ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561

สํานักจัดการที่ดินของรัฐ
ข้อ 1. คําถาม ดูอย่างไรว่าเป็นที่ดินแปลงใดจะเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้
ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่
คําตอบ พิจารณาจากการเกิดหรือการได้มาซึ่งที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน
มี 4 กรณีดังนี้
(1) เกิดจากสภาพธรรมชาติ
(2) เกิดจากการใช้ร่วมกันของประชาชน
(3) ได้มาโดยทางนิติกรรม ซึ่งก็ได้แก่ การซื้อขายแลกเปลี่ยนให้หรืออุทิศให้
(4) ได้มาโดยผลของกฎหมาย ได้แก่ การได้มาโดยการสงวนหรือหวงห้ามและการได้มาโดยการ
เวนคืน
ที่มาของคําตอบ : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ 229/2551
ข้อ 2. คําถาม ที่ดินที่สามารถออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้มีที่ดินประเภทใดบ้าง
คําตอบ 1. ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น ที่ทําเลเลี้ยงสัตว์ หนองน้ํา
สาธารณะ บึงสาธารณะ เว้นแต่ที่สาธารณะโดยสภาพมีแนวเขตธรรมชาติอยู่แล้ว เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา
ลํากระโดง ลํารางสาธารณะ ทางระบายน้ํา แม่น้ํา ลําคลอง ฯลฯ
2. ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เช่น ที่ดินที่ได้
สงวนหวงห้ามหรือขึ้นทะเบียนเป็นของทบวงการเมือง ที่ดินที่ถูกเวนคืนมาเป็นของรัฐ ที่ดินที่รัฐซื้อหรือมีผู้อุทิศให้รัฐ
เป็นต้น
ที่มาของคําตอบ : ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2517 ข้อ 3.
ข้อ 3. คําถาม ผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจยื่นคําขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
คําตอบ 1. นายอําเภอท้องที่ หรือ
2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่
โดยยื่นผ่านสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ กรณีคาบเกี่ยวหลายจังหวัดให้ยื่นต่อสํานักงานที่ดินจังหวัด
/ สาขา ที่มีที่ดินส่วนใหญ่ตั้งอยู่
ที่มาของคําตอบ : - คําสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่ 948/2516 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2516
- ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2517 ข้อ 4.
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0511.4/ว.7182 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2552

2
ข้อ 4. คําถาม กรณีปรากฏว่ามีการบุกรุกทางหรือลํารางสาธารณะประโยชน์แล้วเทศบาลต้องการทราบแนวเขต
ของทางหรือลํารางสาธารณะประโยชน์ ดังกล่าวจะต้องดําเนินการอย่างไร
ตําตอบ กรณีเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ไม่สามารถออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้ ให้เทศบาลทําหนังสือ
ถึงสํานักงานที่ดินจังหวัด / สาขา ท้องที่เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทําการรังวัดตรวจสอบแนวเขตโดยถือหนังสือ
ดังกล่าวเป็นคําขอและให้ใช้หลักฐานแผนที่ของสํานักงานที่ดินและขอให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงมารับรองเขตด้วย
โดยให้เทศบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วแจ้งผลการรังวัดให้เทศบาลทราบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
ที่มาของคําตอบ : - คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 158/2501 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2501
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0606/ว.30743 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0726/ว.07282 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2544
ข้อ 5. คําถาม ที่ชายตลิ่งกับที่งอกริมตลิ่งแตกต่างกันอย่างไร เจ้าของที่ดินกรรมสิทธิ์ติดต่อกับที่ชายตลิ่ง หรือ
ที่งอกตลิ่งนั้นจะมีสิทธิในที่ดินดังกล่าวอย่างไร และหากเทศบาลต้องการสร้างเขื่อนถนนในที่ชายตลิ่งจะสามารถ
ดําเนินการได้หรือไม่ เพียงใด
คําตอบ - ที่ชายตลิ่ง คือ ที่ที่อยู่ริมน้ํา ซึ่งโดยปกติในฤดูน้ําธรรมดาน้ําท่วมถึง แต่ถ้าบริเวณใดเป็นกรณีที่น้ําบ่า
น้ําท่วมล้นอันไม่ใช้เป็นไปตามปกติแล้ว บริเวณนั้นก็ไม่ใช่ที่ชายตลิ่ง ที่ชายตลิ่งย่อมถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ที่งอกริมตลิ่ง ได้แก่ ที่ดินซึ่งติดกับพื้นน้ํางอกออกไปจากตลิ่ง และน้ําจะต้องท่วมไม่ถึงต้องไม่มีอะไร
มาขั้นกลาง ต้องเป็นที่งอกริมตลิ่งตามธรรมชาติมิใช่ที่ซึ่งถมขึ้น และจะต้องเป็นที่งอกออกไปจากชายตลิ่งไม่ใช่งอกจาก
ที่อื่นเข้ามาหาชายตลิ่ง
- เจ้าของกรรมสิทธิ์ติดต่อที่ชายตลิ่งหรือที่งอกริมตลิ่ง ย่อมมีอํานาจได้รับความสะดวกความสําราญ
ในลําคลองติดต่อหน้าเขตที่ดินของตน เจ้าของกรรมสิทธิ์จึงมีสิทธิขับไล่ผู้ที่มาทําการเพาะปลูกในที่ชายตลิ่งหรือทําการ
จอดเรือแพในหน้าที่ดินของตน อันเป็นการขัดขวางการติดต่อที่สาธารณะของตนได้ เพียงการที่เจ้าของที่ดินติดต่อที่
ชายตลิ่งนั้นเรียกค่าตอบแทนในการสละประโยชน์หรือความสะดวกในการใช้สิทธิของตนในที่ชายตลิ่ง หรือที่งอกริม
ตลิ่งบริเวณหน้าที่ดินของตนก็ย่อมมีสิทธิกระทําได้
- หากเทศบาลต้องการสร้างเขื่อน ถนน ในที่ชายตลิ่งจะสามารถดําเนินการได้แต่การจัดการนั้น ๆ
ย่อมต้องเป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ และทั้งต้องไม่เป็นการตัดรอนสิทธิหรือประโยชน์ของบุคคลใดที่เคยใช้อยู่จน
เกินความจําเป็นด้วย
ที่มาของคําตอบ : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 95/2503
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ข้อ 6. คําถาม ที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินมีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ เจ้าของที่ดินปลูกสร้างบ้านที่อยู่อาศัย
ทิศเหนือติดแม่น้ํา ต่อมาปรากฏว่าน้ําได้กัดเซาะพื้นดินใต้อาคารหายไปบางส่วนกลายสภาพเป็นที่ชายตลิ่ง เนื้อที่
ประมาณ 1 ไร่ เป็นเวลาประมาณ 10 กว่าปี แล้ว โดยเจ้าของที่ดินยังคงเข้าครอบครองอยู่ในอาคารนั้นโดยตลอด
ที่ดินบริเวณดังกล่าวที่ถูกน้ํากัดเซาะนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันหรือไม่ อย่างไร
คําตอบ ถึงแม้ที่พิพาทจะถูกน้ํากัดเซาะกลายสภาพเป็นแม่น้ําแล้วก็ตาม แต่เจ้าของที่ดินยังคงสงวนสิทธิ
แห่งความเป็นเจ้าของ มิได้ปล่อยทิ้งให้เป็นที่ชายตลิ่งที่ประชาชนทั่วไปจะเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ จึงมิใช่
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับผลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา1304 (2) แต่หากข้อเท็จจริงเจ้าของที่ดินมิได้
แสดงเจตนาหวงกันสิทธิความเป็นเจ้าของ ที่ดินนั้นก็จะตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินพลเมืองใช้ร่วมกัน
ที่มาของคําตอบ : คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 2744/2546
ข้อ 7. คําถาม นาย ก. ได้บริจาคที่ดินเป็นถนน ต่อมา นาย ก. ถึงแก่กรรม นาย ข. บุตรนาย ก. ได้กลับเข้า
ครอบครองที่ดินดังกล่าว เนื่องจากไม่มีราษฎรเข้าใช้ประโยชน์ในถนนดังกล่าว ต่อมามีราษฎรร้องเรียนเปิดถนน
ดังกล่าว เพื่อให้ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ดินนั้นจะเป็นที่ดินประเภทใด
คําตอบ เมื่อนาย ก . ได้บริจาคที่ดินให้เป็นที่ถนนสาธารณะ จึงถือว่าที่ดินนั้นตกเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว ตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
มาตรา 1305 จะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา นอกจากนี้สภาพความเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่อาจสูญสิ้นไปเพราะการไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอบริจาค แม้นาย ข. จะกลับเข้า
ครอบครองใช้ประโยชน์นานเพียงใดก็ตาม ก็ไม่ทําให้กรรมสิทธิ์ตกไปเป็นของนาย ข. อีก เพราะมาตรา 1306
ห้ามยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ที่มาของคําตอบ : คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 5112/2538 , 118/2505
ข้อ 8. คําถาม ที่ดินแปลงหนึ่งมีหลักฐานโฉนดที่ดิน แต่ปรากฏว่าประชาชนได้ใช้เป็นเส้นทางเข้า – ออก
บางส่วนทางด้านทิศเหนือ เป็นว่าประมาณ 20 ปี โดยเจ้าของที่ดินมิได้ใช้สิทธิหวงห้ามแต่อย่างใด ต่อมาเจ้าของ
ที่ดินเดิมได้ขายที่ดินดังกล่าวให้กับเจ้าของที่ดินใหม่ทั้งแปลง เจ้าของที่ดินใหม่จะปิดเส้นทางเข้า – ออกดังกล่าว
โดยอ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ เมื่อที่ดินส่วนดังกล่าวประชาชนได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้า – ออกต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน
โดยเจ้าของที่ดินมิได้ใช้สิทธิหวงห้ามแต่อย่างใด ย่อมถือว่าเจ้าของที่ดินแสดงเจตนาอุทิศส่วนนั้นให้เป็นทาง
สาธารณประโยชน์ปริยายแล้ว ซึ่งผลของการเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นไม่สามารถโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้ใด และไม่อยู่ในลักษณะที่จะครอบครองปรปักษ์หรือบังคับคดีได้ รวมทั้งไม่อาจอ้างอายุความขึ้นต่อสู้กับรัฐได้ดังนั้น
แม้เจ้าของที่ดินจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวไปแล้วก็ตาม แต่ที่ดินเฉพาะส่วนที่ประชาชนใช้เป็น
เส้นทางเข้า – ออก ยังคงมีสภาพเป็นที่สาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2)
ผู้ซื้อจึงไม่มีสิทธิปิดเส้นทางเข้า – ออกได้ สําหรับที่ดินส่วนอื่นนั้นผู้รับโอนได้กรรมสิทธิ์ที่ดินไปโดยผลของกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 456 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่มาของคําตอบ : คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 5058/2539 , 112/39
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ข้อ 9. คําถาม เทศบาลจะขอใช้พื้นที่รอบเขา ซึ่งอยู่ในเขตปริมณฑลรอบที่เขา 40 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศหวงห้าม ตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินไว้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม
2523 เพื่อเป็นที่ทําการเทศบาลและอาคารประกอบได้หรือไม่หากสามารถดําเนินการได้จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ เดิมกระทรวงมหาดไทยหวงห้ามไว้ ตามมาตรา 9 (2) ตามคําสั่งลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2523
การที่เทศบาลจะขอใช้ต้องถอนการหวงห้ามก่อน โดยทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และดําเนินการขอ
ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ตามมาตรา 8 ทวิ โดยทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกัน
ที่มาของคําตอบ : ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา บริหารกฎหมายกรมที่ดิน ปี 2542
ข้อ 10. คําถาม ในการพิจารณา เรื่อง การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ นั้น
มีแนวทางในการพิจารณาอย่างไร
คําตอบ ในการดําเนินการจะต้องพิจารณาจากสถานะของที่ดินและวัตถุประสงค์กิจกรรมในแต่ละโครงการ
ซึ่งกรณีดังกล่าวกรมที่ดินได้มีหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว.29466 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการดําเนินการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบลซึ่งได้วางแนวทาง
ปฏิบัติได้ ดังนี้
1. กรณีกิจกรรมตามโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดินโดยไม่กระทบ
ต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ได้ดีกว่าเดิมซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่
ของนายอําเภอหรือองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น การดําเนินการตามโครงการลักษณะดังกล่าว ไม่ต้องขออนุญาต
ตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่ประการใด เนื่องจากเป็นอํานาจหน้าที่ของนายอําเภอตามนัยมาตรา 122 แห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 หรือเทศบาลตําบลตามนัยมาตรา 50, 41 หรือเทศบาลเมืองตามนัยมาตรา 53, 54
หรือเทศบาลนครตามนัยมาตรา 41, 47 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หรืออยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตามนัยมาตรา 67, 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ การขุดลอกแหล่งน้ําเดิมที่ตื้นเขิน การปรับปรุงถนนสาธารณะเดิมให้ใช้สัญจร
ได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น
2. กรณีกิจกรรมตามโครงการเป็นการเข้าใช้ประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์โดยไม่มีผลกระทบต่อ
การใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นการชั่วคราวไม่มีการก่อสร้างหรือปลูกสร้าง
อาคารถาวรเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จสามารถปรับพื้นที่กลับคืนสู่สภาพเดิมได้การดําเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว
สามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐได้คราวละไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตร 9
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้พิจารณาอนุญาตตามนัยคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538
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3. กรณีกิจกรรมตามโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะการดําเนินการ
แตกต่างไปจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันเดิม เช่น การถมลําราง หรือคลองสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินให้เป็นทาง
สาธารณประโยชน์ หรือนําที่ทําเลเลี้ยงสัตว์มาพัฒนาเป็นสวนสาธารณประโยชน์ สามารถดําเนินการได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543
4. กรณีกิจกรรมตามโครงการเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างหรือปลูกสร้าง
อาคารถาวรจะต้องดําเนินการขอถอนสภาพที่ดิน ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) โดยดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 ซึ่งหากทบวงเมืองมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐก่อนที่การดําเนินการถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ก็สามารถยื่นคําขอ
อนุญาต ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวได้ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2543 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0511.3/ว 3312 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547
ที่มาของคําตอบ : หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว29466 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
ข้อ 11. คําถาม อําเภอมีความประสงค์จะขุดสระเก็บน้ําขนาดใหญ่ในบริเวณทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์
ซึ่งประชาชนหมดความจําเป็นในการใช้ประโยชน์ร่วมกันดังกล่าวแล้ว จะสามารถดําเนินการได้โดยใช้ระเบียบ
กฎหมายใด
คําตอบ สามารถดําเนินการได้โดยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากมีลักษณะการดําเนินการ
ที่แตกต่างไปจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันเดิม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพ
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีก
อย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543
ที่มาของคําตอบ :
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 6449 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
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ข้อ 12. คําถาม ที่งอกริมตลิ่งที่เกิดจากที่ดินป่าสงวนแห่งชาติมีสภาพเป็นที่ดินประเภทอะไร
คําตอบ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทที่รกร้างว่างเปล่า ตามมาตรา 1304 (1) เนื่องจาก
การจะกําหนดให้พื้นที่ใดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้น ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ให้กระทําโดยการออกกฎกระทรวงและต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย ดังนั้น ที่ดินที่งอกออกจาก
เขตป่าสงวนแห่งชาติจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า
ที่มาของคําตอบ : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 99/2526 เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน
ป่าสงวนแห่งชาติเกิดที่งอกริมตลิ่ง
ข้อ 13. คําถาม การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกันในพื้นที่อําเภอบางเขน
กรุงเทพมหานคร พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเป็นผู้ใด
คําตอบ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16
มีนาคม 2538 ได้แต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจในการอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) ได้วินิจฉัยไว้ตาม
เรื่องเสร็จ ที่ 1042/2527
ที่มาของคําตอบ :
- มาตรา 9 ประมวลกฎหมายที่ดิน
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1042/2557 เรื่อง อํานาจของกรุงเทพมหานครในการ
ให้เอกชนใช้ที่สาธารณะและการเก็บค่าตอบแทนรายปี ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ 14. คําถาม ใครเป็นผู้มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบจองที่ออกโดยไม่ชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดิน
เพื่อประชาชน พ.ศ. 2497
คําตอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบจอง (นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ
กรณียังไม่ยกเลิกอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และหรือ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี เฉพาะในท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกอํานาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว) เป็นผู้มีคําสั่งเพิกถอนใบจองและหมายเหตุการณ์เพิกถอน
ตามระเบียบฯ
ที่มาของคําตอบ : ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเพิกถอนและจําหน่ายใบจองออกจากทะเบียนที่ดิน
พ.ศ. 2527 ข้อ 4 (3)
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ข้อ 15. คําถาม กรณีที่อธิบดีกรมที่ดิน ใช้อํานาจสั่งให้บุคคลผู้ครอบครองที่ดินตามนัยมาตรา 30 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการ ออกไปจากที่ดินนั้น
ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่พอใจคําสั่งดังกล่าว ต้องดําเนินการอย่างใด
คําตอบ บุคคลผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
คําสั่ง โดยยื่นเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผ่าน) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอหัวหน้ากิ่งอําเภอ
ที่ที่ดินตั้งอยู่ และนายอําเภอฯ ต้องรีบสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงตามคําร้องแล้วเสนอความเห็นให้จังหวัดภายใน
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ จังหวัดพิจารณาและส่งอุทธรณ์พร้อมความเห็นให้กรมที่ดินภายใน 10 วัน นับแต่วันที่
ได้รับเรื่องจากอําเภอ
ที่มาของคําตอบ : มาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และคําสั่งกระทรวงมหาดไทย.
ที่ 1331/2507 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2507 เรื่อง การยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย.
ตามความในมาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน.
ข้อ 16. คําถาม ปัจจุบันใครเป็นผู้ออกคําสั่งให้ผู้ที่ได้รับใบจองออกไปจากที่ดินและขาดสิทธิที่จะพึงได้ตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน
คําตอบ อํานาจในการออกคําสั่งให้ผู้ที่ได้รับใบจองออกไปจากที่ดิน และขาดสิทธิเดิมเป็นอํานาจของอธิบดี
กรมที่ดิน ต่อมาเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน อธิบดี
กรมที่ดินจึงได้มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ตามคําสั่งกรมที่ดิน ที่ 2185/2546 ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2546
ที่มาของคําตอบ : ตามคําสั่งกรมที่ดิน ที่ 2184/2546 เรื่อง มอบอํานาจของอธิบดีกรมที่ดินให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน
ข้อ 17. คําถาม เมื่อปรากฏว่าได้มีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน ใครเป็น
ผู้มีอํานาจในการเพิกถอนหรือแก้ไข
คําตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดย อธิบดีกรมที่ดินได้มีคําสั่งที่ 2185/2546 ลงวันที่ 24ตุลาคม 2546 เรื่อง
มอบอํานาจจากอธิบดีกรมที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการ แต่หากในเขตกรุงเทพมหานคร
ยังดําเนินอํานาจของอธิบดีกรมที่ดินอยู่
ที่มาของคําตอบ :
1. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 ตรี
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 3, 43, 49
3. ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2529
4. คําสั่งกรมที่ดิน ที่ 2185/2546 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2546 เรื่อง มอบอํานาจของอธิบดีกรมที่ดิน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน
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“อธิบดีกรมที่ดินเป็นผู้มีอํานาจออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ตามมาตรา 8 ตรี แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน จึงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจทําคําสั่งทางปกครอง เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องการเพิกถอนแก้ไข
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไว้เป็นการเฉพาะ จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปตามนัยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539”
ข้อ 18. คําถาม การรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หากผล
การรังวัดได้เนื้อที่ และ/หรือรูปแผนที่แตกต่างจากเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สาขา มีอํานาจสั่งแก้ไขเนื้อที่ และ/หรือรูปแผนที่ ตามนัยมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้หรือไม่
เมื่อปรากฏว่าได้มีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน ใครเป็นผู้มีอํานาจในการ
เพิกถอนหรือแก้ไข
คําตอบ ไม่ได้ เพราะอํานาจตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ใช้กับการแก้ไขเนื้อที่ และ/
หรือรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เท่านั้น และอํานาจในการแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวงของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา มีเฉพาะแต่กรณีการเขียนหรือพิมพ์ข้อความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน โดยมีหลักฐานชัดแจ้ง รวมทั้งการแก้ไขรายละเอียดในหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนกรณีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่จะต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี
กรมที่ดินมีอํานาจแก้ไขให้ถูกต้องและให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหมายเหตุแก้ไขฉบับผู้ดูแลรักษาและฉบับสํานักงาน
ที่ดิน เสร็จแล้วส่งสําเนาเพื่อให้ผู้อํานวยการสํานักจัดการที่ดินของรัฐหมายเหตุแก้ไขฉบับที่อยู่ที่กรมที่ดินต่อไป โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเพิกถอนแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2529
ที่มาของคําตอบ : ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเพิกถอนแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2529
ข้อ 19. คําถาม กรมที่ดินวางแนวทางปฏิบัติเรื่องการออก นสล. ในที่ดินราชพัสดุ ไว้อย่างไรบ้าง?
คําตอบ กรมที่ดินวางแนวทางปฏิบัติในการออก นสล. ในที่ดินราชพัสดุไว้ตามหนังสือ
ที่ มท 0711/ ว 19914 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2529 ดังนี้
1. ที่ดินราชพัสดุที่จะขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้จะต้องเป็นที่ดินราชพัสดุประเภท
สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เช่น ที่ตั้งสํานักราชการบ้านเมือง
เป็นต้น นอกจากนี้ที่ดินราชพัสดุแปลงใดเคยใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะมาก่อน ภายหลังเปลี่ยนไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่น เช่น เคยเป็นที่ตั้งสํานักราชการบ้านเมืองมาก่อนปัจจุบันเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งบ้านพัก
ราชการ หรือที่จัดหาผลประโยชน์ และไม่ปรากฏว่าถูกถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ที่ดินนั้นก็ยังถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้เช่นกัน
2. ที่ดินราชพัสดุที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่น ไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เช่น
ที่ตั้งบ้านพักราชการ หรือที่จัดหาผลประโยชน์ ถือว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ให้พิจารณาออกเป็นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์
แล้วแต่กรณี
3. ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะซึ่งทางราชการได้ครอบครองทํา ประโยชน์ก่อน
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ หรือที่ทางราชการได้มาจากการรับให้หรือรับซื้อมีหลักฐาน เช่น ส.ค.1 หนังสือรับรอง
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การทําประโยชน์ หรือโฉนดที่ดิน หรือที่ทางราชการได้ครอบครองทําประโยชน์ภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินใช้
บังคับ โดยได้ดําเนินการสงวนหวงห้าม หรือขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นของทบวงการเมืองตามที่ประมวลกฎหมายที่ดิน
กําหนดไว้ ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ส่วนที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ซึ่งทางราชการได้ครอบครองทําประโยชน์ภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มี
หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือได้สงวนหวงห้ามไว้ แต่การสงวนหวงห้ามมิได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายที่ดิน
กําหนดไว้ จะถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามกฎหมายก็ต่อเมื่อ
ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าทางราชการได้เข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นในราชการ
ตลอดมาก่อนพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ใช้บังคับ
ดังนั้น ในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ดินราชพัสดุ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ได้รายละเอียดว่า ทางราชการได้ที่ดินมาอย่างไร ตั้งแต่เมื่อใด มีหลักฐาน
การได้มาอย่างใดหรือไม่ ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้เข้าครอบครองทําประโยชน์ตั้งแต่เมื่อใด ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอย่างไร
ถ้าการสอบสวนได้ความว่าที่ดินราชพัสดุที่จะขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้
เพื่อประโยชน์แผ่นดินโดยเฉพาะตามกฎหมาย จึงจะขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงให้ได้ หากที่ดินแปลงใด
มีปัญหาว่าจะออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงให้ได้หรือไม่ ให้พิจารณาและส่งเรื่องไปกรมที่ดินเพื่อพิจารณาต่อไป
ที่มาของคําตอบ : ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0711/ว 19914 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2529
เรื่อง การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ดินราชพัสดุ
ข้อ 20. คําถาม พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีใครบ้าง
คําตอบ กระทรวงมหาดไทยได้มีคําสั่ง ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คือ
1. อธิบดีกรมที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สําหรับการอนุญาตระเบิดและย่อยหิน การขุดตักดินลูกรัง หรือ
หินผุ ในบริเวณที่เขาหรือภูเขา และปริมณฑลรอบที่เขาหรือภูเขา 40 เมตร ที่รัฐมนตรียังมิได้ประกาศกําหนดพื้นที่นั้น
ให้เป็นแหล่งหินปูนหรือดินลูกรัง หรือหินผุ เพื่อการก่อสร้าง
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่จังหวัดสําหรับการอนุญาต ดังนี้
(1) การระเบิดและย่อยหิน การขุดตักดินลูกรัง หรือหินผุ ในบริเวณที่รัฐมนตรีได้ประกาศกําหนดพื้นที่
นั้นเป็นแหล่งหินปูนหรือดินลูกรัง หรือหินผุ เพื่อการก่อสร้าง และในพื้นที่นอกเขตเขา หรือภูเขา และปริมณฑล
รอบที่เขา หรือภูเขา 40 เมตร
(2) การขุดหรือดูดทราย การเก็บหินลอย การทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน
(3) การเข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า
(4) การต่ออายุใบอนุญาต กรณีอธิบดีกรมที่ดิน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุญาตไว้
ที่มาของคําตอบ : คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
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ข้อ 21. คําถาม ที่ดินของรัฐที่หมดสภาพแล้ว หรือถูกบุกรุกจนเต็มพื้นที่แล้ว จะถอนสภาพแล้วออก
เอกสารสิทธิให้ราษฎรผู้บุกรุกได้หรือไม่
คําตอบ ไม่ได้ เพราะขัดกับมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ขัดมติ ครม. และ กบร. ส่วนกลางดังนี้
1. มติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2517 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2517 กําหนดหลักการ
ว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์ หรือที่ป่าไม้ที่มีผู้บุกรุกเข้าทําประโยชน์จนเป็นหลักฐานมั่นคงแล้ว หากจําเป็นจะต้อง
ถอนสภาพก็จะไม่ให้กรรมสิทธิ์แก่ผู้บุกรุก แต่จะจัดให้เช่า
2. มติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2536 กําหนดว่ารัฐไม่ควรให้เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินแก่
ผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ
3. มติ กบร. ส่วนกลาง ในการประชุมครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2540 กรณีนี้สืบเนื่องมาจาก
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2535 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2535 มอบหมายให้
กรมที่ดินพิจารณาว่าควรจะทบทวนมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2517 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2517
หรือไม่ และกรมที่ดินได้มีหนังสือ ที่ มท 0718/08179 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2540 หารือไป กบร. ส่วนกลาง และ กบร.
ส่วนกลาง ได้ประชุมพิจารณาและมีมติดังนี้
(1) ควรยืนยันหลักการตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ปี 2517 คือเมื่อมีความจําเป็นจะต้อง
ถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ที่มีผู้บุกรุกก็จะไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่จัดให้เช่า เนื่องจากสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2536 ที่กําหนดว่า รัฐไม่ควรให้เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินแก่ผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ
(2) ไม่สมควรให้มีการถอนสภาพ เว้นแต่เฉพาะกรณีจําเป็นจริงๆ เพื่อประโยชน์ราชการ และเป็น
ที่ดินที่ราษฎรไม่ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปแล้ว
(3) เมื่อถอนสภาพแล้ว ควรรีบดําเนินการออกเอกสารสิทธิให้เป็นกรรมสิทธิ์ของราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และให้ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นนํามาจัดให้เช่า และจัดเก็บค่าเช่าเป็นรายได้บํารุงท้องถิ่นของตนเอง
(4) การจัดให้เช่าควรให้เฉพาะผู้บุกรุกเดิม
(5) ควรพิจารณาจัดให้เช่าระยะยาวได้โดยไม่ต้องถอนสภาพ
ที่มาของคําตอบ :
1. มติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2517 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2517
2. มติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2536
3. มติ กบร. ส่วนกลาง ในการประชุมครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2540
4. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0718/08179 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2540
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ข้อ 22. คําถาม การรังวัดสอบเขตหรือแบ่งแยกที่ดินที่มีทางผ่าน เจ้าของที่ดินผู้นํารังวัดบางรายยอมแบ่ง
หักให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ แต่บางรายไม่ยอมแบ่งหักให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ โดยอ้างว่าไม่ใช่ทาง
สาธารณประโยชน์ กรณีเช่นนี้เจ้าหน้าที่ควรจะถือปฏิบัติอย่างไร
คําตอบ เรื่องนี้กรมที่ดินได้แจ้งตามหนังสือ ที่ มท 0710/ว 97 ลงวันที่ 3 มกราคม 2534 ว่า ถ้าที่ดิน
ที่ขอรังวัดสอบเขตหรือแบ่งแยก สภาพที่ดินมีทางสาธารณประโยชน์ผ่าน ให้ถือปฏิบัติดังนี้
1. ให้แนะนําเจ้าของที่ดินผู้ขอรังวัดนํารังวัดแบ่งแยก หรือกันเขตทางสาธารณประโยชน์ออกโดยการแบ่งหัก
เป็นทางสาธารณประโยชน์
2. หากผู้ขอรังวัดไม่ยอมแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ โดยอ้างว่าไม่ใช่ทางสาธารณประโยชน์ ให้บันทึก
ถ้อยคําของผู้ขอและให้งดทําการรังวัดไว้ก่อน แล้วทําหนังสือสอบถามไปยังผู้ดูแลรักษา ว่าทางในที่ดินแปลงดังกล่าว
เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ ถ้าได้รับการยืนยันว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์ให้แจ้งผู้ขอทราบ เพื่อนําทําการ
รังวัดแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ แต่ถ้า ผู้ขอรังวัดไม่ยอมนํารังวัดแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ ก็ให้บันทึก
ถ้อยคําไว้แล้วงดการดําเนินการ
ที่มาของคําตอบ : ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 97 ลงวันที่ 3 มกราคม 2534 เรื่อง การสอบเขต
และแบ่งแยกที่ดินที่มีทางสาธารณประโยชน์ผ่าน
ข้อ 23. คําถาม หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงคืออะไร
คําตอบ “หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง”ไม่ใช่หนังสือสําคัญแสดงสิทธิ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน แต่เป็น
หนังสือสําคัญของทางราชการอย่างหนึ่งที่ออกให้เพื่อแสดงแนวเขต ที่ตั้ง จํานวนเนื้อที่ และการใช้ประโยชน์ของทาง
ราชการในที่ดินนั้น สําหรับที่ดินที่จะออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้ ได้แก่ ที่ดินเหล่านี้ คือ
1. ที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ ป่าช้าสาธารณประโยชน์
หนองน้ําสาธารณประโยชน์ บึงสาธารณประโยชน์ เว้นแต่ที่สาธารณประโยชน์โดยสภาพ มีแนวเขตธรรมชาติอยู่แล้ว
เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา ลํากระโดง ลํารางสาธารณประโยชน์ ทางระบายน้ํา แม่น้ํา ลําคลอง ฯลฯ เหล่านี้
จะไม่ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
2. ที่ ดิ น ที่ ใช้ เ พื่ อประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น โดยเฉพาะ เช่ น ที่ ดิ น ที่ ได้ ส งวนหวงห้ า ม หรื อขึ้นทะเบียน
เป็นของทบวงการเมือง ที่ดินที่ใช้ในราชการต่าง ๆ ที่ดินที่รัฐจัดซื้อ หรือมีผู้อุทิศให้รัฐ ที่ดินที่ถูกเวนคืนมาเป็นของรัฐ
เป็นต้น
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง คือ อธิบดีกรมที่ดิน แต่ปัจจุบัน ได้มอบ
อํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในเขตจังหวัดต่าง ๆ แทน เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว
การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ที่ดินของรัฐประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน
และใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะดังกล่าวได้มีขอบเขต และหลักฐานที่แน่นอน ช่วยป้องกันการบุกรุก
ซึ่งนับวันจะทวีจํานวนมากขึ้นและเป็นการสงวนที่ดินประเภทนี้ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไปในภายหน้า
ที่มาของคําตอบ : มาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
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ข้อ 24. คําถาม อํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินริมแหล่งน้ําสาธารณะ โดยเฉพาะกรณีแหล่งน้ําสาธารณะ
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติเกิดที่ดินริมแหล่งน้ําที่น้ําท่วมไม่ถึงอีกต่อไปนั้นยังคงอยู่
ในอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาของกรมเจ้าท่าอีกหรือไม่
คําตอบ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
1. ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า เริ่มต้นจาก “ที่ชายตลิ่ง” ออกไปสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
2. ส่วนความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นตามกฎหมายอื่นเริ่มต้นจาก “ที่ดินที่อยู่เหนือที่ชายตลิ่งขึ้นไป”
3. สําหรับที่ดินริมแหล่งน้ําสาธารณะที่น้ําท่วมไม่ถึงอีกต่อไป เนื่องจากแหล่งน้ําสาธารณะเกิดจากการ
ตื้นเขินขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนตามธรรมชาตินั้นย่อมพ้นจากสภาพเป็น“ที่ชายตลิ่ง” จึงไม่อยู่ในขอบเขตความ
รับผิดชอบของกรมเจ้าท่าตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 ดังกล่าวอีกต่อไป การจะปลูกสร้างอาคารหรือ
สิ่งอื่นใดลงบนที่ดินดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องขออนุญาตเสียค่าตอบแทน หรือถือเป็นความผิด
ตามมาตรา 119 มาตรา 117 ทวิ มาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด
แม้ว่าที่ดินดังกล่าวจะไม่ถือเป็น “ที่ชายตลิ่ง” ตามมาตรา 1304(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์แล้วก็ตาม แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการถอนสภาพที่ดินนั้นจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกันตามาตรา 8 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินนั้นก็ยังคงมีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับใช้ร่วมกัน และอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของนายอําเภอแห่งท้องที่ ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ประกอบกับมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และมาตรา 62 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และโดยที่การเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดูแล
รักษาจากกรมเจ้าท่าไปยังนายอําเภอนั้นเป็นไปโดยผลของกฎหมาย จึงไม่ต้องดําเนินการในทางกฎหมายอย่างใดอีก
สําหรับปัญหาว่า การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจาก
หน่วยงานใดนั้น เมื่อนายอําเภอเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินดังกล่าวข้างต้น การที่จะปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างลงในที่ดินดังกล่าวก็ย่อมต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ามีส่วนใด
ส่วนหนึ่งของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําไปเหนือน้ําหรือใต้น้ําของแหล่งน้ําสาธารณะก็ต้องขออนุญาตจาก
กรมเจ้าท่า ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทยฯ ด้วย
ที่มาของคําตอบ : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 260/2538 เรื่อง อํานาจหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาที่ดินริมแหล่งน้ําสาธารณะ
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ข้อ 25. คําถาม ในกรณีที่มีผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ที่ไม่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เช่น
ทางสาธารณประโยชน์ ทางน้ําสาธารณประโยชน์ และลํารางสาธารณประโยชน์ ผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษามักจะ
ขอให้สํานักงานที่ดินส่งเจ้าหน้าที่ไปรังวัดสอบเขต แต่เจ้าหน้าที่ที่ดินจะแจ้งว่าไม่มีอํานาจที่จะไปรังวัดสอบเขต
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพราะไม่มีหนังสือแสดงสิทธิหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง กรณีนี้จะทําอย่างไร
คําตอบ กรมที่ดินวางแนวทางปฏิบัติไว้ตามหนังสือ ที่ มท 0606/ว 30743 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539
เรื่อง การรังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ที่ไม่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ไว้ว่า การขอรังวัดสอบเขต
ที่สาธารณประโยชน์ที่ไม่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ไม่มีระเบียบให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษายื่นขอสอบเขต เมื่อมีราษฎร
ร้องเรียนว่า มีผู้บุกรุกหรือออกโฉนดที่ดินทับที่สาธารณประโยชน์ ในทางปฏิบัติให้ ผู้มีหน้าที่ดูแลที่ดิน
สาธารณประโยชน์แจ้งเป็นหนังสือมายังสํานักงานที่ดินเพื่อขอความร่วมมือ ให้สํานักงานที่ดินจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วย
ทําการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยถือหนังสือขอความร่วมมือเป็นคําขอ และอนุโลมถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยกและรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. 2527 หมวด 1 ข้อ 5 กับ
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 158/2501 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2501 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการรังวัดทําแผนที่และการ
ระวังแนวเขตที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเกิดขึ้นโดยสภาพ
เว้นแต่การปักหลักเขตที่ดินให้ใช้หลักไม้ปักแทน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวผู้มีหน้าที่ดูแลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เช่นเดียวกับการรังวัดสอบเขต แบ่งแยกและรวมโฉนดที่ดิน และเมื่อดําเนินการเสร็จแล้วจะต้องแจ้งผลการรังวัดให้ผู้มี
หน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ทราบ เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ที่มาของคําตอบ : หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0606/ว 30743 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539
เรื่อง การรังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ที่ไม่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
ข้อ 26. คําถาม ตามมาตรา 9(2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ห้ามมิให้ทําด้วยประการใดๆ ให้เป็นการทําลาย
หรือทําให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ดินทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามไว้นั้น ขอทราบว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกําหนดบริเวณที่หวงห้ามตามมาตรา 9(2) ไว้อย่างไรบ้าง
คําตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 21
พฤษภาคม 2523 ให้บริเวณดังต่อไปนี้ ทุกแห่ง ทุกจังหวัด เป็นบริเวณที่หวงห้ามและห้ามมิให้บุคคลใดทําด้วยประการ
ใด ให้เป็นการทําลาย หรือทําให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ คือ
(1) บริเวณที่เขา หรือภูเขา และปริมณฑลรอบที่เขา หรือภูเขา 40 เมตร
(2) บริเวณแม่น้ํา และลําคลอง
(3) ที่ดินของรัฐนอกจาก (1) และ (2) ซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง เฉพาะบริเวณที่เป็นที่หิน
ที่กรวด หรือที่ทราย
ที่มาของคําตอบ : ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2523 เรื่อง กําหนดบริเวณ
ที่หวงห้ามตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
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ข้อ 27. คําถาม การถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ
หมายถึงการถอนสภาพที่ดินประเภทใด
คําตอบ การถอนสภาพ หมายถึง การถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มีผลทําให้ที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือที่ดินที่ได้มีการหวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวง
การเมืองซึ่งมิได้ตกเป็นที่ราชพัสดุ เปลี่ยนสถานะหรือพ้นสภาพจากการเป็นที่ดินนั้น ๆ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ที่ดินที่จะถอนสภาพจะต้องเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
การถอนสภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ที่ดินที่ถอนสภาพแล้ว
ดังกล่าวจะตกเป็นที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยมิต้องนําขึ้นทะเบียนตามมาตรา 8 ทวิ
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
การถอนสภาพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาผลประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินดังกล่าวจะตก
เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อให้อธิบดีหรือทบวงการเมืองที่ได้รับมอบหมายนําไปจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 10, 11
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อไป
ข้อ 28. คําถาม การถอนสภาพที่ดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ
การจัดขึ้นทะเบียน และ การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 หมายถึง
การดําเนินการลักษณะเช่นใด
คําตอบ การถอนสภาพ หมายความว่า การดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา 8 วรรคสอง (1) หรือ (2)
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มีผลทําให้ที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่ดินที่ได้มีการหวงห้ามหรือสงวนไว้ตาม
ความต้องการของทบวงการเมืองซึ่งมิได้ตกเป็นที่ราชพัสดุ เปลี่ยนสถานะ หรือพ้นสภาพจากการเป็นที่ดินนั้นๆ เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ข้อ 29. คําถาม ทบวงการเมืองที่มีความประสงค์ขอถอนสภาพที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ต้องดําเนินการ
อย่างไร
คํ า ตอบ ทบวงการเมื อ งผู้ ข อมี ห นั งสื อ แสดงความประสงค์ ข อถอนสภาพที่ ดิ น กรณี ที่ ดิ น ตั้ ง อยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่ออธิบดีกรมที่ดิน จังหวัดอื่นยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (กรณี ผู้ขอไม่ใช่ทบวงการเมืองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินให้ผู้ขอแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดที่เป็นทบวงการเมืองยื่นขอแทน) พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(1) โครงการ โดยแสดงเหตุผลความจําเป็น กําหนดวัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ งบประมาณ ตลอดจน
รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ
(2) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดินที่ขอ สถานที่สําคัญ และเส้นทางคมนาคม บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
พร้อมภาพถ่ายรอบแปลงที่ดิน
(3) สําเนาแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 แสดงตําแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่
ขอถอนสภาพทั้งฉบับ เพื่อประกอบการตรวจสอบและสามารถอ่านการลงค่าพิกัดในรูปแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ
ทั้งนี้ต้องตรวจสอบด้วยว่าที่ดินที่ขอถอนสภาพ อยู่ในแปลงที่สํารวจความเหมาะสมที่จะให้ใช้เพื่อประโยชน์
ในทางราชการ (Zoning) หรือไม่ และขัดต่อกฎหมายผังเมืองหรือไม่ หากไม่อยู่ในแปลงที่กําหนดเพื่อให้ใช้ประโยชน์ใน
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ราชการให้ ดํ า เนิ น การตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว 1833 ลงวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2549
เรื่องมาตรการเกี่ยวกับการอนุมัติให้ส่วนราชการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และ การจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550
3. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0723/ว 10962 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2544 เรื่อง ทบวงการเมืองขอใช้ที่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตปฏิรูปที่ดิน
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว 591 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับ
การอนุมัติให้ส่วนราชการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 3312 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว 1833 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับ
การอนุมัติให้ส่วนราชการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
7. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0511.3/ว 5951 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบั ติ
เกี่ยวกับทบวงการเมืองขอถอนสภาพหรือขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ
8. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0511.3/ว 16851 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ
9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว 1578 ลงวันที่ 10 เมษายน 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ
ข้อ 30. คําถาม ที่ดินของรัฐประเภทใดที่สามารถขอขึ้นทะเบียนที่ดินเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการได้
คําตอบ การขึ้นทะเบียนที่ดินเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ หมายถึง การนําที่ดินของรัฐ
ขึ้น ทะเบี ยนเพื่ อให้ ทบวงการเมื องใช้ป ระโยชน์ ในราชการ โดยจั ดให้ มี แผนที่ แสดงขอบเขตที่ ดิน และประกาศให้
ประชาชนทราบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็ น ผู้ มีอํานาจในการจั ดขึ้ น ทะเบีย น ตามมาตรา 8 ทวิ แห่ ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ประเภทที่ดินที่จะขึ้นทะเบียนได้ คือ
1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง
2. ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งได้ถอนสภาพตามมาตรา 8 (1) แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
3. ที่ดินที่ถูกถอนสภาพโดยกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่คณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีมติไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิรูปที่ดินตลอดไป หรือตามกฎหมายอื่น ๆ
ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
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2. กฎกระทรวงฉบับ ที่ 25 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติให้ ใช้ป ระมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการ
จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550
4. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0511.3/ว 3312 ลงวั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2547
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ
ข้อ 31. คําถาม ที่ดินของรัฐที่จะนํามาจัดหาผลประโยชน์ ได้แก่ ที่ดินของรัฐประเภทใดบ้าง ใครเป็นผู้มีอํานาจ
ดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ได้
คําตอบ การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หมายถึง การจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 10 และ 11
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยการนําที่ดินของรัฐมาจัดหาผลประโยชน์เพื่อให้รัฐหรือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพื่อนําไป
พัฒนาบํารุงท้องถิ่น ด้วยวิธีการจัดที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อ
ประเภทที่ดินที่จะนํามาจัดหาผลประโยชน์
1. ที่ ดิ น รกร้ า งว่ า งเปล่ า ที่ ดิ น ซึ่ งมี ผู้ เวนคื น หรื อ ทอดทิ้ ง หรื อ ตกกลั บ มาเป็ น ของแผ่ น ดิ น ตาม
กฎหมายที่ดิน
2. ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ราษฎรมิได้ใช้ประโยชน์
ร่ ว มกั น ต่ อ ไปแล้ ว หรื อ รั ฐ หาที่ ดิ น อื่ น ให้ ร าษฎรใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น แทนได้ เมื่ อ ได้ ต ราพระราชกฤษฎี ก า หรื อ
พระราชบัญญัติถอนสภาพที่ดินแล้ว (โดยจะต้องดําเนินการถอนสภาพตามวิธีการในบทที่ 1 ก่อน)
3. ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่มิได้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือมิได้สงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งมิได้มีบุคคลหรือทบวงการเมืองใดมีสิทธิครอบครองอยู่
ผู้ดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ ได้แก่
1. อธิบดีกรมที่ดิน ตามมาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
2. ทบวงการเมื องที่ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย ตามมาตรา 11 แห่ งประมวล
กฎหมายที่ดิน (คํานิยาม “ทบวงการเมือง” หมายความว่า (1) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น (2) หน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ )
ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
1. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 10 และมาตรา 11
2. กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ให้ ใช้ ป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น
พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2515)
3. กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ให้ ใช้ ป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น
พ.ศ. 2497 ข้อ 14 (3)
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550
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ข้อ 32. คําถาม การสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐ เพื่อประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดําเนินการอย่างไร
คําตอบ การสงวนหวงห้ ามที่ ดิน ของรัฐ เพื่ อประชาชนใช้ป ระโยชน์ ร่วมกัน หมายถึ ง การนําที่ ดิน ของรัฐ
ประเภทที่รกร้างว่างเปล่ามาสงวนหรือหวงห้ามเพื่ อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามมาตรา 20 (4) แห่ งประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2529) ว่าด้วยการสงวนหรือหวง
ห้ามที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
เมื่อนายอําเภอหรือส่วนราชการใดเห็นสมควรจะสงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ให้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วย ให้สั่งนายอําเภอของอําเภอที่ที่ดินนั้นอยู่ในเขตดําเนินการเพื่อ
สงวนหรือหวงห้ามที่ดินนั้น
ถ้าที่ดินที่จะสงวนหรือหวงห้ามนั้นอยู่ในเขตของสองอําเภอขึ้นไป และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
จะสงวนหรือหวงห้ามที่ดินในทั้งสองอําเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้นายอําเภอของแต่ละอําเภอประสานงานกันใน
การดําเนินการเพื่อสงวนหรือหวงห้ามที่ดินนั้น
ถ้าที่ดินที่จะสงวนหรือหวงห้ามนั้นอยู่ในเขตของสองจังหวัดขึ้นไปและผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละ
จังหวัดที่ที่ดิน นั้ นอยู่ ในเขตเห็ นพ้ องด้วยกัน ในอั นที่ จะสงวนหรือหวงห้ามที่ ดิน นั้น ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดของแต่ล ะ
จังหวัดสั่งให้นายอําเภอของแต่ละจังหวัดประสานงานกันในการดําเนินการเพื่อสงวนหรือหวงห้ามที่ดินนั้น
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่ที่ดินนั้นอยู่ในเขตคนหนึ่งคนใด เห็นว่าไม่สมควรจะสงวนหรือหวง
ห้ามที่ดินนั้น ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคนอื่นๆ ทราบ และถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับแจ้งเห็นสมควรที่จะสงวน
หรือหวงห้ามที่ดินที่อยู่ในเขตจังหวัดของตนให้สั่งนายอําเภอของอําเภอที่ที่ดินนั้นอยู่ในเขตดําเนินการเพื่อสงวนหรือ
หวงห้ามที่ดินดังกล่าวเฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตจังหวัดของตน
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
1. มาตรา 20 (4) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
2. ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2529) ว่าด้วยการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของ
รัฐเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ข้อ 33. คําถาม การดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินของรัฐกรณี ใด ที่ต้องดําเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ วยการเปลี่ ย นสภาพที่ ดิ น อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น สํ า หรั บ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น จากการใช้ เพื่ อ
สาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543
คําตอบ การนําที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ราษฎรได้ใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่ง ซึ่งหมดความ-จําเป็น
ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างนั้น หรือที่ดินดังกล่าวไม่มีสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป ไปปรับปรุงหรือพัฒนา
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นอีกอย่างหนึ่ง
ข้อ 34. คําถาม การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีทบวง
การเมืองขอใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการ หมายถึงกรณีใดบ้างและมีวิธีดําเนินการอย่างไร
คําตอบ 1. กรณีที่ส่วนราชการได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแล้ว
2. กรณี ที่ส่ วนราชการมี ความจํ า เป็ น เร่งด่ วนที่ จ ะเข้ าใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิ น ของรั ฐ เพื่ อประโยชน์
ในราชการ ก่อนการดําเนินการถอนสภาพหรือจัดขึ้นทะเบียนที่ดินจะแล้วเสร็จ ซึ่งขอใช้เป็นการชั่วคราว
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วิ ธี ดํ า เนิ น การ ส่ ว นราชการที่ มี ค วามประสงค์ ข อใช้ ที่ ดิ น ของรั ฐ เพื่ อ ประโยชน์ ในราชการยื่ น คํ า ขอ
(แบบ ท.ด. 64) ต่อนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ หรือเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา สําหรับท้องที่ที่รัฐมนตรีประกาศยกเลิกอํานาจของนายอําเภอ ตามมาตรา 19
แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 พร้อมแผนงาน/โครงการ เหตุผลความ
จําเป็น (เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการ และเหตุผลความจําเป็นในการใช้ประโยชน์ในที่ดินเกิน 10 ไร่)
วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ งบประมาณ แผนที่สังเขป สําเนาแผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50,000 แสดงที่ตั้งค่าพิกัด
ผู้มีอํานาจอนุญาตและหลักเกณฑ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
1. กรณี ที่ ดิ นที่ ขอใช้ เป็ นที่ ดิ นอั นเป็ นสาธารณสมบั ติ ของแผ่ นดิ นที่ ราษฎรใช้ ประโยชน์ ร่ วมกั น หากราษฎร
ในพื้นที่/ราษฎรที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด ไม่ขัดข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด
ท้องที่ จะอนุญาตได้ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อน
2. กรณีที่ดินที่ขอใช้เป็นที่ดินที่มิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง ที่เวนคืน ที่ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์ที่รกร้าง
ว่างเปล่า หรือที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ราษฎรเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน และถูกถอนสภาพโดยกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม แล้วตกอยู่ในสถานะที่รกร้างว่างเปล่า เมื่อได้รับหนังสือยืนยันจาก ส.ป.ก. ว่าไม่ประสงค์จะใช้ที่ดิน
ที่ถูกถอนสภาพเพื่ อการปฏิ รูป ที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรมตลอดไป และยิน ยอมให้ กระทรวงมหาดไทยอนุ ญ าตให้ ทบวง
การเมืองเข้าใช้ประโยชน์ในราชการหรือดําเนินการขึ้นทะเบียนการใช้ประโยชน์ได้ ผู้ว่าฯ อนุญาตได้โดยไม่ต้องขอ
อนุมัติจากรัฐมนตรีฯ
3. ผู้ขอต้องมีสถานะเป็นทบวงการเมือง
4. ออกใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 5 ปี
5. ผู้ขอต้องเสียค่า ตอบแทนเป็น รายปีให้แ ก่อ งค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน แต่ไม่เกินไร่ละ 1,000 บาทต่อปี ตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 9 ประมวลกฎหมายที่ดิน
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2543
3. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความใน
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
4. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0723/ว 10962 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2544 เรื่อง ทบวงการเมืองขอใช้ที่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตปฏิรูปที่ดิน
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5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 3312 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ
6. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0511.3/ว 38841 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ
7. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0511.3/ว 16851 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ
8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว 1578 ลงวันที่ 10 เมษายน 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ
9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว 0688 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 และการ
ขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

ข้อ 35. คําถาม การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หมายความ
ว่าอย่างไร มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
คําตอบ การขออนุญาตตามมาตรา 9 หมายถึง การขออนุญาตเข้าไปยึดถือครอบครองและ/หรือนําทรัพยากร
ในที่ดินของรัฐ ซึ่งตนเองมิได้มีสิทธิครอบครองไปใช้โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐ ใน 3 กรณี คือ
(1) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า
(2) ด้ ว ยประการใด ให้ เป็ น การทํ า ลาย หรื อ ทํ าให้ เสื่ อ มสภาพที่ ดิ น ที่ หิ น ที่ ก รวดหรื อ ที่ ท ราย
ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา (เช่น ขุดตักดินลูกรัง หรือหินผุ การขุดหรือดูดทราย) หรือ
(3) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน.(เช่น เก็บขี้ค้างคาว เก็บเปลือกหอย)
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจในการอนุญาตตามความในมาตรา 9
กระทรวงมหาดไทยได้มีคําสั่ง ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
ในการอนุญาตตามความในมาตรา 9 ดังนี้
1. อธิบดีกรมที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สําหรับการอนุญาตระเบิดและย่อยหิน การขุดตักดินลูกรัง
หรือหินผุ ในบริเวณที่เขาหรือภูเขา และปริมณฑลรอบที่เขาหรือภูเขา 40 เมตร รัฐมนตรียังมิได้ประกาศกําหนดพื้นที่
นั้นให้เป็นแหล่งหินปูน หรือดินลูกรัง หรือหินผุเพื่อการก่อสร้าง
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่จังหวัดสําหรับการอนุญาต ดังนี้
(1) การระเบิ ด และย่ อยหิ น การขุ ด ตั ก ดิ น ลู กรังหรื อหิ น ผุ ในบริเวณที่ รัฐ มนตรี ได้ ป ระกาศ
กําหนดพื้นที่นั้น เป็นแหล่งหินปูนหรือดินลูกรัง หรือหินผุ เพื่อการก่อสร้าง และในพื้นที่ นอกเขตเขาหรือภูเขา และ
ปริมณฑลรอบที่เขาหรือภูเขา 40 เมตร
(2) การขุดหรือดูดทราย การเก็บหิ น ลอย การทําสิ่งหนึ่ งสิ่งใดอัน เป็ น อันตรายแก่ทรัพยากร
ในที่ดิน
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(3) การเข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า
(4) การต่ออายุใบอนุญาต กรณีที่อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุญาตไว้ (หนังสือ
กรมที่ดิน ที่ มท 0618/ว 7759 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2538)
อํานาจหน้าที่ของกรมที่ดินในการอนุญาตตามมาตรา 9
ภายหลั ง ที่ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมได้ อ อกกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 77. (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 กําหนดให้หินทุกชนิดเป็นแร่ชนิดหินประดับ หรือแร่ชนิดหินอุตสาหกรรม มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2539 ทําให้การประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตหินเพื่อการก่อสร้างทั้งหมดตกอยู่ในบังคับ
ของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ภายใต้การกํากับดูแลของกรมทรัพยากรธรณี อํานาจหน้าที่ของกรมที่ดินในการ
อนุ ญ าตตามมาตรา 9 คงเหลือเฉพาะการอนุ ญ าตขุด ดิ น ลู กรัง หรือหิ น ผุในบริเวณที่ เขาหรือภู เขา และปริมณฑล
รอบที่เขาหรือภูเขา 40 เมตร เท่านั้น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9
2. กฎกระทรวงฉบับที่ 77 (พ.ศ..2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ว่าด้วยการ
3. กําหนดให้หินทุกชนิดเป็นแร่ชนิดหินประดับ หรือแร่ชนิดหินอุตสาหกรรม
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวั น ที่ 21 พฤษภาคม 2523 ว่าด้ ว ยการกํ าหนดบริ เวณที่ ห วงห้ ามตาม
มาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
5. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2529 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาตให้ระเบิดและย่อยหิน และเรื่อง
การพิจารณาอนุญาตให้ขุดตักลูกรังและหินผุ
6. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0618/ว 1259 ลงวัน ที่ 19 มีน าคม 2539 เรื่อง การขออนุญ าตตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0718.1/ว 2573 ลงวันที่ 14 กันยายน 2542 เรื่อง การขอ
ความเห็นของนายอําเภอเกี่ยวกับการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543
10. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว 0688 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 และการ
ขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมาย
ข้อ 36. คําถาม การขอสัมปทานในที่ดินของรัฐ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการอย่างไร
คํา ตอบ การขอสั มปทานในที่ ดิ น ของรัฐ หมายถึ ง การขอใช้ที่ ดิน ของรัฐซึ่ งไม่ ได้ มีผู้ใดมี สิ ทธิ ครอบครอง
ในระยะเวลาอันจํากัด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจอนุญาต
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทานหรือให้ใช้ที่ดินของรัฐ สรุปได้ดังนี้
1. การยื่นคําขอ
(1) ผู้ ข อยื่ น คํ า ขอตามแบบพิ ม พ์ ท.ด.73 ต่ อ นายอํ า เภอ/ปลั ด อํ า เภอผู้ เป็ น หั ว หน้ า ประจํ า กิ่ งอํ า เภอ/
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สํานักงานที่ดินจังหวัด สาขา ท้องที่ 5 ชุด พร้อมด้วยแผนที่ 10 ชุด
(2) แผนที่ที่ดินตามข้อ (1) ต้องแสดงเขตที่ดินและภูมิประเทศในบริเวณที่ ขอสัมปทาน มีรัศมีห่างจากเขต
ที่ดินออกไปด้านละอย่างน้อย 300 เมตร และให้แสดงว่ามีสิ่งปลูกสร้าง พืชพันธุ์ไม้ หรือทรัพยากรมีค่าอย่างใดบ้าง
หรือไม่ กับแสดงแผนผังที่จะใช้ที่ดินนั้นกระทํากิจการ โดยละเอียด
(3) กรณี ที่ดิ น ที่ ขอสั มปทานมี พื้ น ที่ คาบเกี่ ย วกั น 2 อํ าเภอ ให้ ยื่ น คํ าขอต่ อนายอํ าเภอท้ องที่ ซึ่ งมีที่ ดิ น
ส่วนใหญ่ ตั้ งอยู่ แล้ วให้ น ายอํ าเภอท้ องที่ ส่ งเรื่องราวไปให้ น ายอําเภอท้ องที่ อีกที่ ห นึ่ งร่วมออกความเห็ น (หนั งสื อ
กรมที่ดิน ที่ 6842/2505 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2505)
2. เมื่อรับคําขอแล้ว ให้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมวัตถุประสงค์ และเหตุผลในการขอสัมปทาน
ตามแบบพิ ม พ์ ท.ด.66 มอบหมายให้ เจ้ า หน้ า ที่ ออกไปทํ า การรังวัด ชั น สู ต รสอบสวน (ผู้ ที่ไปทํ าการรั งวั ดชั นสู ตร
สอบสวนต้องเป็นช่างรังวัด (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0607/ว. 20333 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2521) เมื่อดําเนินการรังวัด
ชันสูตรสอบสวนเสร็จ ให้ผู้รับคําขอประกาศตามแบบพิมพ์ ท.ด.25 มีกําหนด 30 วัน ปิดประกาศ ณ สํานักงานที่ดิน
จังหวัด ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการกํานัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริเวณที่ดิน เมื่อครบกําหนดแล้วจะมี
ผู้คัดค้านหรือไม่ก็ตาม ให้อําเภอเสนอความเห็นพร้อมส่งเรื่องไปจังหวัด
3. หลักเกณฑ์การให้สัมปทาน มีหลักเกณฑ์สําคัญ 3 ประการ คือ
(1) เกี่ยวกับความประพฤติของผู้ขอ ต้องมีความประพฤติดี ซึ่งอาจจะทราบจากการสอบถามผู้ปกครอง
ท้องที่ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ
(2) ผู้ขอจะต้องเป็นผู้มีความสามารถ คือมีความรอบรู้ในการที่จะดําเนินการเกี่ยวกับกิจการสัมปทานนั้น
เช่ น ถ้ าขอสั มปทานทางการเกษตรก็ ควรจะได้ มีการสอบสวนกั น ว่ าผู้ นั้ น มี ป ระสบการณ์ ในการทํ างานในด้ านนั้ น
มีความสามารถในการเกษตรกรรมมากน้อยเพียงใด และผู้นั้นจะต้องมีปัจจัยที่จะกระทํากิจการที่รับสัมปทานให้เป็น
ผลสําเร็จได้ ปัจจัยในที่นี้หมายถึงเงินทุน ในกรณีที่ขอสัมปทานที่ดินเป็นจํานวน 10,000 ไร่ 1,000 ไร่ ผู้ขอก็จะต้อง
แสดงถึงทุนทรัพย์ให้เห็นว่าตนนั้น มีทุนรอนพอที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการเกษตรกรรมนั้นได้
(3) เกี่ยวกับที่ดิน ที่ดินที่จะอนุญาตนั้นจะต้องสมควรกับกิจการที่ขอสัมปทาน เช่น ขอสัมปทานเพื่อปลูกใบ
ยาสูบ พื้นที่ก็ต้องมากพอสมควรเพื่อที่จะให้ผู้ขอได้ประโยชน์ในการปลูกใบยาสูบ หรือปลูกชาดังที่ให้ตัวอย่างไปแล้ว เป็น
จํานวน 10,000 ไร่เศษ เป็นต้น เพื่อจะให้เหมาะสมในการทําประโยชน์เกี่ยวกับการทําเกษตรนั้น ๆ และกิจการนั้นก็
จะต้ องไม่ เป็ น ที่ เสื่ อมเสี ยแก่ เศรษฐกิ จ ของประเทศ คื อว่าในการทํ าการเกษตรก็ดี ในกรณี ที่จ ะเป็ น ที่ เสื่ อมเสี ย แก่
ประเทศได้นั้น อาจจะมีได้ เช่น การปลูกพืชบางอย่าง ซึ่งสมมุติว่า ทางการไม่พึงประสงค์ให้ปลูกเพราะมันจะล้นตลาด
มันจะทําให้เกิดความเสียหายกระทบกระเทือนถึงชาวไร่ ชาวนา ซึ่งปลูกอยู่แล้ว กรณีอย่างนี้ก็อาจจะถือได้ว่าก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่ป ระเทศได้เหมื อนกัน นอกจากนี้ การให้ สัมปทานนี้ ต้ องไม่ เป็น อั น ตรายแก่ทรัพย์สิ น หรือขัด ต่ อ
สวัสดิภาพของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ดินนั้น
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ในกรณี ข อสั ม ปทานที่ ดิ น ซึ่ งถู ก กั น ออกจากที่ ดิ น ที่ ท างราชการไม่ อ อกหนั งสื อ แสดงสิ ท ธิ ในที่ ดิ น
ผู้ขอสัมปทานจะต้องเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองที่ดินนั้น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 12 ประมวลกฎหมายที่ดิน
2. กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
3. กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
4. กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
5. กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
6. คํ าสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่ 194/2501 ลงวันที่ 13 มี นาคม 2501 เรื่อง ระเบี ยบการให้ สัมปทานในที่ ดิ นของรัฐตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
7. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 330/2539 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2539 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราว
ขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ 37. คําถาม ผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ต้องเสียค่าตอบแทนอย่างไร ใครเป็นผู้มีอํานาจในการ
อนุญาต
คําตอบ การขออนุญาตดูดทรายเป็นการขอเข้าไปประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9(2)
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คือ เป็นการทําลายหรือทําให้เสื่อมสภาพที่ทราย ซึ่งเป็นบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้าม
ในราชกิจจานุเบกษา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2523 เรื่อง กําหนดบริเวณที่หวงห้าม
ตามมาตรา 9(2) แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น ผู้ ว่าราชการจังหวั ดเป็ น พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ในการอนุ ญ าต โดยการ
อนุญาตรายหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน 5 ไร่ ใบอนุญาตให้มีกําหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ผู้ได้รับอนุญาตให้ดูดทรายต้องเสียค่าตอบแทนตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เสียค่าตอบแทนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) เสียค่าตอบแทนเป็นรายปี
(3) ตามวิธีการและอัตราที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติจังหวัด แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน
คือ การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 2546
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 3132 ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 เรื่อง มาตรการ
ป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูที่ขุด ตัก และดูดทรายแม่น้ํา
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องค์ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ตําแหน่งนักวิชาการที่ดินชํานาญการพิเศษ
คําถาม : 38. การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินข้อใดกล่าวถูกต้อง
คําตอบ : บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลยื่นคําขอต่อนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอท้องที่
ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี
ที่มา : ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ย วกับ การขออนุ ญ าตตามาตรา 9 แห่ ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 39. เทศบาลเมืองระยองได้ดําเนินการถมดินลงในทะเล ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระยอง จนทําให้พื้นที่
ส่วนดังกล่าวไม่มีสภาพเป็นทางน้ําที่ใช้ในการสัญจรของประชาชนอีกต่อไป ให้ท่านวินิจฉัยว่าพื้นดินที่เกิดจากการ
ถมนั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใด และอํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาเป็นของหน่วยงานใด
คําตอบ : เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อยู่ในความดูแลของนายอําเภอ และเทศบาล
เมืองระยอง ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457
ที่มา : 1. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 9/2548
2. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 มาตรา 122
คําถาม : 40. เทศบาลตําบลหัวทะเลขอถอนสภาพที่ดินที่เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สาธารณะที่พลเมืองได้เลิกใช้
ประโยชน์เป็นที่เลี้ยงสัตว์แล้ว เพื่อนําไปเป็นที่ก่อสร้างสํานักงานตามาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว ที่ดินดังกล่าวมีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใด และ
จะต้องนําขึ้นทะเบียนตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ : เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1304(3) และเป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ไม่ต้องนําขึ้น
ทะเบียนตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอีก
ที่มา : 1. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 101/2529
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการ
จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0711/ว1046 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2529
คําถาม : 41. เทศบาลตําบลสาลิกา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีหนังสือขอต่อจังหวัดนครนายก ขอ
เปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแปลง“ป่าช้าฝังศพสาธารณประโยชน์” มา
ปรั บ ปรุงพั ฒ นาจั ด ทํ า เป็ น สนามกี ฬาเพื่ อให้ ป ระชาชนในตํ า บลและประชาชนทั่ ว ไปใช้ เป็ น ที่ ออกกํ าลั งกายได้
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวประชาชนได้เลิกใช้ประโยชน์แล้วมานานประมาณ 20 ปีแล้ว
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และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกมีหนังสือแจ้งว่า ที่ดินตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตาม
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในท้องที่อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่ อ
เกษตรกรรมทั้งอําเภอ แต่ที่ดินแปลง “ป่าช้าฝังศพสาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่นอกเขตดําเนินการ ให้ท่านวินิจฉัย
ว่าเทศบาลตําบลสาลิกายื่นคําขอเปลี่ยนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่าง
หนึ่ง พ.ศ. 2543 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
คําตอบ : ยื่นคําขอเปลี่ยนสภาพไม่ได้ เพราะที่ดินถูกถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว
ที่มา : 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรั
พลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2543
2. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 207/2537 และเรื่องเสร็จที่ 150/2539
คําถาม : 42. ถ้าอําเภอมีความประสงค์จะใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อจัดสร้างห้องสมุดชุมชน
อําเภอสามารถยื่นขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
คําตอบ : ยื่นคําขอถอนสภาพตามาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ เพราะอําเภอเป็นทบวงการเมือง แต่ยื่น
คําขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินไม่ได้ เพราะอําเภอไม่มีสภาพเป็นนิติ
บุคคล
ที่มา : ประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 1 มาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหาเดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ 23
คําถาม : 43. กระทรวงสาธารณสุขต้องการใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศหวงห้ามไว้
ตามมาตรา 9(2) เพื่อเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศถอนการหวงห้าม และขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้
ประโยชน์ในราชการต่อไป
ที่มา : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/5522 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนที่ดินและการจัดหาประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550
คําถาม : 44. เทศบาลมีความประสงค์จะขุดสระน้ําเพื่อเป็นพื้นที่แก้มลิงป้องกันปัญหาอุทกภัย และเก็บน้ําไว้ใช้ใน
ฤดู แ ล้ งในที่ ทํ า เลเลี้ ย งสั ต ว์ ที่ ป ระชาชนเลิ กใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น เป็ น ที่ เลี้ ย งสั ต ว์ มาเป็ น เวลานานแล้ ว จะต้ อ ง
ดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์จากการใช้เพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง
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ที่มา : 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2543
2. หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว.29466 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
คําถาม : 45. กรณีมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า มีการออกใบจองในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจะต้องดําเนินการอย่างไร และผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ
คําตอบ : เพิกถอนใบจอง โดยเป็นอํานาจของนายอําเภอท้องที่ กรณียังไม่ยกเลิกอํานาจหน้าที่การปฏิบัติการ
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอนและจําหน่ายใบจองออกจากทะเบียนที่ดิน พ.ศ.2527 ข้อ4(3)
คําถาม : 46. กรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางทรายมีความประสงค์จะขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะในพื้นที่
อํา เภอเมื องชลบุ รี จั งหวั ด ชลบุ รี โดยจะนํ ากรวด หิ น ดิ น ทรายที่ ได้ จ ากการขุ ด ลอกตี ร าคาเป็ น ค่ าจ้ างเอกชน
สามารถดําเนินการได้หรือไม่ และถ้าดําเนินการได้ต้องได้รับอนุญาตจากใคร
คําตอบ : สามารถดําเนินการได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มา : มาตรา 9 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ํา
สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547
คําถาม : 47. ปัจจุบันบุคคลใดเป็นผู้มีอํานาจในการสั่งจําหน่ายและเพิกถอนใบจองในส่วนภูมิภาค
คําตอบ : ผู้ว่าราชการจังหวัดในการจําหน่าย และเจ้าพนักงานที่ดินในการเพิกถอนใบจอง
ที่มา : 1. ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 8
2. คําสั่งกรมที่ดิน ที่ 2184/2546 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2546
3. ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอนและจําหน่ายใบจองออกจากทะเบียนที่ดิน พ.ศ.2527 ข้อ 4(3)
คําถาม : 48. สถานะทางกฎหมายของที่ดินใต้น้ําทะเล เป็นที่ดินประเภทใด
คําตอบ : เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ที่มา : ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 141/2537 เรื่อง สภาพทางกฎหมายของพื้นที่ดินที่ได้
ถมขึ้นจากทะเล
คําถาม : 49. แหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินเองตามธรรมชาติ เกิดที่ดินริมแหล่งน้ําซึ่งน้ําท่วมไม่ถึง ที่ดิน
บริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินประเภทใด และอยู่ในอํานาจหน้าที่การดูแลรักษาของหน่วยงานใด
คําตอบ : เป็ น สาธารณสมบั ติ ของแผ่น ดิน ประเภทพลเมื องใช้ ร่วมกั น ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์
มาตรา 1304(2) อยู่ในความดูแลรักษาของนายอําเภอท้องที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มา : 1. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551
มาตรา 122
2. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 260/2538 เรื่องอํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษา
ที่ดินริมแหล่งน้ําสาธารณะ
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คําถาม : 50. การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศหวงห้ามมิให้บุคคลใด ทําด้วยประการใดให้
เป็นการทําลายหรือทําให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย บริเวณที่เขาหรือภูเขาและปริมณฑลรอบที่
เขาหรือภูเขา 40 เมตร ตามมาตรา 9(2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หากต่อมารัฐมนตรีฯ เห็นสมควรยกเลิกการ
หวงห้ามเพื่อที่จะนําที่ดินดังกล่าวไปให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์สามารถกระทําได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ : ประกาศหวงห้ า มตามมาตรา 9 (2) แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น เป็ น การหวงห้ า มเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การยกเลิกหรือเพิกถอนการหวงห้าม ต้องดําเนินการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
ที่มา : ความเห็นของกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิน ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2545
คําถาม : 51. นายดํา ได้อุทิศที่ดินบริเวณถนนเยาวราช ให้กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างสะพานลอยคนข้าม แต่
ระยะเวลาได้ล่วงเลยมากว่า 20 ปี กรุงเทพมหานครยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้าง ประกอบกับเจ้าของที่ดินมีความ
ประสงค์ขอคืนที่ ดินดังกล่าว กรณี นี้ห ากกรุงเทพมหานครจะโอนที่ดินคื นให้กับ ผู้อุทิศ จะดําเนิน การได้หรือไม่
อย่างไร
คําตอบ : สถานะที่ดินที่อุทิศเป็นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาสามารถโอนคืนให้กับผู้อุทิศได้โดยไม่ต้องตรา
เป็นพระราชบัญญัติตามมาตรา 1305 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา : คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 701/2551
คําถาม : 52. องค์การบริหารส่วนตําบลไทรงาม ได้ซื้อโฉนดที่ดินมาจากเอกชน โดยอาศัยงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําโครงการที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต่อมาเมื่อได้
ดําเนินการโครงการแล้วเสร็จ ประสงค์จะโอนที่ดินให้แก่ราษฎรที่อยู่อาศัยในโครงการดังกล่าว กรณีนี้จะสามารถ
ดําเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ : สามารถโอนขายให้กับราษฎรได้ตามธรรมดา โดยไม่ต้องดําเนินการตามมาตรา 1305 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่มา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 156/2550
คําถาม : 53. ทบวงการเมืองมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินที่งอกออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เพื่ อเป็ น ที่ ตั้งสํานั กงานเนื่ องจากได้ รับ งบประมาณในการก่อสร้างสํ านั กงานแล้ว ถ้าท่ านเป็น หั วหน้ ากลุ่มงาน
วิชาการที่ดิน ท่านจะให้คําแนะนําอย่างไรต่อไปนี้ที่ถูกต้องที่สุด
คําตอบ : ให้ทบวงการเมืองขอใช้ตามมาตรา 9 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต โดยไม่ต้องรับอนุมัติจาก
กระทรวงมหาดไทย และขอขึ้นทะเบียนตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา : ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 99/2526 บันทึกเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเกิดที่งอกริม
ตลิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากไม่ใช่ที่ดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน ตามข้อ 22(2) ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการเกี่ย วกับ การ
อนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543
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คําถาม : 54. ที่ดินขายหาดของทะเลอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานใด
คําตอบ : กรมเจ้าท่า
ที่มา : มาตรา 117 พรบ.เดินเรือในน่านน้ําไทย ประกอบ ข้อหารือกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ 260/2538
คําถาม : 55. การขออนุญาตดําเนินการในที่ดินของรัฐลักษณะใดที่ไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
คําตอบ : การขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วม
ที่มา : ข้อหารือกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ 921/2558
คําถาม : 56. ที่เลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน แต่
ประชาชนเลิ ก ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์แล้ว เนื่องจากใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานสัตว์ ประกอบกับที่ดิน
บริเวณดังกล่าว สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่มีความประสงค์จะนําที่ดินไปดําเนินการปฏิรูปที่ดิน
หากกระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์จะขอนําที่ดินแปลงนี้ไปตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จะต้อง
ดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ขอนําที่ดินขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา : ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 207/2537 เรื่อง อํานาจในการดูแลรักษาที่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน , เรื่องเสร็จ ที่
150/2539 เรื่อง การขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะส่วนที่ ส.ป.ก. ไม่ประสงค์จะดําเนินการปฏิรูป
คําถาม : 57. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ได้กําหนดเนื้อที่ที่ควรอนุญาตให้ผู้ขอแต่ละรายว่าไม่ควรเกินกี่ไร
คําตอบ : 10 ไร่ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร
ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543
คําถาม : 58. ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใดไม่สามารถออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้
คําตอบ : ทางระบายน้ําสาธารณะ
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ข้อ 3
คําถาม : 59. คณะกรรมการที่ทําหน้าที่วางนโยบายการจัดที่ดิน เพื่อให้ประชาชนอยู่อาศัยและหาเลี้ยงชีพ คือ
คําตอบ : คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ที่มา : มาตรา 14 ประกอบมาตรา 20 ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 60. ประธานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ คือ
คําตอบ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มา : มาตรา 14 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
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คําถาม : 61. ข้อใดเป็นความหมายของ “ทบวงการเมือง” ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ : ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่
รัฐวิสาหกิจ
ที่มา : มาตรา 1 ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 62. ใครเป็นผู้มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบจองที่ออกโดยไม่ชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อ
ประชาชน พ.ศ.2497
คําตอบ : พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบจอง
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอนและจําหน่ายใบจองออกจากทะเบียนที่ดิน พ.ศ.2527 ข้อ 4(3)
คําถาม : 63. ปัจจุบันใครเป็นผู้ออกคําสั่งให้ผู้ที่ได้รับใบจองออกไปจากที่ดินและขาดสิทธิที่จะพึงได้ตามระเบียบ
คําตอบ : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มา : ตามคําสั่งกรมที่ดิน ที่ 2184/2546 เรื่อง มอบอํานาจของอธิบดีกรมที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการปฏิบัติราชการแทน
คําถาม : 64.ถ้าบุคคลที่ถูกสั่งให้ออกจากที่ดินตามใบจองไม่พอใจคําสั่งให้ยื่นอุทธรณ์ต่อใคร อย่างไร
คําตอบ : อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคําสั่ง
ที่มา : มาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 65. ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคําอุทธรณ์จะดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ที่มา : พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ข้อ 45
คําถาม : 66. คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ ถ้ามิได้แจ้งกําหนดระยะเวลาสําหรับการ
อุทธรณ์หรือการโต้แย้งไว้ด้วย ถ้าระยะเวลาดังกล่าวสั้นกว่าหนึ่งปีจะมีผลอย่างไร
คําตอบ : ขยายเป็น 1 ปี
ที่มา : พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ข้อ 40
คําถาม : 67. บุคคลที่ได้รับการจัดแบ่งที่ดินจากทางราชการแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกําหนด
หรือเงื่อนไขของใคร จะต้องออกจากที่ดิน
คําตอบ : คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ที่มา : ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน หมวด 7 ข้อ 19
คําถาม : 68. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
คําตอบ : อนุมัติโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน
ที่มา : ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 20
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คําถาม : 69. ใครเป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย
คําตอบ : นายอําเภอท้องที่
ที่มา : โครงการจัดที่ดินเพื่อประชาชนอยู่อาศัย และกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพตามควรแก่อัตภาพ ส่วนที่ 4 ข้อ 8
คําถาม : 70.ท่านคิดว่า “คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ” อนาคตควรอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
คําตอบ : กระทรวงมหาดไทย
ที่มา : อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขให้คณะกรรมการฯ กลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
คําถาม : 71. การเกิดของที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2) มีได้กี่กรณี อะไรบ้าง และสิ้นไปกี่กรณี อะไรบ้าง
คําตอบ : - เกิดได้ 4 กรณี คือ เกิดจากสภาพธรรมชาติ เกิดจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน เกิดโดย
ทางนิติกรรม และเกิดโดยผลของกฎหมาย
- สิ้นไป 3 กรณี คือ สั้นไปตามสภาพตัวทรัพย์นั้น สิ้นไปตามกฎหมายเฉพาะ และสิ้นไปตามมาตรา
8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.229/2551
คําถาม : 72. การถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) หรือ (2) ข้อใดกล่าวถูกต้อง
คําตอบ : ทบวงการเมืองยื่ นคํ าขอต่ออธิบ ดีสํ าหรับ ที่ ดิ นในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตจั งหวัด อื่น ยื่น ต่ อผู้ว่ า
ราชการจังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่
ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550
คําถาม : 73. การขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้
เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง ข้อใดกล่าวถูกต้อง
คําตอบ : ทบวงการเมืองยื่นคําขอเป็นหนังสือต่อจังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่
ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2543
คําถาม : 74. สํานักงานตํารวจแห่งชาติขอถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
เพื่อนําไปเป็นที่ก่อสร้างกองกํากับการตํารวจชายแดงเขต 2 ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ ดิ น ข้ อ เท็ จ จริ งปรากฏว่ า ประชาชนได้ เลิ กใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิ น นั้ น แล้ ว สํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั งหวั ด
ตรวจสอบแล้วแจ้งว่าได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อ พ.ศ.2550 ครอบคลุมที่ดินแปลงดังกล่าว
แต่ที่ดินอยู่นอกเขตดําเนินการปฏิรูปที่ดิน ถ้าท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มวานวิชาการที่ดิน ท่านจะแนะนําสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติอย่างไร
คําตอบ : แนะนําให้ดําเนินการเป็นเรื่องการขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 8 ทิว แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยต้อง
ได้รับหนังสือยินยอมจาก สปก. ว่าไม่ประสงค์จะใช้ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดไป
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ที่มา

: 1. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 207/2537
2. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 150/2539
3. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0723/ว 10962 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2544

คําถาม : 75. ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่
และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐถ้ามิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วหามมิให้บุคคลใด...ฯลฯ และตามมาตรา
9/1 แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น กํ า หนดให้ ผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา 9 แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น เสี ย
ค่าตอบแทนเป็น รายปีให้ แก่เทศบาล องค์การบริห ารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมื องพั ทยา หรือองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ งที่ ที่ ดิ น ได้ รั บ อนุ ญ าตตั้ งอยู่ ...ฯลฯ การที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ เสี ย
ค่าตอบแทนเป็นรายปี พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้บุคคลใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐน้อยกว่า 1 ปี ได้หรือไม่
เพราะเหตุใด
คําตอบ : ได้ เพราะประมวลกฎหมายที่ดินไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตและอายุของใบอนุญาตไว้ใน
กฎหมาย จึงเป็นดุลพินิจของผู้อนุญาตที่จะพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร
ที่มา : 1. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 มาตรา 9/1
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543
3. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 132/2524
คําถาม : 76. เทศบาลตําบลอรัญประเทศ ต้องการซื้อที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ 1 ตําบลอรัญประเทศ
อํ า เภออรั ญ ประเทศ จั ง หวั ด สระแก้ ว เนื้ อ ที่ 2 ไร่ ซึ่ ง มี อ าณาเขตด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกติ ด กั บ ทุ่ ง เลี้ ย งสั ต ว์
สาธารณประโยชน์ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่ก่อสร้างที่ทําการเทศบาลตําบลอรัญประเทศแห่งใหม่ เทศบาลตําบลอรัญ
ประเทศได้นําเงินของเทศบาลเองไปจัดซื้อที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ 1 ดังกล่าว ในราคา 5 ล้านบาท แต่
เมื่อซื้อที่ดินมาแล้ว ได้จัดทําแผนงานโครงการก่อสร้าง ปรากฏว่า ที่ดินมีเนื้อที่น้อยเกินไป ไม่สามารถก่อสร้างที่ทํา
การของเทศบาลและระบบสาธารณูปโภคตามแผนผังโครงการให้ครบถ้วนได้ เทศบาลอรัญประเทศเห็นว่าทุ่งเลี้ยง
สัตว์สาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตกซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ประชาชนได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว
น่าจะนําที่ดินบางส่วนมาใช้เป็นที่ทําการของเทศบาล และระบบสาธารณูปโภคตามแผนงานโครงการได้ครบถ้วน
จึงได้จัดทําแผนงาน โครงการ ขอถอนสภาพทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ยื่น
ต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สระแก้ ว จั ง หวั ด สระแก้ ว ได้ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บและกฎหมายครบถ้ ว นแล้ ว
กระทรวงมหาดไทยได้เสนอพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินแปลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตําบลอรัญ
ประเทศได้ดําเนินการก่อสร้างที่ทําการเทศบาลและสาธารณูปโภคตามแผนงานโครงการลงในที่ดินแปลงที่ได้ขอ
ถอนสภาพทั้งหมด โดยไม่ได้ดําเนินการในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1 แต่อย่างใด ให้ท่านวินิจฉัยว่าที่ดินตามโฉนด
ที่ดินเลขที่ 1 และที่ดินที่ได้ถอนสภาพแล้วเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1304 หรือไม่ ประเภทใด และเป็นที่ราชพัสดุหรือไม่ อย่างไร
คําตอบ : - แปลงตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 1 เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสงวนไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(3)
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- แปลงที่ถอนสภาพ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสงวนไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(3) และเป็นที่ราชพัสดุ
ที่มา : 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304
2. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 วรรคสอง (1)
3. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
4. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 101/2529
5. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 695/2548
คําถาม : 77. ในปัจจุบันการสงวนหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ข้อใด
ต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ : คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติมีมติ และจัดทําประกาศการสงวนหวงห้ามที่ดินเพื่อให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
ที่มา : ตามข้อ 11 ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2529)
คําถาม : 78. องค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่ง ต้องการขอใช้ประโยชน์ตามมาตรา 9 ในที่สาธารณประโยชน์ที่
พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และ สปก. ได้มีหนังสือ
แสดงความประสงค์จะไม่นําที่ดินแปลงนี้มาดําเนินการปฏิรูปที่ดินตลอดไปแล้ว ขอถามว่า การอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
ตามมาตรา 9 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ : ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย
ที่มา : เนื่องจากที่ดินแปลงนี้ถูกถอนสภาพจากการเป็นที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว จึงเป็นที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่า การอนุญาตตามมาตรา 9 ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงอนุญาตได้ โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากระทรวงมหาดไทย
ตามข้อ 22(2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9
แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ.2543 ความเห็ น กฤษฎี กา เรื่อ งเสร็จ ที่ 313/2525 บั น ทึ กเรื่ อง การตี ความ
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 (การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
คําถาม : 79. ปัจจุบันการนําที่ดินรกร้างว่างเปล่าไปให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการจะต้องดําเนินการ
อย่างไร ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ : นําขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ
ที่มา : มาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 80. การนําที่ดินรกร้างว่างเปล่าไปให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศการขึ้นทะเบียนที่ดิน
ที่มา : ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
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คําถาม : 81. ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หากประสงค์จะขอต่อ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นขอต่อก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่ากี่วัน และใครเป็นผู้อนุญาตในการต่อใบอนุญาต
คําตอบ : 240 วัน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มา : คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543
คําถาม : 82. จังหวัดต้องการนําที่เลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ซึ่งในปัจจุบันหมดความจําเป็นในการใช้เป็นที่เลี้ยง
สัตว์ ไปดําเนินการแก้มลิงเพื่อเป็นแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์โดยประชาชนยังคงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ท่านจะมี
แนวทางในการดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ดําเนินการเปลี่ยนสภาพที่ดินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินฯ พ.ศ.
2543
ที่มา : เนื่องการดําเนินการโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
ประชาชนในที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเท่านั้น ประชาชนยังคงใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันเช่นเดิม
คําถาม : 83. ที่ดินที่งอกออกจากที่ทําเลเลี้ยงสัตวสาธารณประโยชน์ตามสภาพธรรมชาติ ลงไปในทะเล จะมี
สภาพเป็นที่ดินประเภทใด
คําตอบ : ที่ดินสาธารณประโยชน์
ที่มา : เทียบเคียงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 99/2526
คําถาม : 84. หน่วยงานใดไม่เป็นทบวงการเมืองตามความหมายของประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่มา : ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1 ทบวงการเมือง
คําถาม : 85. การถอนสภาพที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดหาร
ที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว ตามมาตรา 8(1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องออกกฎหมายประเภทใด
คําตอบ : พระราชบัญญัติ
ที่มา : ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8
คําถาม : 86. การออกใบจองถ้าได้รับอนุญาตให้จับจองที่ดิน ต้องเริ่มทําประโยชน์ในที่ดินภายในเวลาเท่าใด และ
ต้องทําประโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จภายในเวลาเท่าใด
คําตอบ : เริ่มทําประโยชน์ภายใน 6 เดือน ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี
ที่มา : ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 30, 32 ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อ
ประชาชน
คําถาม : 87. ที่ดินประเภทใด ที่สามารถออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) ได้
คําตอบ : ที่ดินที่เทศบาลจัดซื้อมาเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
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ที่มา : มาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน , ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 695/2548 ,
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4
คําถาม : 88. ที่ดินที่ได้สงวนหวงห้ามไว้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์สําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติ
ว่ า ด้ ว ยการหวงห้ า มที่ ดิ น รกร้ า งว่ า งเปล่ า อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น พุ ท ธศั ก ราช 2478 ต่ อ มา เมื่ อ
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ใช้บังคับบัญญัติ มาตรา 4 ให้มีผลยกเลิกพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าฯ สถานะของที่ดินสงวนหวงห้ามดังกล่าวเป็นประการใด
คําตอบ : ยังคงเป็นที่สงวนหวงห้ามอยู่ต่อไป ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พศ.
2497
ที่มา : มาตรา 10 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
คําถาม : 89. ถ้ากรุงเทพมหานครต้องการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พลเมืองเลิกใช้
ประโยชน์ร่วมกันแล้ว เพื่อเป็นที่ตั้งสํานักงานเขต จะต้องแสดงความประสงค์ขอถอนสภาพต่อใคร
คําตอบ : อธิบดีกรมที่ดิน
ที่มา : ตามข้อ 11 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียน
ที่ดินและการจัดหาประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550
คําถาม : 90. ผู้ใดเป็ น ผู้ มีอํานาจในการตรวจสอบสิท ธิในที่ ดิ น ของผู้ คัดค้ านในการออกหนั งสือสํ าคั ญ สําหรั บ
ที่หลวง กรณี ที่ผู้คัดค้านมีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่
คําตอบ : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มา : กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2497 ข้อ 2(2)
คําถาม : 91. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ : - ผู้วา่ ราชการจังหวัด กรณีการเข้าไปยึดถือครอบครอง รวมถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า
- ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีการขุดหรือดูดทราย การเก็บหินลอย การกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตราย
แก่ทรัพยากรในที่ดิน
ที่มา : คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 (อธิบดีกรมที่ดินจะเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ กรณีการระเบิดและย่อยหิน การขุดตักดินลูกรัง หรือหินผุ ในบริเวณที่เขาหรือภูเขา และปริมณฑลรองที่
เขาหรือภูเขา 40 เมตร ที่รัฐมนตรียังมิได้ประกาศกําหนดพื้นที่นั้นเป็นแหล่งหินปูนหรือดินลูกรัง หรือหินผุ เพื่อการ
ก่อสร้างเท่านั้น
คําถาม : 92. ข้อใดเป็นหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ข้อ 2
คําตอบ : หลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)
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ที่มา : กฎกระทรวงฉบับที่ 45 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2499 ข้อ 2 (1)(2)
คําถาม : 93. กรณี ต่ อไปนี้ ข้อใดที่ ไม่ ต้ องขออนุ ญ าตแผ้ วถาง ตามมาตรา 54 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป่ าไม้ พระ
พุทธศักราช 2484
คําตอบ : การขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการขุดลอก
แหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547
ที่มา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 921/2558
คําถาม : 94. ข้ อ ใดต่ อ ไปนี้ มิ ได้ เป็ น เอกสารที่ ท างราชการทํ า ขึ้ น ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานการ
ครอบครองที่ดินของราษฎร ในที่ดินของรัฐของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)
คําตอบ : หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)
ที่มา : - หลักเกณฑ์การพิสูจน์หลักฐานการครอบครองที่ดินของราษฎรในที่ดินของรัฐ ของคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)
- คําพิพากษาศาลฎีกา 285/2507
คําถาม : 95. กระทรวงกลาโหม มี ความประสงค์ จะนํ าที่ ดิน บริเวณปากทางเข้ าแม่ น้ํ าตะโก้ ตําบลปากตะโก
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขึ้นทะเบียนเพื่อให้กองทัพเรือใช้เป็นที่ตั้งกระโจมไฟ สําหรับช่วยในการเดินเรือ โดย
ที่ดินดังกล่าวเป็นที่รกร้างว่างเปล่า และเป็นที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2523 เรื่อง
การกําหนดบริเวณที่หวงห้ามตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอขึ้นทะเบียนเพื่ อให้ทบวงการเมืองใช้ป ระโยชน์ในราชการตา
มาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การถอนการหวงห้ามในที่ดินบริเวณดังกล่าว
ที่มา : ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมาย กรมที่ดิน ครั้งที่ 6/2542
คําถาม : 96. เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีการรังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ดอนแตงใหญ่ ตาม
หลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ 15963 ตําบลหางน้ําสาคร อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ปรากฏว่า
มีราษฎรคัดค้านโต้แย้งสิทธิ์ จํานวน 2 ราย ผลการรังวัดเจ้าของที่ดินข้างเคียงรับรองแนวเขตครบ ผู้มีอํานาจหน้าที่
ดูแลรักษาไม่ขัดข้อง รูปแผนที่และเนื้อที่แตกต่างมากกว่าเดิม กรณีดังกล่าวจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไป
คําตอบ : เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดมีคําสั่งแก้ไขรูปแผนที่ เนื้อที่ ตามผลการรังวัด เสร็จแล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้าน
ทราบ หากมีความประสงค์จะอุทธรณ์คําสั่งก็ให้ไปใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ต่อไป
ที่มา : - ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอน แก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2529
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0511.4/12745 ลงวันที่ 26 เมษายน 2548
คําถาม : 97. อธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินประเภทใด
คําตอบ : ที่ดินของรัฐที่มิได้มีบุคคลใดครอบครองและมิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน
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ที่มา

: มาตรา 10 ประกอบข้อหารือกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1821/2559

คําถาม : 98. การอนุญาตขุดตักดินลูกรังหรือหินผุบริเวณที่เขาหรือภูเขาที่รัฐมนตรียังมิได้ประกาศกําหนดพื้นที่
เป็นแหล่งหินลูกรังหรือหินผูเพื่อการก่อสร้าง พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุญาตเป็นผู้ใด
คําตอบ : อธิบดีกรมที่ดิน
ที่มา : คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ข้อ 1
คําถาม : 99. วัดบางเตยมีความประสงค์ขอให้โอนลํารางสาธารณประโยชน์ที่หมดสภาพการใช้และประชาชนเลิก
ใช้แล้วให้แก่วัดบางเตยจะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ดําเนินการตราพระราชบัญญัติโอนที่ดินให้แก่วัดบางเตย ตามนัยมาตรา 1305 ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และมาตรา 8 ประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา : มาตรา 8 ประมวลกฎหมายที่ ดิ น , มาตรา 1305 ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ และข้อหารือ
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 181/2525
คําถาม : 100. ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต่อมามีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน และ สปก. ไม่มีความประสงค์นําไปปฏิรูปที่ดิน หากทบวงการเมืองมี
ความประสงค์จะใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งทบวงการเมือง จะต้องดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินอย่างไร
คําตอบ : ทบวงการเมืองขอจัดขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการต่อรัฐมนตรี ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยไม่ต้องถอนสภาพตามมาตรา 8 แต่อย่างใด
ที่มา : มาตรา 8 ทวิ ประกอบข้อหารือกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 207/2537
คําถาม : 101. องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ข้อใดถูก
คําตอบ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ผู้อํานวยการสํานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นไม่เกิน 7 คน
ที่มา : มาตรา 14 ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 102. ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษา คุ้มครองป้องกัน ที่เขา ที่ภูเขา ปริมณฑลรอบภูเขา หรือเขา 40
เมตร พื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย 35% ขึ้นไป ได้แก่หน่วยงานใด
คําตอบ : ทบวงการเมืองผู้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่มา : ประมวลกฎหมายที่ดิ น มาตรา 8 , ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาตรา 1304(1) , คํ าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่
505/2552 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 , หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0729.4/ว 33944 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2544
คําถาม : 103. กรณีใดถือเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ : - แบบหมายเลข 3 ออกภายหลังประมวลกฎหมายที่ดิน
- แบบหมายเลข 3 ออกก่อนประมวลกฎหมายที่ดิน และมีการแจ้ง ส.ค.1
ที่มา : ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1
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คําถาม : 104. การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกันในพื้นที่เขตดอนเมือง บุคคลใดเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และตาม
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538
คําตอบ : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่มา : ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 3 , คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 ,
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1042/2557
คําถาม : 105. ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31 กรณีออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยอาศัยหลักฐานใบ
จอง มีข้อกําหนดห้ามโอนนับแต่วันที่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอย่างไร
คําตอบ : ใบจองออกในวันที่ 14 ธันวาคม 2515 ห้าโอนภายในกําหนด 10 ปี
ที่มา : ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31
คําถาม : 106. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศกําหนดท้องที่ และวันเริ่มต้นของการสํารวจตามมาตรา 58 วรรคสอง
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การแจ้งการครอบครองที่ดิน ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน นําแจ้งต่อบุคคลใด
คําตอบ : นายอําเภอท้องที่ที่ยังไม่ยกเลิกอํานาจนายอําเภอ และเจ้าพนักงานที่ดิน ในกรณียกเลิกอํานาจ
นายอําเภอ
ที่มา : ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 27 ตรี
คําถาม : 107. กรณีที่มีการแจ้งการครอบครองที่ดิน ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย การสั่งจําหน่ายบัญชีรับแจ้งการครองครองที่ดิน (ส.ค.2) เป็นอํานาจหน้าที่ของบุคคลใด
คําตอบ : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มา : ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 27 ตรี , หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0669/ว 14280 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2517
คําถาม : 108. หน่วยงานใดไม่ใช่ทบวงการเมือง ตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ : สํานักงานที่ดินจังหวัด และศูนย์อํานวยการเดินสํารวจ
ที่มา : ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1
คําถาม :109. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
คําตอบ : ในกรณีที่รัฐมนตรีมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 11
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผลประโยชน์ที่จัดเก็บได้ ให้ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 10 และ 11 , กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2500) , คําสั่งที่ 193/2501
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2501 เรื่อง ระเบียบการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :110. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคํากล่าวที่ไม่ถูกต้อง
คําตอบ :บ้านพักข้าราชการ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ที่มา : ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จ ที่ 230/2512
บันทึกเรื่อง การตีความในมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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คําถาม : 111. บุคคลใดดังต่อไปนี้ มิได้เป็นคณะกรรมการใน “คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ”
คําตอบ : อธิบดีกรมที่ดิน
ที่มา : มาตรา 14 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่
13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 และแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ ตามมาตรา 4 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
คําถาม : 112. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546
คําตอบ : อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน
ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 5
คําถาม : 113. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่จังหวัด สําหรับการอนุญาตให้เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่น
สร้างหรือเผาป่า โดยมิได้ระบุถึงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
หากบริษัท ในฝัน จํากัด มีความประสงค์จะขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐประเภทที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบั ติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ ร่วมกันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ใดเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตดังกล่าว
คําตอบ : ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่มา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 396/2549
คําถาม : 114. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของทบวงการเมืองตามนัยมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ : หน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
ที่มา : ความหมายทบวงการเมืองตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 115. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
คําตอบ : ให้ความเห็นชอบที่สงวนหวงห้าม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478
ที่มา : มาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 116. เทศบาลเมืองบ้านใหม่ ได้จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทําโครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยอาศัย
งบประมาณของเทศบาล แต่เนื่องจากเทศบาลได้รับอุทิศที่ดินแปลงอื่นจากเอกชนและสภาพพื้นที่มีความเหมาะสม
ในการจัดทําโครงการมากกว่า กรณีเช่นนี้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะโอนขายที่ดินแปลงที่ซื้อมาดังกล่าว จะ
สามารถกระทําได้หรือไม่
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คําตอบ : สถานะที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามาตรา 1304(3)
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การโอนที่ดินจึงตกอยู่ในบังคับของบทบัญญัติมาตรา 1305 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติตามขั้นตอน มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 695/2548
คําถาม : 117. กรมทางหลวงประสงค์จะขอสร้างถนนขึ้นใหม่ ผ่านที่ทําเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ จะต้อง
ดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ขอเปลี่ยนสภาพจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง
ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์จากการใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2543
คําถาม : 118. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่จังหวัด สําหรับการอนุญาตให้เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่น
สร้างหรือเผาป่า โดยมิได้ระบุถึงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
หากบริษัท ในฝัน จํากัด มีความประสงค์จะขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐประเภทที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบั ติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ ร่วมกันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ใดเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่การอนุญาตดังกล่าว
คําตอบ : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่มา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 396/2549
คําถาม : 119. ที่ชายตลิ่งในแม่น้ําปิงเกิดตื้นเขินเองตามธรรมชาติ ทําให้เกิดเป็นที่ดินริมแม่น้ําที่น้ําท่วมไม่ถึงอีก
ต่อไป เทศบาลเมืองตากได้มีโครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว กรณีจึงมีปัญหาว่าพื้นที่ดินบริเวณชาย
ตลิ่งที่เกิดการตื้นเขินเองตามธรรมชาตินั้นเป็นที่ดินประเภทใด และหน่วยงานใด มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินดังกล่าว
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ : เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อยู่ในความดูแลรักษาของนายอําเภอและ
เทศบาลเมืองตาก
ที่มา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 260/2538 และเรื่องเสร็จที่ 504/2549 ประกอบ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
คําถาม : 120. นายสาธิตได้รับอนุญาตให้ดูดทรายในแม่น้ํามูล ในท้องที่อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบ ลราชธานี ในระหว่างที่ประกอบกิจการดูดทราย ปรากฏว่า นายสาธิตได้ทําการดูด ทรายจนทําให้ เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ ผู้ใดมีอํานาจพิจารณาสั่งให้นายสาธิตหยุดทําการดูดทรายหรือสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตดูดทรายของนายสาธิต
คําตอบ : ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 22 ประกอบคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 799/2558 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558
คําถาม : 121. นายอําเภอยื่นคําขอรังวัดตรวจสอบที่ดิน ตามหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง แปลง “ป่าช้า
สาธารณประโยชน์” ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ผลการรังวัดได้รูปแผนที่เนื้อที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
แต่ปรากฏว่า ธนารักษ์พื้นที่ได้ขอคัดค้าน โดยอ้างว่าเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลัง จะมี
แนวทางดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ให้ตรวจสอบแล้วส่งเรื่องให้กรมที่ดิน เพื่อพิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอน แก้ไข หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2529
คําถาม : 122. ที่ป่าช้าสาธารณประโยชน์ เดิมประชาชนใช้เผาและฝังศพมาหลายสิบปี เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่
ต่อมาไม่มีการเผาหรือฝังศพ ได้มีการทําพิธีล้างป่าช้าแล้ว ต่อมาได้มีการสร้างโรงเรียนขึ้นในที่ดินดังกล่าวทั้งแปลง
โดยมีการนําขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้แล้ว ที่ดินดังกล่าวจะมีสภาพเป็นที่ดินประเภทใด และหากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลประสงค์จะขอแบ่งที่ดินจากโรงเรียนเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ต้องขอถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง
(1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา : คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 1933/17 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ
ฯ พ.ศ.2550
คําถาม : 123. ข้อใดมิได้เป็นการสิ้นไปของที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน
คําตอบ : การสิ้นไปเพราะประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว
ที่มา :- คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 428/11
- คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ 229/51
คําถาม : 124. ถ้าบุคคลที่ถูกสั่งให้ออกจากที่ดินตามใบจองไม่พอใจในคําสั่งให้ยื่นอุทธรณ์ต่อใคร อย่างไร
คําตอบ : อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคําสั่ง
ที่มา : มาตรา 32 ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 125. ที่ดินสาธารณประโยชน์ประจําหมู่บ้านซึ่งราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทํากิจกรรมจัดงาน
ประเพณี ต่ างๆ ร่วมกัน ต่ อมาองค์ การบริห ารส่ วนตํ าบลได้ ของบประมาณเพื่ อสร้างศาลาเอนกประสงค์เพื่ อให้
ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นศูนย์รวมในการประกอบกิจกรรมของหมู่บ้าน จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : เป็นการปรับปรุงพัฒนา สามารถดําเนินการได้เลย
ที่มา : หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 29466 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
คําถาม : 126. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ในกรณีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ฉบับผู้ดูแลรักษาสูญหาย
คําตอบ : ประกาศออกใบแทน 30 วัน ในกรณีสูญหาย
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
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คําถาม : 127. ใครเป็นผู้มีอํานาจในการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในการเข้าใช้ประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ ที่งอกออกจากที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
คําตอบ : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มา :- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน
- ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 99/2526 บันทึกเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเกิดที่งอก
ริมตลิ่ง
คําถาม : 128. อธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งให้นายใหม่ออกจาที่ดินเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติ นายใหม่ไม่พอใจและได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งภายในกําหนด นายอําเภอท้องที่รับอุทธรณ์เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2514 และผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์รับเรื่องเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2514 การวินิจฉัยสั่งการของผู้มี
อํานาจพิจารณาอุทธรณ์ข้อใดถูกต้อง
คําตอบ : หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมิได้วินิจฉัยสั่งการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2514
ถือว่าผู้อุทธรณ์มีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นต่อไป
ที่มา : มาตรา 32 วรรคสอง ประกอบข้อหารือกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 64/2535
คําถาม : 129. ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต่อมามีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ ดิน และ สปก. ไม่มีความประสงค์นําไปปฏิรูปที่ดิน หากทบวงการเมืองมี
ความประสงค์จะใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งทบวงการเมือง จะต้องดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินอย่างไร
คําตอบ : ทบวงการเมืองขอจัดขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการต่อรัฐมนตรี ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยไม่ต้องถอนสภาพตามมาตรา 8 แต่อย่างใด
ที่มา : มาตรา 8 ทวิ ประกอบข้อหารือกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 207/2537
คําถาม : 130. กรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางทรายมีความประสงค์จะขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะในพื้นที่
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยจะนํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกตีราคาเป็นค่าจ้างเอกชน
สามารถดําเนินการได้หรือไม่ และถ้าดําเนินการได้ต้องได้รับอนุญาตจากใคร
คําตอบ : สามารถดําเนินการได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มา : มาตรา 9 ประกอบระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การขุ ด ลอกแหล่ ง น้ํ า
สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547
คําถาม : 131. นายดิน ได้อุทิศที่ดินบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ให้กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างสะพานลอยคนข้าม แต่
ระยะเวลาได้ล่วงเลยมากว่า 20 ปี กรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้างประกอบกับเจ้าของที่ดินมีความ
ประสงค์ขอคืนที่ดินดังกล่าว กรณีนี้หากกรุงเทพมหานครจะโนที่ดินคืนให้กับผู้อุทิศ จะดําเนินการได้หรือไม่
คําตอบ : สถานะที่ดินที่อุทิศเป็นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา สามารถโอนคืนให้กับผู้อุทิศได้โดยไม่ต้องตรา
พระราชบัญญัติตามาตรา 1305 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่มา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 701/2551
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คําถาม : 132. ข้อใดต่อไปนี้ยังไม่ถือว่าที่ดินดังกล่าวเป็นทางสาธารณประโยชน์
คําตอบ : นาย จ. ไม่เคยแสดงเจตนาอุทิศที่ดินของตนให้เป็นทาง แต่มีประชาชนเข้ามาใช้เป็นทางลงสู่แม่น้ําและ
ได้แสดงเจตนาหวงกันอยู่ โดยปักป้าย “ที่ดินส่วนบุคคล”
ที่มา :คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 843/23 , 3647/29, 2616/17, 947-958/03, 2647-8/31
คําถาม : 133. ข้อใดเป็นความหมายของ “ทบวงการเมือง” ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ : ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่
รัฐวิสาหกิจ
ที่มา : มาตรา 1 ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 134. ประธานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ คือ
คําตอบ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มา : มาตรา 14 ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 135. การอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน สามารถอนุญาต
ได้คราละไม่เกินกี่ปี
คําตอบ : 5 ปี
ที่มา :ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ 25
คําถาม : 136. การดําเนินการข้อใดที่ผู้ขอไม่จําเป็นต้องเป็นทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ : การขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน ตามมาตรา 9 และการขอสัมปทาน ตามมาตรา 12
ที่มา : ประมวลกฎหมายที่ดินตามมาตรา 9 และมาตรา 12 มิได้บัญญัติให้ผู้ขอต้องเป็นทบวงการเมือง
คําถาม : 137. บริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา 9(2) ได้แก่ที่ดินในข้อใด
คําตอบ : ปริมณฑลรอบเขา ภูเขา 40 เมตร , บริเวณแม่น้ําและลําคลอง
ที่มา : มาตรา 9(2) ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดบริเวณที่หวงห้ามตามมาตรา 9(2)
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2523
คําถาม : 138. การโอนที่ดินประเภทใช้ประโยชน์ของแผ่นดินเฉพาะ ซึ่งมีการถอนสภาพแล้วให้แก่เอกชน
ตามมาตรา 8(2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องดําเนินการโดยอาศัยกฎหมายประเภทใด
คําตอบ : พระราชบัญญัติ
ที่มา : ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8
คําถาม : 139. การสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกันตามมาตรา 20(4) ประมวลกฎหมายที่ดินเป็นอํานาจหน้าที่ของ
คําตอบ : คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
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ที่มา

: ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 20(4)

คําถาม : 140. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
คําตอบ : เพื่อใช้เป็นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของรัฐ
ที่มา : ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 ตรี
คําถาม : 141. ที่ดินที่ได้สงวนหวงห้ามไว้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา 4 ให้มีผลยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวง
ห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าฯ สถานะของที่ดินสงวนหวงห้ามดังกล่าวเป็นประการใด
คําตอบ : ยังคงเป็นที่สงวนหวงห้ามอยู่ต่อไป ตามมาตรา 10 แห่งประราชบัญ ญั ติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ.2497
ที่มา : มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
คําถาม : 142. คณะกรรมการที่ทําหน้าที่วางนโยบายการจัดที่ดินเพื่อให้ประชาชนอยู่อาศัยและหาเลี้ยงชีพตาม
นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ
คําตอบ : คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ที่มา : มาตรา 14 ประกอบมาตรา 20 ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 143. บริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา 9 (2) ได้แก่ที่ดินในข้อใด
คําตอบ : ปริมณฑลรอบเขา ภูเขา 40 เมตร , บริเวณแม่น้ําและลําคลอง
ที่มา :มาตรา 9(2) ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดบริเวณที่หวงห้ามตามมาตรา 9(2)
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2523
คําถาม : 144. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ : ผู้ได้รับใบอนุญาตดูดทรายต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน
ที่มา : มาตรา 9 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 26
คําถาม : 145. นายฟ้า มีที่ดินซึ่งมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ แต่ทอดทิ้งไม่ได้ทําประโยชน์
ติดต่อกันมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว นายฟ้า มีความประสงค์จะเวนคืนสิทธิในที่ดินให้แก่รัฐ จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ที่มา : มาตรา 5 ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 146. ในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ในจังหวัดหนึ่งๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ควรอนุญาตให้ผู้ขอรายหนึ่งๆ รวมเนื้อที่ทั้งหมดได้ไม่เกินจํานวนเท่าใด
คําตอบ : 10 ไร่
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ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ 23(3)
คําถาม : 147. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่จังหวัด สําหรับการอนุญาตให้เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่น
สร้างหรือเผาป่า โดยมิได้ระบุถึงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
หากบริษัท ช้างไทย จํากัด มีความประสงค์จะขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐประเภทที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันในท้องที่กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ผู้ใดเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตดังกล่าว
คําตอบ : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดิน
ที่มา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 396/2549
คําถาม : 148. นายอ๊อดมีภูมิลําเนาอยู่ที่จังหวัดนครพนม ได้รับอนุญาตให้ดูดทรายในแม่น้ําโขง ในท้องที่อําเภอ
ธาตุพนม จํานวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ และอําเภอท่าอุเทน จํานวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ ต่อมานายอ๊อด ได้ขยาย
กิจการดูดทรายเข้าไปในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยต้องการขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ําโขงในท้องที่อําเภอ
โพธิ์ไทร อีกจํานวน 2 แปลง แปลงที่ 1 เนื้อที่ 1 ไร่ แปลงที่ 2 เนื้อที่ 2 ไร่ และต้องการขออนุญาตดูดทรายใน
แม่น้ํ ามูลในท้ องที่อําเภอเมืองอุบ ลราชธานี อีก 1 แปลง เนื้ อที่ 1 ไร่ พนั กงานเจ้าหน้าที่ จะอนุญ าตให้นายอ๊อด
ประกอบกิจการดูดทรายในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานีได้หรือไม่ เพียงใด
คําตอบ : พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถอนุญาตให้นายอ๊อดประกอบกิจการดูดทรายในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานีได้
ทั้ง 3 แปลง
ที่มา : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0207/ว281 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2531 กําหนดว่า อนุญาตให้
ดูดทรายรายหนึ่งในจังหวัดหนึ่งๆ ได้ไม่เกิน 5 ไร่ ดังนั้น จึงสามารถอนุญาตให้นายอ๊อดประกอบกิจการดูดทรายใน
ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ทั้ง 3 แปลง
คําถาม : 149. กรุงเทพมหานครมีโครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบแร่แผงลอยและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความ
สวยงาม โดยกําหนดแบบแปลนแผนผังโครงการให้มีลักษณะเป็นการจัดทําอาคารร้านค้าบริเวณพื้นที่ดินใต้คลอง
ผดุงกรุงเกษม และคลองโอ่งอ่าง ซึ่งจะมีการจัดวางระบบป้องกันน้ําท่วม ท่อระบายอากาศ และมีร้านค้ารวมกัน
มากกว่า 3,000 แผง และมีลักษณะเป็นการก่อสร้างโครงการแบบถาวร ดังนั้น หากกรุงเทพมหานครมีความ
ประสงค์ จ ะใช้ พื้ น ที่ ส าธารณะใต้ ค ลองผดุ งกรุ งเกษมและใต้ ค ลองโอ่ งอ่ า ง เพื่ อพั ฒ นาที่ ดิ น ให้ เป็ น พื้ น ที่ ก ารใช้
ประโยชน์ กรุงเทพมหานครจะต้องดําเนิ นการอย่างไร เพื่ อเข้าใช้ป ระโยชน์ในพื้น ที่ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ : ถูกทั้งข้อ 3 และข้อ 4
ข้อ 3 ดําเนินการขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ.2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจตามบทบัญญัติดังกล่าว
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ข้อ 4 ดําเนินการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา 8
วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อให้ที่ดินดังกล่าวพ้นจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท
พลเมืองใช้ร่วมกัน และนําไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เอกชนเช่า ตามมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 396/2549 การจะอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องคํานึงถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนตามวัตถุประสงค์ โดยการ
อนุญาตไม่ยาวนานนักและเป็นการสอดคล้องหรือไม่ขัดขวางต่อการที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันเท่านั้น สําหรับ
การขออนุญาตตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจ
ให้สัมปทาน ให้ และให้ใช้ในระยะเวลาอันจํากัดในที่ดินของรัฐที่ไม่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง จึงสามารถใช้
บังคับได้กับที่ดินของรัฐทุกประเภท ซึ่งรวมถึงที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือ
เลิกใช้แล้ว อันเป็นที่ดินของรัฐประเภทหนึ่งด้วย และบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ยกเว้นที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร
แน่อย่างใด
นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นทบวงการเมือง จึงสามารถดําเนินการขอถอนสภาพที่ดิน ตาม
มาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ด้วย
คําถาม : 150. ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความ
ต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้ หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือสงวนต่อไป เมื่อได้มีพระ
ราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว ถ้าจะนําไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดินให้กระทําโดยวิธีการใด
คําตอบ : ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ที่มา : ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 วรรคสอง (2)
คําถาม : 151. เทศบาลเมืองชลบุรีมีโครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองชลบุรี โดยการ
ถมดินลงในทะเลเพื่อปรับสภาพให้เป็นพื้นดิน กรณีจึงมีปัญหาว่า พื้นที่ดินที่เกิดจากการถมดินลงในทะเลนั้นเป็น
ที่ดินประเภทใด และหน่วยงานใดมีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
คําตอบ : เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อยู่ในความดูแลรักษาของนายอําเภอและ
เทศบาลเมืองชลบุรี ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
ที่มา : ความเห็ นคณะกรรมการกฤษฎี กา เรื่ องเสร็ จที่ 9/2548 ประกอบพระราชบั ญญั ติ ลั กษณะปกครองท้ องที่
พุทธศักราช 2457
คําถาม : 152. ผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจในการสั่งเพิกถอน หรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในเขต
กรุงเทพมหานคร
คําตอบ : อธิบดีกรมที่ดิน
ที่มา : - มาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 28 เมษายน 2546
- คําสั่งกรมที่ดิน ที่ 2185/2546 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2546
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คําถาม : 153. เทศบาลแห่งหนึ่งได้มาขอคําปรึกษาจากท่านว่า มีความประสงค์จะสร้างสวนสาธารณะเพื่อให้
ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในบริเวณที่ราบเชิงเขา ซึ่งอยู่ในบริเวณที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ
กําหนดบริเวณที่หวงห้ามตามมาตรา 9(2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา : - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2523
คําถาม : 154. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
คําตอบ : ที่ดินบริเวณใต้อาคารซึ่งเดิมเจ้าของมีกรรมสิทธิ์ต่อมาถูกแม่น้ํากัดเซาะตลิ่งพังจนมีสภาพเป็นที่ชายตลิ่ง
ถือว่าที่ดินนั้นตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว
ที่มา : คําพิพากษาฎีกา ที่ 281/2506, 492/2502, 86/2542, 2004/2544, 2744/2546
คําถาม : 155. ถ้าบุคคลที่ถูกอธิบดีกรมที่ดินสั่งให้ออกจากที่ดินตามใบจองไม่พอใจคําสั่ง ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อใคร
อย่างไร
คําตอบ : อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคําสั่ง
ที่มา : มาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 156. การขออนุญาตดําเนินการในที่ดินของรัฐลักษณะใดที่ไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
คําตอบ : การขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วม
ที่มา :ข้อหารือกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 921/2558
คําถาม : 157. ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตตั้งอยู่
ให้องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่ นในเขตจังหวัดแบ่งค่าตอบแทนที่ ได้รับ ตามวรรคหนึ่ งให้ แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดในอัตราร้อยละเท่าใดของค่าตอบแทนที่ได้รับ
คําตอบ : ร้อยละสี่สิบ
ที่มา : มาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 158. กรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางทรายมีความประสงค์จะขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะในพื้นที่
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยจะนํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกตีราคาเป็นค่าจ้างเอกชน
สามารถดําเนินการได้หรือไม่ และถ้าดําเนินการได้ต้องได้รับอนุญาตจากใคร
คําตอบ : สามารถดําเนินการได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มา : มาตรา 9 ประกอบระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การขุ ด ลอกแหล่ ง น้ํ า
สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547
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คําถาม : 159. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์รายใดเกินห้า
สิบไร่ได้ต่อเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายได้ตรวจสอบการทําประโยชน์แล้ว ปรากฏ
ว่าการทําประโยชน์เป็นอย่างไรบ้าง
คําตอบ : ผู้ครอบครองได้ทําประโยชน์หรืออํานวยการทําประโยชน์ในที่ดิน นั้นด้วยตนเอง และมีสภาพการทํ า
ประโยชน์ในที่ดินนั้นเป็นหลักฐานมั่นคงและมีผลผลิตอันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
ที่มา : ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2532)
คําถาม : 160. นายประกอบ ชอบบุกรุก ได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครองใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายุบใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ต่อมากรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ทั้งหมดให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับไปจัด ตั้ งนิ คม โดยมีพระราชกฤษฎี กากํ าหนดพื้ น ที่ นิ คมฯ เพื่ อจั ดที่ ดิ น ให้ แก่
สมาชิกนิคมฯ เข้าทําประโยชน์ ต่อมา นายประกอบ ชอบบุกรุก ได้มานําเดินสํารวจฯ ในปี 2537 โดยอ้างว่า
จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมสองชุดในการตรวจสอบที่ดินของตนแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่ได้ครอบครองและทําประโยชน์
ในที่ดินมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ และกรมส่งเสริมสหกรณ์อนุญาตให้ออกโฉนดที่ดินได้ ผู้กํากับการ
เดินสํารวจในขณะนั้นได้ตรวจสอบแล้ว นายประกอบฯ ไม่ได้เป็นสมาชิกนิคมฯ ตรวจระวางแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศปี พ.ศ.2496 บริเวณที่นําเดินสํารวจยังเป็นป่ารกทึบ ไม่มีร่องรอยการทําประโยชน์ และทําบันทึกรายงานให้
เจ้าพนักงานที่ดินทราบในขณะส่งมอบงานแล้ว หากท่านเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจะพิจารณาดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : สั่งยกเลิกใบแต่สวน (น.ส.5) เนื่องจากนายประกอบ มิได้แจ้งการครอบครอง ไม่ได้เป็นสมาชิกนิคมฯ
ไม่มีหลักฐาน ก.ส.น.5 ที่ออกโดยนิคมฯ มานําเนินฯ จึงเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตาม พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ที่มา : กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) , พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
คําถาม :161. เทศบาลมีความประสงค์จะดําเนินการจัดสร้างโรงกําจัดขยะแบบครบวงจร ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่ทําเลเลี้ยงสัตว์ ที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งต่อมาได้มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดให้ที่ดินดังกล่าวเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เทศบาลจะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ :ขอจัดขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา :ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิน เรื่องเสร็จที่ 14/2544
คําถาม :162. เดิมที่ดินมีสภาพเป็นแม่น้ํา ต่อมามีการสร้างเขื่อน ส่งผลให้แม่น้ําเปลี่ยนทิศทาง ที่ดินดังกล่าวจึงมี
สภาพเป็นพื้นดินมาเป็นเวลาประมาณ 20 ปี และเทศบาลมีความประสงค์จะนําที่ดินบริเวณดังกล่าวมาจัดสรรให้
ราษฎรเช่าเพื่อนําค่าเช่ามาพัฒนาท้องถิ่น จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ :สามารถดํ าเนิ น การได้ โดยการถอนสภาพที่ ดิ น อัน เป็ น สาธารณสมบั ติของแผ่ น ดิ น สํา หรับ พลเมื องใช้
ร่วมกัน และให้กระทรวงมหาดไทยประกาศมอบหมายให้เทศบาลจัดหาผลประโยชน์ ตามมาตรา 11 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน
ที่มา : - มาตรา 8 วรรคสอง และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- พรฎ. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตําบล
ตะคร้ําเอน และตําบลท่าเรือ อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2543
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คําถาม :163. ข้อใดเป็นความหมายของ “ทบวงการเมือง” ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
คําถาม :164. ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 1304 มีกี่ประเภท อํานาจในการดูแลรักษาที่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304(1) ตามประมวลกฎหมายที่ดินเป็นของผู้ใด
คําตอบ :3 ประเภท , อธิบดีกรมที่ดิน
ที่มา :มาตรา 1304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 8 ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :165. ที่ดินประเภทใด ที่สามารถออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) ได้
คําตอบ :ที่ดินที่เทศบาลจัดซื้อมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ที่มา :มาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน , ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 695/2548 ,
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4
คําถาม :166. ที่ดินซึ่งราษฎรยกให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ และอําเภอได้นําขึ้นทะเบียนที่สาธารณะเมื่อปี
พ.ศ.2476 แล้ว ทั้งปรากฏว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวประชาชนเคยใช้เป็นที่พักในการเดินทางและใช้เป็นที่พักสัตว์
มาแล้ว ต่อมามีราษฎรบุกรุกเข้าครอบครอง ทางอําเภอได้ดําเนินการให้ผู้บุกรุกออกไป ครั้นต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2513
อํ า เภอได้ จั ด ทํ า ทะเบี ย นที่ ดิ น ใหม่ และได้ ล งรายการในทะเบี ย นว่ า ที่ ดิ น แปลงนี้ เ ป็ น ที่ ร าชพั ส ดุ ข อง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งปัจจุบันทางราชการได้นํามาจัดสร้างอาคารพาณิชย์ให้เอกชนเช่า จากข้อเท็จจริงดังกล่าวท่านเห็นว่า
ข้อความใดถูกต้องที่สุด
คําตอบ :ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 1304(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่มา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 167/2531 บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมาย ตามมาตรา
1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 (ที่ดิน
บริเวณตําบลพังโคน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
คําถาม :167. นาย ก. ได้รับอนุญาตให้จับจองที่ดินและทางราชการได้ออกใบจอง (น.ส.2) ให้ตามโครงการจัดที่ดิน
แปลงเล็กแปลงน้อย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2514 นาย ก. ประสงค์จะขายที่ดินแปลงนี้ให้กับนาย ข. จึงได้นําเดิน
สํารวจออกโฉนดที่ดิน เมื่อนาย ก. ได้รับโฉนดแล้วสามารถจะโอนขายให้กับนาย ข.เมื่อใด
คําตอบ :สามารถโอนขายได้ทันที
ที่มา :มาตรา 31(2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีใบจอง (น.ส.2) ออกให้ก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2515
เฉพาะที่รัฐไม่ให้การช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภค เมื่อออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแล้วจึงไม่มีการห้ามโอน
คําถาม :168. การดําเนินการหวงห้ามที่ดิน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 ต้องดําเนินการโดยวิธีใด
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คําตอบ :ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ที่มา :พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช
2478 มาตรา 4 และ 5
คําถาม :169. ข้ อ ใดต่ อไปนี้ ไม่ ใช่ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ ดู ด ทราย ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546
คําตอบ :อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน
ที่มา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 5
คําถาม :170. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546
คําตอบ :คณะกรรมการพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ ดู ด ทรายมี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาการขออนุ ญ าตให้ ดู ด ทรายในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่ระหว่างประเทศ
ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 9 ข้อ 15 และข้อ 20
คําถาม :171. การขอสัมปทานเพื่อกระทํากิจการใดๆ ในที่ดินของรัฐ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ :ถ้าผู้รับสัมปทานมีความประสงค์จะโอนสัมปทานให้แก่ผู้อื่น ให้ผู้โอนและผู้รับโอนยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรี
โดยผ่านนายอําเภอท้องที่ตามลําดับ เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรก็อนุญาตให้โอนได้
ที่มา :กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2497 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2503)ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
คําถาม :172. การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ :การขายที่ดินแก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือได้ช่วยทําประโยชน์ในที่ดินนั้น ให้กระทําโดยวิธีกําหนดราคา แต่
ถ้าบุคคลดังกล่าวหลายคนประสงค์จะซื้อที่ดินแปลงเดียวกัน และไม่อาจตกลงกันได้ ให้กระทําโดยวิธีประกวดราคา
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ ดิ น มาตรา 10 ประกอบกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ.2500) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
คําถาม :173. ถ้าอําเภอมีความประสงค์จะใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อจัดสร้างห้องสมุดชุมชน
อําเภอสามารถยื่นขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
คําตอบ :ยื่นคําขอถอนสภาพตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ เพราะอําเภอเป็นทบวงการเมือง แต่ยื่น
คําขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินไม่ได้ เพราะอําเภอไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1 มาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ 23
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คําถาม :174. อธิบดีกรมที่ดิน ได้อนุญาตให้บริษัท ม้าเหล็ก จํากัด ขุดตักดินลูกรังในบริเวณที่เขาหรือภูเขา และ
ปริมณฑลรอบที่เขาหรือภูเขา 40 เมตร ที่รัฐมนตรียังมิได้ประกาศกําหนดพื้นที่นั้นให้เป็นแหล่งหินปูนหรือดินลูกรัง
หรือหินผุเพื่อการก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 แล้ว ต่อมาเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุ บริษัท ม้าเหล็ก จํากัด มีความ
ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ :ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว
ที่มา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ประกอบกับคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :175 เมื่อจังหวัดได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย (กพด.) ว่า กพด. มีมติไม่
อนุญาตให้ผู้ขอประกอบกิจการดูดทรายในแม่น้ําโขงในบริเวณที่ขออนุญาต เนื่องจากเหตุผลในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ จังหวัดต้องดําเนินการต่อไปอย่างไร
คําตอบ :เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้มีคําสั่ง
ไม่อนุญาตตามมติของ กพด. พร้อมกับแจ้งคําสั่งทางปกครองพร้อมทั้งสิทธิการโต้แย้งคําสั่งทางปกครองให้ผู้ขอ
ทราบ โดยระบุในหนังสือแจ้งด้วยว่า ถ้าหากผู้ขอประสงค์จะโต้แย้งคําสั่งทางปกครองนี้ ให้ทําคําฟ้องเป็นหนังสือยื่น
ต่อศาลปกครอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับแจ้งคําสั่งนี้
ที่มา :- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 6
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 5 มาตรา 48 มาตรา 87
- บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 684/2545 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน
การแจ้งสิทธิฟ้องคดีปกครอง
คําถาม :176. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ได้รับการจัดที่ดินในที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กําหนด
คําตอบ :เป็นผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทํากิน และ/หรือที่อยู่อาศัย หรือมีรายได้ต่อไปไม่เกิน 30,000 บาท/คน
ที่มา :มติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
คําถาม :177. หน่วยงานใดที่กระทรวงมหาดไทย มิได้มีคําสั่งมอบหมายให้มีอํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือทรัพย์สินของแผ่นดิน ที่ไม่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็น
อย่างอื่น
คําตอบ :องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่มา :คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่505/2552 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
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คําถาม :178. หน่วยงานใดไม่ใช่ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :การไฟฟ้านครหลวง
ที่มา :มาตรา 1 ความหมายของ “ทบวงการเมือง”
คําถาม :179. การถอนการหวงห้ามในที่ดินบริเวณที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศหวงห้ามไว้ตามมาตรา 9(2)
จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยถอนการหวงห้าม
ที่มา :หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/5522 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549
คําถาม :180. ที่ดินที่เกิดจากเทศบาลเมืองชลบุรีได้ดําเนินการถมดินลงในทะเล เป็นที่ดินประเภทใด
คําตอบ :ที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 1304(2)
ที่มา :ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 9/2548 บันทึกเรื่อง การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่ดินที่ได้
ถมขึ้นจากทะเลหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองชลบุรี
คําถาม :181. บริษัท มีความประสงค์จะขอก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามเหมืองสาธารณประโยชน์โดยมีตอม่อ
อยู่บนที่ดินของบริษัททั้งสองด้านและไม่มีสิ่งก่อสร้างส่วนใดอยู่ในเขตที่สาธารณประโยชน์จะต้องขออนุญาต
ตามมาตรา 9 หรือไม่ เพราะเหตุใด
คําตอบ :ไม่ต้องขออนุญาต เพราะไม่ขัดขวางการใช้ประโยชน์ร่วมกันและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินของรัฐจึงไม่ได้เป็น
การยึดถือ ครอบครอง ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ที่มา :บันทึกสํานักจัดการที่ดินของรัฐ ที่ มท 0511.3/1824 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ตอบข้อหารือจังหวัด
พัทลุง
คําถาม :182. องค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยา ต้องการขอใช้ประโยชน์ตามมาตรา 9 ในที่
สาธารณประโยชน์ที่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วโดยที่ดินตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินและ สปก. ได้มีหนังสือ
แสดงความประสงค์จะไม่นําที่ดินแปลงนี้มาดําเนินการปฏิรูปที่ดินตลอดไปแล้ว ขอถามว่า ใครเป็นผู้อนุญาต และ
จะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานใดหรือไม่
คําตอบ :ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย
ที่มา :- ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 313/2525 บันทึกเรื่อง การตีความพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ.2518 (การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
- ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 150/2539 บันทึกเรื่อง การขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปเฉพาะส่วนที่ สปก.
ไม่ประสงค์จะดําเนินการปฏิรูป
- ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับ การอนุญ าตตามมาตรา 9 แห่ ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ 22 (2)
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน
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คําถาม :183. พื้นดินที่อยู่ใต้ทะเลที่ประเทศไทยมีอํานาจอธิปไตยเป็นที่ดินประเภทใด
คําตอบ :ที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 1304(2)
ที่มา :ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 9/2548 บันทึกเรื่อง การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่ดินที่ได้
ถมขึ้นจากทะเลหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองชลบุรี
คําถาม :184. กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 9 ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐซึ่ง
อยู่ในท้องที่ของตนเองเพื่อเป็นที่ตั้งที่ทําการองค์การบริห ารส่วนตําบล จะต้องเสียค่าตอบแทนตามมาตรา 9/1
ให้แก่หน่วยงานใด หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ :จ่ายให้องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลแบ่งให้แก่จังหวัดร้อยละ 40
ที่มา :ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :185. การขออนุญ าตดําเนินการในที่ดินของรัฐลักษณะใดที่ไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
คําตอบ :การขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วม
ที่มา :ข้อหารือกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 921/2558
คําถาม :186. นายเอ ได้รับการจัดให้เข้าครอบครองที่และได้รับใบจองตามมาตรา 30 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2515
โดยที่ดินรัฐไม่ได้ให้การช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค ต่อมานายเอ ได้ขายสิทธิครอบครองตามใบจองให้แก่ นางบี
ภายหลั งกรมที่ ดิ น ได้ มี ก ารเดิ น สํ า รวจในพื้ น ที่ ดั งกล่ า ว นางบี ได้ นํ า หลั ก ฐานใบจองดั งกล่ า วมาเป็ น หลั ก ฐาน
ในการเดินสํารวจได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ :ได้ และต้องห้ามโอน 10 ปี ตามมาตรา 58 ทวิ วรรคสอง (3) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา :มาตรา 30 และ 31 ประกอบหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0725/ว 00608 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533
คําถาม :187. บริษัท ก. มีความประสงค์ขอใช้ทางสาธารณะเพื่อทําทางเชื่อมระหว่างอาคาร ตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ก.จะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน จากผู้ใด
คําตอบ :ปลัดกรุงเทพมหานคร
ที่มา :มาตรา 1 และ 9 ประกอบคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 และข้อหารือกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่
396/2549
คําถาม :188. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ :ผู้ได้รับใบอนุญาตดูดทรายต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน
ที่มา :มาตรา 9 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 26
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คําถาม :189. ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตตั้งอยู่
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแบ่งค่าตอบแทนที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในอัตราร้อยละเท่าใดของค่าตอบแทนที่ได้รับ
คําตอบ :ร้อยละสี่สิบ
ที่มา :ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :190. องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ข้อใดถูก
คําตอบ :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ผู้อํานวยการสํานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นไม่เกิน 7 คน
ที่มา :มาตรา 14 ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :191. ปัจจุบันบุคคลใดเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินรกร้างว่างเปล่า ตามมาตรา 8 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน
คําตอบ :นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8
คําถาม :192. การถอนสภาพที่ดินที่เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 8(1)
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องดําเนินการโดยอาศัยกฎหมายประเภทใด
คําตอบ :พระราชกฤษฎีกา
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8
คําถาม :193. ข้อใดถูกต้อง ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :การแจ้ ง การครอบครองที่ ดิ น ตามมาตรา 27 ตรี แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วมี ก าร
ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 27 ตรี
คําถาม :194. บุคคลใดเป็นผู้รับแจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :เจ้าพนักงานที่ดินในท้องที่
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 27 ตรี
คําถาม :195. การออกโฉนดที่ดินจากหลักฐานใบจอง ข้อใดถูกต้อง
คําตอบ :กรณีได้ออกใบจองในวันที่ 14 ธันวาคม 2515 โฉนดที่ดินอยู่ภายใต้ข้อกําหนดห้ามโอน 10 ปี นับแต่วัน
รับโฉนดที่ดิน
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31
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คําถาม :196. ปัจจุบันบุคคลใดเป็นผู้ออกคําสั่งจําหน่ายและเพิกถอนใบจอง
คําตอบ :เจ้าพนักงานผู้ออกใบจองเป็นผู้ออกคําสั่งจําหน่ายใบจอง และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกคําสั่งเพิก
ถอนใบจอง
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 32
คําถาม :197. มาตรา 8 ตรี ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดให้มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เพื่อแสดงเขตไว้เป็นหลักฐาน
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สาธารณสมบัติของเผ่นดินซึ่งอาจจัดให้มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไว้เป็นหลักฐาน
คําตอบ :ท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบัง
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 ตรี
คําถาม :198. แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่
คําตอบ :ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2516)
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 ตรี วรรคสอง
คําถาม :199. ข้อใดไม่ใช่วิธีปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515) ในการแจ้ง
และการออกคําสั่งแก่ผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่
96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 ใช้บังคับ
คําตอบ : ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ที่มา :-ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 20 (10)
- ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515)
คําถาม :200. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
คําตอบ :“ใบจอง” หมายความว่า หนังสือแสดงว่าได้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินแล้ว
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1 ,มาตรา 8, มาตรา 8 ตรี , มาตรา 8 ทิว และมาตรา 9
คําถาม :201. ที่ดินที่จะออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง คือ
คําตอบ :ที่ดินที่ถูกเวนคืนมาเป็นของรัฐ
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน , ระเบียบว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม :202. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ดินที่จะจัดให้ประชาชนอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพตามมาตรา 20(1) และ
มาตรา 27 ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :ที่ดินซึ่งอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์
ที่มา :- ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 20, มาตรา 7
- ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน
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คําถาม :203. นายแดงได้ครอบครองทําประโยชน์ในที่ดิน เนื้อที่ 100 ไร่ มาตั้งแต่ พ.ศ.2481 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.
2487 ได้มีประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้พื้นที่บริเวณที่ดินที่นายแดง ครอบครอง เนื้อที่ประมาณ 400 ไร่
เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์สําหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และนําขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2488 หลังจากนั้นเมื่อประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ นายแดง ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ตาม
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน หากนายแดงนํา ส.ค.1 ดังกล่าว มาขอออกโฉนดที่ดินจะ
ดําเนินการได้หรือไม่
คําตอบ :สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากเป็นที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค.
1 ซึ่งได้แจ้งการครอบครองที่ดินไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่มา :- พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2497)
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าฯ พุทธศักราช 2478 มาตรา 5
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 5
คําถาม :204. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ ได้ซื้อโฉนดที่ดินมาจากเอกชน โดยอาศัยงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบล จัดทําโครงการที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต่อมาเมื่อได้ดําเนินการโครงการ
แล้วเสร็จ ประสงค์จะโอนที่ดินให้แก่ราษฎรที่อยู่อาศัยในโครงการดังกล่าว กรณีนี้จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ :สามารถโอนขายให้ กับ ราษฎรได้ ตามธรรมดา โดยไม่ ต้องดําเนิ น การตามมาตรา 1305 แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่มา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 156/2550
คําถาม :205. เทศบาลตําบลคอหงส์ ได้จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทําโครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดยอาศัย
งบประมาณของเทศบาล แต่เนื่องจากเทศบาลได้รับอุทิศที่ดินแปลงอื่นจากเอกชนและสภาพพื้นที่มีความเหมาะสม
ในการจัดทําโครงการมากกว่า กรณีเช่นนี้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะโอนขายที่ดินแปลงที่ซื้อมาดังกล่าวจะ
สามารถกระทําได้ หรือไม่
คําตอบ :สถานะที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304(3)
แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ การโอนที่ ดิ นจึ งตกอยู่ในบั งคับ ของบทบัญ ญั ติต ามมาตรา 1305 แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติตามขั้นตอน มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 695/2548
คําถาม :206. ข้อใดมิใช่ความหมายของทบวงการเมืองตามนัยมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :หน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
ที่มา :มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :207. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
คําตอบ :ให้ความเห็นชอบที่สงวนหวงห้าม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478
ที่มา :มาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
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คําถาม :208. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
คําตอบ :สิทธิครอบครอง ย่อมถูกแย่งไปได้ด้วยการเข้ายึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนเท่านั้น เจ้าของ
ที่ถูกแย่งสิทธิที่จะได้คืนโดยการฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ถูกแย่ง ระยะเวลา 1 ปี
นี้เรียกว่า “อายุความการได้สิทธิ”
ที่มา :มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
“สิทธิในที่ดิน” หมายความว่า กรรมสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย
- โดยสิทธิครอบครอง ย่อมถูกแย่งไปได้ด้วยการเข้ายึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนเท่านั้น
เจ้ าของที่ ถูกแย่งมีสิ ทธิที่จะได้ คืนโดยการฟ้ องคดีเพื่ อเอาคื นซึ่ งการครอบครองภายใน 1 ปี นั บ แต่ วัน ที่ ถูกแย่ ง
ระยะเวลา 1 ปี นี้เรียกว่า “ระยะเวลาในการใช้สิทธิฟ้องคดี” (ตามมาตรา 1375 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
คําถาม :209. ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับเมื่อใด
คําตอบ :มีผลใช้บังคับวันเดียวกันกับพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา :- ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับวันที่ 1 ธันวาคม 2497 ตามมาตรา 2 แห่งพระราชบัญ ญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอน 78(พิเศษ) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2497)
คําถาม :210. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
คําตอบ :ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งพลเมืองมิได้ใช้ประโยชน์แล้ว รัฐ
ประสงค์จะถอนสภาพเพื่อนําไปใช้ในการสร้างศูนย์ราชการประจําจังหวัด เมื่อถอนสภาพแล้วที่ดินยังมีสภาพเป็นสา
ธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ประเภทสงวนไว้ใช้ เพื่ อประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น โดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304(3) แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อได้นําขึ้นทะเบียนตามความในมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
แล้ว ที่ดินนั้นจึงจะเข้าลักษณะเป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
ที่มา :มาตรา 1304 (1)-(3) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , มาตรา 8 ทิว แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
(ความเห็ นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 101/ 2529) การนําที่ดิน ซึ่งเป็น สาธารณสมบัติของ
แผ่น ดิน สําหรับ พลเมืองใช้ป ระโยชน์ ร่วมกัน ตามมาตรา 1304(2) แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ ซึ่ ง
ประชาชนเลิกใช้ห รือเปลี่ยนสภาพมาดําเนินการ โดยการถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ก่อนนั้น เมื่อถอนสภาพแล้วที่ดินนั้นยังคงเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินอยู่ ส่วนจะเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดินที่มีลักษณะเป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 หรือไม่ จะต้องพิจารณา
เหตุผลของรัฐในการถอนสภาพประกอบด้วย เช่น การถอนสภาพเพื่อนําไปใช้ในราชการ กระทรวง ทบวง กรม ใด
ที่ดินนั้นก็ยังมีลักษณะที่สงวนไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเมื่อถอนสภาพแล้วจึงยังมีสภาพเป็นสา
ธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ประเภทสงวนไว้ใช้ เพื่ อประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น โดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304(3) แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ จึงเข้าลักษณะเป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญ ญั ติที่ราชพัสดุ
พ.ศ.2518 และไม่ ต้ อ งนํ า ขึ้ น ทะเบี ย นตามความในมาตรา 8 ทวิ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0711/ว 1046 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2529
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คําถาม :211. นายสมชาย เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อช่วยงานรังวัดใน
สํานักงานที่ดิน โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ต่อมาได้มีคําสั่งแต่งตั้งให้นายสมชายเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบั ญ ญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่ อปฏิบัติงานรังวัดในสํานั กงานที่ ดินจังหวัด
ปทุมธานี นายสมชายได้ออกไปทําการรังวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่ นางสาวสมหญิง โดยในการรังวัดรวมเอาที่มีการ
ครอบครองของนางสมศรี เข้าไปด้วย เมื่อรับโฉนดที่ดิน นางสาวสมหญิ ง ได้ขายให้กับกระทรวงการคลังในวัน
เดียวกัน และกระทรวงการคลังได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้ว การรังวัดออกโฉนดที่ดินของนายสมชาย เป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
คําตอบ :นายสมชาย ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทําการรังวัด
ได้ แต่รังวัดรุกล้ําที่ดินแปลงข้างเคียง
ที่มา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 456/2535 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :212. บริษัท เอ จํากัด มีโฉนดที่ดินเลขที่ 1 ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้านหน้าติดทะเล
ต่อมาบริษัท เอ จํากัด ได้มีการถมทะเลหน้าที่ดินนอกเขตโฉนดที่ดินโดยมิได้รับอนุญาตเป็นเวลานานกว่าสิบปี โดย
บริษัท เอ จํากัด ได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ต่อมามีประชาชนร้องเรียนว่ามีการถมทะเล
ในพื้ น ที่ ดั งกล่า วไปโดยไม่ ช อบด้ วยกฎหมาย พื้ น ที่ ที่ เกิ ดจากการถมทะเลมี สถานะอย่ างไร และหากต้ องมี การ
ดําเนินคดีกับ บริษัท เอ จํากัด จากการกระทําดังกล่าว อยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานใด ตามกฎหมายใด
คําตอบ :ทะเลเป็ น สาธารณสมบั ติ ของแผ่ น ดิ น ประเภทพลเมื องใช้ ร่ว มกัน ตามมาตรา 1304(2) แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ พื้นที่ที่เกิดจากการถมทะเลย่อมเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304(2)
เช่นเดิม ส่วนการถมทะเลโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน้ําไทย จึงอยู่ในอํานาจของกรมเจ้าท่าที่จะขับไล่ รื้อถอน หรือดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด
ที่มา :- ความเห็ น คณะกรรมการกฤษฎี ก า เรื่ องเสร็ จ ที่ 141/2537 ทะเลเป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น
ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 1304(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พื้นที่ที่เกิดจากการถม
ทะเลย่อมเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304(2) เช่นเดียวกัน
- ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 614/2535 การสร้างพื้นที่โดยการถมทะเลล่วงล้ําเข้าไป
ในน่านน้ําถือเป็นการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลงไปในทะเลตามความในมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทยฯ จึง
อยู่ในอํานาจของเจ้าท่าที่จะสั่งให้รื้อถอนหรือดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
คําถาม :213. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับช่องทางการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
คําตอบ :ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ คือ ได้รับโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจอง
หรือตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว”
ที่มา :มาตรา 3 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ คือ ได้รับโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง หรือ
ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว”
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คําถาม :214. นายดํา เป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง เมื่อปี พ.ศ.2532 ได้รับการจัดที่ดินโดยได้รับ น.ค.3 จํานวน
20 ไร่ โดย น.ค.3 ด้านทิศเหนือติดกับที่ดินของนิคมที่ยังมิได้จัดสรรให้กับสมาชิกนิคมเข้าทําประโยชน์ ซึ่งต่อมา
นิคมได้กําหนดให้ที่ดินทางด้านทิศเหนือดังกล่าวเป็นที่เลี้ยงสัตว์ในเขตนิคม โดยให้สมาชิกรวมทั้งบุคคลภายนอกนํา
สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ความ เข้ามาเลี้ยงได้ ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2535 ประชาชนทั่วไปได้นําวัว ควาย เข้าไปเลี้ยงในที่ดิน
บริเวณดังกล่าว โดยได้เดินผ่านที่ดินตามหลักฐาน น.ค.3 ของนายดํา ด้านทิศตะวันตก กว้างประมาณ 2 เมตร
ตลอดแนว โดยมีการใช้เป็นทางเดินมาจนถึงปัจจุบัน ท่านเห็นว่าสถานะของที่ดินที่นิคมจัดไว้ให้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ซึ่ง
อยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ดินนายดํา และทางเดินที่อยู่ด้านทิศตะวันตกตลอดแนวของที่ดินนายดํา มีสถานะทาง
กฎหมายอย่างไร
คําตอบ :ที่เลี้ยงสัตว์ ด้านทิศเหนือ อยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง จึงไม่ตกเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน การใช้ประโยชน์เป็นไปตามระเบียบของนิคมสร้างตนเอง ส่วน ทางเดิน
ด้านทิศตะวันตก ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน นายอําเภอและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ดูแลตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
ที่มา :ความเห็ น คณะกรรมการกฤษฎี กา เรื่องเสร็จ ที่ 471/2538 ประกอบมาตรา 1304(2) แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่ดินในเขตของนิคมที่ยังมิได้จัดสรรให้สมาชิดนิคมเข้าทําประโยชน์ ถ้ากําหนดให้เป็นที่ดินที่สมาชิก
นิคมใช้ประโยชน์ร่วมกัน การใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวย่อมอยู่ภายใต้ระเบียบหรือการอนุญาตของอธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห์ จึงถือไม่ได้ว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช่ร่วมกัน
คําถาม :215. องค์การบริหารส่วนตําบล ประสงค์จะดําเนินการสร้างที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ในบริเวณ
ที่ เชิ ง เขาซึ่ งอยู่ ในปริ ม ณฑลเขา 40 เมตร ซึ่ ง เป็ น บริ เวณที่ มี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบั บ ลงวั น ที่ 21
พฤษภาคม 2523 เรื่อง กําหนดบริเวณที่หวงห้าม ตามมาตรา 9(2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หวงห้ามไว้ เนื้อที่
ประมาณ 10 ไร่ และมีความจําเป็นเร่งด่วน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริการสาธารณะ รวมทั้งหากไม่รีบดําเนินการ
งบประมาณส่วนดังกล่าวจะต้องตกไป จะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง
คําตอบ :ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค.
ก. จัดขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข. อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ค. ถอนการหวงห้ามตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดบริเวณที่หวงห้ามตามมาตรา 9(2)
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2523
ที่มา :ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายกรมที่ดิน เรื่องเสร็จที่ 15/2545
คําถาม :216. การดําเนินการในข้อใดที่ไม่จําเป็นต้องดําเนินการในที่ดินประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่าเท่านั้น
คําตอบ :การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา :ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตตามมาตรา 9 แห่ ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ22
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คําถาม :217. ลํ า รางซึ่ งเจ้ า ของที่ ดิ น ขุ ด ขึ้ น ในที่ ดิ น ของตนเอง และได้ อุ ทิ ศ ให้ เป็ น ลํ า รางสาธารณประโยชน์
ภายหลังปรากฏว่า ลํารางดังกล่าวไม่มีผู้ใดใช้ประโยชน์ จึงมีสภาพตื้นเขิน และไม่มีสภาพเป็นลํารางแล้ว ต่อมา
เจ้าของที่ดินได้ยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวนั้นให้แก่วัดทั้งแปลง จะมีแนวทางอย่างไรที่จะทําให้ที่ดินส่วนที่
เป็นลํารางดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัด
คําตอบ :ดําเนินการตราเป็นพระราชบัญญัติโอนที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 1305 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่มา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 181/2525 เรื่อง โอนที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินให้แก่
วัดบางเตยกลาง อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
คําถาม :218. เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายอําเภอได้ออกใบจองไปโดยไม่ถูกต้องตามตําแหน่งที่ดินที่ได้ขอจับจอง
ไว้ ตามผังแปลงที่ดินและในพื้นที่ดังกล่าว ยังมิได้ยกเลิกอํานาจหน้าที่ของนายอําเภอตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ :ให้นายอําเภอ มีคําสั่งเพิกถอนใบจอง
ที่มา :- ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอน และจําหน่ายใบจอง ออกจากทะเบียนที่ดิน พ.ศ.2527 ข้อ 4
- ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน พ.ศ.2498
คําถาม :219. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน ได้มีคําสั่งให้ผู้ได้รับการจัดที่ดิน ที่ไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด หรือเงื่อนไข ให้ขาดสิทธิและออกจากที่ดิน ตามมาตรา 33 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
และผู้ได้รับการจัดได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว กรณีใดต่อไปนี้จะถือว่าบุคคลนั้นมีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นต่อไป
คําตอบ :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน 60 วัน นับแต่นายอําเภอ รับหนังสืออุทธรณ์
ที่มา :- มาตรา 32 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- หนังสือคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0601/133 ลงวันที่ 21 มกราคม 2535
คําถาม :220. ที่ดินบริเวณที่เป็นหนองน้ําแห่งหนึ่ง ได้มีพระราชบัญญัติหวงห้ามกําหนดให้เป็นเขตบํารุงพันธ์สัตว์
น้ํา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าหนองน้ําดังกล่าวราษฎรได้ใช้เป็นแหล่งน้ําประกอบอาชีพทางการเกษตร อุปโภค บริโภค และทําการ
ประมง มาโดยตลอด ขอทราบว่าที่ดินบริเวณที่เป็นหนองน้ําดังกล่าว หน่วยงานใดเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษา
คําตอบ :นายอําเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมประมง ร่วมกันดูแลรักษาตามขอบเขตรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงาน
ที่มา :ความเห็ น คณะกรรมการกฤษฎี ก า เรื่อ งเสร็ จ ที่ 14/2533 อํ านาจหน้ าที่ ในการดู แลรั กษาหนองหาร
จังหวัดสกลนคร
คําถาม :221. ผู้ใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนุญ าตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตาม
มาตรา 9(1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร
คําตอบ :ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่มา :คําวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 396/2549
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คําถาม :222. คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2530 ให้สงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐ
เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในท้องที่ หมู่ที่ 3 ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เนื้อที่ประมาณ
565 ไร่ 3 งาน และได้มีประกาศในเรื่องดังกล่าวตามประกาศฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 ได้นําประกาศลง
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2530 ต่อมา นายอําเภอประทิวได้นําที่ดินดังกล่าวขึ้นทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพั น ธ์ 2532 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ลงนามในการออกหนั งสือสํ าคั ญ
สําหรับที่หลวง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 ขอทราบว่าที่ดินดังกล่าวมีสถานะเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตั้งแต่เมื่อใด
คําตอบ :10 กุมภาพันธ์ 2530
ที่มา :- ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2529)
- มาตรา 20(4) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :223. เมื่ อปรากฏข้ อเท็ จ จริ งว่ า มี ก ารออกใบจองในที่ ดิ น อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ของแผ่ น ดิ น สํ า หรั บ
พลเมืองใช้ร่วมกัน จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
คําตอบ :ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐาน และมีหนังสือแจ้งผู้ถือใบจองทราบ และมีคําสั่งเพิกถอนใบ
จอง พร้อมหมายเหตุกํากับไว้
ที่มา :- ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอน จําหน่ายใบจองออกจากทะเบียนที่ดิน พ.ศ.2527
- ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน พ.ศ.2497
คําถาม :224. ข้อใดต่อไปนี้ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่จังหวัดสําหรับการอนุญาตขุดหรือดูดทราย การ
เก็บหินลอย การทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน
ที่มา :คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :225. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
คําตอบ :อธิบดีกรมชลประทาน
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 14
คําถาม :226. เทศบาลตําบลบ้านเพ นําเงินรายได้ของเทศบาลไปจัดซื้อที่ดินจํานวน 2 แปลง ติดกัน แปลงที่หนึ่ง
เป็นโฉนดที่ดินเนื้อที่ 15 ไร่ และแปลงที่สองเป็นโฉนดที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์แก่เทศบาลในการ
ดําเนินการตามโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จปรากฏว่าเทศบาลใช้พื้นที่ในการดําเนินการ
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวเพียงหนึ่งแปลง คือ โฉนดที่ดินเนื้อที่ 15 ไร่ ส่วนที่ดินที่เหลืออีกหนึ่งแปลง
เนื้อที่ 5 ไร่ เทศบาลตําบลบ้านเพ มีความประสงค์จะขายที่ดินดังกล่าวให้แก่เอกชน ขอให้ท่านวินิจฉัยว่าที่ดินแปลง
ที่เหลือดังกล่าวเป็นที่ดินประเภทใด และเทศบาลจะขายให้แก่เอกชนได้หรือไม่ อย่างไร
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คําตอบ :ที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามนัยมาตรา 1304(3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หาก
เทศบาลตําบลบ้านเพ ประสงค์จะโอนขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่เอกชน เทศบาลต้องดําเนินการโดยวิธีเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติเพื่อโอนที่ดินดังกล่าวตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในมาตรา 8 วรรคสอง (2) แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
ที่มา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 695/2548
คําถาม :227. หน่วยงานใดไม่ใช่ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :กองทุนหมู่บ้านที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ที่มา :มาตรา1 ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 228. การอนุ ญาตใช้ ประโยชน์ ในที่ ดิ นของรัฐตามมาตรา 9 แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น สามารถอนุ ญาตได้ คราวละ
ไม่เกินกี่ปี
คําตอบ :5 ปี
ที่มา :ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ25
คําถาม :229. การถอนการหวงห้ามในที่ดินบริเวณที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศหวงห้ามไว้ตามมาตรา 9(2)
จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยถอนการหวงห้าม
ที่มา :หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/5522 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549
คําถาม :230. ที่ดินที่เกิดจากเทศบาลเมืองชลบุรีได้ดําเนินการถมดินลงในทะเล เป็นที่ดินประเภทใด สามารถออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้หรือไม่
คําตอบ :ที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 1304(2) ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้
ที่มา :มาตรา 8 ตรี ประมวลกฎหมายที่ดิน และความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 9/2548 บันทึกเรื่อง การขอ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่ดินที่ได้ถมขึ้นจากทะเลหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองชลบุรี
คําถาม :231. บริษัท มีความประสงค์จะขอก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามเหมืองสาธารณประโยชน์โดยมีตอม่อยู่บน
ที่ดินของบริษัททั้งสองด้านและไม่มีสิ่งก่อสร้างส่วนใดอยู่ในเขตที่สาธารณประโยชน์
คําตอบ :ไม่ ต้ องขออนุ ญ าต เพราะไม่ ขัด ขวางการใช้ ป ระโยชน์ ร่ว มกัน และไม่ ก่อให้ เกิ ดความเสี ย หายแก่ ที่ ดิ น
ของรัฐ จึงไม่ได้เป็นการยึดถือ ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ที่มา :บันทึกสํานักจัดการที่ดินของรัฐ ที่ มท 0511.3/1824 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ตอบข้อหารือจังหวัด
พัทลุง
คําถาม :232. กรณี องค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยา ขอใช้ป ระโยชน์ตามมาตรา 9 ในที่ ดิน
สาธารณประโยชน์ที่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว โดยที่ดินตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และ สปก. ได้มีหนังสือ
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แสดงความประสงค์จะไม่นําที่ดินแปลงนี้มาดําเนินการปฏิรูปที่ดินตลอดไปแล้ว ผู้ใดเป็นผู้อนุญาต และจะต้องได้รับ
อนุมัติจากหน่วยงานใด
คําตอบ :ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย
ที่มา :- ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 313/2525 บันทึกเรื่อง การตีความพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ.2518 (การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
- ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 150/2539 บันทึกเรื่อง การขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปเฉพาะส่วนที่ สปก.
ไม่ประสงค์จะดําเนินการปฏิรูป
- ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญ าตตามมาตรา 9 แห่ ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ 22(2)
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน
คําถาม :233. พื้นดินที่อยู่ใต้ทะเลที่ประเทศไทยมีอํานาจอธิปไตยเป็นที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ และ
เป็นที่ดินประเภทใด
คําตอบ :เป็นที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน และเป็นที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 1304(2)
ที่มา :- มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 9/2548 บันทึกเรื่อง การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่ดินที่ได้
ถมขึ้นจากทะเลหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองชลบุรี
- ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 470/2549 บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายของคําว่า “ที่ดิน” ตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
คําถาม :234. กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 9 ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ซึ่งอยู่ในท้องที่ของตนเองเพื่อเป็นที่ตั้งที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล จะต้องเสียค่าตอบแทนตามมาตรา 9/1
ให้แก่หน่วยงานใด หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ :จ่ายให้องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลแบ่งให้แก่จังหวัดร้อยละ 40
ที่มา :ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :235. อธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งให้นายใหม่ออกจากที่ดินเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติ นายใหม่ไม่พอใจและได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งภายในกําหนด นายอําเภอท้องที่รับอุทธรณ์เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2514 และผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์รับเรื่องเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2514 การวินิจฉัยสั่งการของผู้มี
อํานาจพิจารณาอุทธรณ์ข้อใดถูกต้อง
คําตอบ :หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมิได้วินิจฉัยสั่งการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2514
ถือว่าผู้อุทธรณ์มีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นต่อไป
ที่มา :มาตรา 32 วรรคสอง ประกอบข้อหารือกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ 64/2535
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คําถาม :236. ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต่อมามีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ ดิน และ สปก. ไม่มีความประสงค์นําไปปฏิรูปที่ดิน หากทบวงการเมืองมี
ความประสงค์จะใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งทบวงการเมือง จะต้องดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินอย่างไร
คําตอบ :ทบวงการเมืองขอจัดขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการต่อรัฐมนตรี ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยไม่ต้องถอนสภาพตามมาตรา 8 แต่อย่างใด
ที่มา :มาตรา 30 และ 31 ประกอบหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0725/ว 00608 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533
คําถาม :237. บริษัท ก.มีความประสงค์ขอใช้ทางสาธารณะเพื่อทําทางเชื่อมระหว่างอาคาร ตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ก. จะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน จากผู้ใด
คําตอบ :ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่มา :มาตรา 1 และ 9 ประกอบคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 และ ข้อหารือกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่
396/2549
คําถาม :238. บุคคลตามข้อใดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :นายดํา ครอบครองที่ดินโดยมีชื่อในตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” โดยมิได้แจ้งการครอบครอง
ที่ดินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
ที่มา :มาตรา 3 ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :239. ที่ ส าธารณประโยชน์ ที่ อ ยู่ ในเขตพระราชกฤษฎี กากํ า หนดเขตที่ ดิ น ให้ เป็ น เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น และ
ประชาชนเลิ กใช้ ป ระโยชน์ ร่ วมกั น แล้ ว และสํ า นั ก งานการปฏิ รูป ที่ ดิ น ไม่ ป ระสงค์ จ ะนํ าไปดํ าเนิ น การจั ด ที่ ดิ น
ตลอดไป หากทบวงการเมืองต้องการใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส่วนราชการจะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ :ต้องดําเนินการนําขึ้นทะเบียนตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา :มาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :240 องค์การบริหารส่วนตําบลต้องการนําที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วไป
ก่อสร้างตลาดสดให้พ่อค้าแม่ค้าเช่า เพื่อหารายได้บํารุงท้องถิ่นจะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ :ดําเนินการถอนสภาพตามมาตรา 8 แล้วนําไปจัดหาผลประโยชน์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตําบลนําไปจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา :มาตรา 8 และ 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :241. นายส้ม ได้นําที่ดินที่รับมรดกตามหลักฐานใบจอง (น.ส.2) ออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2515 ซึ่งออก
ให้แก่นายเหลือง ผู้เป็นบิดา โดยรัฐให้การช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคเนื่องจากการจัดที่ดิน มาออกโฉนดที่ดิน
เมื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่นายส้ม จะห้ามโอนที่ดินดังกล่าวภายในกี่ปี ตามนัยมาตรา 31 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :ห้ามโอน 10 เนื่องจากใบจองออกในวันที่ 14 ธันวาคม 2515
ที่มา :มาตรา 31 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
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คําถาม :242. นายแดง ยื่นคําขอคัดค้านการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (ที่ราชพัสดุ) ซึ่งอยู่ในความดูแลของธนารักษ์พื้นที่ เป็นบางส่วน โดยมี
หลักฐานเป็นใบเหยียบย่ํา แต่ไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่จะดําเนินการอย่างไร จึงจะถูกต้องตามกฎหมาย
คําตอบ :แจ้งให้นายแดง ไปใช้สิทธิทางศาลภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คัดค้าน หากนายแดง ไม่ไปใช้สิทธิทางศาล
ภายในกําหนด จึงออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
ที่มา :กฎกระทรวง ฉบับที่ 45
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ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ตําแหน่งนักวิชาการที่ดินชํานาญการ (ระดับ7/7ว เดิม)
คําถาม :243. ที่ว่าการอําเภอ ได้ย้ายไปสร้างในที่ดินสาธารณประโยชน์แห่งใหม่ ทําให้ที่ตั้งที่ว่าการเดิมถูกปล่อย
ทิ้งร้าง จนราษฎรได้เข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ท่านเห็นว่าที่ดินบริเวณที่ว่าการอําเภอหลัง
เก่ามีสถานะทางกฎหมายเป็นเช่นใด
คําตอบ :เป็ น สาธารณสมบั ติ ของแผ่ น ดิ น ที่ ใช้ เพื่ อประโยชน์ ของแผ่ น ดิ น โดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304(2) แห่ ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา :ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 68/2527 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย
ตามมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
คําถาม :244 เทศบาลตําบลปากคาดขอถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน “ทุ่ง
หญ้าเลี้ยงสัตว์” เพื่อนําไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ประชาชนทั่วไปเช่าเพื่อนําเงินมาบํารุงท้องถิ่น ตามมาตรา
8 วรรคสอง (1) และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้วที่ดินดังกล่าวมี
สภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใด และเทศบาลตําบลปากคาดจะนําไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้
ประชาชนเช่าได้เลยหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ :เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1304(1) เทศบาลตําบลปากคาดไม่ต้องยื่น หนั งสือแสดงความประสงค์นําที่ ดิน ไปจัด หาผลประโยชน์ อีก เมื่อมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้เทศบาลตําบลปากคาดนําไปจัดหาผลประโยชน์แล้ว จึงจะนําไปจัดหาร
ผลประโยชน์ได้
ที่มา :- ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 และมาตรา 11
- ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 101/2529
- ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิ บัติเกี่ยวกับ การถอนสภาพ การจัด ขึ้นทะเบียน และการ
จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550
คําถาม :245. อําเภอ สามารถยื่นขอถอนสภาพตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และยื่นขออนุญาตใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
คําตอบ :ยื่นคําขอถอนสภาพตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ เพราะอําเภอเป็นทบวงการเมือง / ยื่น
คําขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินไม่ได้ เพราะอําเภอไม่เป็นนิติบุคคล
ที่มา :1. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1 นิยามคําว่า “ทบวงการเมือง”
2. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 และ 9
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการ
จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550
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คําถาม :246. เทศบาลได้ขอขยายทางสาธารณประโยชน์เข้าไปในเขตที่ดินของวัด โดยความยินยอมของวัดให้
ดําเนินการได้ ที่ดินส่วนที่ขยายเข้าไปในเขตที่ดินของวัดนั้น จะเป็นที่ดินประเภทใด
คําตอบ :เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื่องจากถือว่าวัดได้อุทิศที่ดินดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว
และไม่ถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์
ที่มา :คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 4374/2539
คําถาม :247. ในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งใช้เป็นที่ทําเลเลี้ยงสัตว์
เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ผลปรากฏว่า นาย ก. ได้ยื่นคัดค้านการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงดังกล่าวบางส่วน โดยอ้าง
หลักฐานการเสียภาษีบํารุงท้องที่ (ภบท.5) นาย ข. คัดค้านบางส่วน โดยอ้างหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) นาย
ข. คัดค้านบางสาวน โดยอ้างหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3) จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ :แจ้งให้ นาย ก. ไปใช้สิทธิทางศาลภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คัดค้าน ส่วนของ นาย ข. และนาย ค. ให้
ตรวจสอบสิทธิในที่ดินว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ที่มา :กฎระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2537)ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎ๓หมายที่ดิน พ.ศ.
2497
คําถาม :248. นาย ก. ได้จดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดที่ดินให้แก่บุตรครอบครองเป็นสัดส่วน โดยคงเหลือที่ดินไว้เป็น
ของนาย ก. ส่วนหนึ่ง ปรากฏว่าที่ดินส่วนของนาย ก. ได้มีประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางเข้าออกสู่ถนน
หลวงมาเป็นเวลาประมาณ 20 ปีเศษ โดยไม่ปรากฏว่า นาย ก. ได้แสดงเจตนาหวงห้ามแต่อย่างใด ที่ดินบริเวณที่
เป็นทางดังกล่าวจะเป็นที่ดินของนาย ก. อยู่หรือไม่อย่างไร
คําตอบ :เป็นทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งเกิดจากการอุทิศโดยปริยาย
ที่มา :คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 998/2544
คําถาม :249. นาย ก. ได้จดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดที่ดินให้แก่บุตรครอบครองเป็นสัดส่วน โดยคงเหลือที่ดินไว้เป็น
ของนาย ก. ส่วนหนึ่ง ปรากฏว่า ที่ดินส่วนของนาย ก. ได้มีประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางเข้าออกสู่ถนน
หลวงมาเป็นเวลาประมาณ 20 ปีเศษ โดยไม่ปรากฏว่า นาย ก. ได้แสดงเจตนาหวงห้ามแต่อย่างใด ที่ดินบริเวณที่
เป็นทางดังกล่าวจะเป็นที่ดินของ นาย ก. อยู่หรือไม่อย่างไร
คําตอบ :เป็นทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งเกิดจากการอุทิศโดยปริยาย
ที่มา :คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 998/2544
คําถาม :250. เทศบาลมีความประสงค์จะขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน สภาพการใช้ประโยชน์เป็นหนองน้ําซึ่งเดิมราษฎรใช้น้ําเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค แต่ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน
บางส่วน โดยจะจัดสร้างสวนสาธารณะและลานกีฬา เพื่อให้ราษฎรใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ :ขอเปลี่ ย นสภาพที่ ดิ น อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น สํ า หรั บ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น จากการใช้ เพื่ อ
สาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง
ที่มา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการเปลี่ยนสภาพที่ ดินอัน เป็ นสาธารณสมบั ติของแผ่นดิน สําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2543
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คําถาม :251. องค์การบริหารส่วนตําบลปากบางประสงค์จะยื่นคําขอถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน “ป่าช้าฝังศพสาธารณประโยชน์” ตั้งอยู่ตําบลปากบาง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เพื่อนําไปเป็นที่ตั้งสํานักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลปากบาง ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินดังกล่าวประชาชน
ได้เลิกการใช้ประโยชน์แล้ว และได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินให้ท้องที่ตําบลปากบาง อําเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ตรวจสอบแล้วที่ดินอยู่ในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แต่อยู่นอกเขตดําเนินการ หากองค์การบริหารส่วนตําบลปากบางจะยื่นคําขอถอน
สภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พร้อมทั้งยื่นคําขออนุญ าตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน ท่านเห็นว่าผู้ขอ
จะต้องยื่นคําขอประเภทไหน เจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการอย่างไร เพราะเหตุใด
คําตอบ :ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตามมาตรา 8 ทวิ และคําขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีคําขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องขอ
อนุมัติกระทรวงมหาดไทยก่อน เพราะที่ดินถูกถอนสภาพตาม พรบ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 แล้ว และต้อง
ได้รับหนังสือยืนยันจาก สปก. ว่าไม่ประสงค์จะใช้ที่ดินที่ถูกถอนสภาพเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดไป
ที่มา : 1. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 ,มาตรา 8 ทวิ และมาตรา 9
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การขึ้นทะเบียนและการใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550
คําถาม :252. กรณีอธิบดีกรมที่ดิน มีคําสั่งให้บุคคลซึ่งเข้าครอบครองที่ดินของรัฐ ที่จัดให้ราษฎรอยู่อาศัยและทํา
มาหาเลี้ ย งชี พ ออกจากที่ ดิ น นั้ น บุ ค คลนั้ น อุ ท ธรณ์ คํา สั่ งของอธิ บ ดี ตามมาตรา 32 วรรคสอง แห่ งประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยปฏิบัติตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1331/2507 เรื่อง การยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ตามความในมาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2507 กล่าวคือ
ยื่นอุทธรณ์ต่อนายอําเภอท้องที่ที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ ขอทราบว่าการนับระยะเวลาวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จะนับแต่เมื่อใด
คําตอบ :เมื่อนายอําเภอรับเรื่องราวอุทธรณ์
ที่มา :หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0609/ว 07165 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2535
คําถาม :253. ข้อใดถูกต้อง กรณีการสงวนหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ ของทางราชการ
หรือเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
คําตอบ :การสงวนหวงห้ามตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 เป็นอํานาจของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หน้า 8-16
คําถาม :254. ข้อใดถูกต้องตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :การให้สัมปทานเป็นเวลาเกิน 20 ปี ถึง 50 ปี ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ที่มา :มาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
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คําถาม :255. กฎหมายฉบั บ ที่ มีผ ลเป็ น การถอนสภาพการเป็ น สาธารณสมบั ติ ของแผ่ น ดิ น สํา หรับ พลเมื องใช้
ร่วมกัน โดยมิต้องดําเนินการถอนสภาพ ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อได้มีการประกาศเขตพื้นที่ดําเนินการ
คําตอบ :ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค.
ก. พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518
ข. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517
ค. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547
ที่มา :- พรบ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 26(1)
- พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 มาตรา 43(1)
- พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 มาตรา 55(1) (2)
คําถาม :256. ใครเป็นผู้มีอํานาจในการเห็นชอบให้แก้ไขหรือจําหน่ายรายการทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ กรณีที่
ยังไม่มีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
คําตอบ :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่มา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 ข้อ 11 ประกอบกับ บันทึกสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0208.4/2622 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เรื่อง การจําหน่ายทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์
“โคกโป่งไผ่” อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
คําถาม :257. ค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
นั้น จะตกเป็นรายได้ของหน่วยงานใด
คําตอบ :ตกแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินตั้งอยู่ ร้อยละ 60 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยละ 40
ที่มา :มาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :258. ในกรณีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ฉบับผู้ดูแลรักษาสูญหาย จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ :ให้ผู้ดูแลรักษา ยื่นขอผ่านสํานักงานที่ดินจังหวัด หรือสาขาท้องที่ โดยให้ทําการสอบสวนตามควรแก่กรณี
และไม่ต้องประกาศ
ที่มา :ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517 ข้อ 19, 20, 21, 22
คําถาม :259. ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่
และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐถ้ามิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วห้ามมิให้บุคคลใด ...ฯลฯ และตามมาตรา
9/1 แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น กํ า หนดให้ ผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา 9 แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น เสี ย
ค่าตอบแทนเป็น รายปีให้ แก่เทศบาล องค์การบริห ารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมื องพั ทยา หรือองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ งที่ ที่ ดิ น ได้ รั บ อนุ ญ าตตั้ งอยู่ ...ฯลฯ การที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ เสี ย
ค่าตอบแทนเป็นรายปี พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้บุคคลใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐน้อยกว่า 1 ปี ได้หรือไม่
เพราะเหตุใด
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คําตอบ :ได้ เพราะประมวลกฎหมายที่ดิ นไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญ าตและอายุของใบอนุญ าตไว้ใน
กฎหมาย จึงเป็นดุลพินิจของผู้อนุญาตที่จะพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร
ที่มา :1. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 และมาตรา 9/1
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543
3. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 132/2524
คําถาม :260. นาง ง. ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ใน
ท้องที่ตําบลคลองวาล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยมีกําหนด 5 ปี เจ้าหน้าที่รับคํา
ขอ ออกไปชันสูตรสอบสวน และมีหนังสือสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วปรากฏว่า เทศบาลตําบลคลองวาลมี
หนังสือคัดค้าน อ้างว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นที่เลี้ยงสัตว์
ปัจจุบันประชาชนเลิกใช้ประโยชน์มานานแล้ว เทศบาลมีแผนงานโครงการที่จะปรับปรุงพัฒนาเป็นสถานที่ออก
กําลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขอ
อนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ22(2) จึงไม่อนุญาตตามที่ นาง ง.
ขอผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ จึงมีคําสั่งไม่
อนุญาต นาง ง. อุทธรณ์คําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีคําสั่งไม่อนุญาต อ้างว่าตนเป็นคนยากจนไม่มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง ประสงค์ขออนุญาตใช้เป็นที่อยู่อาศัยเพียงเล็กน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พิจารณาคํา
อุทธรณ์ ของนาง ง. แล้ ว เห็ น ว่าอุ ทธรณ์ ฟั งไม่ ขึ้น ยืน ยัน คํ าสั่ งเดิ ม และส่ งคําขออุ ทธรณ์ ให้ กรมที่ ดิ น เพื่ อเสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาคําอุทธรณ์ ตามนัยมาตรา 45 แห่งประราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539 ให้ท่านวินิจฉัยว่า ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองกรณีนี้เป็นบุคคลใด เพราะเหตุใด
คําตอบ :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพราะเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะราชการใน
ส่วนภู มิภ าค ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติวิ ธีป ฏิ บั ติ ราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 ข้อ 2(11
ที่มา :1. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 45
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539 ข้อ 2(14)
5. ความเห็น คณะกรรมการวิธีป ฏิ บัติ ราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 143/2552 เรื่อง ผู้มีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507
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คําถาม :261. ข้อใดกล่าวถึงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ตามข้อ 6 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ไว้ถูกต้องที่สุด
คําตอบ :พิจารณาอนุญาตให้ทําการดูดทรายในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่ระหว่างประเทศ
ที่มา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 6(1)
คําถาม :262. การสงวนหวงห้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันข้อใดกล่าว
ถูกต้องที่สุด
คําตอบ :- ก่อน พรบ.ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2478 ใช้
บังคับ สมุหเทศาภิบาล ออกประกาศสงวนหวงห้ามได้
- หลัง พรบ.ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2478 ใช้
บังคับ ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ที่มา :1. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 20
2. คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 770/2516
คําถาม :263. ข้อใดเป็น “ทบวงการเมือง” ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1 นิยามคําว่า “ทบวงการเมือง”
คําถาม :264. เทศบาลตําบลปากน้ํา ได้ดําเนินการถมดินลงในทะเลซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลปากน้ํา จนทําให้
พื้นที่ส่วนดังกล่าวไม่มีสภาพเป็นทางน้ําที่ใช้ในการสัญจรของประชาชนอีกต่อไป ให้ท่านวินิจฉัยว่าพื้นที่ที่ได้มีการ
ถมนั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใด และอํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาเป็นของหน่วยงานใด
คําตอบ :เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อยู่ในความดูแลของนายอําเภอและเทศบาล
เมืองชลบุรี ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
ที่มา :1. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จ ที่ 9/2548
2. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 มาตรา 122
คําถาม :265. นาย ก. คัด ค้านการรังวัดออกหนั งสือสําคัญ สําหรับที่ หลวง ที่ สาธารณประโยชน์ ซึ่งอยู่ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ดําเนินการ โดยมีหลักฐาน ภบท.5 นาย ก. จะต้องดําเนินการอย่างไร ตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ 45
คําตอบ :ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คัดค้าน
ที่มา :
คําถาม :266. ในการให้สัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ :ระยะเวลาไม่เกินห้าสิบปี รัฐมนตรีเป็นผู้อนุญาต
ที่มา :มาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :267. ข้อใดไม่สามารถยื่นคําของรังวัดตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้
คําตอบ :กองทัพภาคที่ 4
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ที่มา

:- มาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0511.4/ว 7182 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2552

คําถาม :268. ข้อใดถูกต้อง
คําตอบ :ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จะออกเป็น นสล. หรือโฉนดที่ดินก็ได้
ที่มา :มาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :269. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ :การถอนสภาพที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2) เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้
ประโยชน์ทําให้ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา :มาตรา 9 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และ ที่ มท 0711/ว.1046 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2529
คําถาม :270. เมื่อ พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ใช้บังคับแล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ :รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศบริเวณหวงห้ามในที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีสิทธิครอบครอง
ที่มา :มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :271. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ :ที่ดินของรัฐไม่รวมถึงที่ดินที่เป็นสิทธิครอบครองของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ที่มา :มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :272. เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองที่ดินไม่ทําประโยชน์ในที่ดินภายในหกเดือน แต่
กลับขายโดยส่งมอบการครอบครองให้แก่บุคคลอื่นไป พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการอย่างไร หรือไม่
คําตอบ :จําหน่ายใบจองเพราะผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่มา :มาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :273. หน่วยงานใดต่อไปนีไ้ ม่เป็นทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :สํานักงานศาลยุติธรรม
ที่มา :มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :274. ป่าช้าสาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่ในเขตที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน แต่ประชาชนเลิก
ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว และ สปก. ไม่มีความประสงค์จะนําที่ดินไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินตลอดไป หากกระทรวง
สาธารณสุขมีความประสงค์จะนําที่ดินแปลงนี้ไปเป็นที่ตั้งโรงพยาบาล จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ :ขอนําที่ดินขึ้นทะเบียน เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มา :ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 207/2537 และเรื่องเสร็จที่ 150/2539
คําถาม :275. เทศบาลแห่งหนึ่ง มีความประสงค์จะขอใช้ที่เลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้เลี้ยงสัตว์
แล้ ว ไปพั ฒ นาปรับ ปรุงเพื่ อดํ าเนิ น การตามโครงการจั ดสร้างสวนสาธารณะเพื่ อเป็ น ปอดของชุ มชน ท่ านจะมี
แนวทางดําเนินการอย่างไร
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คําตอบ :ดําเนินการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อประโยชน์อย่าง
หนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2543
ที่มา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการเปลี่ยนสภาพที่ ดินอัน เป็ นสาธารณสมบั ติของแผ่นดิน สําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2543
คําถาม :276. วัด ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์เพื่อจะใช้สร้างวัดได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
คําตอบ :ไม่ได้ เพราะที่ดินที่จะใช้สร้างวัดได้ต้องเป็นที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ที่มา :กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505
คําถาม :277. กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่ง นําที่ดินของรัฐไปจัดหา
ผลประโยชน์โดยการจัดให้ราษฎรเช่า แต่ปรากฏว่าโครงการจัดหาผลประโยชน์ยังดําเนินการไม่เสร็จสิ้น และมีที่ดิน
เหลือจากการจัดให้ราษฎรเช่า องค์การบริหารส่วนตําบลจึงประสงค์จะนําที่ดินบริเวณนี้บางส่วนไปจัดสร้างศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
คําตอบ :ได้ เพราะการจัดหาผลประโยชน์ นอกจากการขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ แล้วยังหมายความรวมถึงการทําให้
ที่ดินใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการนําที่ดินไปสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการทําให้ที่ดินใช้ประโยชน์ได้ด้วย
ที่มา :มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :278. ข้อใดถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกแปลงที่ดินที่จะนํามาจัดให้แก่ราษฎรตามโครงการจัดที่ดิน
ของรัฐขจัดความยากจน
คําตอบ :ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.
ข. ต้องเป็ นที่ ส าธารณประโยชน์ที่มีผู้บุ กรุกทั้ งแปลง หรือบางส่วน มาเป็น เวลานานโดยชัดเจน และ
ราษฎรเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว
ค. ดําเนินการทั้งที่เป็นที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย
ที่มา :- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2547
- หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.4/ว 1222 ลงวันที่ 11 เมษายน 2550
คําถาม :279. ในการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งให้ออกจากที่ดินที่ได้ครอบครองตามมาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ ดิ น นั้ น บุ ค คลดั ง กล่ า วจะต้ อ งยื่ น อุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง ต่ อ รั ฐ มนตรี ภ ายในกํ า หนดกี่ วั น และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยจะต้องวินิจฉัยสั่งการภายในกําหนดกี่วัน
คําตอบ :ต้องยื่นอุทธรณ์คําสั่งภายใน 30 วัน นับแต่รับคําสั่ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องวินิจฉัยสั่ง
การภายใน 60 วัน
ที่มา :มาตรา 32 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
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คําถาม :280. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้มาขอปรึกษากับท่านว่า องค์การบริหารส่วนตําบลมีความ
ประสงค์จะสร้างสนามกี ฬา พร้อมสวนสาธารณะประจําตําบลในบริเวณหนองน้ําสาธารณประโยชน์ ที่ตื้น เขิ น
บางส่วน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์เป็นลานกีฬาด้านยาเสพติดและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ท่านจะมี
แนวทางในการให้คําปรึกษาอย่างไร
คําตอบ :องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถยื่นคําขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกันจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง โดยยื่นคําขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการเปลี่ยนสภาพที่ ดินอัน เป็ นสาธารณสมบั ติของแผ่นดิน สําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2543
คําถาม :281. ตามมาตรา 9(2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ห้ามมิให้ทําด้วยประการใดๆ ให้เป็นการทําลายหรือ
ทําให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทรายในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามไว้ ขอทราบว่า บริเวณตาม
ข้อใดต่อไปนี้ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกําหนดบริเวณที่หวงห้าม ตามมาตรา 9(2)
คําตอบ :แม่น้ํา ลําคลอง
ที่มา :ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณที่หวงห้ามตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2523
คําถาม :282. “การจัดหาผลประโยชน์” ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หมายความว่าอย่างไร
คําตอบ :การจัดทําให้ที่ดินของรัฐใช้ประโยชน์ได้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า และให้เช่าซื้อ
ที่มา : - ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 10
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
คําถาม :283. คําว่า “ทบวงการเมือง” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หมายความว่า
อย่างไร
คําตอบ :หน่วยราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1
คําถาม :284. กรณีผู้รับสัมปทานเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่กรรม ทายาทที่มีความประสงค์จะถือสัมปทานต่อไป
ต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ :ยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรี โดยผ่านนายอําเภอภายใน 90 วัน นับแต่ผู้รับสัมปทานถึงแก่กรรม
ที่มา :กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ.2500)
คําถาม :285. นาย ก. ได้รับการจัดให้เข้าครอบครองที่ดิน ตามมาตรา 30 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกใบจองให้ไว้เป็นหลักฐานแล้ว นาย ก. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบอํานาจจากอธิบดีมีคําสั่งให้นาย ก. ออกไปจากที่ดิน เจ้าหน้าที่ได้ส่ง
คําสั่งดังกล่าวให้ นาย ก. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พนักงานไปรษณีย์ได้นําส่งคําสั่งให้ นาย ก. รับเมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2555 นาย ก.เปิดอ่านเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 จึงทราบคําสั่งดังกล่าว นาย ก.มีสิทธิที่จะดําเนินการอย่างไรบ้าง
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คําตอบ :อุทธรณ์คําสั่ง ภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555
ที่มา :มาตรา 32 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :286. ตามมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อประธานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติไม่อยู่ในที่
ประชุม กฎหมายกําหนดให้ผู้ใดเป็นประธานในที่ประชุม
คําตอบ :กรรมการจัดที่ดินแห่งชาติคนใดคนหนึ่งที่คณะกรรมการฯ เลือกตั้งขึ้นกันเอง
ที่มา :มาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :287. มาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ถ้าผู้รับสัมปทานไม่มีความประสงค์จะกระทํากิจการที่ได้รับ
สัมปทานต่อไป ให้ยื่นเรื่องราวผ่านนายอําเภอท้องที่ตามลําดับ และจะถือว่าสัมปทานสิ้นอายุเมื่อใด
คําตอบ :นับแต่วันที่รัฐมนตรีอนุมัติ
ที่มา :กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2497 ข้อ 6
คําถาม :288.บุคคลซึ่งมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์ใน
ที่ ดิ น หรื อ ปล่ อ ยที่ ดิ น ให้ เป็ น ที่ ร กร้ า งว่ า งเปล่ า ผู้ ใดมี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ ศาล ให้ สั่ งเพิ ก ถอนหนั งสื อ แสดงสิ ท ธิ
ในที่ดิน
คําตอบ :อธิบดีกรมที่ดิน
ที่มา :มาตรา 6 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :289. หน่วยงานในกระทรวงใดทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา 14
คําตอบ :กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มา :การแบ่งส่วนราชการ
คําถาม :290. โฉนดที่ดินที่ออกสืบเนื่องจากใบจองที่มีข้อกําหนดห้ามโอน 5 ปี จะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง
คําตอบ :ใบจองออกก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2515 และรัฐให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :291. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
คําตอบ :สงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์
ที่มา :มาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :292. ผู้ใดมีอํานาจในการให้สัมปทานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่มา :มาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
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คําถาม :293. หากเทศบาลมีความประสงค์จะขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ สําหรับให้ราษฎรใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์
แต่ปัจจุบันราษฎรได้เลิกใช้มาประมาณ 40 ปีแล้ว และได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินครอบคลุม
ที่ดินดังกล่าวด้วยเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสํานักงานเทศบาล จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ :ขอขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
ที่มา : มาตรา 8 ทวิ แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น และมาตรา 26(1) แห่ งพระราชบั ญญั ติ ปฏิ รู ปที่ ดิ นเพื่ อการเกษตรกรรม
พ.ศ.2518
คําถาม :294. ข้อใดไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย
คําตอบ :ที่แม่น้ํา
ที่มา :มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :295. จําหน่ายใบจองได้กรณีใดบ้าง
คําตอบ :ผู้ที่ได้รับการจัดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ที่มา :ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอนและจําหน่ายใบจองออกจากทะเบียนที่ดิน พ.ศ.2527
คําถาม :296. ข้อใดมิใช่หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ดินที่จะนํามาจัดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :ที่ดินที่ทบวงการเมืองสงวนไว้ใช้ในราชการ
ที่มา :โครงการจัดที่ดินเพื่อประชาชนอยู่อาศัยและประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2498
คําถาม :297. การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดินมีอะไรบ้าง
คําตอบ :การจัดที่ดินผืนใหญ่/ การจัดที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย
ที่มา :โครงการจัดที่ดินเพื่อประชาชนอยู่อาศัยและประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2498
คําถาม :298. ข้อใดเป็นลักษณะของโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่
คําตอบ :มีการจัดสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ที่มา :โครงการจัดที่ดินเพื่อประชาชนอยู่อาศัยและประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2498
คําถาม :299. ข้อใดมิใช่อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
คําตอบ :วางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ที่มา :มาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :300. องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถจะยื่นคําขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันได้หรือไม่
คําตอบ :สามารถดําเนินการยื่นคําขอได้โดยลําพัง
ที่มา :หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0511.4/ว 7182 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2552
คําถาม :301. เมื่อเกิดเหตุร้องเรียนว่ามีผู้บุกรุกทางสาธารณประโยชน์ หน่วยงานใดเป็นผู้ดําเนินการระงับ
ข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บุกรุก และจะต้องดําเนินการอย่างไร
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คําตอบ :องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดําเนินการระงับข้อพิพาท หรือร้องทุกข์กล่าวโทษ ภายใน 30 วัน
นับแต่รู้เหตุแห่งข้อพิพาทหรือคดีนั้น หากไม่ดําเนินการให้แจ้งนายอําเภอทราบ และให้นายอําเภอเป็นผู้ดําเนินการ
หรือจะร่วมกันดําเนินการก็ได้
ที่มา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 ข้อ 6
คําถาม :302. อธิบดีกรมที่ดินได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการออกคําสั่งให้บุคคลที่ได้รับการจัดให้
อยู่อาศัยครอบครองที่ดินของรัฐออกจากที่ดินที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด
หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการ ตามาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หากบุคคลนั้นไม่พอใจคําสั่งดังกล่าว
จะต้องยื่นอุทธรณ์คําสั่งต่อผู้ใด
คําตอบ :ยื่นต่อนายอําเภอ ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับทราบคําสั่ง
ที่มา :1. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0601/133 ลงวันที่ 21 มกราคม 2535
2. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1331/2507 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2507
3. มาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :303. ข้อใดเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้อง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้ออกใบจองไปโดยไม่ชอบด้วย
ระเบียบ ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน
คําตอบ :กรณีไม่อาจเรียกใบจองมาดําเนินการเพิกถอนได้ ให้ถือว่าใบจองสูญหาย แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่หมาย
เหตุในต้นฉบับใบจอง โดยไม่ต้องออกใบแทนใบจอง
ที่มา :ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน พ.ศ.2497 หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4
คําถาม :304. เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งโรงพยาบาลบางส่วนแล้วจะต้องดําเนินการ
คําตอบ :หมายเหตุแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง โดยกันส่วนที่ถูกถอนสภาพออก เพื่อดําเนินการออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงอีกฉบับหนึ่ง
ที่มา :ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การถอนสภาพ การขึ้ น ทะเบี ย นและการใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550
คําถาม :305. ข้อใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบว่าสมควรสงวนหวงห้ามเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ตามมาตรา 20(4) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือไม่
คําตอบ :ที่ดินนั้นต้องมีราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่ก่อนแล้ว
ที่มา :ระเบี ยบคณะกรรมการจัดที่ ดิน แห่งชาติ ฉบั บที่ 9 (พ.ศ.2529) ว่าด้วยการสงวนหวงห้ามที่ ดิน ของรัฐ
เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
คําถาม :306. การขออนุญาตดูดทราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย
พ.ศ.2546 มีระยะเวลาการอนุญาตคราวละเท่าไร และเนื้อที่เท่าไร
คําตอบ :ระยะเวลา 1 ปี , เนื้อที่ 5 ไร่
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ที่มา

:ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546

คําถาม :307. แหล่งน้ําสาธารณะที่ตื้นเขินเองตามธรรมชาติ เกิดที่ดินริมแหล่งน้ําซึ่งน้ําท่วมไม่ถึง ที่ดินบริเวณ
ดังกล่าวเป็นที่ดินประเภทใด และอยู่ในอํานาจหน้าที่การดูแลรักษาของหน่วยงานใด
คําตอบ :เป็ น สาธารณสมบั ติ ของแผ่ น ดิ น ประเภทพลเมืองใช้ ร่ว มกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์
มาตรา 1304(2) อยู่ในการดูแลรักษาของนายอําเภอท้องที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 260/2538 เรื่องอํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินริม
แหล่ งน้ํ าสาธารณะ , มาตรา 122 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ลั กษณะปกครองท้ องที่ พระพุ ท ธศั กราช 2457 แก้ ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11 ) พ.ศ.2551
คําถาม :308. บุคคลใดดังต่อไปนี้ มีอํานาจในการให้สัมปทาน เพื่อกระทํากิจการอย่างใด ๆ ในที่ดินของรัฐ ตาม
มาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :คณะรัฐมนตรี สําหรับการให้สัมปทานแก่ผู้ใดเกิน 20 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 12 , กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2503) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
คําถาม :309. สถานะทางกฎหมายของที่ดินใต้น้ําทะเล เป็นที่ดินประเภทใด
คําตอบ :เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า
ที่มา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 141/2537 เรื่อง สภาพทางกฎหมายของพื้นที่ดินที่ได้ถม
ขึ้นจากทะเล
คําถาม :310. ข้อใดต่อไปนี้ มิใช่ทบวงการเมืองที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้มีอํานาจหน้าที่
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ไม่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
คําตอบ :องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเขตจังหวัด แต่นอกเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลของ
จังหวัดนั้น
ที่มา :คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 505/2552 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง มอบหมายให้ทบวง
การเมืองอื่นมีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดินที่ไม่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
คําถาม :311. ปัจจุบันการสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐเป็นอํานาจของบุคคลใดดังต่อไปนี้
คําตอบ :คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 20(4)
คําถาม :312. นาย ก. ได้รับโฉนดที่ดินที่ออกสืบเนื่องจากใบจองหลังวันที่ 14 ธันวาคม 2515 โดยรัฐให้ความ
ช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค นาย ก. จะโอนที่ดินแปลงดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
คําตอบ :ไม่ได้ เพราะอยู่ในข้อกําหนดห้ามโอน 10 ปี
ที่มา :ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31
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คําถาม :313. ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ และผู้ใดเป็นกรรมการและเลขาธิการ
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
คําตอบ :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มา :- มาตรา 14 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
คําถาม :314. ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งให้นายแดงออกไปจากที่ดิน
ตามนั ยมาตรา 32 แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิน นายแดงไม่พอใจคําสั่ งดังกล่ าว นายแดงมี สิทธิที่จะดําเนิ นการ
อย่างไรบ้าง
คําตอบ :ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และไม่ว่ารัฐมนตรีจะวินิจฉัยสั่งการภายในกําหนด 60
วันหรือไม่ นายแดงไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองหรือดําเนินการใดได้
ที่มา :มาตรา 32 วรรคสอง วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :315. การสงวนหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าดังต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องที่สุด
คําตอบ :หลังจาก พรบ.ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2478 ใช้
บังคับ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497 หวงห้ามโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ที่มา :- มาตรา 20 (4) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 770/2516
คําถาม :316. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียน และ
การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550 กําหนดให้ทบวงการเมืองยื่นความ
ประสงค์ขอถอนสภาพต่อผู้ใด
คําตอบ :กรุงเทพมหานคร
ยื่นต่ออธิบดีกรมที่ดิน
ต่างจังหวัด
ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มา :ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การถอนสภาพ การขึ้ น ทะเบี ย นและการใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550
คําถาม :317. ข้อใดไม่เป็นที่ดินของรัฐ
คําตอบ :ที่ดินที่งอกจากที่ดินตามหลักฐานโฉนดแผนที่
ที่มา :มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :318. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
คําตอบ :ที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าพลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว การถอนสภาพให้กระทําโดยพระ
ราชกฤษฎีกาได้เลย
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ที่มา

:มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

คําถาม :319. ประกาศออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงให้ประชาชนทราบมีกําหนดกี่วัน และประกาศที่ใดบ้าง
คําตอบ :ประกาศมีกําหนด 30 วัน และปิดไว้ที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา ณ ที่ว่าการ
อําเภอ หรือกิ่ งอําเภอท้ องที่ หรือที่ ทํ าการเขต ณ ที่ ทํ าการกํ านั น บริ เวณที่ ดิน ในเขตเทศบาล ปิ ด สํา นั กงาน
เทศบาลด้วย
ที่มา :มาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน และกฎกระทรวงฉบั บที่ 26 (พ.ศ.2516) แก้ไขเพิ่ มเติมโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 45 (พ.ศ.2537)
คําถาม :320. การจัดหาผลประโยชน์ กรณีใดไม่ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
คําตอบ :ให้เช่า
ที่มา :มาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :321. ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินนั้น และมิได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใด ตามอํานาจกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพจะกระทําได้โดย
คําตอบ :พระราชกฤษฎีกา
ที่มา :มาตรา 8 วรรค 2 (1) ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :322. ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ถ้าจะนําไปจัดเพื่อ
ประชาชน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายอื่น การถอนสภาพจะกระทําได้โดย
คําตอบ :พระราชกฤษฎีกา
ที่มา : มาตรา 8 วรรคสอง (2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :323. การจัดทําให้ที่ดินของรัฐใช้ประโยชน์ได้ตามมาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยการขาย
แลกเปลี่ยน และการให้เช่าซื้อที่ดิน ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด
คําตอบ :รัฐมนตรี
ที่มา :มาตรา 10 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :324. ตามมาตรา 12 แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น รัฐ มนตรีมี อํานาจให้ สั มปทานในที่ ดิ น ของรั ฐ โดย
กําหนดอายุสัมปทานได้เป็นเวลาเท่าใด
คําตอบ :ไม่เกิน 50 ปี
ที่มา : 1. มาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2500) ออกตามความใน พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497ข้อ5
คําถาม :325. ข้อใดไม่ใช่การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
คําตอบ :ถูกศาลพิพากษาที่สุดให้จําคุก เพราะเหตุขับรถชนคนไทยประมาท
ที่มา :มาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
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คําถาม :326. จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนว่ามีผู้บุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ ปรากฏว่า ที่ดิน
ดังกล่าวไม่ปรากฏหลักฐานการสงวนหวงห้าม ไม่มีทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ แต่จากการสอบสวนได้มีราษฎร
ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นที่เผาหรือฝังศพ มาประมาณ 70 ปีแล้ว ปัจจุบันราษฎรเลิกใช้ประโยชน์มาประมาณ 50 ปี
แล้ว ส่วนที่ดินของผู้ถูกร้องมีหลักฐาน น.ส.3 ออกเมื่อปี พ.ศ.2505 โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค.1 ซึ่งแจ้งไว้เมื่อปี พ.ศ.
2498 ข้อใดเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องที่สุด
คําตอบ :ที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกัน การแจ้ง ส.ค.1 ของผู้
ร้องไม่ก่อให้เกิดสิทธิในที่ดินแต่อย่างใด น.ส.3 ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ที่มา :คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 100/15, 428/11, 1989/11
คําถาม :327. ข้อใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
คําตอบ :ทางสาธารณประโยชน์
ที่มา :ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม :328. ในระหว่างประกาศออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ปรากฏว่า มีผู้ยื่นขอคัดค้าน โดยอ้างว่า
หลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) ซึ่งแจ้งไว้เมื่อปี พ.ศ.2498 โดยระบุว่า รับมรดกจากบิดา ตรวจสอบแล้ว
ที่ดินดังกล่าว ตามหลักฐานทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ ระบุว่า กรมการอําเภอสงวนหวงห้ามเป็นที่เลี้ยงสัตว์
สาธารณประโยชน์ เมื่อปี พ.ศ.2473 ได้นําขึ้นทะเบียนเมื่อปี พ.ศ.2519 แต่ปัจจุบันราษฎรได้เลิกใช้ประโยชน์แล้ว
จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ :รับ คําขอคั ด ค้าน แล้ว รอการออกหนั งสื อสําคั ญ สําหรับ ที่ ห ลวงเฉพาะส่ วนที่ คัด ค้ านไว้ก่อน เสร็จแล้ ว
ตรวจสอบว่า ส.ค.1 ออกชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ที่มา : กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
คําถาม :329. จากการสอบสวนโดยตรวจสอบทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ ปรากฏว่า มีการขึ้นทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ เมื่ อ ปี พ.ศ.2524 โดยเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานที่ ดิ น อํ า เภอได้ คั ด ลอกมาจากทะเบี ย นที่
สาธารณประโยชน์เดิม ซึ่งได้นําขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี พ.ศ.2505 และระบุว่า ผู้ว่าราชการมณฑลได้ประกาศสงวน
หวงห้ามเป็นที่เลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ เมื่อปี พ.ศ.2470 ต่อมาทางราชการได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
เมื่ อปี พ.ศ.2530 และมี การรังวัดตรวจสอบโดยมี การแก้ ไขรูป แผนที่ เนื้ อที่ เมื่ อปี พ.ศ.2534 จากข้อเท็ จจริง
ดังกล่าว จะสรุปได้ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ตาม
มาตรา 1304(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่เมื่อใด
คําตอบ :ปี พ.ศ.2470
ที่มา :- คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 3978/2535
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคุ้มครองดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 ข้อ 5
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คําถาม :330. กรณีผู้ขอได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินแล้ว จะต้องเสียค่าตอบแทนให้แก่ผู้ใด
คําตอบ :เสียให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล 60% และแบ่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 40%
ที่มา :มาตรา 9/11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :331. ข้อใดเป็นทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :องค์การบริหารส่วนตําบล
ที่มา :มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (คํานิยามทบวงการเมือง)
คําถาม :332. เทศบาลมีความประสงค์จะขอปลูกต้นไม้รอบหนองน้ําสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งขุดลอก โดย
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หนองน้ําดังกล่าวเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยใช้
เพื่อการเกษตรกรรม มีการออกหนังสือสําคัญ สําหรับที่หลวงแล้ว ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวใช้งบประมาณของ
เทศบาลดําเนินการ เทศบาลจะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ :เทศบาลสามารถดําเนินการได้ เนื่องจากเป็นการปรับปรุง พัฒนา
ที่มา :มาตรา 8, 9 , 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :333. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :โฉนดตราจอง
ที่มา :มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 334. การทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีความสัมพันธ์กับข้อใด
คําตอบ :อธิบดีต้องยื่นคําร้องต่อศาลเสมอ
ที่มา :มาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :335. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การจัดหาผลประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําตอบ :จํานองเป็นประกัน
ที่มา :มาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :336. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
คําตอบ :ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มา :มาตรา 14 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :337. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ :ที่ดินของรัฐไม่รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ที่มา :มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม :338. เมื่อ พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ใช้บังคับแล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ :รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศบริเวณหวงห้ามในที่ดินของรัฐ ซึ่งมิได้มีสิทธิครอบครอง
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ที่มา

:มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

คําถาม :339. ในการให้สัมปทาน ตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ :ระยะเวลาไม่เกินห้าสิบปีรัฐมนตรีเป็นผู้อนุญาต
ที่มา :มาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
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ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ตําแหน่งนายช่างรังวัดชํานาญงาน (ระดับ 6 เดิม)
คําถาม : 340. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของการรังวัดเพื่อการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
คําตอบ : เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ซึ่งที่ดินของรัฐ
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2517
คําถาม : 341. การดําเนินการเกี่ยวกับการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงข้อใดถูกต้อง
คําตอบ : ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะซึ่งยังไม่มีหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงเขตของที่ดินให้เป็นไปตามหลักฐานของทางราชการ
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม : 342. ในการรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง และพบว่าแปลงที่ ดินสาธารณประโยชน์ มี
เนื้อที่น้อยลงไปจากหลักฐานเดิม โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้บุกรุก กระทรวงมหาดไทยให้ออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวงตามผลการรังวัดดังกล่าวไปก่อน และมอบหมายให้ใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้สอบสวนข้อเท็จจริงว่าที่ดิน
สาธารณประโยชน์แปลงนั้นมีเนื้อที่น้อยลงไปด้วยสาเหตุใด
คําตอบ : นายอําเภอ
ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือ
ให้การดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2543
คําถาม : 343.
1. แจ้งผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาทราบและร่วมกําหนดแนวเขตกับช่างแผนที่
2. ทําการรังวัดตรวจสอบโดยยึดระวางแผนที่หรือหลักฐานแผนที่เป็นหลัก
3. การทําความตกลงกับผู้มีสิทธิในที่ดินต้องพิจารณาแนวเขตที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง รวมถึงความ
จําเป็นในอนาคต
4. หากพบว่าความคลาดเคลื่อนให้ตรวจสอบจากหลักฐานเดิมโดยรอบคอบ รวมถึงสาเหตุ
5. ตรวจสอบจากสภาพพื้นที่จริงว่าคลาดเคลื่อนจากระวางแผนที่หรือหลักฐานการรังวัดเดิม
ในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันซึ่ง
เกิดขึ้นโดยสภาพ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายรังวัดท่านจะแนะนําขั้นตอนการดําเนินการให้แก่ช่างรังวัดอย่างไร โดย
เรียงลําดับจากกระบวนการด้านบนนี้
คําตอบ : 2, 5, 4, 1, 3
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
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คําถาม : 344. หากท่านเป็นนายช่างรังวัดที่ได้รับมอบหมายให้ไปดําเนินการสอบเขตที่ดินแปลงหนึ่ง โดยพบว่า
ที่ดิ น แปลงดั งกล่ าวมีทางผ่าน และเจ้ าของที่ ดิ น ไม่ย อมแบ่ งหั กให้ เป็น ทางสาธารณประโยชน์ โดยอ้างว่าทาง
ดังกล่าวไม่ใช่ทางสาธารณประโยชน์ ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร
คําตอบ : ให้ บั น ทึกถ้อยคํ าของผู้ ขอและให้ งดรังวัดไว้ก่อน แล้ วทํ าหนั งสื อสอบถามไปยั งผู้ ดูแลรักษาว่าทาง
ดังกล่าวเป็นทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ หากได้รับการยืนยันว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้วให้แจ้งผู้ขอ
ทราบ เพื่อทําการรังวัดแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ต่อไป
ที่มา : หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/397 ลงวันที่ 3 มกราคม 2534 เรื่อง การสอบเขตและแบ่งแยกที่ดินที่มี
ทางสาธารณประโยชน์ผ่าน
คําถาม : 345. กรณี เทศบาลต้ องการทราบแนวเขตลํ ารางสาธารณประโยชน์ ว่ามีการบุ กรุกหรือไม่ จะต้ อง
ดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : เทศบาลทํ าหนังสือถึ งสํานั กงานที่ดิน จังหวัด/สาขาท้ องที่ เพื่ อจัดส่ งเจ้าหน้ าที่ ออกไปทํ าการรังวัด
ตรวจสอบแนวเขต
ที่มา : หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0726/ว.07282 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2544
คําถาม : 346. แนวทางปฏิบัติเรื่องการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ราชพัสดุ ข้อใดไม่ถูกต้อง
คําตอบ : ที่ ดิ นราชพั สดุ ที่เคยใช้ เป็น ที่ ตั้ งสํ านั กราชการบ้ านเมื องมาก่ อนปั จจุ บัน เปลี่ย นไปใช้ป ระโยชน์ เป็ น
บ้านพักราชการแล้ว ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้
ที่มา : หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0711/ว19914 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2529
คําถาม : 347. ระเบียบกฎหมายข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
คําตอบ : ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเขียนข้างเคียงและการรังรองแนวเขตที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเขียนข้างเคียงและการรังรองแนวเขตที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
คําถาม : 348. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
คําตอบ : ในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ในบริเวณที่มีระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศสําหรับออก
โฉนดที่ดินอยู่แล้วให้ใช้ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้ โดยดําเนินการรังวัด
เช่นเดียวกับการออกโฉนดที่ดิน
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2530
คําถาม : 349. หากท่านได้รับมอบหมายให้ไปดําเนินการรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลงหนึ่ง
ซึ่งต่อมาตรวจสอบพบว่าแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวอยู่ห่างจากเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่
ของกรมแผนที่ทหารไม่เกิน 2 กิโลเมตร ในฐานะที่ท่านเป็นนายช่างรังวัดผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ ท่าน
จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : วางโครงหลุดหลักฐานแผนที่ออกจากหมุดหลักฐานแผนที่ดังกล่าว และปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน
ว่าด้วยการสร้างและซ่อมแซมหมุดหลักฐานโครงงานแผนที่ พ.ศ.2526
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2530
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คําถาม : 350. หากท่านได้รับมอบหมายให้ไปดําเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลงหนึ่ง ซึ่ง
ต่อมาตรวจสอบพบว่าที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่มีระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศเพื่อออก
น.ส.3 ก. ท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
คําตอบ : ทําการรังวัดตามปกติ และนํารูปแผนที่ที่ได้ลงในระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2530
คําถาม : 351. หากท่านเป็นนายช่างรังวัดที่ได้รับมอบหมายให้ไปรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
แปลงหนึ่ ง ซึ่ ง ต่ อ มาพบว่ า บริ เ วณที่ ดิ น ที่ ข อออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวงแปลงดั ง กล่ า วมี ค ลอง
สาธารณประโยชน์อยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย ท่านจะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ในการรังวัดให้กันเขตคลองสาธารณประโยชน์ออก และออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเป็นแปลงๆ
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2530
คําถาม : 352. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนายช่างรังวัดเพื่อการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
คําตอบ : สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่ทําให้การรังวัดฯ ได้เนื้อที่น้อยไปจากเดิม
ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตําบล องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่นช่วยเหลือ
ในการดําเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2543
คําถาม : 353. หากท่านได้รับมอบหมายให้ไปดําเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลงหนึ่ง โดยผู้
ยื่นคําขอคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผลการรังวัดปรากฏว่า ระยะและแปลงที่ดินข้างเคียงเปลี่ยนแปลงไปจาก
หลักฐานเดิม ท่านในฐานะช่างรังวัดจะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : สอบสวนผู้ปกครองท้องที่และผู้สูงอายุที่เชื่อถือได้ในท้องถิ่น และเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินที่ขอ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม : 354. ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ข้อใดที่จะออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้
คําตอบ : ที่ดินที่ได้สงวนหวงห้ามหรือขึ้นทะเบียนเป็นของทบวงการเมือง และทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณะ หนองน้ํา
สาธารณะ บึงสาธารณะ
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คํ า ถาม : 355. การรั งวั ด ออกหนั งสื อสํ าคั ญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวงในบริเวณประกาศการเดิ น สํ า รวจและสอบเขต
ทั้งตําบลจะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : เจ้าหน้าที่เดินสํารวจและสอบเขตทั้งตําบลเป็นผู้ดําเนินการโดยอนุโลม และให้ทําการรังวัดโดยวิธี
เดียวกัน
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
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คําถาม : 356. ผู้ใดเป็น ผู้มีอํานาจตรวจพิ จารณาว่าที่ดินแปลงที่ ขอรังวัดนั้น อยู่ในลักษณะที่ จะออกหนังสื อ
สําคัญสําหรับที่หลวงให้ได้หรือไม่
คําตอบ : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม : 357. กรณีที่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ดินจังหวัดตรวจพบว่าหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลงที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล เขียนข้างเคียงไว้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป ควรดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : แจ้งเทศบาลให้ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก้ไขก่อน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมีอํานาจแก้ไข
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม : 358. กรณีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไปแล้ว ต่อมา
ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาจากทบวงการเมืองหนึ่ง
ไปยังอีกทบวงการเมืองหนึ่ง ต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ทบวงการเมืองสามารถมอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงให้แก่กันได้โดยไม่ต้องแก้ไขชื่อ และทําการ
รังวัดใหม่
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม : 359. วัตถุประสงค์ในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ข้อใดไม่ถูกต้อง
คําตอบ : เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ออกให้แก่ทบวงการเมืองผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
คําถาม : 360. การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง
คําตอบ : ที่ดินซึ่งอยู่ห่างจากเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่เกินกว่า 2 กิโลเมตร ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน
ว่าด้วยการสร้างและซ่อมแซมหมุดหลักฐานโครงงานแผนที่ พ.ศ.2526
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม : 361. เมื่อได้ทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ในบริเวณที่มีระวางแผนที่ระบบ ยู ที เอ็ม
ถ้าในบริเวณนั้นมีระวางรูปถ่ายทางอากาศเพื่อออก น.ส.3ก. ใช้อยู่ที่อําเภอนั้นๆ จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : นํารูปแผนที่ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศ และให้เลขที่ดินประจําแปลง
ที่มา : หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0718/ว 03117 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 เรื่อง การรังวัดออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง ในบริเวณที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ
คํา ถาม : 362. เมื่ อการรั งวั ดออกหนั งสื อสํ าคั ญ สํ าหรับ ที่ ห ลวงซึ่งได้ ถือเขตตามที่ ป รากฏในหลั กฐาน หรื อ
ทะเบียนเดิมของทางราชการ แล้วปรากฏว่าได้ เนื้ อที่น้ อยไปจากเดิ มโดยไม่ ปรากฏว่ามีผู้ห นึ่งผู้ใดบุกรุก ท่ าน
จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ให้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตามผลการรังวัด แล้วให้แจ้งนายอําเภอเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงว่า
เหตุ ใดที่ ส าธารณประโยชน์ จึ งมี เนื้ อที่ น้ อยลง โดยขอความเห็ น ต่ อองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ประกอบการ
พิจารณา หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นภายในสามสิบวันให้ดําเนินการต่อไป
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ที่มา : ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ วยการมอบหมายให้ ส ภาตํ าบลหรือองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ช่วยเหลือดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่พหลวง พ.ศ.2543
คําถาม : 363. ที่ดินที่ขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ตั้งอยู่คาบเกี่ยวหลายจังหวัด จะต้องดําเนินการ
อย่างไร
คําตอบ : แสดงความประสงค์ถึงอธิบดีกรมที่ดินผ่านสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาที่มีที่ดินส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม : 364. การปักหลักเขตที่สาธารณประโยชน์และแผ่นป้ายบอกชื่อที่สาธารณประโยชน์ ทบวงการเมือง
ต้องเป็นผู้จัดทํามาดําเนินการเอง และหากว่าทบวงการเมืองจะจัดทําหลักเขตที่ดินมาดําเนินการเองได้หรือไม่
อย่างไร
คําตอบ : ได้ ให้เป็นไปตามแบบและขอเลขหลักเขตที่ดินจากกรมที่ดิน
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม : 365. ในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ข้อใดไม่ถูกต้อง
คําตอบ : หากมีคลองสาธารณประโยชน์ตัดผ่านให้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเป็นแปลงเดียว และบันทึก
คํารับรองว่าจะไม่ทําให้เสียหาย
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2530
คําถาม : 366. ที่ดินที่จะออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้ คือข้อใด
คําตอบ : บึงสาธารณะ
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม : 367. ในการออกหนังสือสําคัญ สําหรับที่หลวง เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามและประทับตราประจํา
ตําแหน่ งและต่ อเลขในหนังสือสําคั ญ สํ าหรับ ที่ ห ลวง เจ้ าหน้ าที่ จะต้ องจัด ทําหนั งสื อสํ าคัญ สําหรับที่ ห ลวงขึ้ น
จํานวนเท่าใดและแจกให้แก่ใครบ้าง
คําตอบ : 3 ฉบับ มอบให้ผู้ดูแลรักษาถือไว้ 1 ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัด
สาขา 1 ฉบับ และเก็บไว้ ณ กรมที่ดิน 1 ฉบับ
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม : 367. การรังวัดออกหนังสือสําคัญ สําหรับที่หลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้มีอํานาจลงนามในการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง คือผู้ใด
คําตอบ : อธิบดีกรมที่ดิน
ที่มา : มาตรา 8 ตรี ประมวลกฎหมายที่ดิน
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คําถาม : 369. ในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ข้อใดถูกต้องที่สุด
คําตอบ : ถ้าผู้คัดค้านมีหลักฐานแสดงสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้รอการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
เฉพาะส่วนที่คัดค้านไว้ก่อน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบสิทธิในที่ดินของผู้คัดค้าน
ที่มา : กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ.2497
คําถาม : 370. ในการรังวัดสอบเขตที่ดิน ที่มีทางผ่าน ผู้ขอฯ ไม่ยอมแบ่งหักทางสาธารณฯ โดยอ้างว่าไม่ใช่ทาง
สาธารณประโยชน์ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ : บันทึกถ้อยคําผู้ขอฯ ให้งดรังวัดก่อน ทําหนังสือสอบถามผู้ดูแลรักษาว่า ทางในที่ดินเป็นทาง
สาธารณประโยชน์หรือไม่
ที่มา : หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 97 ลงวันที่ 3 มกราคม 2534 เรื่อง การสอบเขตและแบ่งแยกที่ดินที่
มีสาธารณประโยชน์ผ่าน
คํ าถาม : 371. การแก้ ไขรายละเอี ย ดในหนั งสื อสํา คัญ สํา หรับ ที่ ห ลวงให้ ถูกต้ องตามข้ อเท็ จ จริงที่ เปลี่ ย นไป
ซึ่งมิใช่การแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
คําตอบ : ถูกทุกข้อ
1. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมีอํานาจแก้ไขได้
2. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา แก้ไขได้ เมื่อแก้ไขแล้วให้รายงาน
กรมที่ดิน
3. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา แก้ไขได้ ต้องได้รับการยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้แก้ไขจากผู้มีอํานาจดูแลรักษาก่อน แล้วรายงานกรมที่ดิน
4. การหมายเหตุ การแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ฉบับเก็บไว้ ณ กรมที่ดิน ให้ผู้อํานวยการ
สํานักจัดการที่ดินของรัฐเป็นผู้ดําเนินการ
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2529
คําถาม : 372. การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ในกรณีที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้รับหนังสือแจ้งให้
มาระวัง
ชี้แนวเขตที่ดินแล้วแต่ไม่มา ต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : สอบถามอีกครั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันรังวัดเสร็จโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับและต้องตอบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือ
ที่มา : กฎกระทรวงฉบับที่ 45 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติให้ใช้ป ระมวลกฎหมายที่ดิ น
พ.ศ.2497
คําถาม : 373. ที่ดินในข้อใดดังต่อไปนี้สามารถออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้
คําตอบ : หนองน้ําสาธารณะ
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
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คําถาม : 374. ข้อใดเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
คําตอบ : อ่างเก็บน้ําชลประทาน
ที่มา : มาตรา 1304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
คําถาม : 375. ข้อใดถูกต้องในการปักแผ่นป้ายชื่อที่สาธารณประโยชน์ เพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
(นสล.)
คําตอบ : ปกติปักแปลงละ 1 ป้าย
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม : 376. เมื่อปักหลักเขตที่สาธารณประโยชน์คู่กับหลักเขตที่ดิน จะใช้สัญลักษณ์ใดในแผนที่
คําตอบ : รูปสี่เหลี่ยมครอบวงกลมหลักเขตที่ดิน
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม : 377. ช่างผู้ทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) จะต้องทําการวางโครงหมุดหลักฐาน
แผนที่ออกจากเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ของกรมที่ดินหรือกรมแผนที่ทหาร ในกรณีที่ดินอยู่ห่างจากเส้น
โครงงานไม่เกินกี่กิโลเมตร
คําตอบ : 2 กิโลเมตร
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2520) ว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
คําถาม : 378. การแจ้งความประสงค์ขอรังวัดออก นสล. กรณี ที่ดินตั้งอยู่ในเขตคาบเกี่ยวหลายจังหวัด ต้อง
ปฏิบัติอย่างไร
คําตอบ : ยื่นผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา ที่ที่ดินส่วนใหญ่ตั้งอยู่
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม : 379. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
คําตอบ : เพื่อใช้เป็นข้อคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการป้องกันดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ
ที่มา : มาตรา 8 ตรี ประมวลกฎหมายที่ดิน
คําถาม : 380. ช่างรังวัดได้ไปทําการรังวัดออก นสล. แปลงหนึ่ง ผู้ยื่นคําขอ คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผล
การรังวัดปรากฏว่า ระยะและข้างเคียงเปลี่ยนแปลงไปจากหลักฐาน/ทะเบียนเดิม ช่างฯ ได้ทําการสอบสวนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด : ผู้ใหญ่บ้านท้องที่ และผู้รับเหมาก่อสร้างรั้ว และเสนองานรังวัดออก นสล. ในฐานะ
เป็นหัวหน้าฝ่ายรังวัด จะดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ให้ช่างรังวัดไปสอบสวนบันทึกถ้อยคําผู้นําทําการรังวัด ผู้ปกครองท้องที่ และผู้สูงอายุที่เชื่อถือได้ใน
ท้องถิ่นนั้น และเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินแปลงที่ขอออก นสล.
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2520) ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
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คําถาม : 381. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการดําเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
คําตอบ : ในการรังวัดหากมีการคัดค้าน ให้ทําการรังวัดทําแผนที่โดยสังเขป แสดงเขตเป็นเส้นประ และเนื้อที่ที่
มีการคัดค้านแต่ละราย และให้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเฉพาะส่วนที่ไม่มีผู้คัดค้านไปก่อนได้ โดยไม่ต้อง
ให้ผู้คัดค้านลงชื่อรับรองแนวเขต
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2520) ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
คําถาม : 382. ทบวงการเมืองใดบ้าง ที่มีอํานาจยื่นคําขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
คําตอบ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยื่นคําขอที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
ที่มา : พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551
คําถาม : 383. ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไปแล้ว หากมีการ
เปลี่ยนอํานาจหน้าที่ผู้ดูแลรักษาจากทบวงการเมืองหนึ่งไปยังอีกทบวงการเมืองหนึ่งจะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ให้มอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงกันได้โดยไม่ต้องแก้ไขชื่อ และทําการรังวัดใหม่
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม : 384. การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง
คําตอบ : ในบริเวณประกาศการเดินสํารวจและสอบเขตทั้งตําบลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ดินต้อง
ทําการรังวัดวิธีเดียวกันกับการเดินสํารวจและสอบเขตทั้งตําบล
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คํ า ถาม : 385. ช่ า งรั งวั ดได้ ไปทํ า การรังวัด ออกหนั งสื อสํ าคั ญสํ าหรับที่ หลวงแปลงหนึ่ ง ปรากฏว่ า ข้ า งเคี ย ง
เปลี่ยนแปลงไปจากหลักฐานหรือทะเบียนเดิม และผู้ขอรังวัดไม่สามารถชี้เขตให้ถูกต้องได้ ในฐานะหัวหน้าฝ่าย
รังวัด ควรเสนอความเห็นต่อเจ้าหนักงานที่ดินจังหวัดอย่างไร
คําตอบ : ให้เจ้าพนักงานที่ดิน แจ้งให้นายอําเภอทราบ เพื่อให้สภาตําบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาพตําบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือ
ในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2543
ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาพตําบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วยเหลือในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2543
คําถาม : 386. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงความประสงค์ขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงต่อ
อธิบ ดี กรมที่ดิ น และได้ นํารังวัด ชี้แนวเขตที่ ดิ น โดยไม่แจ้งต่อนายอํ าเภอท้ องที่ เป็ นการปฏิ บั ติที่ถูกต้องหรือไม่
ประการใด
คําตอบ : สามารถยื่นความประสงค์ได้ แต่กระบวนการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงต้องร่วมกับนายอําเภอ
ที่มา : พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551

90
คําถาม : 387. ที่ดินของรัฐที่สามารถนํามาขอแสดงความประสงค์ขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้แก่ข้อใด
คําตอบ : ที่ดินเดิมเป็นที่ทําการอนามัย ต่อมาใช้ประโยชน์เป็นบ้านพัก และยังไม่ได้ถอนสภาพ
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม : 388. การรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
คําตอบ : เพื่อกําหนดขอบเขต หรือแนวเขต ปักหลักเขตที่ดิน ปักหลักเขตที่สาธารณะ และปักแผ่นป้ายชื่อที่
สาธารณประโยชน์
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517
คําถาม : 389. สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งหนึ่ง มีประกาศจังหวัดกําหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน
ไว้ดังนี้
อัตราค่าจ้างคนงานรังวัด
คนละ
420 บาท ต่อวัน
อัตราค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง
วันละ
1,200 บาท ต่อวัน
นายอําเภอในพื้นที่รับผิดชอบ ขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง “ทําเลเลี้ยงสัตว์” เนื้อที่ 50 ไร่
มีผู้คัดค้าน จํานวน 12 ราย
ในฐานะหัวหน้าฝ่ายรังวัด ขอให้ท่านประมาณการค่าใช้จ่ายในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง ในที่ดินแปลงนี้จะเป็นเงินเท่าใด (ไม่รวมค่าหลักเขตที่ดิน)
คําตอบ : 20,160 บาท
ที่มา : 1. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0711/ว.11488 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2527
2. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 05114/ว.31483 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2547
คําถาม : 390. นายอําเภอท่านหนึ่ งได้แสดงความประสงค์ขอออกหนั งสือสําคัญ สําหรับที่หลวง ในลํากระโดง
เส้นหนึ่ง ระยะทางประมาณ 100 เมตร เจ้าพนักงานที่ดินสาขาได้สอบถามความเห็นจากท่าน ในฐานะหัวหน้า
ฝ่ายรังวัด ท่านจะเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ไม่รับดําเนินการ และรายงานให้กรมที่ดินทราบ
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517 ข้อ 3 และ 5
คําถาม : 391. สํานักงานที่ดินจังหวัด สาขาหนึ่ง มีประกาศจังหวัด กําหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินไว้ดังนี้
อัตราค่าจ้างคนงานรังวัด
คนละ
420 บาท ต่อวัน
อัตราค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง
วันละ
1,500 บาท ต่อวัน
ในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงหนึ่ง ผลการรังวัดได้เนื้อ
ที่จํานวน 27 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา มีผู้คัดค้านในวันรังวัดจํานวน 4 ราย เนื้อที่ส่วนที่คัดค้านรวม 17 ไร่ 2งาน 10
ตารางวา
หากท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายรังวัด จะพิจารณาเสนอให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการรังวัดครั้งนี้ ไม่เกินจํานวน
เท่าใด (ไม่รวมค่าธรรมเนียม และค่าหลักเขตที่ดิน)
คําตอบ : 15,900 บาท
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: 1. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 05114/ว.31483 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2547
2. ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับคําขอรังวัด การนัดรังวัด และการเรียกค่าใช้จ่ายในการรังวัด
เฉพาะราย พ.ศ.2547 ข้อ 14
3. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0711/ว.11488 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2527
ที่มา

คําถาม : 392. ในการรังวัดออกหนังสือสําคัญ สําหรับที่ห ลวง เมื่ อได้มอบหมายให้ช่างออกทํ าการรังวัดแล้ ว
ปรากฏว่าในบริเวณที่ดินมีผู้บุกรุกจํานวน 5 คน แต่ไม่คัดค้าน ช่างผู้รังวัดหารือแนวทางปฏิบัติจากท่านซึ่งเป็น
หัวหน้าฝ่ายรังวัด ท่านจะให้แนวทางปฏิบัติแก่ช่างรังวัดอย่างไร
คําตอบ : บันทึกถ้อยคําผู้บุกรุก
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517 ข้อ 9
คําถาม : 393. เมื่อทบวงการเมืองแสดงความประสงค์ให้ทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์แปลงหนึ่ง โดยส่งเป็นหนังสือราชการถึงอธิบดีกรมที่ดิน โดยยื่นผ่านทางสํานักงานที่ดินจังหวัด
สาขา
ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายรังวัด ท่านคิดว่ามีส่วนประกอบใดที่จะต้องแจ้งมาพร้อมกับหนังสือ
แสดงความประสงค์ดังกล่าว
คําตอบ : สภาพของที่ดิน และหลักฐานของที่ดินแปลงนั้น
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2517 ข้อ 4
คํ าถาม : 394. การเพิ กถอนหรื อแก้ ไขหนั งสื อสํ าคั ญ สํ าหรั บ ที่ ห ลวง ตาม “ระเบี ย บกรมที่ ดิ น ว่า ด้ วยการ
เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2529” สามารถดําเนินการได้ในกรณีใด
คําตอบ : จําลองรูปแผนที่ หรือคํานวณเนื้อที่คลาดเคลื่อน
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2529 ข้อ 3
คําถาม : 395. หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หากจะต้องมีการรังวัดตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่ารูปแผนที่หรือ
เนื้อที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ ข้อใดถูกต้อง
คําตอบ : ทบวงการเมืองผู้ดูแลรักษาแสดงความประสงค์ และอธิบดีกรมที่ดินสั่งรังวัดตรวจสอบ
ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2529 ข้อ 3

