ถ้าที่ ดินที่ จะจัดแบ่งมี นอ้ ยไม่พอแก่การจัดแบ่งให้ทวั่ ถึงอีก ก็ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลจัดให้มีการจับสลาก เพื่อให้ได้จานวนบุคคลพอดีกบั จานวนที่ดินที่จะแบ่ง
ส่ ว นบุ คคลที่ เหลื อก็ให้สอบถามความประสงค์ว่ า ถ้ามี ที่ ดินเหลื อจากการจัดแบ่ ง
ในท้องที่ อื่ นแล้ว ทางการจะจัดให้เข้ าอยู่อาศัยหรื อประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พจะขัดข้องหรื อเต็มใจหรื อไม่
แล้วบันทึกถ้อยคาไว้เป็ นหลักฐานเพื่อพิจารณาต่อไป
หมวด ๕
การออกใบจอง
ข้อ ๑๔. เมื่ อได้จดั ให้บุคคลใดเข้าอยูอ่ าศัยหรื อประกอบการทามาหาเลี้ ยงชี พในที่ ดินแปลงใด
และบุ คคลนั้นได้ป ฏิ บ ัติตามระเบี ยบของคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่ งชาติ แล้ว ให้เ จ้าหน้า ที่ ในการจัดที่ ดิน
ดาเนิ นการติ ด ต่อ ให้ นายอ าเภอท้อ งที่ หรื อปลัด อ าเภอผู ้เ ป็ นหั ว หน้า ประจ ากิ่ งอ าเภอซึ่ งที่ ดิ นนั้ นตั้ งอยู่
ซึ่ งเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ ต ามความในมาตรา ๓๐ แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดินออกใบจองให้บุ คคลนั้ น
ยึดถือไว้เป็ นหลักฐาน
หมวด ๖
การทาประโยชน์ในที่ดินและการสิ้นสิ ทธิในที่ดินตามใบจอง
ข้อ ๑๕. ให้ผถู ้ ื อใบจองเริ่ มท าประโยชน์ในที่ ดินที่ จดั แบ่ งภายในหกเดื อนนับแต่ว ันได้รับใบจอง
ข้อ ๑๖. ถ้าผูถ้ ื อใบจองไม่ เ ริ่ ม ท าประโยชน์ ในที่ ดินที่ จ ัดแบ่ งให้ภ ายในหกเดื อ นนับ แต่ ว ัน
ได้รับใบจอง ให้เ จ้าหน้าที่ ในการจัดที่ ดินสอบสวนรายงานตามลาดับ ไปยังอธิ บ ดี กรมที่ ดิน เพื่อพิจ ารณา
สั่ ง ให้ผ ู ้น้ ั นออกไปจากที่ ดิ น ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น เมื่ อ ผู ้น้ นั ได้รั บ ทราบค าสั่ ง
หรื อควรจะได้รับทราบคาสั่งอธิ บดี กรมที่ ดินแล้ว เป็ นอันขาดสิ ทธิ ในการอยูอ่ าศัยหรื อประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พ
ในที่ดินที่จดั แบ่งตามใบจองนั้น เว้นแต่ จะมี เหตุ ผลสมควรก็ ให้เจ้าหน้าที่ ในการจัดที่ ดินสอบสวนชี้ แจงเหตุ ผล
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ไปยัง พนักงานเจ้า หน้าที่ ผ อู้ อกใบจองพิจ ารณา เมื่ อพนัก งานเจ้า หน้า ที่ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แล้ว ให้มี สิ ทธิ
ในที่ ดินตามใบจองนั้นต่อไปได้ และให้ถือเสมื อนว่าเป็ นผูร้ ับใบจองใหม่ ซึ่ งจะต้องปฏิบตั ิตามนัยข้อ ๑๕
ข้อ ๑๗. ผูถ้ ือใบจองต้องทาประโยชน์ให้แล้ว เสร็ จ ภายใน ๓ ปี นับ ตั้งแต่ ว ันที่ ได้รับ ใบจอง
แต่ถา้ ในท้องที่ใดมีความจาเป็ น ซึ่ งไม่สามารถจะทาประโยชน์ให้แล้ว เสร็ จ ภายใน ๓ ปี ได้ ก็ให้เ สนอเหตุผ ล
ให้พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ เ สนอคณะกรรมการจัด ที่ ดิ น แห่ ง ชาติ พิ จ ารณาก าหนดอายุก ารท าประโยชน์
เกินกว่า ๓ ปี ได้
การท าประโยชน์ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามความหมายในข้ อ นี้ ให้ หมายถึ ง การท าประโยชน์
ประมาณ ๓ ใน ๔ ส่วน
ข้อ ๑๘. ถ้าผูถ้ ือใบจองท าประโยชน์ไม่แล้ว เสร็ จ ภายใน ๓ ปี นับ ตั้งแต่ ว ันที่ ได้รับ ใบจอง
หรื อภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ กาหนดไว้ แล้ว แต่กรณี ให้เ จ้าหน้าที่ ในการจัดที่ ดิน
สอบสวนรายงานตามล าดั บ เสนอไปยัง อธิ บ ดี ก รมที่ ดิน เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ งให้ ผ นู ้ ้ ั น ขาดสิ ทธิ อั นพึ ง ได้
ตามมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน เมื่ อผูน้ ้ นั ได้รับ ทราบคาสั่ งหรื อ ควรจะได้รับ ทราบคาสั่ งอธิ บ ดี กรมที่ดินแล้ว ให้ผถู ้ ื อใบจองนั้นเป็ นอันขาดสิ ทธิ ในการครอบครองและทาประโยชน์ ในที่ ดินเฉพาะส่ ว นที่ ยงั
ไม่ได้ทาประโยชน์ตามสมควรแก่เนื้ อที่
หมวด ๗
การสั่ งให้ออกจากที่ดิน
ข้อ ๑๙. บุคคลใดที่ได้รับการจัดแบ่งที่ดินจากทางการแล้ว ปรากฏว่าไม่ป ฏิ บ ัติตามข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อกาหนด หรื อเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ ให้เ จ้าหน้าที่ ในการจัดที่ ดินสอบสวน
รายงานตามลาดับไปยังอธิ บดี กรมที่ ดิน เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ งให้บุ คคลออกไปจากที่ ดินตามความในมาตรา ๓๒
แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป
ข้อ ๒๐. เมื่ อ อธิ บ ดี กรมที่ ดินสั่ งให้ผ ใู ้ ดออกไปจากที่ ดิ นที่ ครอบครองแล้ว ให้ บุ คคลนั้ น
พร้ อ มด้ว ยบริ ว ารออกไปจากที่ ดินครอบครองภายในกาหนดตามคาสั่ ง เว้นแต่ จ ะได้มี การอุ ท ธรณ์ คาสั่ ง
ตามมาตรา๓๒ วรรค ๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน จึ งให้ปฏิ บตั ิ ตามคาสั่งของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
หมวด ๘
การรับรองการทาประโยชน์
ข้อ ๒๑. เมื่ อ ผูถ้ ื อ ใบจองได้ ท าประโยชน์ ในที่ ดิ นนั้น โดยปฏิ บ ั ติตามข้อ บั งคับ ระเบี ย บ
ข้อกาหนด หรื อเงื่อนไขของคณะกรรมการจัด ที่ ดิน แห่งชาติ และได้ชดใช้เ งินค่ าบริ ก ารในการจัดที่ ดิ น
ด้วยวิ ธีผอ่ นส่ งเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ยื่นคาขอหนังสื อรับรองการทาประโยชน์ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับ ที่ ๕
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ในการยื่นคาขอดังกล่าว
ให้ยื่นผ่านเจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดิน

๓๖
หมวด ๙
การจับจองที่ดิน
ข้อ ๒๒. ในกรณี ที่ให้ราษฎรได้จบั จองที่ดินตามนัยมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน
ให้นาระเบียบหมวด ๒ ถึงหมวด ๘ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในการประกาศให้ป ระชาชนทราบถึ งเขตและที่ ต้ งั ของที่ ดินที่ จะจัดให้ป ระชาชนจับจอง
สาหรับที่ ดินแปลงเล็กแปลงน้อยดังกล่ าวนี้ ให้เจ้าหน้าที่ ประกาศเป็ นรายตาบลหรื อ รายอาเภอแล้ว แต่
จะเห็นสมควร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
(ลงชื่อ )

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(ป. พิบูลสงคราม)
ประธานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๖๘ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๔๙๘)

๓๗
(จ.ด.๑)
ประกาศ
เรื่อง จัดที่ดินให้ประชาชนเข้ าอยู่อาศัยและประกอบการทามาหาเลีย้ งชีพตามควรแก่ อัตภาพ
ด้วย...............................จะจัดที่ ดินให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยและประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พ
ตามควรแก่อตั ภาพ ตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่ดินที่ จะจัดให้ป ระชาชนอยูอ่ าศัยและประกอบการทามาหาเลี้ ยงชี พนี้ อยู่ในท้อ งที่ ...............
ตาบล....................อาเภอ................................จังหวัด................................มี อาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
จด.............................ยาวประมาณ.................................
ทิศตะวันออก
จด.............................ยาวประมาณ.................................
ทิศใต้
จด.............................ยาวประมาณ.................................
ทิศตะวันตก
จด.............................ยาวประมาณ.................................
ผูส้ มัครจะต้องมี คุณสมบัติและอยูใ่ นลักษณะข้อกาหนด ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) บรรลุนิติภาวะแล้วหรื อเป็ นหัวหน้าครอบครัว
(๓) มี ร่ างกายส มบู ร ณ์ ไม่ ทุ พ พลภาพ หรื อไร้ ค ว ามสามารถ หรื อมี สติ ฟั่ น เฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคติดต่ออันน่ารังเกี ยจ เว้นแต่จะเป็ นหัวหน้าครอบครัวที่ อยู่ในลักษณะมี ความจ าเป็ น
ซึ่ งทางการพิจารณาเห็นสมควร
(๔) มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ
(๕) มีความประพฤติดี ไม่เป็ นคนเสเพล หรื ออันธพาล
(๖) มีความสามารถประกอบการอาชีพเกี่ยวกับที่ดินที่จดั ให้ได้
(๗) ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง หรื อมีอยูแ่ ล้วแต่เป็ นจานวนน้อยไม่พอเลี้ ยงชี พ
(๘) บุคคลที่ได้รับมอบที่ดินจะต้องชดใช้ค่าบริ การต่าง ๆ ที่ เจ้าพนักงานท าให้เป็ นประโยชน์ เฉพาะตัว โดยวิ ธีผอ่ นส่ งให้เสร็ จสิ้ นก่อนวันยื่นคาขอหนังสื อรับรองการทาประโยชน์
จึ งขอประกาศให้ประชาชนทราบทัว่ กัน หากผูใ้ ดประสงค์จ ะเข้าอยู่อ าศัยและประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พในที่ ดิน ตามที่ กล่ าวแล้ ว นั้น ให้ ไปแจ้ งความประสงค์ หรื อติ ด ต่ อ สอบถามรายละเอี ย ด
ได้ที่............................... ณ ที่ ......................................จนถึงวันที่ ...............................เป็ นหมดเขต
ประกาศ ณ วันที่ ................................เดือน..................................พ.ศ..................................
เจ้าหน้าที่ ในการจัดที่ ดิน

๓๘
เขียนที่ .....................................................
วันที่ .......................เดือน.....................พ.ศ............................
เรี ยน เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดิน
ข้าพเจ้าได้นาประกาศฉบับที่ ................./....................ลงวันที่ ....................เดือน....................
พ.ศ. ......................ไปปิ ด ณ ........................เมื่อวันที่ ...................เดือน...........................พ.ศ. ..........................
แล้วจึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ ) ...........................................ผูป้ ิ ดประกาศ
(ลงชื่อ) ...........................................พยาน
(ลงชื่อ) ...........................................พยาน

๓๙
(จ.ด.๒)
เรื่ องราวขอจับจองเข้าอยูอ่ าศัย เพื่อประกอบการทามาหาเลี้ ยงชี พในที่ ดินตาบล................................................
ฉบับที่ ...............................................
เขียนที่ ...................................................
วันที่ ................เดือน.....................พ.ศ. ........................
ข้าพเจ้า..............................................อายุ..................ปี สัญชาติ ..............................................
เชื้ อชาติ ......................................บุตร...........................................อยูท่ ี่บา้ น........................................................
เลขที่ ...................หมู่ที่ ..............ตาบล.................................อาเภอ.............................จังหวัด.............................
ขอยื่นเรื่ องราวต่อ ...........................................................ดังต่อ ไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้ามี ความประสงค์ขอ จับจองเข้าอยู่อาศัย เพื่ อประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พในที่ ดิน
ตาบล........................อาเภอ............................จังหวัด............................ตามประกาศของ..................................
ลงวันที่ ...................................................................
ข้อ ๒. ข้า พเจ้า มี คุณ สมบัติ ครบถ้ว นตามความประสงค์ ของทางราชการและยิ นยอม
ที่จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาหนด และเงื่อนไขซึ่ งทางราชการวางไว้ทุกประการ
ข้อ ๓. ที่ดินตามที่กล่าวในข้อ ๑ ให้มีหลักฐานดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ประมาณ............................จด..................................
ทิศตะวันออก
ประมาณ............................จด..................................
ทิศใต้
ประมาณ............................จด..................................
ทิศตะวันตก
ประมาณ............................จด..................................
รวมเนื้ อที่ ประมาณ........................ไร่ ..........................งาน.......................วา
(รายการตามข้อ ๓. นี้ ถ้า เป็ นกรณี ต ามมาตรา ๓๐ พนักงานเจ้า หน้า ที่ เ ป็ นผูก้ รอกข้อความ ถ้าเป็ นกรณี
ตามมาตรา ๓๓ ผูข้ อเป็ นผูก้ รอกข้อความ)
ลงชื่อ .................................ผูข้ อ
ลงชื่อ.................................กานันผูใ้ หญ่บ ้าน เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดิน
บันทึกการสอบสวนคุณสมบัติของผู้ขอ
เขียนที่ ....................................................
วันที่ ................เดือน.....................พ.ศ. ........................
ได้สอบสวนและตรวจสอบคุณสมบัติของ..........................................................................แล้วปรากฏว่า
๑. ผูข้ อมี เชื้ อชาติ ...................................................สัญชาติ ....................................................
๒. ผูข้ อบรรลุนิติภาวะแล้ว หรื อเป็ นหัวหน้าครอบครัว

๔๐
๓. มี ร่างกายสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ หรื อไร้ ความสามารถ หรื อมี สติ ฟั่นเฟื อนไม่ สมประกอบ
หรื อเป็ นโรคติดต่ออันน่ารังเกียจ........................................................................................................................
๔. มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพหรื อไม่...........................................................
๕. มีความประพฤติดี หรื อเป็ นคนเสเพล หรื ออันธพาล.......................................................
๖. มีความสามารถประกอบการอาชีพเกี่ยวกับที่ดินที่จดั ให้หรื อขอจับจองหรื อไม่.........................
๗. ผูข้ อเคยมี ที่ดินเป็ นของตนเองบ้างหรื อไม่ กี่ แปลง เนื้ อที่ เท่าใด อยูท่ ี่ ใด ใช้ประโยชน์อย่างไร
ทาเองหรื อให้ผอู้ ื่นทา.....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................ผูส้ อบสวน ตาแหน่ง....................................................
ลงชื่อ..............................................ผูส้ อบสวน ตาแหน่ง....................................................
คาสั่ ง
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกใบจองให้แล้ว
ทะเบียนเล่ม.........................................................หน้า.............................................................
สารบบเล่ม...........................................................หน้า.............................................................
ลงชื่อ......................................................................ผูข้ อ
ลงชื่อ......................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่

๔๑
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๙)
ว่าด้ วยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมือง
-------------------------------------อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติ มประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ
วางระเบี ยบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบของคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๙)
ว่าด้วยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมือง”
ข้อ ๒. ระเบี ยบนี้ ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ในระเบี ยบนี้
“การจัดที่ดินของทบวงการเมื อง” หมายความว่า การดาเนิ นการของทบวงการเมื องใด ๆ
ในการนาที่ ดินไปจัดให้ป ระชาชนอยู่อ าศัยหรื อ ประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พตามประมวลกฎหมายที่ ดิน
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการปฏิ รู ปที่ ดิ น เพื่ อ เ กษ ตรกรรม กฎหมายว่ า ด้ว ยการจัด ที่ ดิ นเ พื่ อ การครองชี พ
หรื อตามกฎหมายอื่น
“เลขาธิ การ” หมายความว่า เลขาธิ การคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
หมวด ๑
การจัดทาโครงการจัดที่ดิน
ข้อ ๔. ทบวงการเมื องใดประสงค์จ ะดาเนิ น การจัด ที่ ดิน แปลงใดให้จ ัดท าโครงการ
การจัดที่ ดินแปลงนั้นเสนอต่ อคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาอนุ ม ัติ โดยยื่ นต่ อเลขาธิ การ เมื่ อคณะกรรมการอนุ ม ัติ
ให้ดาเนิ นการจัดที่ ดินแปลงใดได้แล้ว จึ งให้ทบวงการเมื องดาเนิ นการจัดที่ ดินแปลงนั้นได้
ข้อ ๕. ก่อนเสนอโครงการการจัดที่ ดินแปลงใด ที่ ดินแปลงนั้นจะต้อ งได้รับ การส ารวจดิ น
วินิจฉัยคุณภาพของที่ดิน จาแนกสมรรถนะที่ดิน และวางแผนการการใช้ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดินก่อน
(ความในข้อ ๕ ถูก ยกเลิ ก โดยระเบี ยบของคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ฯ
และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน)
ข้อ ๕. ก่อนเสนอโครงการจัดที่ ดินแปลงใด ที่ ดินแปลงนั้นจะต้อ งได้รั บ การพิจ ารณาการใช้
ที่ ดินให้สอดคล้อง และเป็ นไปตามมาตรการการใช้ที่ดินของการกาหนดชั้นคุ ณ ภาพลุ่ ม น้ าของประเทศตามที่
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ กาหนด โดยความเห็ นชอบของคณะรั ฐมนตรี รวมทั้งได้รับ การส ารวจ
ความเหมาะสมของดินและวางแผนการใช้ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดินก่อน

๔๒
ข้อ ๖. โครงการการจัดที่ ดินอย่างน้อ ยต้อ งมี สาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อทบวงการเมืองที่จะจัดที่ดิน
(๒) ผลการพิจารณาของกรมพัฒนาที่ดินตามข้อ ๕
(๓) ที่ ต้ งั เนื้ อที่ อาณาเขต และสภาพที่ ดินที่ จะดาเนิ นการจัดที่ ดิน
(๔) ผลการสารวจการถื อครองในพื้นที่ ที่จะดาเนิ นการจัดที่ ดิน
(๕) จานวนเนื้ อที่ที่จะจัดแบ่งให้ประชาชนเข้าครอบครอง
(๖) หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่จะรับการจัดที่ดิน
(๗) เงื่อนไขที่ผไู้ ด้รับการจัดที่ดินจะต้องปฏิบตั ิ
(๘) การให้สิทธิ ในที่ดินแก่ผไู้ ด้รับการจัดที่ดิน
(๙) การจัดให้มีสาธารณูปโภคต่าง ๆ
(๑๐) กาหนดเวลาการจัดที่ดิน ตลอดจนระยะเวลาดาเนินการ
(๑๑) งบประมาณในการดาเนินการ
(๑๒) หลั ก เ กณ ฑ์ ใ นการให้ ผ ู้ไ ด้รั บ การจัด ที่ ดิ นชดใช้ทุ น ที่ รั ฐ บาลได้ล งไป
ในการจัดที่ดิน
(๑๓) แผนผังแสดงพื้นที่ ที่จะดาเนิ นการจัดที่ ดิน พร้ อ มทั้งแสดงบริ เ วณที่ จ ะจัดแบ่ ง
ที่ ดินเป็ นที่ อยูอ่ าศัยประกอบการทามาหาเลี้ ยงชี พ สมบัติส่ ว นกลาง และสาธารณู ป โภค โดยใช้ม าตราส่ ว น
ที่สามารถใช้พิจารณาได้สะดวก
ข้อ ๗. ในการอนุม ัติโครงการของคณะกรรมการตามข้อ ๔ คณะกรรมการจะก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ที่เห็นสมควรให้ทบวงการเมืองดาเนินการด้วยก็ได้
หมวด ๒
การควบคุมการจัดที่ดินตามโครงการ
ข้อ ๘. ให้ทบวงการเมื อ งเริ่ ม ดาเนิ นการจัดที่ ดินตามโครงการที่ ได้รับ อนุม ัติโดยไม่ชักช้า
เมื่ อเริ่ มดาเนิ นการจัดที่ ดินแล้วให้ทบวงการเมื องรายงานผลการดาเนิ นการให้คณะกรรมการทราบตามแบบ
และระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๙. การจัดที่ ดิน ของทบวงการเมื องตามโครงการใด จะต้องดาเนิ นการให้เ ป็ นไป
ตามโครงการที่คณะกรรมการอนุมตั ิ
ข้อ ๑๐. ในกรณี ที่ทบวงการเมืองประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของโครงการที่ ได้รับ
อนุมตั ิ แล้ว ให้เสนอรายการที่ ประสงค์ จ ะเปลี่ ยนแปลง พร้ อ มทั้งเหตุ ผ ลและความจ าเป็ นให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ เมื่อคณะกรรมการอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงแล้ว จึงให้ดาเนิ นการตามนั้นได้

๔๓
ข้อ ๑๑. ในการควบคุมให้การจัดที่ดินดาเนินไปตามโครงการที่ ได้รับ อนุม ัติ คณะกรรมการ
อาจมีมติให้รัฐมนตรี
(๑) มี หนังสื อเรี ยกเจ้าหน้าที่ ของทบวงการเมื องมาชี้ แจงข้อเท็ จจริ ง หรื อแสดงความคิ ดเห็ น
เกี่ ย วกับ การจัด ที่ ดิ น และให้ส่ งเอกสารหลั ก ฐาน หรื อสิ่ งอื่ นที่ เ กี่ ยวข้อ งมาประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ
(๒) แต่ งตั้งพนักงานเจ้าหน้ าที่ ไปตรวจสอบการดาเนิ นการจัดที่ ดิน ยังสถานที่
ดาเนินการจัดที่ดิน
ข้อ ๑๒. ทบวงการเมืองใดประสบปัญหาหรื ออุปสรรคในการจัดที่ดินตามโครงการที่ ได้รับอนุม ัติ
ให้เสนอปัญหาและอุปสรรคต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและพิจารณาดาเนิ นการแก้ไขหรื อให้ความช่วยเหลื อได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๔. ทบวงการเมื องใดดาเนิ นการจัดที่ ดินอยู่ในวันที่ ระเบี ยบนี้ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
ให้ดาเนิ นการต่ อ ไปได้โดยไม่ อ ยู่ภ ายใต้บ ังคับ แห่ งระเบี ยบนี้ แต่ ต้อ งแจ้งจ านวนและรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ
โครงการการจัดที่ ดินที่ กาลังดาเนิ นการอยูต่ ่อคณะกรรมการภายในหกสิ บ วันนับ แต่ ว ันที่ ระเบี ยบนี้ ใช้บ ังคับ
และต้องรายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการทราบตามแบบและระยะเวลาที่ คณะกรรมการกาหนด
จนกว่าจะดาเนิ นการจัดที่ ดินตามโครงการนั้น ๆ เสร็ จ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙
(ลงชื่อ) พลเอก สิ ทธิ จิรโรจน์
(สิ ทธิ จิรโรจน์)
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

๔๔
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๐)
ว่าด้ วยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมือง
-------------------------------------อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติ มประมวลกฎหมายที่ ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ
วางระเบี ยบไว้ดงั ต่อไปนี้
ให้ยกเลิ ก ความในข้อ ๕ แห่ง ระเบี ยบของคณะกรรมการจัด ที่ ดิ น แห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๒๙) ว่าด้วยการควบคุมการจัดที่ ดินของทบวงการเมื อง และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ ๕. ก่อนเสนอโครงการการจัดที่ ดินแปลงใด ที่ ดินแปลงนั้นจะต้อ งได้รับ การพิ จ ารณา
การใช้ที่ดินให้สอดคล้อง และเป็ นไปตามมาตรการการใช้ที่ดินของการกาหนดชั้นคุ ณ ภาพลุ่ ม น้ าของประเทศ
ตามที่คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อ มแห่ งชาติ กาหนดโดยความเห็ นชอบของคณะรั ฐมนตรี รวมทั้งได้รับ การ
สารวจความเหมาะสมของดินและวางแผนการใช้ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดินก่อน”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐
(ลงชื่อ ) ไสว พัฒโน
(นายไสว พัฒโน)
รัฐมนตรี ช่ว ยว่าการฯ ปฏิบตั ิ ราชการแทน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ

๔๕
คาสั่ งที่ ๑๑๕๐/๒๔๙๘
เรื่อง การออกใบจองและหนังสื อรับรองการทาประโยชน์
โดยที่เห็นสมควรวางระเบียบปฏิบตั ิ ว่าด้วยการออกใบจองตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และออกหนังสื อรับรองการท าประโยชน์ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับ ที่ ๒
ฉบับ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ป ระมวลกฎหมายที่ ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวด ๑
การออกใบจอง
ข้อ ๑. วิธีดาเนินการออกใบจองตามมาตรา ๓๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดินให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกใบจองเมื่อได้รับเรื่ องการจัดให้ผเู้ ข้าครอบครองที่ดินจากเจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินแล้ว
ข้อ ๒. วิธีดาเนินการเพื่อออกใบจองตามมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน เมื่ อได้มี
ประกาศให้ประชาชนทราบถึ งเขตและที่ ต้ งั ของที่ ดินที่ จะจัดให้ประชาชนจับจองแล้ว ให้ผ ปู ้ ระสงค์ จ ะจับ จอง
ยื่นคาขอตามแบบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยปฏิ บ ัติตามระเบี ยบ ข้อบังคับ
ข้อกาหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติกาหนดไว้
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคาขอแล้ว ให้ดาเนิ นการรังวัดชันสู ตรสอบสวนและประกาศ
คาขอจับจองในที่เปิ ดเผย ณ ที่ ว่ าการอ าเภอหรื อกิ่ งอ าเภอ ๑ ฉบับ ณ ส านักงานเทศบาลหรื อบ้านกานัน ๑ ฉบับ
และในที่ ดินนั้น ๑ ฉบับ มี กาหนด ๓๐ วัน โดยใช้ประกาศแบบหมายเลข ๘ เมื่ อไม่มี การขัดข้องและพิจ ารณา
เห็นสมควรแล้ว จึงดาเนินการออกใบจองให้ต่อไป
ข้อ ๓. ใบจองที่ออกให้ผขู้ อตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ให้ทาตามแบบ น.ส. ๒ โดยให้ผขู้ อลงนามรับไว้
หมวด ๒
การออกหนังสื อรับรองการทาประโยชน์
ข้อ ๔. หนังสื อรับ รองการท าประโยชน์ (น.ส.๓) ที่ อ อกให้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย
ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ให้ท าเป็ นคู่ฉบับ รวม ๒ ฉบับ มอบให้ผ ขู้ อหนึ่ งฉบับ โดยให้ผ ขู้ อ
ลงนามรั บ ไว้ใ นค าขอ และเก็บ รั ก ษาไว้ ณ ส านัก งานที่ ดิ นหนึ่ งฉบับ โดยเขี ยนที่ มุ ม ขวาด้า นบนว่ า
“ฉบับพนักงานเจ้าหน้าที่ ” “ฉบับผูถ้ ือ”
ข้อ ๕. การนาพิสู จ น์ย ังที่ ดิ นเป็ นหน้า ที่ ข องผูข้ อที่ จ ะน าพิสู จ น์ ให้ไ ด้ค วามว่ า ผู้ขอได้
ครอบครองและทาประโยชน์ ตามสมควรแก่ ส ภาพของที่ ดินในท้อ งถิ่ น ตลอดจนกิ จ การที่ ได้ท าประโยชน์
ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒ ข้ อ ๔ โดยผู้ขอจะต้ องให้ ถ้ อยค าไว้ ใ ห้ ครบถ้ ว นตามแบบพิ สู จน์ และต้ อ ง

๔๖
มี พยานหลักฐานสื บประกอบให้ได้ความจริ งด้ว ย จึ งจะฟังได้ว่าได้ท าประโยชน์แล้ว เช่น แจ้งว่าเป็ นที่ บ ้าน
หรื อที่นาก็ควรจะมี สภาพอยู่ในลักษณะที่ เ ป็ นที่ บ ้านหรื อที่ นาตามควรแก่กรณี ตามนัยแห่งระเบี ยบว่าด้ว ยการจัดที่ดินเพื่อประชาชนของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
หมวด ๓
การทาทะเบียน การโอน การแบ่ งแยก
ข้อ ๖. การท าทะเบี ยนให้ปฏิ บตั ิ ดงั นี้
(๑) ให้มีสมุดบัญชีรับคาขอใบจองและหนังสื อรับ รองการท าประโยชน์โดยใช้บ ัญชี
แบบหมายเลข ๖ ลงรวมในเล่ม เดี ยวกัน ไม่ต้อ งแยกประเภท ให้ท าเป็ น พ.ศ. ตั้งต้น เลขที่ ๑ เรี ย งต่อไป
จนสิ้ น พ.ศ. นั้น ขึ้ น พ.ศ. ใหม่ ให้ข้ ึ นต้นเลขที่ ๑ ไปใหม่ โดยให้เว้นหน้าและเขียน พ.ศ. ไว้ให้ทราบว่า เป็ น พ.ศ. อะไร
บัญชีหน้าหนึ่ งให้ใช้เพียง ๕ ราย และให้นาเลขที่ในบัญชีช่องที่ ๑ มาลงในคาขอช่องฉบับที่ ..........
(๒) สมุดทะเบียนใบจองหรื อใบเหยียบย่าและหนังสื อรับรองการท าประโยชน์ ให้ใช้
ทะเบียนการครอบครองที่ ดิน ซึ่ งอ าเภอหรื อ กิ่ งอ าเภอได้ลงรายการรั บ แจ้งการครอบครองที่ ดินไว้แล้ว นั้น
ลงต่อกันไปแต่ละหมู่บ ้าน ตาบล ให้เขี ยนเล่มที่ ไว้ที่ ปกหน้าเป็ นเล่ม ๑ เล่ม ๒ ต่อกันไปจนหมดสมุดทะเบี ยน
ที่ มีอยูใ่ นอาเภอนั้น
โดยที่การทาทะเบียนการครอบครองแยกท าเป็ นหมู่ ๆ และเป็ นตาบล ไม่ป ะปนกัน
หมู่ ใด ต าบลใด ลงรายการเต็ม ในเล่ ม หนึ่ ง ๆ จ าเป็ นจะต้องลงต่อ ไปในเล่ ม ใดหน้าใด ให้เ ขี ยนไว้ใ น
แผ่น สุ ด ท้า ยของหมู่ น้ ั น ต าบลนั้ น ว่ ายกไปต่ อ เล่ ม ใด หน้า ใด และในเล่ ม ใหม่ ก็ใ ห้เ ขี ย นไว้ ในแผ่ นต้ น
ของหมู่น้ นั ตาบลนั้น ว่ายกมาจากเล่มใด หน้าใด เพื่อให้โยงถึงกันและค้นหาได้งา่ ย
(๓) วิ ธีการกรอกรายการในสมุดทะเบี ยนการครอบครองให้ปฏิ บ ัติดงั นี้
ก. ในกรณี ออกใบจองหรื อใบเหยียบย่า ให้ลงสมุด ทะเบี ยนการครอบครอง
เรี ยงต่อไปตามลาดับเลขที่ ส าหรั บที่ ดินในหมู่ น้ นั ในช่ อง ๔ ให้เขี ยนว่า “ออกใบจอง” หรื อ “ออกใบเหยียบย่า”
แล้วเซ็นชื่ อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วย วัน เดือน ปี กากับไว้
ข. ในกรณี ออกหนังสื อรับรองการท าประโยชน์ ให้นาสมุดทะเบี ยนการครอบครอง
ที่ มี การออกใบจองหรื อใบเหยียบย่ า หรื อที่ แจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ไว้น้ ั น ๆ มาหมายเหตุ เพิ่ ม ในช่ อง ๔
ว่า “การออกหนังสื อรับรองการทาประโยชน์” แล้วเซ็นชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วย วัน เดือน ปี กากับไว้
(๔) การกรอกเล่ม ..........หน้า.........ของทะเบี ยนในแบบ น.ส.๒ และแบบ น.ส.๓
ให้ใช้เลขตามสมุดทะเบี ยนการครอบครองนั้น ๆ เช่น เล่ม ๑ หน้า ๑ เล่ม ๒ หน้า ๑ เป็ นต้น
(๕) การเก็บ เอกสารต่าง ๆ ที่ เ กี่ ยวกับ ใบจองหรื อใบเหยียบย่าและหนังสื อรับ รอง
การทาประโยชน์ให้ปฏิ บตั ิ ดังนี้
ก. ในกรณี ออกใบจองหรื อใบเหยียบย่า ให้เก็บเอกสารต่าง ๆ รวมไว้ในสารบบ
ส.ค. ๑ โดยเก็บเรี ยงเลขที่ตามลาดับหมู่บา้ น ต่อจากสารบบ ส.ค. ๑

๔๗
ข. ในกรณี ห นัง สื อรั บ รองการท าประโยชน์ ส าหรั บ ที่ ดิ น ที่ ได้ล งทะเบี ย น
การครอบครองและมีสารบบ ส.ค. ๑ ไว้แล้ว ให้เ ก็บ เอกสารต่าง ๆ พร้อมหนังสื อรับ รองการท าประโยชน์
ฉบับพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมไว้ในสารบบ ส.ค. ๑ และให้เก็บหนังสื อรับรองการท าประโยชน์ไว้เป็ น แผ่นที่ ๒
ต่อจาก ส.ค. ๑ หรื อใบจอง หรื อใบเหยียบย่าแล้วแต่กรณี
ส่ ว นที่ ดินที่ ได้อ อกใบเหยียบย่ าไปก่อนวันที่ พ ระราชบัญญัติใ ห้ใช้ป ระมวล กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ใช้บงั คับ ให้นาเอกสารในสารบบใบเหยียบย่าเดิมมารวมเก็บไว้ในสารบบ ส.ค.๑
ค. เมื่อได้เก็บเอกสารต่าง ๆ ไว้ในสารบบใบแจ้งการครอบครองซึ่ งได้เ ก็บ รวม
ตามเลขที่ของหมู่บา้ นเป็ นหมู่ ๆ และเป็ นตาบล ๆ แล้ว เล่ ม ..........หน้า..........ของสารบบในแบบ น.ส. ๒
และน.ส. ๓ จึ งเป็ นอันไม่ต้องใช้ แต่ ให้เ ขี ย นหมู่ ที่ ล งในช่อ งสารบบ เล่ม .............และเขี ย นเลขที่ ตาม
สมุดทะเบียนการครอบครองลงในช่องสารบบหน้า..........ในแบบ น.ส. ๒ ส่ ว นแบบ น.ส. ๓ ให้เ ขี ยนเลขที่
ตามทะเบียนครอบครองลงในช่องเล่มโดยแก้ไขตามควรแก่กรณี
ข้อ ๗. ในกรณี จ ดทะเบี ยนโอนมรดกที่ ดินตามใบจองหรื อ ใบเหยี ยบย่าก็ ดี จดทะเบี ย น
โอนที่ ดินตามหนังสื อรับ รองการท าประโยชน์ก็ ดี ให้จ ดแจ้งการโอนไว้ในหลังใบจองหรื อใบเหยียบย่ า
หรื อหนังสื อรับ รองการท าประโยชน์แล้วแต่กรณี ให้ปรากฏประเภทการโอน ชื่ อผูร้ ับโอน วัน เดื อน ปี ที่ โอน
และพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงชื่อประทับตราประจาตาแหน่งเป็ นสาคัญ ถ้ามีคู่ฉบับก็ให้จดแจ้งในคู่ฉบับด้วย
ส่วนสมุดทะเบี ยนการครอบครองในช่อง ๕ ให้ขีดฆ่าชื่ อผูถ้ ื อเดิ ม ด้ว ยเส้นแดงแล้ว เขี ยน
ชื่อผูร้ ับโอนต่อท้ายไป ใต้ชื่อผูร้ ับโอนให้เขียนอักษรย่อประเภทการโอนและวันเดือนปี ที่โอนกากับไว้ดว้ ยอักษรแดง
ข้อ ๘. ในกรณี ขาดอายุใบจองหรื อใบเหยียบย่าหรื อเวนคื น ให้ขีดฆ่าทะเบี ยนด้ว ยเส้นแดง
และหมายเหตุว่า “ขาดอายุ” หรื อ “เวนคื น” ส่ ว นใบจอง ใบเหยียบย่า และหนังสื อรับ รองการท าประโยชน์
ให้เรี ยกเก็บเข้าสารบบโดยหมายเหตุทานองเดียวกัน ถ้าเรี ยกเก็บไม่ได้ ให้หมายเหตุไว้ดว้ ย
ข้อ ๙. ในกรณี ที่มีการแบ่งแยกที่ดินที่มีหนังสื อรับรองการทาประโยชน์ ให้ขีดเขตที่ แบ่งแยก
ให้ปรากฏในรู ปแผนที่ และจดแจ้งการแบ่งแยกไว้หลังหนังสื อ รั บ รองการท าประโยชน์ ท้ งั คู่ ฉบับ ให้ป รากฏ
ชื่ อผูร้ ั บแบ่ งประเภทเนื้ อที่ ดิ นที่ แบ่ งแยกไปและคงเหลื อ วั น เดื อ น ปี ที่ แบ่ ง และพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ลงชื่ อ
ประทับตราประจาตาแหน่งเป็ นสาคัญ
ที่ ดินแปลงที่ แบ่งไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกหนังสื อรับรองการท าประโยชน์อี กฉบับหนึ่ ง
โดยท าเป็ นคู่ ฉบับ เช่ นเดี ย วกัน หมายเหตุ ด้ว ยอัก ษรแดงไว้ มุม ขวาด้านบนให้ท ราบว่ าแบ่ งแยกมาจาก
หนังสื อรับรองการทาประโยชน์ เล่ม..........หน้า..........ใด
ส่ ว นในสมุ ด ทะเบี ย นการครอบครอง ให้ป ฏิ บ ัติ ท านองเดี ย วกับ การแบ่ ง แยกที่ ดิ น
ที่ ได้รับแจ้งการครอบครอง ตามคาอธิ บ ายวิ ธี กรอกทะเบี ยนการครอบครองท้ายคาสั่ งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑๒๔๔/๒๔๙๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๗

๔๘
ทั้งนี้ ให้ถือเป็ นระเบี ยบปฏิ บ ัติต้ งั แต่ บ ัดนี้ เ ป็ นต้นไป ข้อ บังคับ คาสั่ ง หรื อ ระเบี ยบการใด
ที่ แย้งหรื อขัดต่อคาสั่งฉบับนี้ ให้เป็ นอันยกเลิ ก
กระทรวงมหาดไทย
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๙๘
(ลงชื่อ)

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(ป.พิบูลสงคราม)
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย

๔๙
ระเบียบกรมที่ดิน
ว่าด้ วยการเพิกถอนและจาหน่ายใบจองออกจากทะเบียนที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๒๗
-------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดระเบี ยบเกี่ ยวกับการเพิกถอนและจ าหน่ายใบจองออกจากทะเบี ยนที่ ดิน
กรณี ที่ได้มีการออกใบจองไปโดยมิ ชอบและกรณี ผ ถู้ ื อใบจองไม่ป ฏิ บ ัติตามระเบี ยบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด
หรื อเงื่ อ นไขของคณะกรรมการจั ด ที่ ดิ นแห่ ง ชาติ ซึ่ งจะต้ อ งสั่ ง ให้ อ อกไปจากที่ ดิ น ตามมาตรา ๓๒
แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิ บตั ิ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณี ดังกล่ าวเป็ นไปในแนวเดี ยวกัน
จึ งวางระเบี ยบไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑. ระเบี ยบนี้ เ รี ยกว่า “ระเบี ยบกรมที่ ดิน ว่าด้ว ยการเพิกถอนและจ าหน่ายใบจองจาก
ทะเบียนที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗”
ข้อ ๒. ให้ใช้ระเบี ยบนี้ ต้ งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ให้กองจัดที่ ดินเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบี ยบนี้
หมวด ๒
การเพิกถอนใบจอง
ข้อ ๔. เมื่ อ ปรากฏข้อ เท็ จ จริ งแก่ พ นัก งานเจ้าหน้าที่ ว่ า ได้ออกใบจองไปโดยไม่ ช อบ
ด้วยระเบียบว่าด้วยการจัดที่ ดินเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ ให้ดาเนิ นการ ดังนี้
(๑) ให้พ นั ก งานเ จ้ า หน้า ที่ ผู้อ อกใบจองท าการสอบสว นพยานหลั ก ฐาน
และมีหนังสื อแจ้งให้ผถู้ ือใบจองทราบ พร้อมกับขอให้ส่ งใบจองและเอกสารอื่ น (ถ้ามี ) คื นมาเพื่อท าการเพิกถอน
โดยให้ส่งหนังสื อแจ้งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ ป รากฏหลักฐานทางส านักงานที่ ดินอาเภอ
หรื อกิ่ งอาเภอแล้วแต่กรณี หากไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ ก็ ให้ส่ งตามที่ อยู่ที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ สอบถามได้ความ
จากนายทะเบี ยนอาเภอ หรื อนายอาเภอท้องที่ แล้วแต่กรณี อีกครั้งหนึ่ ง
(๒) ในกรณี ที่ ไ ม่ อ าจเรี ยกใบจองมาด าเนิ น การได้ ให้ถื อ ว่ า ใบจองสู ญ หาย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดาเนิ นการออกใบแทนใบจอง ตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ข้อ ๑๑
โดยอนุโลมแต่ไม่ตอ้ งสอบสวนและให้ถือว่าหนังสื อแจ้งตาม (๑) เป็ นคาขอออกใบแทน
(๓) เมื่ อได้รับใบจองหรื อได้ออกใบแทนใบจองตาม (๒) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผูอ้ อกใบจองมี คาสั่ งเพิ กถอนใบจอง พร้ อ มกับ ให้หมายเหตุ ด้ว ยวิ ธี ขีดเส้ นคู่ ขนานลงบนด้านหน้าใบจอง

๕๐
แล้วเขียนด้วยอักษรสี แดงว่า “ใบจองฉบับ นี้ ได้เ พิ กถอนตามคาสั่ งนายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัว หน้า
ประจากิ่ งอาเภอท้องที่ .........................ลงวันที่ ...............เดือน....................พ.ศ..............” และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงชื่ อ
พร้อมด้วย วัน เดื อน ปี กากับไว้ แล้วนาคาสั่งเพิกถอนใบจองรวมไว้ในสารบบที่ ดินแปลงนั้น
(๔) เมื่อได้ดาเนินการตาม (๓) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายเหตุการเพิกถอน
ตาม (๓) ในทะเบียนการครอบครองที่ดินด้วยอักษรสี แดงไว้ด้ว ย แล้ว รายงานการเปลี่ ยนแปลงทางทะเบี ยน
ให้กรมที่ ดินทราบเพื่ อ แก้ไขทะเบี ยนการครอบครองที่ ดินให้ถูกต้อ งตรงกัน พร้ อ มทั้งแจ้งให้ผ ถู้ ื อใบจอง
ทราบถึ งการเพิกถอนใบจองดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้แจ้งตามวิ ธีการเช่นเดี ยวกับ (๑)
หมวด ๓
การจาหน่ายใบจอง
ข้อ ๕. ในกรณี ที่ ผ ถู ้ ื อ ใบจองไม่ เ ริ่ มท าประโยชน์ ในที่ ดิ นที่ จ ัด แบ่ งให้ภ ายในหกเดื อ น
นับ แต่ ไ ด้ รั บ ใบจองหรื อในกรณี ที่ ไม่ ป ฏิ บั ติ ตามข้ อ บั ง คั บ ระเ บี ยบ ข้อ ก าหนด หรื อเ งื่ อ นไข
ของคณะกรรมการจัดที่ ดิ นแห่ งชาติ ตามนัยแห่งหมวด ๖ และหมวด ๗ ของระเบี ยบว่ าด้ว ยการจัดที่ ดิ น เพื่ อประชาชน พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่ งพนัก งานเจ้า หน้าที่ ส อบสวนแล้ว เห็ นควรเสนอไปยัง อธิ บดี ก รมที่ ดิ น
เพื่อพิจารณาสั่งให้ผนู ้ ้ นั ออกไปจากที่ ดินและให้สิ้นสิ ทธิ ในที่ ดินตามมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผอู ้ อกใบจองดาเนิ นการ ดังนี้
(๑) ให้พ นัก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ง รายชื่ อ ผู้ถื อ ใบจองที่ ไ ม่ ป ฏิ บัติ ต ามระเบี ย บ
และส่ งสานวน การสอบสวนทั้งหมดพร้ อ มทั้งความเห็ นไปยังอธิ บ ดี กรมที่ ดิน
(๒) เมื่ อ อธิ บดี ก รมที่ ดิ น ได้มี ค าสั่ ง ให้ ผ ู ้ถื อ ใบจองนั้ น ออกไปจากที่ ดิ น แล้ ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งสาเนาคาสั่งให้ผถู ้ ูกสั่งให้ออกจากที่ ดินทราบ โดยส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนตอบรั บ
ตามที่ อ ยู่ที่ ป รากฏหลัก ฐานที่ ส านัก งานที่ ดิ น อ าเภอหรื อกิ่ ง อ าเภอ เช่ น ในสารบบที่ ดิ นหรื อตามที่ อ ยู่
ที่ ผ ู้ถื อ ใบจองแจ้ง การเปลี่ ยนแปลงหรื อการย้า ยที่ อ ยู่ไ ว้เ ป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรต่ อ พนักงานเจ้า หน้า ที่
หากไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ ให้ส่งตามที่อยูท่ ี่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบี ยนอาเภอ
หรื อนายทะเบี ยนท้ อ งที่ แล้ ว แต่ ก รณี อี ก ครั้ งหนึ่ ง ในกรณี ไม่ อ าจส่ ง ส าเนาคาสั่ งดั ง กล่ า วให้ ท ราบได้
ให้พนักงานเจ้าหน้า ที่ ปิ ดคาสั่ งไว้ในที่ เ ปิ ดเผย ณ ที่ ว่ าการอ าเภอหรื อ กิ่ งอ าเภอท้อ งที่ ซึ่ งที่ ดิ นนั้นตั้งอยู่
และในบริ เ วณที่ ดินตามใบจองนั้นอี กหนึ่ งฉบับ โดยให้มี พยานรู ้ เ ห็ นการปิ ดส าเนาคาสั่ งอย่างน้อ ย ๒ คน
กับให้บนั ทึกถ้อยคาพยานเป็ นหลักฐานติดเรื่ องไว้ดว้ ย
ข้อ ๖. ให้นาความในหมวด ๒ มาใช้บงั คับแก่กรณี การจาหน่ายใบจองในหมวดนี้ ดว้ ยโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๗
(ลงชื่อ) ศิริ เกวลิ นสฤษดิ์
(นายศิ ริ เกวลินสฤษดิ์ )
อธิ บดีกรมที่ ดิน

๕๑
คาสั่ งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๔๗๗/๒๔๙๘
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้ าหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
------------------- ---------------------อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่ งพระราชบัญญัติ ให้ใช้ป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น
พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทย แต่ ง ตั้ ง นายอ าเภอหรื อปลั ด อ าเภอผู ้เ ป็ นหั ว หน้ า ประจากิ่ งอาเภอท้องที่ ซึ่ งที่ ดินนั้นตั้งอยูเ่ ป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกใบจองตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
กระทรวงมหาดไทย
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๙๘
(ลงชื่อ) พลเรื อโท สุนาวินวิวฒั
(หลวงสุนาวินวิวฒั )
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย

๕๒
คาสั่ งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๕๑/๒๕๓๓
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้ าหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
--------------------------- ----------- --ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้มี ค าสั่ ง ที่ ๔๗๗/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๙๘
แต่งตั้งนายอาเภอหรื อปลัดอ าเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจ ากิ่ งอ าเภอท้องที่ ซึ่ งที่ ดินนั้นตั้งอยู่เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกใบจองตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน นั้น
บั ด นี้ กระทรวงมหาดไทยได้ ป ระกาศยกเลิ ก อ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ติ ก าร
ตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น ของผู้อ านวยการเขตในกรุ ง เทพหมานคร และนายอาเภอในบางท้อ งที่
ตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายที่ ดิน (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
จึ งจาเป็ นต้องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิ บตั ิ การตามประมวลกฎหมายที่ ดินตามนัยดังกล่าว
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ ดิ น
พ.ศ. ๒๔๙๗ จึ งแต่งตั้งให้เ จ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓
แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน เฉพาะในท้องที่ ซ่ึ งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศยกเลิ กอานาจหน้าที่
ในการปฏิ บ ัติการตามประมวลกฎหมายที่ ดินของหัว หน้าเขต นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผูเ้ ป็ น หัว หน้า ประจากิ่ งอาเภอตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติ มประมวลกฎหมายที่ ดิน (ฉบับ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๒๘ แล้ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓
(ลงชื่อ)

เสนาะ เทียนทอง
(นายเสนาะ เทียนทอง)
รัฐมนตรี ช่วยว่าการ ฯ ปฏิบ ัติราชการแทน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย

๕๓
คาสั่ งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑๕๒/๒๕๔๐
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้ าหน้าที่ ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
--------------------------------อนุ สนธิ คาสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๑/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ แต่ งตั้งให้
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน
เฉพาะในท้องที่ ซึ่ งรัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทยประกาศยกเลิ กอานาจหน้าที่ ใ นการปฏิ บ ัติการ
ตามประมวลกฎหมายที่ ดิน ของหัว หน้ าเขต นายอ าเภอหรื อปลัดอ าเภอผู ้เ ป็ นหัว หน้ าประจ ากิ่ ง อ าเภอ
ตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติ มประมวลกฎหมายที่ ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ แล้วนั้น
บัด นี้ ได้ มี ปั ญหาเกี่ ยวกั บ เรื่ องพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการออกใบจองตามมาตรา ๓๐
และมาตรา ๓๓ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น ที่ ห ลายจัง หวัด ยังปฏิ บ ัติ ไ ม่เ ป็ นไปในแนวทางเดี ย วกัน
ฉะนั้น จึ งให้แก้ไขคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๑/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑ กุม ภาพันธ์ ๒๕๓๓ โดยให้ยกเลิ ก
ข้อความในวรรคสามของคาสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้ แทน
“ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ จึ งแต่ งตั้งให้เ จ้าพนักงานที่ ดินจังหวัด และหรื อ เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดสาขา แล้ว แต่ กรณี
เป็ นพนัก งานเจ้า หน้าที่ ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น เฉพาะในท้อ งที่
ซึ่ งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศยกเลิ กอานาจหน้าที่ ในการปฏิ บ ัติการตามประมวลกฎหมายที่ ดิน
ของหั ว หน้ า เขต นายอ าเภอหรื อปลั ด อ าเภอผู ้เ ป็ นหั ว หน้ า ประจ ากิ่ ง อ าเภอตามความในมาตรา ๑๙
แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติ มประมวลกฎหมายที่ ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ แล้ว”
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มี นาคม ๒๕๔๐
(ลงชื่อ) ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
(นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร)
รัฐมนตรี ช่วยว่าการ ฯ ปฏิบตั ิ ราชการแทน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย

๕๔
คาสั่ งกรมที่ดิน
ที่ ๒๒๔๔/๒๕๓๕
เรื่อง มอบอานาจให้ผ้วู ่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
-----------------------------เพื่อให้การปฏิ บตั ิ ราชการเกี่ ยวกับการออกคาสั่ งให้ผ ทู ้ ี่ ได้รับอนุ ญาตจัดให้เข้าครอบครองที่ ดิน
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน ออกไปจากที่ ดินและให้ขาดสิ ท ธิ อันถึ งจะได้
ตามระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ทั้ งหลายทั นที ตามความในมาตรา ๓๒ แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ นด าเนิ น ไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิ บดี กรมที่ ดินจึ งมอบอานาจให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดเป็ นผูป้ ฏิ บ ัติราชการแทนในการออกคาสั่ ง
ให้ผ ู้มี สิ ทธิ ตามใบจองซึ่ งได้รับ อนุ ญาตจากพนัก งานเจ้าหน้า ที่ ให้เ ข้ าครอบครองที่ ดิ นตามมาตรา ๓๐
หรื อได้รับ อนุญ าตให้จ ับ จองที่ ดินตามมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน ที่ ไม่ป ฏิ บ ัติตามระเบี ย บ
ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรื อเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ออกไปจากที่ ดินที่ รัฐจัดให้ตามใบจอง
และให้ขาดสิ ทธิ อนั พึงจะได้ตามระเบียบ ข้อบังคับทั้งหลายทันที สาหรับที่ ดินที่ อยูใ่ นเขตจังหวัดนั้น ๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๖ เป็ นต้นไป.
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๕

(ลงชื่อ) ผัน จันทรปาน
(นายผัน จันทรปาน)
อธิ บดีกรมที่ ดิน

๕๕
คาสั่ งกรมที่ดิน
ที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๖
เรื่อง มอบอานาจของอธิบกรมที่ดินให้ผ้วู ่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน
-----------------------------------------------ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบเรื่ องการมอบอานาจ
ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖
เป็ นต้นไป ตามข้อเสนอของส านกงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่ เรื่ องการมอบอานาจ
ด้านการสั่งการ การอนุญาต การอนุมตั ิ และการปฏิ บ ัติราชการ หรื อการดาเนิ นการอื่ น ๆ ด้านการบริ หารงานบุคคล
และด้านการบริ หารงบประมาณ นั้น
เพื่อให้การบริ หารงานแบบบูรณาการของผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คล่ อ งตัว รวดเร็ ว สามารถบริ หารงานแก้ ไขปั ญหาพัฒนาพื้ นที่ ไ ด้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม และหนัง สื อ ส านั กงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๓/ว ๒
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ จึ งให้ยกเลิ กคาสั่ งกรมที่ ดิน ที่ ๑๗๙๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔
และที่ ๑๙๙๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เรื่ องการมอบอานาจให้ผ วู้ ่าราชการจังหวัดในจังหวัด
ทดลองจัดระบบบริ หารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา และมอบอานาจให้ผ วู้ ่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัดปฏิ บตั ิ ราชการแทนอธิ บดี กรมที่ ดิน ตามบัญชี การมอบอ านาจแนบท้ายคาสั่ งนี้ บรรดาคาสั่ งอื่ นใด
ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในคาสั่งนี้ หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับคาสั่งนี้ ให้ใช้คาสั่งนี้ แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลงชื่อ ) บัญญัติ จันทน์เสนะ
(นายบัญญัติ จันทน์เสนะ)
อธิ บดีกรมที่ดิน

๕๖
เรื่ อง

อานาจที่ มอบให้ปฏิบตั ิ ราชการแทน
ก่อนการบริ หารจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก่อน ๑ ต.ค. ๔๖)
-การออกคาสั่งให้ออกจากที่ ดิน
และให้ขาดสิ ทธิ จากใบจอง

อานาจที่มอบให้ปฏิบตั ิ ราชการแทน
หลังการบริ หารจังหวัดแบบบูรณาการ
(หลัง ๑ ต.ค. ๔๖)
๓.๕ การออกคาสั่งให้ผมู ้ ี สิทธิ
ตามใบจองที่ไม่ป ฏิบตั ิตามระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรื อเงื่อนไข
ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ออกไปจากที่ ดินของรัฐ และให้
ขาดสิ ทธิ อนั พึงจะได้ตามระเบียบ
ข้อบังคับทั้งหลายทันที

มอบโดยอาศัยอานาจ
ตามกฎหมาย ระเบี ยบ
ข้อบังคับ
- พระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริ หารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา๓๘ (๗)
- ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๓๒

๕๗
(สาเนา)

ที่ ๙๗๑๖/๒๔๙๙

กระทรวงมหาดไทย
๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙

เรื่ อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เรี ยน ผูว้ ่าราชการภาค ทุกภาค และผูว้ ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึ ง หนังสื อ ที่ ๙๒๑๐/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๙๙
ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ว างระเบี ยบปฏิ บ ัติเ กี่ ยวกับ เรื่ องการจัดที่ ดินเพื่อประชาชน
ตามประมวลกฎหมายที่ ดินมา นั้น
ในการประชุมคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๔๙๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ มี นาคม ๒๔๙๙
ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาโครงการจัดสรรที่ ดิ น ซึ่ งผู้ว่ า ราชการจัง หวัดระยอง ผูว้ ่ า ราชการจัง หวัด สตู ล
และผู้ว่า ราชการจังหวัด จัน ทบุ รี เสนอขออนุม ัติม าตามโครงการของคณะกรรมการจัดที่ ดิน แห่ งชาติ
ว่าด้วยการจัดที่ ดินเพื่อประชาชนอยูอ่ าศัย และประกอบการท ามาหาเลี้ ยงชี พตามควรแก่ อ ัตภาพ ในที่ สุ ดที่ ประชุม
ได้ล งมติ อ นุม ัติ ใ ห้จ ัง หวั ด ด าเนิ น การตามโครงการที่ เ สนอได้ และในการจั ดแบ่ งที่ ดิ น ให้ ร าษฎรนั้ น
ให้เจ้าหน้าที่ ในการจัดที่ ดินกันเขตที่ ป่ าไม้ไว้เพื่ อให้ราษฎรมี ไม้ใช้ และเพื่ อรั กษาความชุ่ มชื้ นของพื้ นดิ นตามสมควร
โดยให้จงั หวัดปรึ กษาทาความตกลงกับ ป่ าไม้จ ังหวัด กับ ขอให้กรมที่ ดินและกรมป่ าไม้ร่ว มกันพิจารณาวาง
หลักเกณฑ์ และรายละเอี ยดในเรื่ องนี้ ต่ อไปดังนี้ บัดนี้ กรมที่ ดินชี้ แจงว่ าเมื่ อวันอังคาร ที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๙
ได้ มี ก ารประชุ ม พิ จ ารณาเรื่ อ งนี้ กั บ ผู ้แ ทนกรมป่ าไม้ ที่ ห้อ งประชุ ม กรมที่ ดิ น แล้ ว ที่ ป ระชุ ม ได้ ต กลง
วางหลักเกณฑ์และรายละเอียดการกันเขตป่ าไม้ภายในบริ เวณที่ดินผื นใหญ่ที่ จ ะจัดให้ป ระชานตามโครงการ
ของคณะกรรมการจัดที่ ดินแห่งชาติ ดังนี้
(๑) จัดให้มีเขตป่ าไม้เป็ นสมบัติส่วนกลาง ประมาณร้อยละ ๒๐ ของเนื้ อที่ ดินผืนใหญ่น้ นั
(๒) ให้บุคคลที่ ได้รั บ การจัดสรรที่ ดิ นแต่ ละแปลง ส่ ว นต้นไม้ภ ายในเขตที่ ดิ นที่ ไ ด้รั บ
การจัดแบ่ง เพื่อรักษาความชุ่ม ชื้ นของพื้ นดิ น เพื่ อ บังลม และเพื่ อ ให้มี ไว้ใช้ส อยภายในครอบครั ว เป็ นแนว
หรื อเป็ นหย่อม ๆ สุดแล้วแต่ความเหมาะสมของรูปที่ดินและภูมิประเทศ
(๓) ขอให้สงวนต้นไม้ใหญ่ตามแนวถนนสายใหญ่ ภายในบริ เ วณที่ ดินผื นใหญ่ที่ จ ัดสรร
ทั้งสองข้างถนนตามสมควร โดยให้เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินกับป่ าไม้จ ังหวัด หรื อป่ าไม้เ ขตร่ ว มกันพิจ ารณา
คัดเลื อกต้น ไม้ที่ จ ะสงวน และให้เ จ้าหน้าที่ ป่ าไม้ท าเครื่ อ งหมายแสดงการสงวนไว้ที่ ต้นไม้ที่ คัดเลื อ ก
เพื่อสงวนให้ประชาชนทราบ และห้ามการตัดฟันต่อไป

๕๘
กระทรวงมหาดไทยได้พิจ ารณาแล้ว เห็ นชอบด้ว ยข้อ ตก ลงดังกล่า วข้างต้นจึ งเรี ย นมา
เพื่อขอให้จงั หวัดสั่งเจ้าหน้าที่ ในการจัดที่ ดินดาเนิ นการต่ อ ไป และในการจัดท าแผนผังการจัดที่ ดินผื นใหญ่
ขอให้แสดงส่วนที่กนั เขตป่ าไม้เป็ นสมบัติส่วนกลางไว้ดว้ ย
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงชื่อ) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(ป. พิบูลสงคราม)
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย

๕๙
คาสั่ งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑๓๓๑/๒๕๐๗
เรื่อง การยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตามความในมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
---------------------------------โดยเห็ นเป็ นการสมควรวางระเบี ยบปฏิ บ ัติว่ าด้ว ยการยื่น อุท ธรณ์ ต่อ รัฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทย ตามความในมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน เพื่ อให้การพิจ ารณาอุท ธรณ์
ดังกล่าวเป็ นไปโดยสะดวกและรวดเร็ ว จึ งวางระเบี ยบไว้ให้ปฏิ บตั ิ ดงั ต่อไปนี้
๑. ให้ผ ู้มี สิ ทธิ อุ ท ธรณ์ ยื่ นอุ ท ธรณ์ เ ป็ นหนัง สื อ ต่อ รัฐมนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทย
โดยยื่นต่อนายอาเภอท้องที่ หรื อปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจากิ่ งอาเภอท้องที่ ซึ่ งที่ ดิน นั้นตั้งอยู่แล้ว แต่ กรณี
และเมื่ อได้รับอุทธรณ์ แล้วให้นายอาเภอหรื อปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจากิ่ งอาเภอนั้น รี บ ท าการสอบสวน
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ หาข้อ เท็ จ จริ ง ตามค าร้ อ งโดยด่ ว น แล้ว บัน ทึ ก ความเห็ นเสนอเรื่ อ งทั้ งหมดให้ ถึง จัง หวั ด
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ได้รับอุทธรณ์
๒. ในการรับ อุท ธรณ์ ดัง กล่ าวในข้อ ๑. ให้เ จ้า หน้ าที่ อ าเภอหรื อกิ่ งอ าเภอแล้ว แต่ กรณี
ลงบัญชีรับหนังสื อตามระเบียบงานสารบรรณ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าได้รับอุทธรณ์วนั ใด
๓. เมื่ อ จั ง หวัด ได้ รั บ อุ ท ธรณ์ แ ละเรื่ องราวทั้ ง หมดจากอ าเภอหรื อกิ่ ง อ าเภอดั ง กล่ า ว
ในข้อ ๑. แล้ว ให้รีบ พิจ ารณาเป็ นเรื่ องด่ ว นมาก และจัดส่ งอุ ท ธรณ์ พร้ อ มด้ว ยความเห็ นและเรื่ อ งทั้งหมด
ไปกรมที่ ดินภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั ที่ ได้รับเรื่ องจากอาเภอหรื อกิ่ งอาเภอแล้วแต่กรณี
๔. การจัดส่ งเอกสารเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ ให้จดั ส่ งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน
ทั้งนี้ ให้ถือเป็ นระเบี ยบปฏิ บตั ิ ต้ งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๗
(ลงชื่อ) ท. แรงขา
(นายทวี แรงขา)
รัฐมนตรี ช่วยว่าการฯ ท าการแทน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย

๖๐
(แบบ ๑)
รายงานการใช้ จ่ายเงินงบประมาณจัดที่ดิน
หน่วยจัดที่ดิน...............................อาเภอ.................................จังหวัด..................................
ประจาเดือน........................................พ.ศ..............................

ที่

การใช้จ่ายงบประมาณการจัดที่ดิน
รวมตั้งแต่ต้นปี
ก่อนเดื อนนี้ ยกมา
ในเดื อนนี้
จนถึ งสิ้ นเดื อนนี้

รายการจ่าย

๑. ค่าจ้ างชั่ว คราว
(๑) ค่าจ้างชัว่ คราวรายเดื อ น.........คน
(๒) ค่าจ้างชัว่ คราวรายวัน.............คน
รวม
๒. ค่าใช้ สอย
(๑) ค่าเบี้ ยเลี้ ยง
(๒) ค่าพาหนะ
(๓) ค่าเช่าที่ พกั
(๔) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิ นของทางราชการ
(๕) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ
รวม
๓. ค่าวัสดุ
(๑) ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิ งและหล่อลื่ น
(๒) ค่าวัสดุอื่ น ๆ
(๓) ค่าวัสดุรถยนต์
(๔) ค่าวัสดุประจ าหน่วย
รวม
รวมทั้งสิ้ น
ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ.............................................ผูร้ ายงาน
(...........................................)
หัว หน้าหน่ว ย
............../............../.....................

๖๑
(แบบ ๒)

ที่
๑.

๒.

๓.

รายงานผลงานจัดที่ดิน
หน่วยจัดที่ดิน.........................อาเภอ................................จังหวัด....................................
ประจาเดือน............................พ.ศ...................................
รวมผลงานตั้งแต่ตน้ ปี
กิจกรรมโครงการ
ผลงานในเดื อนนี้
จนถึ งสิ้ นเดื อนนี้
งานสารวจ
ระยะ.............................กม. ระยะ.............................กม.
ตรวจสอบรอบแปลง
จานวน...........................วัน จานวน...........................วัน
ตรวจสอบภูมิประเทศ
จานวน.........แหล่ง..........วัน จานวน.........แหล่ง..........วัน
สารวจหาแหล่งน้ า
จานวน...........................วัน จานวน...........................วัน
ลงแผนที่และวางผัง
งานกันเขตที่ดิน
...............แปลง...............ไร่ ...............แปลง...............ไร่
รังวัดกันเขตป่ าไม้ ๒๐ %
...............แปลง...............ไร่ ...............แปลง...............ไร่
รังวัดกันเขตที่สาธารณประโยชน์
...............แปลง...............ไร่ ...............แปลง...............ไร่
รังวัดกันเขตที่สมบัติส่วนกลาง
งานรังวัดสอบสวนสิ ทธิ์
...............แปลง...............ไร่ ...............แปลง...............ไร่
รังวัดสอบสวนสิ ทธิ์ ที่มีหลักฐาน
...............แปลง...............ไร่ ...............แปลง...............ไร่
รังวัดสอบสวนสิ ทธิ์ ที่ไม่มีหลักฐาน

๔. งานรังวัดแบ่ งแปลง
รังวัดแบ่งแปลงที่ อยูอ่ าศัย
รังวัดแบ่งแปลงที่เกษตรกรรม
๕. งานปักหลักเขตที่ดินพร้ อมให้ เลขปักหลักไม้
ที่อยูอ่ าศัย
ที่เกษตรกรรม
ปักหลักคอนกรีต
ที่อยูอ่ าศัย
ที่เกษตรกรรม
๖. รับคาขอจับจอง
ที่อยูอ่ าศัย
ที่เกษตรกรรม
๗. คัดเลือกบุคคล
ที่อยูอ่ าศัย
ที่เกษตรกรรม

...............แปลง...............ไร่ ...............แปลง...............ไร่
...............แปลง...............ไร่ ...............แปลง...............ไร่
...............แปลง...........หลัก ...............แปลง...........หลัก
...............แปลง...........หลัก ...............แปลง...........หลัก
...............แปลง...........หลัก ...............แปลง...........หลัก
...............แปลง...........หลัก ...............แปลง...........หลัก
...............แปลง...............ไร่ ...............แปลง...............ไร่
...............แปลง...............ไร่ ...............แปลง...............ไร่
...............แปลง...............ไร่ ...............แปลง...............ไร่
...............แปลง...............ไร่ ...............แปลง...............ไร่

๖๒
ที่

กิจกรรมโครงการ

ผลงานในเดื อนนี้

๘. งานชี้แปลงที่ดิน
ที่อยูอ่ าศัย
ที่เกษตรกรรม
๙ งานเขียนใบจอง
ที่อยูอ่ าศัย
ที่เกษตรกรรม
๑๐. งานซ่ อมแซมหลักเขตที่ดิน
ที่อยูอ่ าศัย
ที่เกษตรกรรม
๑๑. อื่น ๆ
..................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

รวมผลงานตั้งแต่ตน้ ปี
จนถึ งสิ้ นเดื อนนี้

...............แปลง...............ไร่ ...............แปลง...............ไร่
...............แปลง...............ไร่ ...............แปลง...............ไร่
...............ราย.............แปลง ...............ราย.............แปลง
...............ราย.............แปลง ...............ราย.............แปลง
...............แปลง...........หลัก ...............แปลง...........หลัก
...............แปลง...........หลัก ...............แปลง...........หลัก
.........................................
........................................
.........................................
........................................
.........................................
........................................
.........................................
........................................
.........................................
........................................
.........................................
........................................
.........................................

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ ..........................................ผูร้ ายงาน
(.........................................)
หัวหน้าหน่วย
............../............../.........................

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

๖๓
(แบบ ๓)
รายงานผลงานจัดทาสาธารณูปโภค
หน่วยจัดที่ดิน...............................อาเภอ...................................จังหวัด..................................
ประจาเดือน................................พ.ศ. ...............................
ที่

กิจกรรมโครงการ

ผลงานในเดื อนนี้

รวมผลงานตั้งแต่ตน้ ปี
จนถึ งสิ้ นเดื อนนี้

งานสร้ างถนน
(๑) สร้างถนนสายเมนที่อยูอ่ าศัย
- วางแนว
- บุกเบิก
- ยกร่องพูนดินพร้อมตกแต่ง
- ลงลูกรัง
- ตกแต่งผิวจราจร
(๒) สร้างถนนสายเมนที่เกษตรกรรม
- วางแนว
- บุกเบิ ก
- ยกร่องพูนดินพร้อมตกแต่ง
- ลงลูกรัง
- ตกแต่งผิวจราจร
(๓) สร้างถนนสายซอยที่ อยูอ่ าศัย
- วางแนว
- บุกเบิก
- ยกร่องพูนดินพร้อมตกแต่ง
- ลงลูกรัง
- ตกแต่งผิวจราจร
(๔) สร้างถนนสายซอยที่เกษตรกรรม
- วางแนว
- บุกเบิก
- ยกร่องพูนดินพร้อมตกแต่ง
- ลงลูกรั ง
- ตกแต่งผิวจราจร

......สาย/กว้าง......ม/ยาว......กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/กว้าง......ม/ยาว......กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/กว้าง......ม/ยาว......กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/กว้าง......ม/ยาว......กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.

.....สาย/กว้าง......ม/ยาว.......กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/กว้าง......ม/ยาว......กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/กว้าง......ม/ยาว......กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/กว้าง......ม/ยาว......กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.

๖๔
ที่

กิจกรรมโครงการ
(๕) ซ่อมแซมถนน
- สายเมน
- สายซอย
- สายเดิม
- ในที่อยูอ่ าศัย
สร้ างสะพาน
งานวางท่อ ระบายน้ า
งานแหล่งน้า
- ขุดบ่อ
- ขุดสระน้ า
- ปิ ดกั้นคูน้ า
- ทาฝายกั้นน้ า
งานบุกเบิกพืน้ ที่
- บุกเบิกที่อยูอ่ าศัย
- บุกเบิกที่เกษตรกรรม
- บุกเบิกที่สมบัติส่วนกลาง
- บุกเบิกที่สมบัติสาธารณประโยชน์
- ปรับพื้นที่
งานสร้ างที่ทาการหน่ว ย
-บุกเบิกบริ เวณที่ทาการหน่ว ย
- สร้างที่ ทาการชัว่ คราว
- สร้างบ้านพักคนงานชัว่ คราว
- สร้างโรงเก็บรถยนต์และเครื่ องจักร

ผลงานในเดื อนนี้

รวมผลงานตั้งแต่ตน้ ปี
จนถึ งสิ้ นเดื อนนี้

......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......แห่ง/กว้าง.....ม/ยาว......กม.
......แห่ง/จานวน.................ท่อ

......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......สาย/ยาว........................กม.
......แห่ง/กว้าง.....ม/ยาว......กม.
......แห่ง/จานวน.................ท่อ

......แห่ง/กว้าง.....ม/ยาว........ม.
ลึก (สูง) ...................ม.
......แห่ง/กว้าง.....ม/ยาว........ม.
ลึก (สู ง) ...................ม.
......แห่ง/กว้าง.....ม/ยาว........ม.
ลึก (สูง) ...................ม.
......แห่ง/กว้าง.....ม/ยาว........ม.
ลึก (สูง) ...................ม.

......แห่ง/กว้าง.....ม/ยาว........ม.
ลึก (สูง) ...................ม.
......แห่ง/กว้าง.....ม/ยาว........ม.
ลึก (สูง) ...................ม.
......แห่ง/กว้าง.....ม/ยาว........ม.
ลึก (สูง) ...................ม.
......แห่ง/กว้าง.....ม/ยาว........ม.
ลึก (สูง) ...................ม.

...................แปลง.................ไร่
...................แปลง.................ไร่
...................แปลง.................ไร่
...................แปลง.................ไร่
...................แปลง.................ไร่

...................แปลง.................ไร่
...................แปลง.................ไร่
...................แปลง.................ไร่
...................แปลง.................ไร่
...................แปลง.................ไร่

...................แปลง.................ไร่
...................หลัง
...................หลัง
...................หลัง

...................แปลง.................ไร่
...................หลัง
...................หลัง
...................หลัง

๖๕
ที่

กิจกรรมโครงการ

ผลงานในเดื อนนี้

รวมผลงานตั้งแต่ตน้ ปี
จนถึ งสิ้ นเดื อนนี้
...................หลัง
...................หลัง
...................หลัง

- สร้างโรงเก็บพัส ดุและอื่ น ๆ
...................หลัง
- สร้างโรงเก็บน้ ามันเชื้ อเพลิ ง
...................หลัง
- สร้างโรงเก็บเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า ...................หลัง
อื่น ๆ
........................................................... ................................................ ................................................
........................................................... ................................................ .................................................
........................................................... ................................................ ................................................
........................................................... ................................................ .................................................
ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ ..........................................ผูร้ ายงาน
(.........................................)
หัวหน้าหน่วย
............../............../.........................

๖๖
(แบบ (๖)

รายงานการปฏิบัติงานของช่างแผนที่
หน่วยจัดที่ ดิน ...................................................................................................
จังหวัด ..............................................
ประจาเดือน........................................... พ.ศ .................................................
สายที่ ......................................... (ชื่อ) .............................................................
(๑) ตรวจสอบรอบแปลง ระยะ ................................................... กม.
(๒) สอบสวนสิ ทธิ์

..................แปลง........................ ไร่

(๓) รังวัดแบ่งแปลงย่อย
- ที่อยู่อาศัย
- ที่เกษตรกรรม

...................แปลง........................ไร่
...................แปลง........................ไร่

(๔) รังวัดกันเขตสมบัติส่วนกลาง ...................แปลง........................ไร่
- ถนน ยาว
.................................................... กม.
- ที่อื่น ๆ
.................................................... ไร่
(๕) ชี้ ที่ดินให้เข้าครอบครอง
- ที่อยู่อาศัย
- ที่เกษตรกรรม

................................................... ราย
................................................... ราย
................................................... ราย

ขอรับรองว่าถูกต้อง
..............................................ผูร้ ายงาน
(.............................................)
…..........................................หัว หน้าหน่ว ย ฯ
(.............................................)

๖๗
กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ที่ ควรรายงานให้ท ราบ

ปัญหาและอุปสรรค

ลงชื่อ ) ...........................................ผูร้ ายงาน
(...........................................)
หัวหน้าหน่วย
........../................/..........................

๖๘
(แบบ ๘)

แบบรายงานปิ ดหน่วยจัดทีด่ ิน
วันที่ ...................................................................................
๑. หน่ว ยจัดที่ดิน ..............................................................................................................................................
ตาบล............................................อาเภอ............................................จังหวัด..............................................
๒ เริ่ มเปิ ดหน่ว ยเมื่ อ.........................................................................................................................................
๓. เนื้ อที่ ที่ดินที่ จดั .............................................................ไร่
๔. ได้จดั ให้ราษฎร คือ
(๑) ที่อยูอ่ าศัย
เนื้ อที่
(๒) ที่เกษตรกรรม
เนื้ อที่

.......................................................... ราย
.......................................................... ไร่
.......................................................... ราย
.......................................................... ไร่

๕. ได้จ ัดที่สาธารณูป โภค คื อ
(๑) ถนนเมน ยาว
(๒) ถนนซอย ยาว
(๓) สะพาน
(๔) วางท่อ ระบายน้ า
(๕) สระน้ า
(๖) บ่ อน้ า
(๗) บุกเบิก

.......................................................... เมตร
.......................................................... เมตร
.......................................................... แห่ง
.......................................................... แห่ง
.......................................................... แห่ง
.......................................................... แห่ง
.......................................................... ไร่

๖. ได้กันเขตที่ สมบัติส่วนกลาง ดังนี้
(๑) .......................................................... เนื้ อที่ ....................................................... ไร่
(๒) .......................................................... เนื้ อที่ ....................................................... ไร่
(๓) .......................................................... เนื้ อที่ ....................................................... ไร่

๖๙
๗. ได้แนบแผนผังมาด้ว ย รวม ๒ ชุด และแบบ ๘ รวม ๒ ชุด
๘. ขอปิ ดหน่วยวันที่ .........................................................................................................................................
......................................................ผูร้ ายงาน
หัว หน้าหน่วยจัดที่ดิน..................................
เสนอ ผูว้ ่าราชการจังหวัด.............................................
เพื่อโปรดทราบ และเห็นว่าควรปิ ดหน่วยได้
...................................................................................
เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัด .............................................
ที่
เรี ยน อธิ บดีกรมที่ดิน
ได้ปิดหน่วยจัดที่ ดินแล้ว เมื่อวันที่ ...........................................................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
...................................................................................
ผูว้ ่าราชการจังหวัด.....................................................

