
ส่ือประกอบการบรรยาย 
“ ประมวลกฎหมายท่ีดิน ”

โดย
นายไพโรจน์ บัวน่วม

เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี



ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเติมโดย

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 

ความว่า “บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมาย

ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษา และ

ด าเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณีอ านาจหน้าที่ดังว่า

นี้  รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ก็ได้”

มาตรา 8 วรรคหนึ่ง



ในประมวลกฎหมายนี้
"อธิบด"ี หมายความว่า  อธิบดีกรมที่ดิน
"รัฐมนตร"ี หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน และ ตามประมวล
กฎหมายนี้

มาตรา 1 ประมวลกฎหมายที่ดิน 



ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้มี

อ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ดิน และพนักงานเจ้าหน้าที่กับออก

กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ประมวลกฎหมายที่ดิน

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้

ใช้บังคับได้

มาตรา 15 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน



"ทบวงการเมือง"  หมายความว่า  หน่วย

ราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการส่วนกลาง 

ราชการ ส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น"

มาตรา 1 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497



สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้

เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

(ก) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมา

เป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน

(ข) ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า 

ทางหลวง ทะเลสาบ 

(ค) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อม

และโรงทหาร ส านักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์

มาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์



1.พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551

มาตรา 13  ให้ยกเลิกความในมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้

แทน

มาตรา 122  นายอ าเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็น

สาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอ าเภอ

กฎหมายก าหนดผู้มีหน้าที่ดูแลรักษา เช่น



นายอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีอ านาจ

ใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวล

กฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



ในกรณี ที่มีข้อพิพาท หรือคดี เกี่ยวกับที่ดินตามวรรค

หนึ่ง นายอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะร่วมกัน

ด าเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ด าเนินการ ก็ให้มีอ านาจ

กระท าได้ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบก าหนด

หลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและ

คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน. ส าหรับ

พลเมืองใช้ร่วมกัน. พ.ศ. ๒๕๕๓)



ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ตามวรรคหนึ่ง 

และวรรคสามให้จ่ายจากงบประมาณขององค์กร

ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ต า ม ร ะ เ บี ย บ ที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด



มาตรา 5 ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราช
พัสดุ

บรรดาที่ราชพัสดุ ที่กระทรวง ทบวง กรมใด ได้มาโดย
การเวนคืนหรือ การแลกเปลี่ยนหรือโดยประการอื่น ให้
กระทรวงการคลังเข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุนั้น 

ทั้งนี้ยกเว้นที่ดินท่ีได้มาโดยการเวนคืนตามกฎหมายว่า
ด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2.พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518



มาตรา 4 "ที่ราชพัสด"ุ หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็น 
ทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือ 
กลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 

(2) อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ 
ของพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ 

ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและของ
องค์การ ปกครองท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ



“ให้อ านาจเจ้าท่าดูแลรักษาเขตน่านน้ า         
ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า และทะเลสาบ”

3. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย  พ.ศ. 2456



“ให้ อ านาจพนั ก งาน  เ จ้ าหน้ าที่ ต าม
กฎหมายนี้ เป็นผู้ดูแลรักษาที่ดิน ในบริเวณพื้นที่ 
ที่มีการจัดนิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์”

4. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511



เช่น
- กรมทางหลวง
- กรมชลประทาน
- การรถไฟ

5.หน่วยงานอื่น 



ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 890/2498
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2498 

ให้จังหวัด เทศบาล และสุขาภิบาล มีอ านาจ
หน้าที่ดูแล และด าเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดิน
ทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือ
เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ



ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 505/2552 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2552 
เรื่อง มอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่น มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษา

และด าเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
หรือทรัพย์สินของแผ่นดินที่ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เมืองพัทยา ภายในเขตเมืองพัทยา
3. เทศบาล ภายในเขตเทศบาล 
4. องค์การบริหารส่วนต าบล ภายในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบล นั้น



มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่ และป่าไม้ ที่ดินของรัฐ

นั้น ถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด

1. เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้าง หรือเผาป่า 
2. ท าด้วยประการใดให้เป็นการท าลาย หรือท าให้เสื่อมสภาพ

ที่ดิน ที่กรวดหรือทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจา
นุเบกษา หรือ

3. ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน



มาตรา ๑๓๐๕  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะ
โอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอ านาจแห่งบทกฎหมาย
เฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา



มาตรา ๑๓๐6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ
แผ่นดิน ในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน



มาตรา 1334 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินที่มีผู้เวนคืนหรือ
ทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตาม
กฎหมายที่ดินนั้น ท่านว่าบุคคลอาจได้มาตามกฎหมาย
ท่ีดิน”



มาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินส าหรับพลเมืองใชรวม

กัน หรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดใหมี
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เพื่อแสดงเขตไวเปนหลักฐาน

แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

ที่ดินตามวรรคหนึ่งแปลงใด ยังไม่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวง เขตของที่ดินดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักฐานของทางราชการ



วัตถุประสงค์ในการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวง (นสล.)

1. ให้ทบวงการเมืองผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาไว้เป็น
หลักฐาน

2. เพื่อแสดงขอบเขต และป้องกันการบุกรุก
3. เพื่อประโยชน์ในการจัดท าทะเบียน



หมวด 12 บทก าหนดโทษ 
มาตรา 108 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 9 อยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะ

ปฏิวัติฉบับนีใ้ช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก 
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัตติาม ระเบียบ
ที่คณะกรรมการก าหนด ถ้าผู้ฝ่าฝืนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งเป็นหนังสือ ให้ผู้ฝ่าฝืนออกจากที่ดิน
และหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้น ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือปรับไม่เกินห้าพัน บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ในการก าหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะก าหนด 
ให้ผู้ฝ่าฝืนต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินนั้น ให้แก่รัฐหรือราชการ 
บริหารส่วนท้องถิ่นด้วยก็ได้



หมวด 12 บทก าหนดโทษ 
มาตรา 108 ทวิ นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับใช้บังคับ ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 9 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน ห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าแก่ที่ดิน ซึ่งเป็นสา
ธารณสมบัติ ของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



หมวด 12 บทก าหนดโทษ 
ถ้าความผิดตามวรรคสองได้กระท าเป็นเนื้อที่เกินกว่าห้าสิบไร่ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ ทั้ง
จ าทั้งปรับ

ในกรณีที่ค าพิพากษาว่าผู้ใดกระท าความผิดตาม มาตรานี้ ศาล
มี อ านาจสั่งในค าพิพากษาให้ผู้กระท าความผิดคนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน 
และบริวารของผู้กระท าความผิดออกไปจากที่ดินนั้นด้วย

บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่อง 
จักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือได้ใช้เป็น 
อุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดดังกล่าวให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่า
จะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่



ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติฉบับที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๑๕ )
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการแจ้งและออกค าสั่งแก่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๙
แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ ใช้บังคับ



หมวด 2
การแจ้งและมีสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนออกจากที่ดินของรัฐ



ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

พ.ศ. 2545



มาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
เรื่อง การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ

1. การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดิน
ของรัฐ ต้องมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น ซึ่งแสดงว่าได้
ครอบครองท าประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ 
ดังนี้ 

1.1 เอกสารที่ทางราชการท าขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสาร
ซึ่งลงวันที่ก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ หรือ 



มาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
เรื่อง การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ

1.2 เอกสารที่ทางราชการท าขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสาร
ซึ่งลงวันที่ภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ  แต่ก่อนวันที่ ประมวล
กฎหมายที่ดินใช้บังคับ (วันที่ 1 ธันวาคม 2497) โดยเอกสาร
ดังกล่าวมีข้อความแสดงว่าได้ครอบครองท าประโยชน์ ในที่ดินแปลง
นั้นมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ 



มาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
เรื่อง การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ

1.3 พยานหลักฐานอื่นนอกจากข้อ 1.1 หรือ 1.2 เช่น 
ส.ค.1 หรือพยานบุคคล เป็นต้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า
พยานหลักฐานนั้นมีส่วนสนับสนุนค ากล่าวอ้างว่ามีการครอบครองท า
ประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดิน ของรัฐ ให้ด าเนินการอ่านภาพถ่าย
ทางอากาศของกรมแผนที่ทหารที่ถ่ายภาพพื้นที่นั้นไว้เป็นครั้งแรก
หลังจากเป็นที่ดินของรัฐ หากปรากฏร่องรอยการท าประโยชน์ในที่ดิน
อยู่ในภาพถ่ายทางอากาศ จึงจะเชื่อตามพยานหลักฐานอื่นนั้น



จบการน าเสนอ
ขอบคุณครับ


