
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดนิแหงชาติ 

 
 



ระเบียบวาดวยการจัดท่ีดินเพื่อประชาชน* 
  

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๒๐  (๖) 
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๓ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติวางระเบียบวาดวย
การจัดที่ดินเพื่อประชาชนดังตอไปนี้ 

 

หมวด ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

 

ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบวาดวยการ
จัดที่ดินเพื่อประชาชน" 

 

ขอ ๒. ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
หมวด ๒ 

ลักษณะของท่ีดินท่ีจะจัดใหประชาชน 
 

 

ขอ ๓.  ที่ดินที่จะจัดใหประชาชนอยูอาศัยหรือ
ประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพตามความในมาตรา ๒๐ 
(๑) และมาตรา ๒๗ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ตอง
เปนที่ดินของรัฐซึ่งอยูในลักษณะดังตอไปนี้ คือ 

 

ลักษณะที่ดิน 
ท่ีนํามาจัด 

                                          
* หมายเหตุ  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๑) และ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๑) 



 
 
 
 

๒๒๘ 
 

(๑)  ที่ดินซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง  
และมิใชสาธารณสมบัติของแผนดินอันราษฎรใช
ประโยชนรวมกันหรือมิใชที่สงวนหวงหาม หรือมิใช
ที่เขา ที่ภูเขา 

 

(๒)  ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
ที่ราษฎรเคยใชประโยชนรวมกัน แตปรากฏวาราษฎร
มิไดใชประโยชนตอไปแลว หรือรัฐหาที่ดินอื่นให
ราษฎรใชประโยชนรวมกันแทน และไดมีพระราช
กฤษฎีกาถอนสภาพที่สาธารณประโยชนนั้นแลว 

 

(๓)  ที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนสิทธิในที่ดินใหแกรัฐ  
หรือทอดทิ้งไมทําประโยชน หรือปลอยใหเปนที่รกราง
วางเปลาจนตกเปนของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 

หมวด ๓ 
คุณสมบัตขิองบุคคลท่ีจะจัดใหเขาอยูอาศัย 

หรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชพี 
 

 

ขอ  ๔ .   บุคคลที่จะจัดใหเขาอยูอาศัยหรือ
ประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ  จะตองเปนบุคคล
ธรรมดามีคุณสมบัติและอยูในลักษณะขอกําหนดโดย
ครบถวยดังนี้ คือ 

คุณสมบัติของผูท่ี
จะจัดใหเขาอยู 

(๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) บรรลุนิตภิาวะแลว หรือเปนหวัหนา
ครอบครัว 

 



 
 
 
 

๒๒๙ 
 

 (๓)  มีรางกายสมบูรณ  ไมทุพพลภาพ  หรือไร
ความสามารถ หรือมีสติฟนเฟอนไมสมประกอบหรือ
เปนโรคติดตออันนารังเกียจ  เวนแตจะเปนหัวหนา
ครอบครัวที่อยูในลักษณะมีความจําเปน ซ่ึงทางการ
พิจารณาเปนสมควรยกเวน 
 (๔) มีความขยนัขันแข็งในการประกอบอาชีพ 
 (๕) มีความประพฤติดี ไมเปนคนเสเพลหรือ
อันธพาล 
 (๖) มีความสามารถประกอบการอาชีพเกี่ยวกับ
ที่ดินที่จัดใหได 
 (๗) ไมมีทีด่ินเปนของตนเอง หรือมีอยูแลวแต
เปนจํานวนนอยไมพอเล้ียงชีพ 
 (๘ )  ตองรับปฏิบัติตามขอบังคับระเบียบ  
ขอกําหนดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาตกิําหนด 

หมวด ๔ 
การดําเนินการจัดท่ีดินใหประชาชน 

 

 

ขอ ๕  ในการจัดที่ดินใหราษฎรอยูอาศัย  หรือ
ประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพใหเปนไปตามโครงการที่
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติกําหนด และใหกรม
พัฒนาที่ดินดําเนินการสํารวจดิน  การวินิจฉัยคุณภาพ
ของที่ดิน  จําแนกสมรรถนะที่ดิน  และวางแผนการใช

การดําเนินการ
กอนนํามา 
จัดที่ดิน 



 
 
 
 

๒๓๐ 
 

ที่ดินใหถูกตองตามหลักวิชาการกอนที่จะดําเนิน
โครงการจัดที่ดินใหประชาชน 

(ความในหมวด ๔ ขอ ๕ แกไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๖ 
(พ.ศ. ๒๕๒๑) วาดวยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน) 

 

ขอ  ๖ .   โดยปกติใหจัดแบงที่ดินใหแตละ
ครอบครัวตามสมควรแกอัตภาพ  ทั้งนี้ ภายใตกําหนด
สิทธิการมีที่ดินของบุคคลตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 

ขอ ๗.  กอนที่จะจัดที่ดินใหประชาชนอยู
อาศัย หรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ ใหเจาหนาที่
ในการจัดที่ดินตามโครงการของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติ หรืออธิบดีกรมที่ดิน   ซ่ึงเปนเจาหนาที่ในการ
จัดที่ดิน  ตามมาตรา  ๒๗  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
แลวแตกรณี ประกาศกําหนดเขตและที่ตั้งของที่ดินที่
จะจัดใหประชาชนอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหา
เล้ียงชีพ   ตลอดจนวิธีการรับบุคคลเขาอยูอาศัยให
ประชาชนทราบตามแบบ จ.ด. ๑ ทายระเบียบนี้ 

ประกาศกําหนด
เขตและที่ต้ังที่ดิน 

ขอ ๘.  ประกาศตามความในขอ ๗ นั้น ใหปด
ไวในที่เปดเผย ณ ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ๑ ฉบับ 
ที่บานกํานันหรือผูใหญบาน ๑ ฉบับ และในที่ดินที่จัด 
๑ ฉบับ 

ท่ีปดประกาศ 

หากเปนการสมควรจะประกาศโดยวิธีอ่ืนดวย
ก็ได 

 



 
 
 
 

๒๓๑ 
 

ขอ ๙.  การกําหนดวันรับสมัครบุคคลเขาอยู
อาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ  ตองประกาศ
ใหประชาชนทราบลวงหนามีกําหนดไมนอยกวาหนึ่ง
เดือน 

ประกาศลวงหนา 

ขอ ๑๐.  บุคคลใดประสงคจะเขาอยูอาศัยหรือ
ประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพในที่ดินที่จัดไว ใหยื่น
คํารองตอเจาหนาที่ในการจัดที่ดินนั้นภายในกําหนด
ประกาศของเจาหนาที่ตามแบบ จ.ด. ๒ ทายระเบียบนี้ 

ย่ืนคํารอง 

ขอ ๑๑ เมื่อครบกําหนดประกาศรับบุคคลเขา
อยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพแลว ให
เจาหนาที่ในการจัดที่ดินแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่งมีจํานวนไมนอยกวาสามนาย เรียกวา คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคล  และใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลมี
หนาที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑแหง
ระเบียบนี้ 

กรรมการคัดเลือก
บุคคลเขาอยูอาศัย 

ขอ ๑๒ บุคคลใดประสงคจะไดรับการจัดให
เขาอยูอาศัย หรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพในที่ดิน
แปลงใด ใหจัดเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหา
เล้ียงชีพในที่ดินแปลงนั้น  แตถามีบุคคลหลายคน
ประสงคที่ดินแปลงเดียวกันก็ใหใชวิธีจับฉลาก เวนแต
ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชน ความมั่นคงและ 
 
 

กรณีตองจับสลาก 



 
 
 
 

๒๓๒ 
 

ความปลอดภัยของประเทศชาติ คณะกรรมการคัดเลือก
อาจจะพิจารณาเลือกบุคคลใหอยู ในที่ดินตามที่
เห็นสมควรก็ได 

(ความในขอ ๑๒ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
ของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 
๒๕๒๑) วาดวยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน) 

 

ขอ ๑๓.  ในกรณีที่ที่ดินทีจ่ะจัดใหเขาอยูอาศัย
หรือประกอบการทํามาหาเลีย้งชีพมีไมพอกับจํานวน
บุคคลซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลไดคัดเลือกไว
แลว ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาคัดเลือก
อีกชั้นหนึง่ตามหลักเกณฑดงันี้ 

กรณีท่ีดินไมพอ
กับจํานวนคน 

(๑)  ใหพิจารณาใหบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยูใน
ทองที่นั้นไดเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาเลี้ยง
ชีพกอน เมื่อมีที่ดินเหลืออยูจึงจัดใหบุคคลที่มิภูมิลําเนา
อยูในทองที่อ่ืนตอไป 

 

(๒)  ถามีดินที่จะจัดแบงมีนอย ไมพอแกการ
จัดแบงใหทั่วถึงอีก ก็ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
จัดใหมีการจับสลาก เพื่อใหไดจํานวนบุคคลพอดีกับ
จํานวนที่ดินที่จะแบง 

 

ส วนบุ คคลที่ เ ห ลือก็ ให สอบถามความ
ประสงควา ถามีที่ดินเหลือจากการจัดแบงในทองที่อ่ืน
แลวทางการจะจัดใหเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํา 
 

บุคคลท่ีเหลืออยู 



 
 
 
 

๒๓๓ 
 

มาหาเล้ียงชีพจะขัดของหรือเต็มใจหรือไม แลวบันทึก
ถอยคําไวเปนหลักฐานเพื่อพิจารณาตอไป 

หมวด ๕ 
การออกใบจอง 

 

 

ขอ ๑๔.  เมื่อไดจัดใหบุคคลใดเขาอยูอาศัย
หรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพในที่ดินแปลงใดและ
บุคคลนั้นไดปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจัด
ที่ ดินแห งชาติแล ว  ให เจ าหน าที่ ในการจัดที่ ดิน
ดําเนินการติดตอใหนายอําเภอทองที่หรือปลัดอําเภอผู
เปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู ซ่ึงเปน
พนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา   ๓๐  แหง
ประมวลกฎหมายที่ดินออกใบจองใหบุคคลนั้นยึดถือ
ไวเปนหลักฐาน 

การออกใบจอง 

หมวด ๖ 
การทําประโยชนในทีด่ินและการสิ้นสิทธิในที่ดิน 

ตามใบจอง 
 

 

ขอ ๑๕. ใหผูถือใบจองเริ่มทําประโยชนใน
ที่ดินที่จัดแบงภายในหกเดือน นับแตวันไดรับใบจอง 

วันเร่ิมทํา
ประโยชน 

ขอ ๑๖.  ถาผูถือใบจองไมเร่ิมทําประโยชนใน
ที่ดินที่จัดแบงใหภายในหกเดือนนับแตวันไดรับใบจอง  
ใหเจาหนาที่ในการจัดที่ดินสอบสวนรายงานตามลําดับ

ไมทําประโยชน
ภายในกําหนด 



 
 
 
 

๒๓๔ 
 

ไปยังอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อพิจารณาสั่งใหผูนั้นออกไป
จากที่ดิน  ตามมาตรา  ๓๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
เมื่อผูนั้นไดรับทราบคําสั่งหรือควรจะไดรับทราบคําสั่ง
อธิบดีกรมที่ดินแลว เปนอันขาดสิทธิในการอยูอาศัย
หรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพในที่ดินที่จัดแบง
ตามใบจองนั้น   เวนแตจะมี เหตุผลสมควรก็ ให
เจาหนาที่ในการจัดที่ดินสอบสวนชี้แจงเหตุผลไปยัง
พนักงานเจาหนาที่ผูออกใบจองพิจารณาเมื่อพนักงาน
เจาหนาที่พิจารณาอนุมัติแลว ใหมีสิทธิในที่ดินตามใบ
จองนั้นตอไปได และใหถือเสมือนวาเปนผูรับใบจอง
ใหม ซ่ึงจะตองปฏิบัติตามนัยขอ ๑๕ 

ขอ ๑๗.  ผูถือใบจองตองทําประโยชนใหแลว
ภายใน  ๓ ป นับตั้งแตวันที่ไดรับใบจอง  แตถาใน
ทองที่ใดมีความจําเปน  ซ่ึงไมสามารถจะทําประโยชน
ใหแลวภายใน  ๓  ปได ก็ใหเสนอเหตุผลใหพนักงาน
เจาหนาที่ เสนอใหคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
พ ิจ ารณากําหนดอาย ุการทําประโยชนเก ินกว า  
๓   ปได 

ระยะเวลาทํา
ประโยชน 
แลวเสร็จ 

การทําประโยชนใหแลวเสร็จตามความหมาย
ในขอนี้ ใหหมายถึงการทําประโยชนประมาณ ๓ ใน ๔ 
สวน 

๓ ใน ๔ สวน 

ขอ ๑๘.  ถาผูถือใบจองทําประโยชนไมแลว
เสร็จภายใน  ๓  ป นับตั้งแตวันที่ไดรับใบจองหรือ

ทําประโยชน 
ไมแลวเสร็จ 



 
 
 
 

๒๓๕ 
 

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
กําหนดไวแลวแตกรณี ใหเจาหนาที่ในการจัดที่ดิน
สอบสวนรายงานตามลําดับเสนอไปยังอธิบดีกรมที่ดิน 
เพื่อพิจารณาสั่งใหผูนั้นขาดสิทธิ อันพึงจะไดตาม
มาตรา  ๓๒  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อผูนั้น
ไดรับทราบคําสั่งหรือควรจะไดรับทราบคําสั่งอธิบดี
กรมที่ดินแลว  ใหผูถือใบจองนั้นเปนอันขาดสิทธิใน
การครองครองและทําประโยชนในที่ดินเฉพาะสวนที่
ยังไมไดทําประโยชนตามสมควรแกเนื้อที่ 

ในระยะเวลา 

หมวด ๗ 
การสั่งใหออกจากที่ดิน 

 

 

ขอ ๑๙.  บุคคลใดที่ไดรับการจัดแบงที่ดินจาก
ทางการแลวปรากฏวาไมปฏิบัติตามขอบังคับระเบียบ  
ขอกําหนด  หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติ  ใหเจาหนาที่ในการจัดที่ดินสอบสวนรายงาน
ตามลําดับไปยังอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อพิจารณาสั่งให
บุคคลนั้นออกไปจากที่ดินตามความในมาตรา๓๒ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดินตอไป 

สั่งใหออกจาก
ท่ีดิน 

ขอ  ๒๐ .   เมื่ ออธิบดีกรมที่ดินสั่ งให ผู ใด
ออกไปจากที่ดินครอบครองแลว ใหบุคคลนั้นพรอม
ดวยบริวารออกไปจากที่ดินที่ครอบครองภายในกําหนด
ตามคําสั่ง เวนแตจะไดมีการอุทธรณคําสั่ง  ตามมาตรา

การอุทธรณ 



 
 
 
 

๒๓๖ 
 

๓๒ วรรค ๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จึงใหปฏิบัติ
ตามคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ตอไป 

หมวด ๘ 
การรับรองการทําประโยชน 

 

 

ขอ ๒๑. เมื่อผูถือใบจองไดทําประโยชนใน
ที่ดินนั้นโดยปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนด 
หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ  และ
ไดชดใชเงินคาบริการในการจัดที่ดินดวยวิธีผอนสง
เสร็จสิ้นแลว  ใหยื่นคํ าขอหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 
๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ  ใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ในการยื่นคําขอ
ดังกลาวใหยื่นผานเจาหนาที่ในการจัดที่ดิน 

การขอหนังสือ
รับรองการทํา
ประโยชน 

หมวด ๙ 
การจับจองที่ดิน 

 

 

ขอ ๒๒.  ในกรณีที่ใหราษฎรไดจับจองที่ดิน
ตามนัยมาตรา ๓๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ใหนํา
ระเบียบหมวด ๒ ถึง หมวด ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

จับจองที่ดิน 
แปลงเล็ก 

ในการประกาศใหประชาชนทราบถึงเขตและ
ที่ตั้งของที่ดินที่จะจัดใหประชาชนจับจอง สําหรับที่ดิน

 



 
 
 
 

๒๓๗ 
 

แปลงเล็กแปลงนอยดังกลาวนี้ ใหเจาหนาที่ประกาศ
เปนรายตําบลหรือรายอําเภอแลวแตจะเห็นสมควร 

 
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ประธานคณะกรรมการจัดทีด่ินแหงชาต ิ

 

 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๒ ตอน ๖๘ วันที่ ๖  กันยายน ๒๔๙๘) 
 



 
 
 
 

๒๓๘ 
 

 



 
 
 
 

๒๓๙ 
 

 



 
 
 
 

๒๔๐ 
 

 



 
 
 
 

๒๔๑ 
 

 



ระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาต ิ
ฉบับท่ี ๓ ( พ.ศ. ๒๕๑๕ ) 

วาดวยวิธีปฏบิัติในการแจงและออกคําสั่งแกผูฝาฝน 
มาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดินอยูกอนวันท่ี 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัท่ี ๙๖ ลงวันท่ี ๒๙ 

กุมภาพันธ พทุธศักราช ๒๕๑๕ ใชบงัคับ 
  

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐ และ
มาตรา  ๑๐๘  แหงประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลง
วั น ที่  ๒๙  กุ ม ภ า พั น ธ  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  ๒๕๑๕ 
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ กําหนดระเบียบไว
ดังตอไปนี้ 

 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 

 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบวาดวยวิธี
ปฏิบัติในการแจงและออกคําสั่งแกผูฝาฝนมาตรา ๙ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดินอยูกอนวันที่ประกาศของ
คณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๙๖  ลงวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ ใชบงัคับ" 

 

ขอ ๒  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 



 
 
 
 

๒๔๓ 
 

ขอ  ๓  การแจงแก ผู ฝ าฝนมาตรา  ๙  แหง
ประมวลกฎหมายที่ดินอยูกอนวันที่ประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช
๒๕๑๕ ใชบังคับ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังนี้ 

ฝาฝนกอน ปว.ใช
บังคับ 

(๑)  ที่ดินที่สงวนหรือหวงหามไว เพื่อใช
ประโยชนของทางราชการเมื่อทบวงการเมืองซึ่งมี
หนาที่ดูแลรักษาหรือใชประโยชนรองขอใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงใหผูฝาฝนทราบเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ 

- ท่ีสงวนหวงหาม  

ก.ใหมาจัดการทําบันทึกไวเปนหลักฐานตอ
ทางราชการภายในเวลาที่กําหนด วาไดครอบครองและ
ทําประโยชนอยูในที่ดินเปนเนื้อที่เทาใดตั้งแตเมื่อใด 
และจะออกไปจากที่ดินนั้นไดเมื่อใด 

 

ข. ใหมาทําความตกลงเพื่อเสียคาตอบแทน
ตามอัตราและเวลาที่ทางราชการกําหนดให 

 

ค .  เมื่อมีความจําเปนอาจสั่งใหฝาฝนและ
บริวารออกไปจากที่ดินหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสราง
ออกไปจากที่ดินดวยก็ได 

 

(๒) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ใหมีคําสั่งใหผูฝาฝน
ออกไปจากที่ดิน  เวนแตกรณีที่มี เหตุผลและความ
จําเปนเปนพิ เศษ  และไม เปนการกระทําให เสื่อม
ประโยชนในการที่ประชาชนจะใชที่ดินนั้น จะผอนผัน

- ท่ีสาธารณ 
ประโยชน 



 
 
 
 

๒๔๔ 
 

ใหอยูอาศัยหรือใชประโยชนเปนการชั่วคราวโดยเสีย
คาตอบแทนหรือไมก็ได 

(๓) ที่ดินที่ทางราชการมีโครงการจะจัดให
ประชาชนเขาอยูอาศัยและประกอบอาชีพ ใหแจง
ผูฝาฝนไปติดตอกับเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการจัดที่ดิน 
เพื่อขอรับคําวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน และเพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดและเงื่อนไข
ในการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินนั้นตอไป 

- ท่ีดินที่มี
โครงการจะจัด 

(๔) ที่ดินที่มีทรัพยากรธรรมชาติ เปนตนวา ที่
หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ไมวาที่ดินนั้นรัฐมนตรีจะได
ประกาศหวงหามไวตามมาตรา ๙ ( ๒ ) แหงประมวล
กฎหมายที่ดินแลวหรือไมก็ตาม ถามีผูฝาฝนเขาไปทํา
ดวยประการใด ๆ ใหเปนการทําลายหรือหรือทําให
เสื่อมสภาพหรือเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดินให
แจงใหผูบุกรุกระงับการกระทําหรือส่ังใหออกไปจาก
ที่ดินนั้น และถาการกระทํานั้นกอใหเกิดความเสียหาย
แกสาธารณชนใหผูฝาฝนแกไขการกระทํานั้นให
กลับคืนสูสภาพเดิมดวย 

- ท่ีท่ีมีทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ขอ ๔ การขอเขาอยูอาศัยหรือขอใชประโยชน
ในที่ดินของรัฐเปนการชั่วคราว ใหดําเนินการตาม
หมวด  ๓  ว าด วยการขอ เข าอยู อ าศั ยห รือขอใช
ประโยชนในที่ดินของรัฐเปนการชั่วคราว 

 

ขอชั่วคราว 



 
 
 
 

๒๔๕ 
 

หมวด ๒ 
การแจงและมีคําสั่งใหผูฝาฝนออกจากที่ดินของรัฐ 

 

 

ขอ ๕ การแจงของพนักงานเจาหนาที่หรือผูซ่ึง
ไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่ ใหแจงเปน
หนังสือมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

สาระของ 
หนังสือแจง 

 (๑) ช่ือและชื่อสกุลของผูฝาฝน 
 (๒) ตาํแหนงที่ดินที่เขาไปบุกรุก ยึดถือ
ครอบครอง หรือใชประโยชน 
 (๓) กําหนดวธีิการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่
จะใหผูฝาฝนปฏิบัติ 

 

ขอ  ๖  การกําหนดระยะเวลาที่จะแจงให
ผูฝาฝนออกจากที่ดินหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางออกจาก
ที่ดินของรัฐ ใหพิจารณาดังนี้ 

ระยะเวลาออก 

(๑)  ในกรณีที่ ผูฝ าฝนได เขาบุกรุก  ยึดถือ
ครอบครอง  ไดปลูกไมลมลุกหรือธัญชาติไว  ให
กําหนดเวลาแจงใหออกไปจากที่ดินนั้นไมนอยกวา
สามสิบวันหลังจากการเก็บเกี ่ยวพืชผลในที ่ดินนั ้น
เสร็จแลว 

- ปลูกพืชลมลุก 

(๒) ในกรณีเปนการบุกรุก ยึดถือครอบครอง
ตามขอ ๓ ( ๔ ) ใหแจงใหออกจากที่ดินที่บุกรุก หรือ
แจงใหร้ือถอนสิ่งปลูกสรางโดยเร็วแตตองไมนอยกวา
เจ็ดวัน นับแตวันไดรับหนังสือแจง 

- ท่ีดินที่มี
ทรัพยากร 



 
 
 
 

๒๔๖ 
 

(๓) การบุกรุกยึดถือครอบครองในกรณีอ่ืน
นอกจาก ( ๑ ) และ ( ๒ ) ใหแจงใหออกไปจากที่ดิน
นั้นภายในกําหนดที่แจง แตตองไมนอยกวาเกาสิบวัน 
นับแตวันไดรับหนังสือแจง 

- กรณีอ่ืน ๆ 

ขอ  ๗  การสงหนังสือแจง  ใหสงโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  เวนแต  ทองที่ใดไม
สะดวกในการส งทางไปรษณียตอบรับก็ ใหจั ด
เจาหนาที่นําไปสง 

การสงหนังสือ
แจง 

 ในกรณีที่ใหเจาหนาที่นําไปสงใหปฏิบัติดงันี้ 
 (๑) ใหผูฝาฝนหรือผูที่บรรลุนิติภาวะแลว ซ่ึง
อยูอาศัยในครอบครัวเดียวกันกับผูฝาฝนนั้น ลงชื่อรับ
หนังสือแจงในใบรับ แลวเก็บเขาเรื่องไวเปนหลักฐาน 

(๒) ในกรณีที่บุคคลดังกลาวตาม ( ๑ ) ไมยอม
ลงชื่ อ  ก็ให เจ าหนาที่ ผูนํ าสงหนังสือแจ งบันทึก
เหตุการณและเหตุผลในการไมยอมรับหนังสือแจงไว 
และใหมีพยานอยางนอย ๒ คน ลงชื่อรับรองไวใน
บันทึกนั้นดวย เมื่อผูนําสงหนังสือแจงไดปฏิบัติการ
ดังกลาวนั้นแลว ใหถือวาผูฝาฝนไดรับหนังสือแจงแลว 

 

ขอ ๘. ผูฝาฝนผูใดมีความจําเปนไมอาจจะ
ปฏิบัติตามหนังสือแจงของพนักงานเจาหนาที่ได ให
ยื่นคํารองขอผอนผันลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน 
กอนครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๖ ถาพนักงาน
เจ าหนาที่ห รือผูที่ ได รับมอบหมายจากพนักงาน

ขอผอนผัน 



 
 
 
 

๒๔๗ 
 

เจาหนาที่ เห็นสมควร ก็ใหมีอํานาจผอนผันไดตาม
ความจําเปนแลวแตกรณี 

ขอ ๙ ในกรณีที่ผูฝาฝนไมปฏิบัติตามหนังสือ
แจง ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือสงไปยัง
ผูฝาฝน และกําหนดใหผูฝาฝนออกไปจากที่ดินนั้น
ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันไดรับคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่  หากผูนั้นยังฝาฝนอยู อีกก็ให
ดําเนินคดีตอไป 

การแจงผูฝาฝน 

การมีคําสั่งและการสงคําสั่งใหนําความในขอ 
๕ และขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 
การขอเขาอยูอาศัยหรือขอใชประโยชนในทีด่ินของรัฐ 

เปนการชั่วคราวและการเสียคาตอบแทน 
 

 

ขอ ๑๐ การขอเขาอยูอาศัยและขอใชประโยชน
ในที่ดินของรัฐเปนการชั่วคราว ใหดําเนินการดังนี้ 

ขอชั่วคราว 

(๑) ใหผูขอยื่นคํารองตามแบบที่ทางราชการ
กําหนดตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอทองที่ซ่ึงที่ดินนั้นตั้งอยูและผูขอจะตอง
เปนผูไดเขายึดถือครอบครองหรือใชประโยชนในที่ดิน
อยูกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ 
๒๙ กุมภาพันธพุทธศักราช ๒๕๑๕ ใชบังคับ 

 



 
 
 
 

๒๔๘ 
 

(๒) เมื่อไดรับคํารองแลว ใหนายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่หรือ
ขาราชการที่ไดรับมอบหมายออกไปตรวจสอบสภาพ
ที่ดิน จํานวนเนื้อที่ที่ครอบครอง และการใชประโยชน
ในที่ดินนั้น 

 

(๓ )  ผู ได รับผอนผันใหอยู อ าศั ยห รือใช
ประโยชนในที่ดินของรัฐจะตองเสียคาตอบแทนใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัด ตามขอ ๑๑ เวนแตกรณีขอ
ยืดเวลาออกไปจากที่ดินตามขอ  ๘  จึงไมตองเสีย
คาตอบแทน 

 

ขอ ๑๑ คาตอบแทนในการเขาอยูอาศัยและ
การใชประโยชนในทีด่ินของรัฐใหองคการบริหารสวน
จังหวดัเปนผูกาํหนด โดยถือตามอัตราคาเชาปานกลาง
ซ่ึงมีการเชาอยูในทองที่นั้นในวันยื่นคําขอ ตามขอ ๑๐ (๑) 

คาตอบแทน 

ขอ ๑๒ ผูไดรับผอนผันใหเขาอยูอาศัยหรือใช
ประโยชนที่ดินจะตองปฏิบัติดังนี้ 

ไดรับผอนผัน 

 (๑) ตองชําระคาตอบแทน ณ สํานักงานอําเภอ
หรือกิ่งอําเภอ ตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู เปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ ตามจํานวนและเวลาที่
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
 (๒) ตองใชประโยชนในที่ดินนั้นตามประเภท
ของกิจการดวยตนเอง 
 

 



 
 
 
 

๒๔๙ 
 

 (๓) ตองประกอบกิจการตามเขตและเนื้อที่ที่
ไดรับผอนผัน และในการนี้ผูไดรับผอนผันใหอยูอาศัย
หรือใชประโยชนในที่ดินของรัฐ ตองปกหลักเขตให
ปรากฏเปนหลักฐานแนนอน 

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจาหนาที่กําหนดใหปฏิบัติเปนการเฉพาะราย 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูไดรับผอนผันใหเขาอยู
อาศัยหรือใชประโยชนที่ดินไมปฏิบัติตามขอ ๑๒ ไม
วาจะเปนกรณีหนึ่งกรณีใด เมื่อพนักงานเจาหนาที่
เห็นสมควร ใหมีหนังสือแจงใหปฏิบัติใหถูกตอง และ
ถาเห็นวาไมสมควรจะใหอยูอาศัยหรือใชประโยชนใน
ที่ดินนั้นตอไปแลว ใหนําความในขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ 
ขอ ๘ และขอ ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

กรณีไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข 

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๕ 
พวง สุวรรณรัฐ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูใชอํานาจของ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานคณะกรรมการจัดทีด่ินแหงชาต ิ
 

 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙ ตอน ๖๔ (ฉบับพิเศษ) วันที่ ๒๔ เมษายน 
๒๕๑๕) 



ระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาต ิ
ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ.๒๕๒๙)* 

วาดวยการควบคุมการจัดท่ีดินของทบวงการเมือง 
  

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐ แหง
ประมวลกฎหมายที่ ดิ นซึ่ ง แ ก ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม โดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่  ๓) พ .ศ .  ๒๕๒๖  คณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 

ขอ  ๑  ระ เบียบนี้ เ รี ยกว า   "ระเบี ยบของ
คณะกรรมการการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. 
๒๕๒๙) วาดวยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวง
การเมือง" 

 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้  
"การจัดที่ดินของทบวงการเมือง" หมายความ

วา การดําเนินการของทบวงการเมืองใด ๆ ในการนํา
ที่ดินไปจัดใหประชาชนใชอยูอาศัยหรือประกอบการ
ทํามาหาเลี้ยงชีพตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมาย

คํานิยาม 

                                          
* หมายเหตุ  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๐) 



 
 
 
 

๒๕๑ 
 

วาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  กฎหมายวา
ดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือตามกฎหมายอื่น 

" เลขาธิการ"  หมายความว า  เลขาธิการ
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 

 

หมวดที่ ๑ 
การจัดทําโครงการจัดท่ีดิน 

 

 

ขอ ๔ ทบวงการเมืองใดประสงคจะดําเนินการ
จัดที่ดินแปลงใดใหจัดทําโครงการการจัดที่ดินแปลงนั้น
เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยยื่นตอ
เลขาธิการ เมื่อคณะกรรมการอนุมัติใหดําเนินการจัด
ที่ดินแปลงใดไดแลว จึงใหทบวงการเมืองดําเนินการ
จัดที่ดินแปลงนั้นได 

ทบวงการเมือง 
จัดที่ดิน 

ขอ ๕  กอนเสนอโครงการการจัดที่ดินแปลง
ใด ที่ดินแปลงนั้นจะตองไดรับการพิจารณาการใชที่ดิน
ใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรการการใชที่ดินของ
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําประเทศตามที่คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งไดรับการสํารวจความเหมาะสม
ของดิน  และวางแผนการใชที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน
กอน 

ท่ีดินที่จะให 
นํามาจัด 

(ความในขอ ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของ
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๑  (พ .ศ . 

 



 
 
 
 

๒๕๒ 
 

๒๕๓๐ ) วาดวยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวง
การเมือง) 

ขอ ๖ โครงการการจัดที่ดินอยางนอยตองมี
สาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

โครงการ 

 (๑) ช่ือทบวงการเมืองที่จะจดัที่ดิน 
 (๒) ผลการพิจารณาของกรมพัฒนาที่ดินตาม
ขอ ๕ 
 (๓) ที่ตั้ง เนื้อที่ อาณาเขต และสภาพที่ดินที่จะ
ดําเนินการจัดที่ดิน 
 (๔) ผลการสํารวจการถือครองในพื้นที่ทีจ่ะ
ดําเนินการจัดที่ดิน 
 (๕) จํานวนเนือ้ที่ที่จะจดัแบงใหประชาชนเขา
ครอบครอง 
 (๖) หลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือก
บุคคลที่จะรับการจัดที่ดนิ 
 (๗) เงื่อนไขทีผู่ไดรับการจัดที่ดินตองปฏิบัติ 
 (๘) การใหสิทธิในที่ดินแกผูไดรับการจัดทีด่ิน 
 (๙) การจัดใหมีสาธารณูปโภคตาง ๆ 
 (๑๐) กําหนดเวลาการจัดที่ดิน ตลอดจน
ระยะเวลาดําเนินการ 
 (๑๑) งบประมาณในการดําเนินการ 
 (๑๒) หลักเกณฑในการใหผูไดรับการจัดที่ดิน
ชดใชทุนที่รัฐบาลไดลงไปในการจัดทีด่ิน 

 



 
 
 
 

๒๕๓ 
 

 (๑๓) แผนผังแสดงพื้นที่ที่จะดําเนินการจัด
ที่ดิน พรอมทั้งแสดงบริเวณที่จะจัดแบงที่ดินเปนที่อยู
อาศัย ประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพสมบัติสวนกลาง
และสาธารณูปโภค  โดยใชมาตราสวนที่สามารถใช
พิจารณาไดสะดวก 

ขอ ๗ ในการอนุมัติโครงการของคณะกรรมการ
ตามขอ ๔ คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขใด ๆ ที่เห็นสมควรใหทบวงการเมืองดําเนินการ
ดวยก็ได 

การอนุมัติ 

หมวด ๒ 
การควบคุมการจัดท่ีดินตามโครงการ 
 

 

ขอ ๘ ใหทบวงการเมืองเริ่มดําเนินการจัด
ที่ดินตามโครงการที่ไดรับอนุมัติโดยไมชักชา 

ระยะเวลา 
เร่ิมจัดที่ดิน 

เมื่อเ ร่ิมดําเนินการจัดที่ดินแลว  ใหทบวง
การเมืองรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการ
ทราบตามแบบและระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

 

ขอ ๙  การจัดที่ดินของทบวงการเมืองตาม
โครงการใด จะตองดําเนินการใหเปนไปตามโครงการ
ที่คณะกรรมการอนุมัติ 

 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่ทบวงการเมืองประสงคจะ
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับอนุมัติ
แลวใหเสนอรายการที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลง พรอม

เปล่ียนแปลง
โครงการ 



 
 
 
 

๒๕๔ 
 

ทั้งเหตุผลและความจําเปนใหคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ เมื่อคณะกรรมการอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงแลว 
จึงใหดําเนินการตามนั้นได 

ขอ ๑๑ ในการควบคุมใหการจัดที่ดินดําเนิน
ไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ คณะกรรมการอาจมีมติ
ใหรัฐมนตรี 

การควบคุม 

 (๑ )  มีหนั งสือ เ รี ยก เจ าหน าที่ ของทบวง
การเมืองมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดที่ดิน  และใหสงเอกสารหลักฐานหรือ
ส่ิงอื่นที่ เ กี่ ยวของมาประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 
 (๒) แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ไปตรวจสอบ
การดําเนินการจัดที่ดินยังสถานที่ที่ดําเนินการจัดที่ดนิ 

 

ขอ ๑๒ ทบวงการเมืองใดประสบปญหาหรือ
อุปสรรคในการจัดที่ดินตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ
ใหเสนอปญหาและอุปสรรคตอคณะกรรมการเพื่อ
ทราบและพิจารณาดําเนินการแกไขหรือใหความ
ชวยเหลือได 

มีปญหา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๓ ทบวงการเมืองใดดําเนินการจัดที่ดิน
อยูในวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให
ดําเนินการตอไปโดยไมอยูภายใตบังคับแหงระเบียบนี้ 

 



 
 
 
 

๒๕๕ 
 

แตตองแจงจํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
การจัดที่ดินที่กําลังดําเนินการอยูตอคณะกรรมการ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ และ
ตองรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการทราบ
ตามแบบและระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดจนกวา
จะดําเนินการจัดที่ดินตามโครงการนั้น ๆ เสร็จ 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
พลเอก สิทธิ จิรโรจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานคณะกรรมการจัดทีด่ินแหงชาต ิ
 

 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓ ตอน ๑๑ (ฉบับพิเศษ) วันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๒๙) 



ระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาต ิ
ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

วาดวยการสงวนหรือหวงหามท่ีดินของรฐัเพื่อให
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

  

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๔) และ
(๑๐) แหงประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่  ๓) พ .ศ .  ๒๕๒๖  คณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 

ขอ  ๑  ระ เบี ยบนี้ เ รี ยกว า  "ระ เบี ยบของ
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๙) 
วาดวยการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อให
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน" 

 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ขอ ๓ ใหยกเลิก ยกเลิก 
 (๑) ระเบียบขอบังคับวาดวยการประสานงาน
เกี่ยวกับการสงวนที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินของ
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๓ 
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๐๓ 
 (๒) ระเบียบขอบังคับวาดวยการประสานงาน
เกี่ยวกับการสงวนที่ดนิตามประมวลกฎหมายที่ดินของ

ระเบียบเกา 



 
 
 
 

๒๕๗ 
 

คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๘ ลงวันที่ 
๒๖ มีนาคม ๒๔๙๘ 
 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นๆ ใน
สวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยง
กับระเบยีบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในทองที่อําเภอใดมีที่ดินของรัฐที่มิใช
สาธารณสมบัติของแผนดิน สําหรับพลเมืองใชรวมกัน
หรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  เมื่อ
นายอําเภอหรือสวนราชการใดเปนสมควรจะสงวน
หรือหวงหามไวเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
ให เสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัด  ถาผูวา
ราชการจังหวัดเห็นชอบดวย ใหส่ังนายอําเภอของ
อําเภอที่ที่ดินนั้นอยูในเขตดําเนินการเพื่อสงวนหรือ
หวงหามที่ดินนั้นตามระเบียบนี้ 

ท่ีดินของรัฐ 
ท่ีจะสงวน 

ถาที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามนั้นอยูในเขต
ของสองอําเภอขึ้นไป และผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร
จะสงวนหรือหวงหามที่ดินในทั้งสองอําเภอ ใหผูวา
ราชการจังหวัดสั่งใหนายอําเภอของแตละอําเภอ
ประสานงานกันในการดําเนินการตามระเบียบนี้ 

ท่ีดินตั้งอยูในเขต 
๒ อําเภอ 

ถาที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามนั้นอยูในเขต
ของสองจังหวัดขึ้นไปและผูวาราชการจังหวัดของแตละ
จังหวัดที่ที่ดินนั้นอยูในเขตเห็นพองดวยกันในอันที่จะ
สงวนหรือหวงหามที่ดินนั้น ใหผูวาราชการจังหวัดของ

อยูในเขต ๒ 
จังหวัด 



 
 
 
 

๒๕๘ 
 

แตละจังหวัดสั่ งใหนายอํา เภอของแตละจังหวัด
ประสานงานกันในการดําเนินการตามระเบียบนี้ 

ถาผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดที่ที่ดินนั้น
อยูในเขตคนหนึ่งคนใด เห็นวาไมสมควรจะสงวนหรือ
หวงหามที่ดินนั้น ใหแจงใหผูวาราชการจังหวัดคน
อ่ืนๆ ทราบ และถาผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับแจง
เห็นสมควรที่จะสงวนหรือหวงหามที่ดินที่อยูในเขต
จังหวัดของตน ใหส่ังนายอําเภอของอําเภอที่ที่ดินนั้น
อยูในเขตดําเนินการเพื่อสงวนหรือหวงหามที่ดิน
ดังกลาวตามระเบียบนี้เฉพาะสวนที่อยูในเขตจังหวัด
ของตน 

กรณี  ผวจ.  
เห็นไมตรงกัน 

ขอ ๕ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายอําเภอ
ไดรับทราบคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดที่ส่ังการให
ดําเนินการเพื่อสงวนหรือหวงหามที่ดิน    เพื่อให
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ใหนายอําเภอดําเนินการ
ตรวจสอบวา 

การดําเนินการ
ของนายอําเภอ 

(ก) ที่ดินนั้นเปนที่ดินรกรางวางเปลา หรือเปน
ที่ดินที่มีผู เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของ
แผนดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
หรือไม 

 

(ข) ที่ดินนั้นมีผูครอบครองหรือทําประโยชน
อยูแลวหรือไม 

 

 



 
 
 
 

๒๕๙ 
 

(ค) ที่ดินนั้นเปนที่ดินที่อยูในเขตที่ดินที่ได
จําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
หรือเปนที่ดินที่ไดสงวนหรือหวงหามไวตามความ
ตองการของทบวงการเมืองใดแลวหรือไม 

 

(ง) คณะกรรมการหมูบานและสภาตําบล
เห็นวา สมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้นเพื่อให
ประชาชนใหประโยชนรวมกันหรือไม 

 

ขอ ๖ ในการตรวจสอบตามขอ ๕ ถาปรากฏวา  
(ก) ที่ดินนั้นเปนที่ดินรกรางวางเปลา หรือเปน

ที่ดินที่มีผู เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของ
แผนดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให
นายอําเภอตรวจสอบดวยวาที่ดินนั้นมีสภาพอยางไร 
และจัดทําแผนที่สังเขปแสดงตําแหนงที่ดิน จํานวนเนื้อ
ที่ อาณาเขตความกวางขวาง เขตขางเคียงของที่ดิน และ
แสดงขอบเขตที่ดินนั้นลงในแผนที่ภูมิประเทศ และ
รายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 

- ท่ีดินรกราง 

(ข) ที่ดินนั้นมีผูครอบครองหรือทําประโยชน
อยู แลว  ใหบันทึกดวยว า ผูครอบครองหรือ ผูทํ า
ประโยชนมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือเอกสาร
หลักฐานแสดงวาไดรับอนุญาตใหทําประโยชนหรือไม 
และใหนายอําเภอแสดงอาณาเขตและจํานวนเนื้อที่ของ
ที่ดินที่มีการครอบครองหรือการทําประโยชนลงใน
แผนที่สังเขปและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 

- มีผูครอบครอง
อยู 



 
 
 
 

๒๖๐ 
 

(ค)  ที่ดินนั้นไม เปนที่ดินรกรางวางเปลา 
หรือไมเปนที่ดินที่มีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมา
เปนของแผนดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินหรือเปนที่ดินที่อยูในเขตที่ดินที่ไดจําแนกใหเปน
เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีหรือเปนที่ดินที่ได
สงวนหรือหวงหามไวตามความตองการของทบวง
การเมืองใดแลว ใหนายอําเภอรวบรวมหลักฐานที่
เกี่ยวกับที่ดินที่มีสภาพดังกลาวขางตนและรายงานให
ผูวาราชการจังหวัดทราบ 

 

(ง) คณะกรรมการหมูบานและหรือสภาตําบล
มีความเห็นวาไมสมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้น 
ใหนายอําเภอรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการ
หมูบานและสภาตําบล และรายงานใหผูวาราชการ
จังหวัดทราบ 

กรณีทองถิ่น 
ไมเห็นดวย 

ในการรายงานผูวาราชการจังหวัดตาม (ก) (ข) 
(ค) หรือ (ง) ใหนายอําเภอเสนอความเห็นของตนไป
ดวยเพื่อประกอบการพิจารณาของผูวาราชการจังหวัด 

 

ขอ ๗ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงาน
จากนายอําเภอตามขอ ๖ แลว ใหพิจารณาดําเนินการ
ดังนี้ 

การพิจารณา 
ของผูวาราชการ
จังหวัด 

(ก) ถาที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามนั้นเปน
ที่ดินรกรางวางเปลาหรือเปนที่ดินที่มีผู เวนคืนหรือ
ทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่น

 



 
 
 
 

๒๖๑ 
 

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ใหผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาวาสมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้นตาม
รายงานของนายอําเภอหรือไมเพียงใด 

(ข) ถาที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามนั้นมีผู
ครอบครองหรือทําประโยชนแลว ใหผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณาวาสมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดิน
ดังกลาวหรือไม ถาเห็นวาไมสมควรใหผูวาราชการ
จังหวัดสั่งใหนายอําเภอยุติการดําเนินการในที่ดินสวน
ที่มีการครอบครองหรือทําประโยชนอยูแลว แตถาเห็น
วาสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตางๆ ที่
จําเปนเพื่อใหไดที่ดินนั้นมาสําหรับจะสงวนหรือหวง
หามเพื่อใหประชาชนใหประโยชนรวมกัน และถาหาก
จําเปนใหผูวาราชการจังหวัดรายงานคณะกรรมการจัด
ที่ดินแหงชาติพรอมดวยความเห็น 

 

(ค) ถาที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามนั้นไมเปน
ที่ดินรกรางวางเปลาหรือไมเปนที่ดินที่มีผูเวนคืนหรือ
ทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่น
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเปนที่ดินที่อยูในเขต
ที่ดินที่ไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรหรือเปนที่ดินที่
ไดมีการสงวนหรือหวงหามไวตามความตองการของ
ทบวงการเมืองอื่นแลวใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
วา สมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดินดังกลาวหรือไม 
ถาเห็นวาไมสมควร  ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งให

 



 
 
 
 

๒๖๒ 
 

นายอําเภอยุติการดําเนินการ แตถาเห็นวาสมควร ให
ผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตางๆ ที่จําเปนเพื่อใหได
ที่ดินนั้นมาสําหรับจะสงวนหรือหวงหามเพื่อให
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน และถาหากจําเปน ให
ผูวาราชการจังหวัดรายงานคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติพรอมดวยความเห็น 

(ง) ถาคณะกรรมการหมูบานและหรือสภา
ตําบลมีความเห็นวาไมสมควรสงวนหรือหวงหามที่ดิน
นั้น  ให ผูว าราชการจังหวัดพิจารณาวาความเห็น
ดังกลาวมีเหตุผลสมควรหรือไม ถาเห็นวามีเหตุผล
สมควรหรือไม  ถาเห็นวามี เหตุผลสมควรใหผูว า
ราชการจังหวัดสั่งใหนายอําเภอยุติการดําเนินการ แต
ถาเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดสั่ง
ใหนายอําเภอดําเนินการสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้น
ตอไป 

 

ขอ ๘  เมื่อคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
ไดรับรายงานจากผูวาราชการจังหวัดตามขอ ๗ (ข) 
หรือ  (ค) แลว  ใหคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
พิจารณาวา สมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้น
เพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือไม ถาเห็น
วาไมสมควร ใหคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติแจงให
ผูวาราชการจังหวัดทราบ  แตถาเห็นวาสมควรให
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติดําเนินการตางๆ ที่

การพิจารณาของ
คณะกรรมการ  
จัดที่ดินแหงชาติ 



 
 
 
 

๒๖๓ 
 

จําเปนเพื่อใหไดที่ดินนั้นมาสําหรับจะสงวนหรือหวง
หามเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน แลวใหแจง
ใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 

ขอ  ๙  เมื่ อ ผู ว า ราชการจั งหวัดและหรือ
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ เห็นสมควรใหสงวน
หรือหวงหามที่ดินเพื่อใหประชาชนใชประโยชน
รวมกันแลว ใหนายอําเภอของอําเภอที่ที่ดินนั้นอยูใน
เขตโฆษณาใหประชาชนทราบถึงตําแหนงที่ดิน 
จํานวนเนื้อที่ เขตขางเคียงของที่ดินที่จะสงวนหรือหวง
หาม โดยจัดทําประกาศระบุรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับ
ที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามตามแบบทายระเบียบนี้ 
ปดไวในที่เปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด สํานักงานที่ดิน
จังหวัดหรือสาขา ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการ
ตําบล ที่ทําการหมูบาน แหงละอยางนอยหนึ่งฉบับ 

กรณีสมควร 
สงวนหวงหาม 

ในการโฆษณาใหประชาชนทราบถึงที่ดินทีจ่ะ
สงวนหรือหวงหามเพื่อใหประชาชนใชประโยชน
รวมกัน นายอําเภอจะจัดใหมีการประชุมราษฎรใน
ทองที่เพื่อทําการชี้แจงหรือจะใหมีการประกาศชี้แจง
ทางวิทยุกระจายเสียงดวยก็ได 

 

ใหนายอําเภอจัดใหมีหลักเขตหรือเครื่องหมาย
อ่ืนแสดงแนวเขตของที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหาม 
และปายระบุรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับที่ดินที่จะสงวน
หรือหวงหามเชนเดียวกับประกาศวรรคหนึ่ง มีขนาด

 



 
 
 
 

๒๖๔ 
 

และจํานวนพอสมควรติดตั้งไวในบริเวณที่ดินดังกลาว
เพื่อใหประชาชนทราบวาเปนเขตที่ดินที่จะสงวนหรือ
หวงหาม 

ขอ ๑๐ ภายในหกสิบวันนับแตวันปดประกาศ 
ถาไมมีผูคัดคานการสงวนหรือหวงหามที่ดิน ใหผูวา
ราชการจังหวัดเสนอเรื่องพรอมดวยเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของไปยังคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติเพื่อ
ดําเนินการตามขอ ๑๑ ตอไป แตถามีผูคัดคานการ
สงวนหรือหวงห ามที่ ดินโดยอ างว าตน เปน ผู มี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือไดรับอนุญาตให
ทําประโยชนในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายหรือไมแลว
เสนอใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการ เมื่อผูวา
ราชการจังหวัดสั่งประการใดแลว ใหแจงแกผูคัดคาน
ทราบ  ถาผูคัดคานไมพอใจคําสั่งดังกลาว  ก็ใหไป
ดําเนินการฟองหรือรองตอศาลได 

- กรณีไมมีการ
คัดคาน 
 
 
- กรณีมีการ
คัดคาน 

ในกรณีที่มีการฟองหรือรองตอศาล  ผูว า
ราชการจังหวัดจะรอการสงวนหรือหวงหามที่ดิน
ทั้งหมดไวกอนจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวก็ได 
หรือจะดําเนินการเพื่อสงวนและหวงหามที่ดินนั้น
ตอไปโดยยกเวนที่ดินสวนที่มีผูคัดคานนั้นจากการ
สงวนหรือหวงหามไวกอนจนกวาจะมีคําพิพากษาถึง
ที่สุดแลวก็ได 

 

รอผลคดี 



 
 
 
 

๒๖๕ 
 

เมื่อไดมีคําพิพากษาถึงที่ สุดใหยกคํารอง
คัดคาน ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอเรื่องพรอมดวย
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปยังคณะกรรมการจัด
ที่ดินแหงชาติเพื่อดําเนินการตามขอ ๑๑ ตอไป แตถา
ศาลไดมีคํ าพิพากษาถึ งที่ สุดว า ผูคัดค านเปนผูมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือไดรับอนุญาตให
ทําประโยชนในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย ใหผูวา
ราชการจังหวัดรายงานคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
เพื่อพิจารณาวาสมควรจะยกเวนที่ดินสวนที่มีผูคัดคาน
จากการสงวนหรือหวงหาม หรือจะดําเนินการใหที่ดิน
นั้นตกมาเปนของรัฐเพื่อประโยชนในการสงวนหรือ
หวงหามเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

กรณีศาลมีคํา
พิพากษาแลว 

ขอ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติได
มีมติใหสงวนหรือหวงหามที่ดินเพื่อใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกันแลว ใหจัดทําประกาศการสงวนหรือ
หวงหามที่ดินเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
โดยใหมีแผนที่แสดงตําแหนงที่ดิน จํานวนเนื้อที่ และ
เขตขางเคียงของที่ดินที่สงวนหรือหวงหามแนบทาย
ประกาศดวย 

การประกาศการ
สงวนหวงหาม 

แผนที่ที่แสดงเขตที่ดินที่สงวนหรือหวงหาม 
ตองเปนแผนที่ที่พรอมจะนําลงในระวางแผนที่หรือ
ระวางรูปถายทางอากาศตามระเบียบของกรมที่ดินได  
 

 



 
 
 
 

๒๖๖ 
 

และตองแสดงเขตติดตอขางเคียงโดยรอบ โดยมีมาตรา
สวนขนาดพอสมควร 

ประกาศการสงวนหรือหวงหามที่ดินเพื่อให
ประชาชนใชประโยชนรวมกันใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 

ขอ ๑๒  เมื่อไดประกาศการสงวนหรือหวง
หามที่ดินเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันในราช
กิจจานุเบกษาแลว ใหผูวาราชการจังหวัดโฆษณาการ
สงวนหรือหวงหามที่ดินใหประชาชนทราบ โดยปด
สําเนาประกาศและแผนที่แนบทายประกาศไวในที่
เปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัด
หรือสาขา ที่วาการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอที่ทําการตําบล 
ที่ทําการหมูบาน แหงละอยางนอยหนึ่งฉบับ 

 

ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
พลเอก ประจวบ สุนทรางกรู 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานคณะกรรมการจัดทีด่ินแหงชาต ิ
 

 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓ ตอน ๒๐๐ (ฉบับพิเศษ) วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  
๒๕๒๙) 



 
 
 
 

๒๖๗ 
 

 



ระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาต ิ
ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๙) 

วาดวยกรณีจําเปนสําหรับการอนุญาตใหจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเปนการเฉพาะรายในทองท่ีท่ี

กําหนดใหมีการออกโฉนดทีด่ินสําหรับท่ีดนิท่ีมีหนังสือ
รับรองการทําประโยชนโดยใชระวางรปูถายทางอากาศ

ตามมาตรา ๕๘ ตรี 
  

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐ (๑๐) 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๖ และมาตรา ๕๘ ตรี วรรคสาม 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่  ๔)  พ .ศ .๒๕๒๘  คณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 

ขอ  ๑  ระ เบียบนี้ เ รี ยกว า  "  ระเบี ยบของ
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๐  (พ .ศ .
๒๕๒๙) วาดวยกรณีจําเปนสําหรับการอนุญาตใหจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนการเฉพาะราย ในทองที่
ที่กําหนดใหมีการออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินที่มี
หนังสือรับรองการทําประโยชนโดยใชระวางรูปถาย
ทางอากาศตามมาตรา ๕๘ ตรี" 

 



 
 
 
 

๒๖๙ 
 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ขอ ๓ นับแตวันที่เร่ิมดําเนินการออกโฉนด
ที่ดินตามประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ตามมาตรา ๕๘ ตรี วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน เจาพนักงานที่ดินจะอนุญาตใหมีการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมใด  ๆ ที่ตองมีการรังวัดที่ดินที่มี
หนังสือรับรองการทําประโยชนโดยใชระวางรูปถาย
อากาศในทองที่ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ไดประกาศกําหนด เฉพาะในกรณีจําเปน ดังตอไปนี้ 

การขออนุญาต 
จดทะเบียน 
ท่ีตองมีการรังวัด
ระหวางยายแปลง 

 (๑) เมื่อเปนที่ดินที่ถูกเวนคืนบางสวนตาม
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 (๒) เมื่อเปนที่ดินที่ผูมีสิทธิในที่ดินประสงค
จะแบงแยกเพื่อโอนใหแกทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจที่
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติองคการของรัฐบาลตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือ
หนวยงานธุรกิจที่ รัฐบาลเปนเจาของ โดยการขาย 
แลกเปลี่ยนหรือให 
 (๓) เมื่อเปนที่ดินที่ศาลไดมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งถึงที่สุดใหแบงแยก 
 (๔) เมื่อเปนที่ดินที่ผูมีสิทธิในที่ดินไดพิสูจน
ใหเปนที่พอใจแกเจาหนาที่ดินวามีความจําเปนและ
เรงดวนที ่ตองแบงแยกและหากรอไวจะกอใหเกิด

 



 
 
 
 

๒๗๐ 
 

ความเสียหายอยางรายแรงแกผูมีสิทธิในที่ดินนั้นหรือ
ผูรับโอน 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
พลเอก ประจวบ สุนทรางกรู 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานคณะกรรมการจัดทีด่ินแหงชาต ิ
 

 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓ ตอน ๒๐๐ (ฉบับพิเศษ) วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๒๙) 



ระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาต ิ
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) 

วาดวยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน 

  

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  แหง
ประมวลกฎหมายที่ ดิน   ซ่ึ งแก ไข เพิ่ ม เติ มโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖  มาตรา ๕๘ ทวิ  วรรคสี่  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘  และมาตรา ๕๙ ทวิ วรรคหนึ่ง  
และมาตรา ๕๙ ตรี  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๙๖  
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๕  คณะกรรมการจัด
ที่ดินแหงชาติวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 

ขอ  ๑   ระเบี ยบนี้ เ รี ยกว า  "ระเบี ยบของ
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๓๒) วาดวยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน" 

 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

 



 
 
 
 

๒๗๒ 
 

ขอ ๓  ใหยกเลิก ยกเลิก 
(๑)   ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน

แหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  วาดวยหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินและออก
หนังสือรับรองการทําประโยชน 
 (๒)   ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  วาดวยหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินและออก
หนังสือรับรองการทําประโยชน 
 (๓)   ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔)  วาดวยหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินและออก
หนังสือรับรองการทําประโยชน 

ระเบียบเกา 

ขอ ๔  การออกโฉนดที่ดินใหกระทําไดใน
บริเวณที่ดินที่ไดสรางระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนด
ที่ดินไวแลว  ในบริเวณที่ดินนอกจากนี้ใหออกเปน
หนังสือรับรองการทําประโยชน  เวนแตอธิบดีกรม
ที่ดินเห็นเปนการสมควร  ใหออกหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนในบริเวณที่ดินที่ไดสรางระวางแผนที่ไว
แลวไปพลางกอนได 

 
 
 

ออกโฉนดที่ดินใน
บริเวณสราง
ระวางแผนที่แลว 



 
 
 
 

๒๗๓ 
 

หมวด ๑ 
การอนุมัติใหออกโฉนดที่ดนิหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน ตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสี่ และมาตรา ๕๙ 

ทวิ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
 

 

ขอ ๕  ผูวาราชการจังหวัดจะอนุมัติใหออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนรายใด
เกินหาสิบไรไดตอเมื่อผูวาราชการจังหวัด หรือผูที่ผูวา
ราชการจังหวัดมอบหมายไดตรวจสอบการทําประโยชน
แลวปรากฏวา 

ผูวาราชการ
อนุมัติออก 
เกิน ๕๐ ไร 

 (๑ )   ผู ครอบครองได ทําประโยชน หร ือ
อํานวยการทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเอง และ 
 (๒)  สภาพการทําประโยชนในที่ดินนั้นเปน
หลักฐานมั่นคงและมีผลผลิตอันเปนประโยชนในทาง
เศรษฐกิจ 

 

ขอ ๖  ในกรณีที่ปรากฏวาเนื้อที่ที่ทําประโยชน
ตองดวยหลักเกณฑตามขอ  ๕   เกินหาสิบไร   ให
พนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนเทาจํานวนเนื้อที่ที่ผูวาราชการจังหวัด
ส่ังอนุมัติ 

กรณีออก 
- เกิน ๕๐ ไร 

ในกรณีที่ปรากฏวาเนื้อที่ที่ทําประโยชนตอง
ดวยหลักเกณฑตามขอ ๕  ไมเกินหาสิบไร  ใหผูวา
ราชการจังหวัดสั่งไมอนุมัติ   ในกรณีเชนนี้ให เจา

- ไมเกิน ๕๐ ไร 



 
 
 
 

๒๗๔ 
 

พนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนใหเทาจํานวนเนื้อที่ที่ไดทําประโยชน
แลวตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  แตตองไมเกินหาสิบไร 

ขอ ๗  พนักงานเจาหนาที่จะออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกบุคคลตาม
มาตรา ๕๙ ทวิ วรรคหนึ่ง  เปนการเฉพาะรายได  ถามี
ความจําเปนดังตอไปนี้ 

กรณีจําเปน 
ขอเฉพาะราย 
กรณีไมแจง ส.ค.๑ 

 (๑)  ที่ดินนั้นถูกเวนคืนตามกฎหมายวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 (๒)  ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินจะ
โอนที่ดินนั้นใหแกทบวงการเมือง  องคการของรัฐบาล
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือ
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ 
 (๓)  มีความจําเปนอยางอื่นโดยไดรับอนุมัติ
จากผูวาราชการจังหวัด 

 

หมวด ๒ 
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา

ประโยชนตามมาตรา ๕๙ ตร ี  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

 

 

ขอ ๘  ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ กรณีเนื้อท่ี 



 
 
 
 

๒๗๕ 
 

รับรองการทําประโยชนถาปรากฏวาที่ดินมีอาณาเขต 
ระยะของแนวเขต  และที่ดินขางเคียงทุกดานถูกตอง
ตรงกับหลักฐานการแจงการครอบครองตามมาตรา  ๕ 
แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
๒๔๙๗  เชื่อไดวาเปนที่ดินแปลงเดียวกัน  แตเนื้อที่ที่
คํานวณไดแตกตางไปจากเนื้อที่ตามหลักฐานการแจง
การครอบครองดังกลาว  ใหพนักงานเจาหนาที่ออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเทา
จํานวนเนื้อที่ที่ไดทําประโยชนแลว  แตไมเกินเนื้อที่ที่
คํานวณได 

คํานวณไดตางกับ
เนื้อท่ีใน ส.ค.๑ 

ในกรณีที่ระยะของแนวเขตที่ดินผิดพลาด
คลาดเคลื่อนใหพนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนเทาจํานวนเนื้อที่ที่ได
ทําประโยชนแลวเมื่อผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดลงชื่อ
รับรองแนวเขตไวเปนการถูกตองครบถวนทุกดาน 

ระยะแนวเขต
ผิดพลาด 

ขอ ๙  การรับรองแนวเขตของผูมีสิทธิในที่ดิน
ขางเคียงตามขอ ๘ วรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาที่แจง
เปนหนังสือซ่ึงมีขอความดวยวา ถาผูมีสิทธิในที่ดิน
ขางเคียงไมมาหรือมาแตไมยอมลงช่ือรับรองแนวเขต
โดยไมคัดคานการรังวัด  เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับ
แตวันทําการรังวัด  พนักงานเจาหนาที่จะไดออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนโดยไมตองมี
การรับรองแนวเขต  สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ

การรับรอง 
แนวเขตของ
ขางเคียง 



 
 
 
 

๒๗๖ 
 

รับไปยังผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามที่อยูที่เคยติดตอ  
หรือตามที่อยูที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงนั้นไดแจงเปน
หนังสือไวตอพนักงานเจาหนาที่  เพื่อใหมารับรองแนว
เขตหรือคัดคานการรังวัดและใหอยูในบังคับแหง
เงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับ
หนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ใหมาระวังแนวเขตแลว  
แตไมมาหรือมาแตไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม
คัดคานการรังวัด  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเทาจํานวน
เนื้อที่ที่ไดทําประโยชนแลว  โดยไมตองมีการรับรอง
แนวเขต  เมื่อพนกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันทํา
การรังวัด 

- ไมมา/มา แต 
ไมลงชื่อรับรอง
แนวเขต 

(๒)  ในกรณีที่ไมอาจติดตอผูมีสิทธิในที่ดิน
ขางเคียงใหมาระวังแนวเขตได  ใหพนักงานเจาหนาที่
ปดประกาศแจงใหผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงนั้นมาลงชื่อ
รับรองแนวเขตหรือคัดคานการรังวัดไวในที่เปดเผย 
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขา  
สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  ที่ทํา
การกํานัน  ที่ทําการผูใหญบาน  และบริเวณที่ดินของ
ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงแหงละหนึ่งฉบับ ในกรณีที่ดิน
อยูในเขตเทศบาลใหปด  ณ สํานักงานเทศบาลอีกหนึ่ง
ฉบับดวย ถาผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไมมาติดตอหรือ

- ติดตอไมได 



 
 
 
 

๒๗๗ 
 

คัดคานประการใดภายในสามสิบวันนับแตวันปด
ประกาศ  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนเทาจํานวนเนื้อที่ที่ได
ทําประโยชนแลว  โดยไมตองมีการรับรองแนวเขต 

ขอ ๑๐  ในกรณีที่ที่ดินนั้นมีดานหนึ่งดานใด
หรือหลายดานจดที่ปาหรือรกรางวางเปลาและระยะที่
วัดไดเกินกวาระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจงการ
ครอบครองใหถือระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจง
การครอบครองเปนหลักในการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน 

กรณี ส.ค.๑ จดปา
หรือรกราง 

ใหไว ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 
พลตํารวจเอก ประมาณ อดเิรกสาร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานคณะกรรมการจัดทีด่ินแหงชาต ิ
 

 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอน ๑๗๔ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๒) 




