
 

 

สํานักจัดการท่ีดินของรัฐ 
 
ข้อ 1. คําถาม  ดูอย่างไรว่าเป็นท่ีดินแปลงใดจะเป็นท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้
ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ 
 คําตอบ พิจารณาจากการเกิดหรือการได้มาซ่ึงท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีพลเมืองใช้ร่วมกัน 
มี 4 กรณีดังนี้ 
  (1) เกิดจากสภาพธรรมชาติ 
  (2) เกิดจากการใช้ร่วมกันของประชาชน 
  (3) ได้มาโดยทางนิติกรรม ซ่ึงก็ได้แก่ การซ้ือขายแลกเปลี่ยนให้หรืออุทิศให้ 
  (4) ได้มาโดยผลของกฎหมาย ได้แก่ การได้มาโดยการสงวนหรือหวงห้ามและการได้มาโดยการ
เวนคืน 
 ท่ีมาของคําตอบ : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี 229/2551 
 
ข้อ 2. คําถาม   ท่ีดินท่ีสามารถออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได้มีท่ีดินประเภทใดบ้าง 
 คําตอบ 1. ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น ท่ีทําเลเลี้ยงสัตว์ หนองน้ํา
สาธารณะ บึงสาธารณะ เว้นแต่ท่ีสาธารณะโดยสภาพมีแนวเขตธรรมชาติอยู่แล้ว เช่น ท่ีชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา           
ลํากระโดง ลํารางสาธารณะ ทางระบายน้ํา แม่น้ํา ลําคลอง ฯลฯ 
  2. ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เช่น ท่ีดินท่ีได้
สงวนหวงห้ามหรือข้ึนทะเบียนเป็นของทบวงการเมือง ท่ีดินท่ีถูกเวนคืนมาเป็นของรัฐ ท่ีดินท่ีรัฐซ้ือหรือมีผู้อุทิศให้รัฐ 
เป็นต้น 
 ท่ีมาของคําตอบ : ระเบียบกรมท่ีดินว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. 2517 ข้อ 3. 
 
ข้อ 3. คําถาม ผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจย่ืนคําขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
 คําตอบ 1. นายอําเภอท้องท่ี หรือ 
  2. องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท้องท่ี 
โดยยื่นผ่านสํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสาขาท่ีท่ีดินนั้นต้ังอยู่ กรณีคาบเก่ียวหลายจังหวัดให้ยื่นต่อสํานักงานท่ีดินจังหวัด 
/ สาขา ท่ีมีท่ีดินส่วนใหญ่ตั้งอยู่ 
 ท่ีมาของคําตอบ : - คําสั่งของกระทรวงมหาดไทยท่ี 948/2516 ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2516 
    - ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. 2517 ข้อ 4. 
    - หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0511.4/ว.7182 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2552 
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ข้อ 4. คําถาม กรณีปรากฏว่ามีการบุกรุกทางหรือลํารางสาธารณะประโยชน์แล้วเทศบาลต้องการทราบแนวเขต
ของทางหรือลํารางสาธารณะประโยชน์ ดังกล่าวจะต้องดําเนินการอย่างไร 
 ตําตอบ กรณีเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีไม่สามารถออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได้ ให้เทศบาลทําหนังสือ
ถึงสํานักงานท่ีดินจังหวัด / สาขา ท้องท่ีเพ่ือจัดส่งเจ้าหน้าท่ีออกไปทําการรังวัดตรวจสอบแนวเขตโดยถือหนังสือ
ดังกล่าวเป็นคําขอและให้ใช้หลักฐานแผนท่ีของสํานักงานท่ีดินและขอให้เจ้าของท่ีดินข้างเคียงมารับรองเขตด้วย        
โดยให้เทศบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วแจ้งผลการรังวัดให้เทศบาลทราบเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 
 ท่ีมาของคําตอบ : - คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 158/2501 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2501 
    - หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0606/ว.30743 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2539 
    - หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0726/ว.07282 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2544 
 
ข้อ 5. คําถาม  ท่ีชายตล่ิงกับท่ีงอกริมตล่ิงแตกต่างกันอย่างไร  เจ้าของท่ีดินกรรมสิทธิ์ติดต่อกับท่ีชายตล่ิง หรือ         
ท่ีงอกตล่ิงนั้นจะมีสิทธิในท่ีดินดังกล่าวอย่างไร และหากเทศบาลต้องการสร้างเข่ือนถนนในท่ีชายตล่ิงจะสามารถ
ดําเนินการได้หรือไม่ เพียงใด 
 คําตอบ   - ท่ีชายตลิ่ง คือ ท่ีท่ีอยู่ริมน้ํา ซ่ึงโดยปกติในฤดูน้ําธรรมดาน้ําท่วมถึง แต่ถ้าบริเวณใดเป็นกรณีท่ีน้ําบ่า
น้ําท่วมล้นอันไม่ใช้เป็นไปตามปกติแล้ว บริเวณนั้นก็ไม่ใช่ท่ีชายตลิ่ง ท่ีชายตลิ่งย่อมถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  - ท่ีงอกริมตลิ่ง ได้แก่ ท่ีดินซ่ึงติดกับพ้ืนน้ํางอกออกไปจากตลิ่ง และน้ําจะต้องท่วมไม่ถึงต้องไม่มีอะไร
มาข้ันกลาง ต้องเป็นท่ีงอกริมตลิ่งตามธรรมชาติมิใช่ท่ีซ่ึงถมข้ึน และจะต้องเป็นท่ีงอกออกไปจากชายตลิ่งไม่ใช่งอกจาก
ท่ีอ่ืนเข้ามาหาชายตลิ่ง 
  - เจ้าของกรรมสิทธิ์ติดต่อท่ีชายตลิ่งหรือท่ีงอกริมตลิ่ง ย่อมมีอํานาจได้รับความสะดวกความสําราญ
ในลําคลองติดต่อหน้าเขตท่ีดินของตน เจ้าของกรรมสิทธิ์จึงมีสิทธิขับไล่ผู้ท่ีมาทําการเพาะปลูกในท่ีชายตลิ่งหรือทําการ
จอดเรือแพในหน้าท่ีดินของตน อันเป็นการขัดขวางการติดต่อท่ีสาธารณะของตนได้ เพียงการท่ีเจ้าของท่ีดินติดต่อท่ี
ชายตลิ่งนั้นเรียกค่าตอบแทนในการสละประโยชน์หรือความสะดวกในการใช้สิทธิของตนในท่ีชายตลิ่ง หรือท่ีงอกริม
ตลิ่งบริเวณหน้าท่ีดินของตนก็ย่อมมีสิทธิกระทําได้ 
  - หากเทศบาลต้องการสร้างเข่ือน ถนน ในท่ีชายตลิ่งจะสามารถดําเนินการได้แต่การจัดการนั้น ๆ 
ย่อมต้องเป็นไปเพ่ือสาธารณประโยชน์ และท้ังต้องไม่เป็นการตัดรอนสิทธิหรือประโยชน์ของบุคคลใดท่ีเคยใช้อยู่จน
เกินความจําเป็นด้วย 
 ท่ีมาของคําตอบ : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 95/2503 
 
  



3 
 

 

ข้อ 6. คําถาม ท่ีดินตามหลักฐานโฉนดท่ีดินมีเนื้อท่ีประมาณ 5 ไร่ เจ้าของท่ีดินปลูกสร้างบ้านท่ีอยู่อาศัย           
ทิศเหนือติดแม่น้ํา ต่อมาปรากฏว่าน้ําได้กัดเซาะพ้ืนดินใตอ้าคารหายไปบางส่วนกลายสภาพเป็นท่ีชายตล่ิง เนื้อท่ี
ประมาณ 1 ไร่ เป็นเวลาประมาณ 10 กว่าปี แล้ว โดยเจ้าของท่ีดินยังคงเข้าครอบครองอยู่ในอาคารนั้นโดยตลอด 
ท่ีดินบริเวณดังกล่าวท่ีถูกน้ํากัดเซาะนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันหรือไม่ อย่างไร 
 คําตอบ ถึงแม้ท่ีพิพาทจะถูกน้ํากัดเซาะกลายสภาพเป็นแม่น้ําแล้วก็ตาม แต่เจ้าของท่ีดินยังคงสงวนสิทธิ 
แห่งความเป็นเจ้าของ มิได้ปล่อยท้ิงให้เป็นท่ีชายตลิ่งท่ีประชาชนท่ัวไปจะเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ จึงมิใช่ 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับผลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา1304 (2) แต่หากข้อเท็จจริงเจ้าของท่ีดินมิได้ 
แสดงเจตนาหวงกันสิทธิความเป็นเจ้าของ ท่ีดินนั้นก็จะตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินพลเมืองใช้ร่วมกัน 
 ท่ีมาของคําตอบ : คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 2744/2546 
 

ข้อ 7. คําถาม นาย ก. ได้บริจาคท่ีดินเป็นถนน ต่อมา นาย ก. ถึงแก่กรรม นาย ข. บุตรนาย ก. ได้กลับเข้า
ครอบครองท่ีดินดังกล่าว เนื่องจากไม่มีราษฎรเข้าใช้ประโยชน์ในถนนดังกล่าว ต่อมามีราษฎรร้องเรียนเปิดถนน
ดังกล่าว เพ่ือให้ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันท่ีดินนั้นจะเป็นท่ีดินประเภทใด 
 คําตอบ เม่ือนาย ก . ได้บริจาคท่ีดินให้เป็นท่ีถนนสาธารณะ จึงถือว่าท่ีดินนั้นตกเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว ตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ            
มาตรา 1305 จะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา นอกจากนี้สภาพความเป็น           
สาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่อาจสูญสิ้นไปเพราะการไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีขอบริจาค แม้นาย ข. จะกลับเข้า
ครอบครองใช้ประโยชน์นานเพียงใดก็ตาม ก็ไม่ทําให้กรรมสิทธิ์ตกไปเป็นของนาย ข. อีก เพราะมาตรา 1306                
ห้ามยกอายุความข้ึนต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
 ท่ีมาของคําตอบ : คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 5112/2538 , 118/2505 
  

ข้อ 8. คําถาม  ท่ีดินแปลงหนึ่งมีหลักฐานโฉนดท่ีดิน แต่ปรากฏว่าประชาชนได้ใช้เป็นเส้นทางเข้า – ออก
บางส่วนทางด้านทิศเหนือ เป็นว่าประมาณ 20 ปี โดยเจ้าของท่ีดินมิได้ใช้สิทธิหวงห้ามแต่อย่างใด ต่อมาเจ้าของ
ท่ีดินเดิมได้ขายท่ีดินดังกล่าวให้กับเจ้าของท่ีดินใหม่ท้ังแปลง เจ้าของท่ีดินใหม่จะปิดเส้นทางเข้า – ออกดังกล่าว 
โดยอ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้หรือไม่ อย่างไร 
 คําตอบ เม่ือท่ีดินส่วนดังกล่าวประชาชนได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้า – ออกต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน            
โดยเจ้าของท่ีดินมิได้ใช้สิทธิหวงห้ามแต่อย่างใด ย่อมถือว่าเจ้าของท่ีดินแสดงเจตนาอุทิศส่วนนั้นให้เป็นทาง
สาธารณประโยชน์ปริยายแล้ว ซ่ึงผลของการเป็นท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นไม่สามารถโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้ใด และไม่อยู่ในลักษณะท่ีจะครอบครองปรปักษ์หรือบังคับคดีได้ รวมท้ังไม่อาจอ้างอายุความข้ึนต่อสู้กับรัฐได้ดังนั้น 
แม้เจ้าของท่ีดินจะโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินแปลงดังกล่าวไปแล้วก็ตาม แต่ท่ีดินเฉพาะส่วนท่ีประชาชนใช้เป็น
เส้นทางเข้า – ออก ยังคงมีสภาพเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2)  
ผู้ซ้ือจึงไม่มีสิทธิปิดเส้นทางเข้า – ออกได้ สําหรับท่ีดินส่วนอ่ืนนั้นผู้รับโอนได้กรรมสิทธิ์ท่ีดินไปโดยผลของกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 456 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ท่ีมาของคําตอบ : คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 5058/2539 , 112/39  
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ข้อ 9. คําถาม เทศบาลจะขอใช้พ้ืนท่ีรอบเขา ซ่ึงอยู่ในเขตปริมณฑลรอบท่ีเขา 40 เมตร ซ่ึงเป็นบริเวณท่ี
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศหวงห้าม ตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินไว้เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 
2523 เพ่ือเป็นท่ีทําการเทศบาลและอาคารประกอบได้หรือไม่หากสามารถดําเนินการได้จะต้องดําเนินการอย่างไร 
 คําตอบ เดิมกระทรวงมหาดไทยหวงห้ามไว้ ตามมาตรา 9 (2) ตามคําสั่งลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2523   
การท่ีเทศบาลจะขอใช้ต้องถอนการหวงห้ามก่อน โดยทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และดําเนินการขอ             
ข้ึนทะเบียนเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ ตามมาตรา 8 ทวิ โดยทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกัน 
 ท่ีมาของคําตอบ : ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา บริหารกฎหมายกรมท่ีดิน ปี 2542 
 
ข้อ 10. คําถาม ในการพิจารณา เรื่อง การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ในท่ีดินสาธารณประโยชน์ นั้น                  
มีแนวทางในการพิจารณาอย่างไร  
 คําตอบ ในการดําเนินการจะต้องพิจารณาจากสถานะของท่ีดินและวัตถุประสงค์กิจกรรมในแต่ละโครงการ         
ซ่ึงกรณีดังกล่าวกรมท่ีดินได้มีหนังสือกรมท่ีดิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0511.3/ว.29466 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2558  
เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการดําเนินการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบลซ่ึงได้วางแนวทาง 
ปฏิบัติได้ ดังนี้ 
   1. กรณีกิจกรรมตามโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาท่ีดินโดยไม่กระทบ
ต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณประโยชน์ได้ดีกว่าเดิมซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ี
ของนายอําเภอหรือองค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน การดําเนินการตามโครงการลักษณะดังกล่าว ไม่ต้องขออนุญาต
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินแต่ประการใด เนื่องจากเป็นอํานาจหน้าท่ีของนายอําเภอตามนัยมาตรา 122 แห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 หรือเทศบาลตําบลตามนัยมาตรา 50, 41 หรือเทศบาลเมืองตามนัยมาตรา 53, 54 
หรือเทศบาลนครตามนัยมาตรา 41, 47 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หรืออยู่ในอํานาจหน้าท่ีของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลตามนัยมาตรา 67, 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล           
พ.ศ. 2537 เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ การขุดลอกแหล่งน้ําเดิมท่ีตื้นเขิน การปรับปรุงถนนสาธารณะเดิมให้ใช้สัญจร 
ได้ดียิ่งข้ึน เป็นต้น 
   2. กรณีกิจกรรมตามโครงการเป็นการเข้าใช้ประโยชน์ในท่ีสาธารณประโยชน์โดยไม่มีผลกระทบต่อ
การใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นการชั่วคราวไม่มีการก่อสร้างหรือปลูกสร้าง
อาคารถาวรเม่ือดําเนินการแล้วเสร็จสามารถปรับพ้ืนท่ีกลับคืนสู่สภาพเดิมได้การดําเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว
สามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐได้คราวละไม่เกิน 5 ปี ท้ังนี้เป็นไปตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตร 9 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2543 โดยกระทรวงมหาดไทยได้แต่งต้ังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ผู้พิจารณาอนุญาตตามนัยคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 
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   3. กรณีกิจกรรมตามโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงมีลักษณะการดําเนินการ
แตกต่างไปจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันเดิม เช่น การถมลําราง หรือคลองสาธารณประโยชน์ท่ีตื้นเขินให้เป็นทาง
สาธารณประโยชน์ หรือนําท่ีทําเลเลี้ยงสัตว์มาพัฒนาเป็นสวนสาธารณประโยชน์ สามารถดําเนินการได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน              
จากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543 
   4. กรณีกิจกรรมตามโครงการเป็นการใช้ประโยชน์ในท่ีดินซ่ึงมีลักษณะการก่อสร้างหรือปลูกสร้าง
อาคารถาวรจะต้องดําเนินการขอถอนสภาพท่ีดิน ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) โดยดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธปีฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดข้ึนทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดิน
ของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550 ซ่ึงหากทบวงเมืองมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
ของรัฐก่อนท่ีการดําเนินการถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ก็สามารถยื่นคําขอ
อนุญาต ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเป็นการชั่วคราวได้ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน พ.ศ. 2543 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด มท 0511.3/ว 3312 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2547 
 ท่ีมาของคําตอบ : หนังสือกรมท่ีดิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0511.3/ว29466 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 
 
ข้อ 11. คําถาม อําเภอมีความประสงค์จะขุดสระเก็บน้ําขนาดใหญ่ในบริเวณทุ่งเล้ียงสัตว์สาธารณประโยชน์ 
ซ่ึงประชาชนหมดความจําเป็นในการใช้ประโยชน์ร่วมกันดังกล่าวแล้ว จะสามารถดําเนินการไดโ้ดยใช้ระเบียบ 
กฎหมายใด  
 คําตอบ สามารถดําเนินการได้โดยการเปลี่ยนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากมีลักษณะการดําเนินการ 
ท่ีแตกต่างไปจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันเดิม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพ
ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีก
อย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543 
 ท่ีมาของคําตอบ :  
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0511.3/ว 6449 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559           
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
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ข้อ 12. คําถาม ท่ีงอกริมตล่ิงท่ีเกิดจากท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติมีสภาพเป็นท่ีดินประเภทอะไร 
 คําตอบ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทท่ีรกร้างว่างเปล่า ตามมาตรา 1304 (1)  เนื่องจาก             
การจะกําหนดให้พ้ืนท่ีใดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้น ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
ให้กระทําโดยการออกกฎกระทรวงและต้องมีแผนท่ีแสดงแนวเขตแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย ดังนั้น ท่ีดินท่ีงอกออกจาก
เขตป่าสงวนแห่งชาติจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทท่ีรกร้างว่างเปล่า 
 ท่ีมาของคําตอบ : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 99/2526 เรื่อง ปัญหาเก่ียวกับท่ีดิน          
ป่าสงวนแห่งชาติเกิดท่ีงอกริมตลิ่ง 
 
ข้อ 13. คําถาม การขออนุญาตใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีพลเมืองใช้ร่วมกันในพ้ืนท่ีอําเภอบางเขน 
กรุงเทพมหานคร พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินเป็นผู้ใด 
 คําตอบ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 
มีนาคม 2538 ได้แต่งต้ังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจในการอนุญาต            
ให้ใช้ท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 7) ได้วินิจฉัยไว้ตาม 
เรื่องเสร็จ ท่ี 1042/2527   
 ท่ีมาของคําตอบ :  
 - มาตรา 9 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 - คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 เรื่องแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 - ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 1042/2557 เรื่อง อํานาจของกรุงเทพมหานครในการ  
ให้เอกชนใช้ท่ีสาธารณะและการเก็บค่าตอบแทนรายปี ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 
ข้อ 14. คําถาม ใครเป็นผู้มีอํานาจส่ังเพิกถอนใบจองท่ีออกโดยไม่ชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการจัดท่ีดิน          
เพ่ือประชาชน พ.ศ. 2497 
 คําตอบ พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ออกใบจอง (นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ             
กรณียังไม่ยกเลิกอํานาจหน้าท่ีในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายท่ีดิน เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด และหรือ              
เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี เฉพาะในท้องท่ีซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกอํานาจ           
หน้าท่ีในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายท่ีดินแล้ว) เป็นผู้มีคําสั่งเพิกถอนใบจองและหมายเหตุการณ์เพิกถอน 
ตามระเบียบฯ        
 ท่ีมาของคําตอบ :  ระเบียบกรมท่ีดินว่าด้วยการเพิกถอนและจําหน่ายใบจองออกจากทะเบียนท่ีดิน  
พ.ศ. 2527 ข้อ  4 (3) 



7 
 

 

ข้อ 15. คําถาม กรณีท่ีอธิบดีกรมท่ีดิน ใช้อํานาจส่ังให้บุคคลผู้ครอบครองท่ีดินตามนัยมาตรา 30 แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน ซ่ึงไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด หรือเง่ือนไขของคณะกรรมการ ออกไปจากท่ีดินนั้น            
ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่พอใจคําส่ังดังกล่าว ต้องดําเนินการอย่างใด 
 คําตอบ บุคคลผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
คําสั่ง โดยยื่นเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผ่าน) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอหัวหน้าก่ิงอําเภอ          
ท่ีท่ีดินต้ังอยู่ และนายอําเภอฯ ต้องรีบสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงตามคําร้องแล้วเสนอความเห็นให้จังหวัดภายใน        
15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ จังหวัดพิจารณาและส่งอุทธรณ์พร้อมความเห็นให้กรมท่ีดินภายใน 10 วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับเรื่องจากอําเภอ 
 ท่ีมาของคําตอบ  : มาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน และคําสั่งกระทรวงมหาดไทย. 
ท่ี 1331/2507 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2507 เร่ือง การย่ืนอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย. 
ตามความในมาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน.                                  
 
ข้อ 16. คําถาม ปัจจุบันใครเป็นผู้ออกคําส่ังให้ผู้ท่ีได้รับใบจองออกไปจากท่ีดินและขาดสิทธิท่ีจะพึงได้ตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน 
 คําตอบ อํานาจในการออกคําสั่งให้ผู้ท่ีได้รับใบจองออกไปจากท่ีดิน และขาดสิทธิเดิมเป็นอํานาจของอธิบดี
กรมท่ีดิน ต่อมาเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน อธิบดี
กรมท่ีดินจึงได้มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ตามคําสั่งกรมท่ีดิน ท่ี 2185/2546  ลงวันท่ี 24 
ตุลาคม 2546 
 ท่ีมาของคําตอบ : ตามคําสั่งกรมท่ีดิน ท่ี 2184/2546 เรื่อง มอบอํานาจของอธิบดีกรมท่ีดินให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน 
 
ข้อ 17. คําถาม เม่ือปรากฏว่าได้มีการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงไปโดยผิดพลาดคลาดเคล่ือน ใครเป็น
ผู้มีอํานาจในการเพิกถอนหรือแก้ไข  
 คําตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดย อธิบดีกรมท่ีดินได้มีคําสั่งท่ี 2185/2546 ลงวันท่ี 24ตุลาคม 2546 เรื่อง 
มอบอํานาจจากอธิบดีกรมท่ีดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการ แต่หากในเขตกรุงเทพมหานคร
ยังดําเนินอํานาจของอธิบดีกรมที่ดินอยู่ 
 ที่มาของคําตอบ :  
 1. ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 ตรี  
 2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 3, 43, 49 
 3. ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. 2529    
 4. คําสั่งกรมท่ีดิน ท่ี 2185/2546 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2546 เรื่อง มอบอํานาจของอธิบดีกรมท่ีดิน           
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน  
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     “อธิบดีกรมท่ีดินเป็นผู้มีอํานาจออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ตามมาตรา 8 ตรี แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน จึงเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจทําคําสั่งทางปกครอง เม่ือไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องการเพิกถอนแก้ไข
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงไว้เป็นการเฉพาะ จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ัวไปตามนัยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539” 
 
ข้อ 18. คําถาม การรังวัดตรวจสอบแนวเขตท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง หากผล
การรังวัดได้เนื้อท่ี และ/หรือรูปแผนท่ีแตกต่างจากเดิม เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด
สาขา มีอํานาจส่ังแก้ไขเนื้อท่ี และ/หรือรูปแผนท่ี ตามนัยมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ได้หรือไม่ 
เม่ือปรากฏว่าได้มีการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงไปโดยผิดพลาดคลาดเคล่ือน ใครเป็นผู้มีอํานาจในการ 
เพิกถอนหรือแก้ไข  
 คําตอบ ไม่ได้ เพราะอํานาจตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ใช้กับการแก้ไขเนื้อท่ี และ/
หรือรูปแผนท่ีในโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เท่านั้น และอํานาจในการแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวงของเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา มีเฉพาะแต่กรณีการเขียนหรือพิมพ์ข้อความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน โดยมีหลักฐานชัดแจ้ง รวมท้ังการแก้ไขรายละเอียดในหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่วนกรณีการแก้ไขรูปแผนท่ีและเนื้อท่ีจะต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี 
กรมท่ีดินมีอํานาจแก้ไขให้ถูกต้องและให้เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดหมายเหตุแก้ไขฉบับผู้ดูแลรักษาและฉบับสํานักงาน
ท่ีดิน เสร็จแล้วส่งสําเนาเพ่ือให้ผู้อํานวยการสํานักจัดการท่ีดินของรัฐหมายเหตุแก้ไขฉบับท่ีอยู่ท่ีกรมท่ีดินต่อไป โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกรมท่ีดินว่าด้วยการเพิกถอนแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. 2529 
 ท่ีมาของคําตอบ : ระเบียบกรมท่ีดินว่าด้วยการเพิกถอนแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. 2529 
 
ข้อ 19. คําถาม กรมท่ีดินวางแนวทางปฏิบัติเรื่องการออก นสล. ในท่ีดินราชพัสดุ ไว้อย่างไรบ้าง? 
 คําตอบ กรมท่ีดินวางแนวทางปฏิบัติในการออก นสล. ในท่ีดินราชพัสดุไว้ตามหนังสือ  
ท่ี มท 0711/ ว 19914 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2529 ดังนี้ 
 1.  ท่ีดินราชพัสดุท่ีจะขอออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได้จะต้องเป็นท่ีดินราชพัสดุประเภท       
สาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เช่น ท่ีตั้งสํานักราชการบ้านเมือง 
เป็นต้น นอกจากนี้ท่ีดินราชพัสดุแปลงใดเคยใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะมาก่อน ภายหลังเปลี่ยนไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น เคยเป็นท่ีตั้งสํานักราชการบ้านเมืองมาก่อนปัจจุบันเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์เป็นท่ีตั้งบ้านพัก
ราชการ หรือท่ีจัดหาผลประโยชน์ และไม่ปรากฏว่าถูกถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ท่ีดินนั้นก็ยังถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้ เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได้เช่นกัน 
                    2. ท่ีดินราชพัสดุท่ีใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน ไม่ได้ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เช่น                  
ท่ีตั้งบ้านพักราชการ หรือท่ีจัดหาผลประโยชน์ ถือว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะออก
หนังสือสําคัญสําหรบัท่ีหลวง ใหพิ้จารณาออกเป็นหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน เช่น โฉนดท่ีดิน หรือหนงัสือรับรองการทําประโยชน์ 
แล้วแต่กรณี 
 3. ท่ีดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะซ่ึงทางราชการได้ครอบครองทํา ประโยชน์ก่อน
ประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ หรือท่ีทางราชการได้มาจากการรับให้หรือรับซ้ือมีหลักฐาน เช่น ส.ค.1 หนังสือรับรอง
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การทําประโยชน์ หรือโฉนดท่ีดิน หรือท่ีทางราชการได้ครอบครองทําประโยชน์ภายหลังประมวลกฎหมายท่ีดินใช้
บังคับ โดยได้ดําเนินการสงวนหวงห้าม หรือขอข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นของทบวงการเมืองตามท่ีประมวลกฎหมายท่ีดิน
กําหนดไว้ ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ส่วนท่ีดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ซ่ึงทางราชการได้ครอบครองทําประโยชน์ภายหลังประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ โดยไม่มี
หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือได้สงวนหวงห้ามไว้ แต่การสงวนหวงห้ามมิได้ปฏิบัติตามท่ีประมวลกฎหมายท่ีดิน           
กําหนดไว้ จะถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามกฎหมายก็ต่อเม่ือ
ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าทางราชการได้เข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ท่ีดินนั้นในราชการ
ตลอดมาก่อนพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ใช้บังคับ 

ดังนั้น ในการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงในท่ีดินราชพัสดุ ขอให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
สอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ได้รายละเอียดว่า ทางราชการได้ท่ีดินมาอย่างไร ต้ังแต่เม่ือใด มีหลักฐาน
การได้มาอย่างใดหรือไม่ ถ้าไม่มีหลักฐาน ได้เข้าครอบครองทําประโยชน์ตั้งแต่เม่ือใด ใช้ประโยชน์ในท่ีดินนั้นอย่างไร 
ถ้าการสอบสวนได้ความว่าท่ีดินราชพัสดุท่ีจะขอออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้
เพ่ือประโยชน์แผ่นดินโดยเฉพาะตามกฎหมาย จึงจะขอออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงให้ได้ หากท่ีดินแปลงใด        
มีปัญหาว่าจะออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงให้ได้หรือไม่ ให้พิจารณาและส่งเรื่องไปกรมท่ีดินเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 ท่ีมาของคําตอบ : ตามหนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0711/ว 19914 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2529 
เรื่อง การออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงในท่ีดินราชพัสดุ 
 
ข้อ 20. คําถาม พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน มีใครบ้าง 
 คําตอบ กระทรวงมหาดไทยได้มีคําสั่ง ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน คือ 
 1. อธิบดีกรมท่ีดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีสําหรับการอนุญาตระเบิดและย่อยหิน การขุดตักดินลูกรัง หรือ
หินผุ ในบริเวณท่ีเขาหรือภูเขา และปริมณฑลรอบท่ีเขาหรือภูเขา 40 เมตร ท่ีรัฐมนตรียังมิได้ประกาศกําหนดพ้ืนท่ีนั้น
ให้เป็นแหล่งหินปูนหรือดินลูกรัง หรือหินผุ เพ่ือการก่อสร้าง 
 2. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีในเขตท้องท่ีจังหวัดสําหรับการอนุญาต ดังนี้ 
  (1) การระเบิดและย่อยหิน การขุดตักดินลูกรัง หรือหินผุ ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีได้ประกาศกําหนดพ้ืนท่ี
นั้นเป็นแหล่งหินปูนหรือดินลูกรัง หรือหินผุ เพ่ือการก่อสร้าง และในพ้ืนท่ีนอกเขตเขา หรือภูเขา และปริมณฑล             
รอบท่ีเขา หรือภูเขา 40 เมตร 
  (2) การขุดหรือดูดทราย การเก็บหินลอย การทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในท่ีดิน 
  (3) การเข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า 
  (4) การต่ออายุใบอนุญาต กรณีอธิบดีกรมท่ีดิน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุญาตไว้ 
 ท่ีมาของคําตอบ : คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 เรื่อง แต่งต้ัง
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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ข้อ 21. คําถาม ท่ีดินของรัฐท่ีหมดสภาพแล้ว หรือถูกบุกรุกจนเต็มพ้ืนท่ีแล้ว จะถอนสภาพแล้วออก             
เอกสารสิทธิให้ราษฎรผู้บุกรุกได้หรือไม่ 
 คําตอบ  ไม่ได้ เพราะขัดกับมติคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ขัดมติ ครม. และ กบร. ส่วนกลางดังนี้ 
 1. มติคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2517 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2517 กําหนดหลักการ        
ว่า ท่ีดินสาธารณประโยชน์ หรือท่ีป่าไม้ท่ีมีผู้บุกรุกเข้าทําประโยชน์จนเป็นหลักฐานม่ันคงแล้ว หากจําเป็นจะต้อง 
ถอนสภาพก็จะไม่ให้กรรมสิทธิ์แก่ผู้บุกรุก แต่จะจัดให้เช่า 
 2. มติ ครม. เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2536 กําหนดว่ารัฐไม่ควรให้เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายท่ีดินแก่
ผู้บุกรุกท่ีดินของรัฐ 
 3. มติ กบร. ส่วนกลาง ในการประชุมครั้งท่ี 4/2540 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2540 กรณีนี้สืบเนื่องมาจาก
คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งท่ี 2/2535 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2535 มอบหมายให้          
กรมท่ีดินพิจารณาว่าควรจะทบทวนมติคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2517 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2517 
หรือไม่ และกรมท่ีดินได้มีหนังสือ ท่ี มท 0718/08179 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2540 หารือไป กบร. ส่วนกลาง และ กบร. 
ส่วนกลาง ได้ประชุมพิจารณาและมีมติดังนี้ 
  (1) ควรยืนยันหลักการตามมติคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ปี 2517 คือเม่ือมีความจําเป็นจะต้อง
ถอนสภาพท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีมีผู้บุกรุกก็จะไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่จัดให้เช่า เนื่องจากสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2536 ท่ีกําหนดว่า รัฐไม่ควรให้เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายท่ีดินแก่ผู้บุกรุกท่ีดินของรัฐ 
  (2) ไม่สมควรให้มีการถอนสภาพ เว้นแต่เฉพาะกรณีจําเป็นจริงๆ เพ่ือประโยชน์ราชการ และเป็น
ท่ีดินท่ีราษฎรไม่ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปแล้ว 
  (3) เม่ือถอนสภาพแล้ว ควรรีบดําเนินการออกเอกสารสิทธิให้เป็นกรรมสิทธิ์ของราชการบริหาร 
ส่วนท้องถ่ิน และให้ราชการบริหารส่วนท้องถ่ินนั้นนํามาจัดให้เช่า และจัดเก็บค่าเช่าเป็นรายได้บํารุงท้องถ่ินของตนเอง 
  (4) การจัดให้เช่าควรให้เฉพาะผู้บุกรุกเดิม 
  (5) ควรพิจารณาจัดให้เช่าระยะยาวได้โดยไม่ต้องถอนสภาพ 
 ท่ีมาของคําตอบ :  
 1. มติคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2517  เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2517 
 2. มติ ครม. เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2536 
 3. มติ กบร. ส่วนกลาง ในการประชุมครั้งท่ี 4/2540 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2540 
 4. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0718/08179 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2540  
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ข้อ 22. คําถาม การรังวัดสอบเขตหรือแบ่งแยกท่ีดินท่ีมีทางผ่าน เจ้าของท่ีดินผู้นํารังวัดบางรายยอมแบ่ง       
หักให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ แต่บางรายไม่ยอมแบ่งหักให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ โดยอ้างว่าไม่ใช่ทาง
สาธารณประโยชน์ กรณีเช่นนี้เจ้าหน้าท่ีควรจะถือปฏิบัติอย่างไร 
 คําตอบ เรื่องนี้กรมท่ีดินได้แจ้งตามหนังสือ ท่ี มท 0710/ว 97 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2534 ว่า ถ้าท่ีดิน       
ท่ีขอรังวัดสอบเขตหรือแบ่งแยก สภาพท่ีดินมีทางสาธารณประโยชน์ผ่าน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 1. ให้แนะนําเจ้าของท่ีดินผู้ขอรังวัดนํารังวัดแบ่งแยก หรือกันเขตทางสาธารณประโยชน์ออกโดยการแบ่งหัก
เป็นทางสาธารณประโยชน์ 
 2. หากผู้ขอรังวัดไม่ยอมแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ โดยอ้างว่าไม่ใช่ทางสาธารณประโยชน์ ให้บันทึก
ถ้อยคําของผู้ขอและให้งดทําการรังวัดไว้ก่อน แล้วทําหนังสือสอบถามไปยังผู้ดูแลรักษา ว่าทางในท่ีดินแปลงดังกล่าว
เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ ถ้าได้รับการยืนยันว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์ให้แจ้งผู้ขอทราบ เพ่ือนําทําการ
รังวัดแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ แต่ถ้า ผู้ขอรังวัดไม่ยอมนํารังวัดแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ ก็ให้บันทึก
ถ้อยคําไว้แล้วงดการดําเนินการ 
 ท่ีมาของคําตอบ : ตามหนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0710/ว 97 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2534 เรื่อง การสอบเขต
และแบ่งแยกท่ีดินท่ีมีทางสาธารณประโยชน์ผ่าน 
 
ข้อ 23. คําถาม หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงคืออะไร 
 คําตอบ “หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง”ไม่ใช่หนังสือสําคัญแสดงสิทธิ หรือสิทธิครอบครองในท่ีดิน แต่เป็น
หนังสือสําคัญของทางราชการอย่างหนึ่งท่ีออกให้เพ่ือแสดงแนวเขต ท่ีต้ัง จํานวนเนื้อท่ี และการใช้ประโยชน์ของทาง
ราชการในท่ีดินนั้น สําหรับท่ีดินท่ีจะออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได้ ได้แก่ ท่ีดินเหล่านี้ คือ 
 1. ท่ีดินท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ ป่าช้าสาธารณประโยชน์  
หนองน้ําสาธารณประโยชน์ บึงสาธารณประโยชน์ เว้นแต่ท่ีสาธารณประโยชน์โดยสภาพ มีแนวเขตธรรมชาติอยู่แล้ว 
เช่น ท่ีชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา ลํากระโดง ลํารางสาธารณประโยชน์ ทางระบายน้ํา แม่น้ํา  ลําคลอง ฯลฯ เหล่านี้   
จะไม่ออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
 2. ท่ีดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เช่น ท่ีดินท่ีได้สงวนหวงห้าม หรือข้ึนทะเบียน 
เป็นของทบวงการเมือง ท่ีดินท่ีใช้ในราชการต่าง ๆ ท่ีดินท่ีรัฐจัดซ้ือ หรือมีผู้อุทิศให้รัฐ ท่ีดินท่ีถูกเวนคืนมาเป็นของรัฐ         
เป็นต้น 
  พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง คือ อธิบดีกรมท่ีดิน แต่ปัจจุบัน ได้มอบ
อํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงในเขตจังหวัดต่าง ๆ แทน เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็ว 
  การออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ท่ีดินของรัฐประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน 
และใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะดังกล่าวได้มีขอบเขต และหลักฐานท่ีแน่นอน ช่วยป้องกันการบุกรุก 
ซ่ึงนับวันจะทวีจํานวนมากข้ึนและเป็นการสงวนท่ีดินประเภทนี้ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไปในภายหน้า 
 ท่ีมาของคําตอบ : มาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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ข้อ 24. คําถาม อํานาจหน้าท่ีในการดูแลรักษาท่ีดินริมแหล่งน้ําสาธารณะ โดยเฉพาะกรณีแหล่งน้ําสาธารณะ        
ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดหรือบางส่วน ซ่ึงไม่เป็นไปตามธรรมชาติเกิดท่ีดินริมแหล่งน้ําท่ีน้ําท่วมไม่ถึงอีกต่อไปนั้นยังคงอยู่
ในอํานาจหน้าท่ีดูแลรักษาของกรมเจ้าท่าอีกหรือไม่ 
 คําตอบ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
 1. ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า เริ่มต้นจาก “ท่ีชายตลิ่ง” ออกไปสู่แหล่งน้ําสาธารณะ 
 2. ส่วนความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืนตามกฎหมายอ่ืนเริ่มต้นจาก “ท่ีดินท่ีอยู่เหนือท่ีชายตลิ่งข้ึนไป”  
 3. สําหรับท่ีดินริมแหล่งน้ําสาธารณะท่ีน้ําท่วมไม่ถึงอีกต่อไป เนื่องจากแหล่งน้ําสาธารณะเกิดจากการ           
ต้ืนเขินข้ึนท้ังหมดหรือบางส่วนตามธรรมชาตินั้นย่อมพ้นจากสภาพเป็น“ท่ีชายตลิ่ง” จึงไม่อยู่ในขอบเขตความ
รับผิดชอบของกรมเจ้าท่าตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456         
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 ดังกล่าวอีกต่อไป การจะปลูกสร้างอาคารหรือ             
สิ่งอ่ืนใดลงบนท่ีดินดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับท่ีจะต้องขออนุญาตเสียค่าตอบแทน หรือถือเป็นความผิด                           
ตามมาตรา 119 มาตรา 117 ทวิ มาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับท่ี 14)  พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด 
  แม้ว่าท่ีดินดังกล่าวจะไม่ถือเป็น “ท่ีชายตลิ่ง” ตามมาตรา 1304(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์แล้วก็ตาม แต่ตราบใดท่ียังไม่มีการถอนสภาพท่ีดินนั้นจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกันตามาตรา 8 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีดินนั้นก็ยังคงมีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับใช้ร่วมกัน และอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของนายอําเภอแห่งท้องท่ี ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องท่ี พระพุทธศักราช 2457 ประกอบกับมาตรา 8 วรรคหนึ่ง  แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน และมาตรา 62 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และโดยท่ีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจหน้าท่ีในการดูแล
รักษาจากกรมเจ้าท่าไปยังนายอําเภอนั้นเป็นไปโดยผลของกฎหมาย จึงไม่ต้องดําเนินการในทางกฎหมายอย่างใดอีก 
  สําหรับปัญหาว่า การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในท่ีดินดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจาก
หน่วยงานใดนั้น เม่ือนายอําเภอเป็นผู้มีอํานาจหน้าท่ีในการดูแลรักษาท่ีดินดังกล่าวข้างต้น การท่ีจะปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างลงในท่ีดินดังกล่าวก็ย่อมต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ามีส่วนใด          
ส่วนหนึ่งของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําไปเหนือน้ําหรือใต้น้ําของแหล่งน้ําสาธารณะก็ต้องขออนุญาตจาก           
กรมเจ้าท่า ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทยฯ ด้วย 
 ท่ีมาของคําตอบ : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 260/2538   เรื่อง อํานาจหน้าท่ีในการ
ดูแลรักษาท่ีดินริมแหล่งน้ําสาธารณะ 
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ข้อ 25. คําถาม ในกรณีท่ีมีผู้บุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ ท่ีไม่มีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เช่น                  
ทางสาธารณประโยชน์ ทางน้ําสาธารณประโยชน์ และลํารางสาธารณประโยชน์ ผู้มีอํานาจหน้าท่ีดูแลรักษามักจะ
ขอให้สํานักงานท่ีดินส่งเจ้าหน้าท่ีไปรังวัดสอบเขต แต่เจ้าหน้าท่ีท่ีดินจะแจ้งว่าไม่มีอํานาจท่ีจะไปรังวัดสอบเขต          
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน เพราะไม่มีหนังสือแสดงสิทธิหรือหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง กรณีนี้จะทําอย่างไร 
 คําตอบ กรมท่ีดินวางแนวทางปฏิบัติไว้ตามหนังสือ ท่ี มท 0606/ว 30743 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2539 
เรื่อง การรังวัดตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีไม่มีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ไว้ว่า การขอรังวัดสอบเขต          
ท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีไม่มีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ไม่มีระเบียบให้ผู้มีหน้าท่ีดูแลรักษายื่นขอสอบเขต เม่ือมีราษฎร
ร้องเรียนว่า มีผู้บุกรุกหรือออกโฉนดท่ีดินทับท่ีสาธารณประโยชน์ ในทางปฏิบัติให้ ผู้มีหน้าท่ีดูแลท่ีดิน
สาธารณประโยชน์แจ้งเป็นหนังสือมายังสํานักงานท่ีดินเพ่ือขอความร่วมมือ ให้สํานักงานท่ีดินจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปช่วย 
ทําการรังวัดตรวจสอบแนวเขตท่ีดินสาธารณประโยชน์ โดยถือหนังสือขอความร่วมมือเป็นคําขอ และอนุโลมถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกรมท่ีดินว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยกและรวมโฉนดท่ีดิน พ.ศ. 2527 หมวด 1 ข้อ 5 กับ        
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 158/2501 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2501 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการรังวัดทําแผนท่ีและการ
ระวังแนวเขตท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงเกิดข้ึนโดยสภาพ         
เว้นแต่การปักหลักเขตท่ีดินให้ใช้หลักไม้ปักแทน ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวผู้มีหน้าท่ีดูแลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เช่นเดียวกับการรังวัดสอบเขต แบ่งแยกและรวมโฉนดท่ีดิน และเม่ือดําเนินการเสร็จแล้วจะต้องแจ้งผลการรังวัดให้ผู้มี
หน้าท่ีดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ทราบ เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี 
 ท่ีมาของคําตอบ : หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0606/ว 30743 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2539   
เรื่อง การรังวัดตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีไม่มีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
 
ข้อ 26. คําถาม ตามมาตรา 9(2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ห้ามมิให้ทําด้วยประการใดๆ ให้เป็นการทําลาย
หรือทําให้เส่ือมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีดินทราย ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามไว้นั้น ขอทราบว่า 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกําหนดบริเวณท่ีหวงห้ามตามมาตรา 9(2) ไว้อย่างไรบ้าง 
 คําตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันท่ี 21 
พฤษภาคม 2523 ให้บริเวณดังต่อไปนี้ ทุกแห่ง ทุกจังหวัด เป็นบริเวณท่ีหวงห้ามและห้ามมิให้บุคคลใดทําด้วยประการ
ใด ให้เป็นการทําลาย หรือทําให้เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คือ 
 (1) บริเวณท่ีเขา หรือภูเขา และปริมณฑลรอบท่ีเขา หรือภูเขา 40 เมตร  
 (2) บริเวณแม่น้ํา และลําคลอง 
 (3) ท่ีดินของรัฐนอกจาก (1) และ (2) ซ่ึงมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง เฉพาะบริเวณท่ีเป็นท่ีหิน          
ท่ีกรวด หรือท่ีทราย 
 ท่ีมาของคําตอบ : ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2523 เรื่อง กําหนดบริเวณ  
ท่ีหวงห้ามตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  
  



14 
 

 

ข้อ 27.  คําถาม การถอนสภาพท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ 
หมายถึงการถอนสภาพท่ีดินประเภทใด  

 คําตอบ    การถอนสภาพ หมายถึง การถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมีผลทําให้ท่ีดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือท่ีดินท่ีได้มีการหวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวง
การเมืองซ่ึงมิได้ตกเป็นท่ีราชพัสดุ เปลี่ยนสถานะหรือพ้นสภาพจากการเป็นท่ีดินนั้น ๆ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
ท่ีดินท่ีจะถอนสภาพจะต้องเป็นท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน     

การถอนสภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ท่ีดินท่ีถอนสภาพแล้ว
ดังกล่าวจะตกเป็นท่ีราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยมิต้องนําข้ึนทะเบียนตามมาตรา 8 ทวิ 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  

การถอนสภาพท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาผลประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีดินดังกล่าวจะตก
เป็นท่ีรกร้างว่างเปล่าเพ่ือให้อธิบดีหรือทบวงการเมืองท่ีได้รับมอบหมายนําไปจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 10, 11 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ต่อไป 

ข้อ 28. คําถาม การถอนสภาพท่ีดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ 
การจัดข้ึนทะเบียน และ การจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550 หมายถึง 
การดําเนินการลักษณะเช่นใด  

คําตอบ   การถอนสภาพ  หมายความว่า การดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา 8 วรรคสอง (1) หรือ (2) 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีมีผลทําให้ท่ีดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือท่ีดินท่ีได้มีการหวงห้ามหรือสงวนไว้ตาม
ความต้องการของทบวงการเมืองซ่ึงมิได้ตกเป็นท่ีราชพัสดุ เปลี่ยนสถานะ หรือพ้นสภาพจากการเป็นท่ีดินนั้นๆ เพ่ือ
นําไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

ข้อ 29. คําถาม  ทบวงการเมืองท่ีมีความประสงค์ขอถอนสภาพท่ีดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ ต้องดําเนินการ
อย่างไร  

  คําตอบ ทบวงการเมืองผู้ขอมีหนังสือแสดงความประสงค์ขอถอนสภาพท่ีดิน กรณี ท่ีดินต้ังอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่ออธิบดีกรมท่ีดิน จังหวัดอ่ืนยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (กรณีผู้ขอไม่ใช่ทบวงการเมืองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดินให้ผู้ขอแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดท่ีเป็นทบวงการเมืองยื่นขอแทน) พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

(1) โครงการ โดยแสดงเหตุผลความจําเป็น กําหนดวัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ งบประมาณ  ตลอดจน
รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ 

(2) แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังของท่ีดินท่ีขอ สถานท่ีสําคัญ และเส้นทางคมนาคม บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ 
พร้อมภาพถ่ายรอบแปลงท่ีดิน   

(3) สําเนาแผนท่ีภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 แสดงตําแหน่งท่ีต้ังของท่ีดินท่ี
ขอถอนสภาพท้ังฉบับ เพ่ือประกอบการตรวจสอบและสามารถอ่านการลงค่าพิกัดในรูปแผนท่ีท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ 

ท้ังนี้ต้องตรวจสอบด้วยว่าท่ีดินท่ีขอถอนสภาพ อยู่ในแปลงท่ีสํารวจความเหมาะสมท่ีจะให้ใช้เพ่ือประโยชน์
ในทางราชการ (Zoning) หรือไม่ และขัดต่อกฎหมายผังเมืองหรือไม่ หากไม่อยู่ในแปลงท่ีกําหนดเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ใน
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ราชการให้ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0511.3/ว 1833 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2549  
เรื่องมาตรการเก่ียวกับการอนุมัติให้ส่วนราชการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์   

ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 
1. มาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดข้ึนทะเบียน และ การจัดหา

ผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550 
3. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0723/ว 10962 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2544 เรื่อง ทบวงการเมืองขอใช้ท่ีสาธารณ

สมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0511.3/ว 591 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง มาตรการเก่ียวกับ

การอนุมัติให้ส่วนราชการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0511.3/ว 3312 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมความ

เข้าใจวิธีปฏิบัติเก่ียวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ท่ีดินของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในราชการ  
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0511.3/ว 1833 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2549 เรื่อง มาตรการเก่ียวกับ

การอนุมัติให้ส่วนราชการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
7. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0511.3/ว 5951 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2551 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติ

เก่ียวกับทบวงการเมืองขอถอนสภาพหรือข้ึนทะเบียนท่ีดินของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในราชการ 
8. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0511.3/ว 16851 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2554 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติ

เก่ียวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ท่ีดินของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในราชการ 
9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0511.3/ว 1578 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ท่ีดินของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในราชการ 

ข้อ 30. คําถาม  ท่ีดินของรัฐประเภทใดท่ีสามารถขอข้ึนทะเบียนท่ีดินเพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการได้ 

  คําตอบ     การข้ึนทะเบียนท่ีดินเพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ  หมายถึง การนําท่ีดินของรัฐ
ข้ึนทะเบียนเพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ โดยจัดให้มี แผนท่ีแสดงขอบเขตท่ีดิน และประกาศให้
ประชาชนทราบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอํานาจในการจัดข้ึนทะเบียน ตามมาตรา 8 ทวิ แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

ประเภทท่ีดินท่ีจะข้ึนทะเบียนได้ คือ 
1. ท่ีดินรกร้างว่างเปล่าซ่ึงมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง 
2. ท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซ่ึงได้ถอนสภาพตามมาตรา 8 (1) แห่ง

ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
3. ท่ีดินท่ีถูกถอนสภาพโดยกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมท่ีคณะกรรมการปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมมีมติไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์เพ่ือการปฏิรูปท่ีดินตลอดไป หรือตามกฎหมายอ่ืน ๆ  

ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 
1. มาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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2. กฎกระทรวงฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน พ.ศ. 2497 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดข้ึนทะเบียน และการ
จัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550 

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0511.3/ว 3312 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2547   
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเก่ียวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ท่ีดินของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในราชการ 

 
ข้อ 31. คําถาม ท่ีดินของรัฐท่ีจะนํามาจัดหาผลประโยชน์ ได้แก่ ท่ีดินของรัฐประเภทใดบ้าง ใครเป็นผู้มีอํานาจ
ดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ได ้

          คําตอบ    การจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ หมายถึง การจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 10 และ 11 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยการนําท่ีดินของรัฐมาจัดหาผลประโยชน์เพ่ือให้รัฐหรือให้ท้องถ่ินมีรายได้เพ่ือนําไป
พัฒนาบํารุงท้องถ่ิน ด้วยวิธีการจัดท่ีดินให้ใช้ประโยชน์ได้ ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า หรือให้เช่าซ้ือ 

         ประเภทท่ีดินท่ีจะนํามาจัดหาผลประโยชน์ 

1. ท่ี ดินรกร้างว่างเปล่ า ท่ี ดินซ่ึงมีผู้ เวนคืนหรือทอดท้ิ ง หรือตกกลับมาเป็นของแผ่นดินตาม               
กฎหมายท่ีดิน 

2. ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ราษฎรมิได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันต่อไปแล้ว หรือรัฐหาท่ีดินอ่ืนให้ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันแทนได้ เม่ือได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือ
พระราชบัญญัติถอนสภาพท่ีดินแล้ว (โดยจะต้องดําเนินการถอนสภาพตามวิธีการในบทท่ี 1 ก่อน) 

3. ท่ีดินอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินท่ีมิได้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือมิได้สงวนไว้เพ่ือใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ซ่ึงมิได้มีบุคคลหรือทบวงการเมืองใดมีสิทธิครอบครองอยู่ 

ผู้ดําเนินการจัดหาผลประโยชน์  ได้แก่ 
1. อธิบดีกรมท่ีดิน ตามมาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
2. ทบวงการเมืองท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย ตามมาตรา 11 แห่งประมวล

กฎหมายท่ีดิน (คํานิยาม “ทบวงการเมือง” หมายความว่า (1) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการ
ส่วนท้องถ่ิน (2) หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ) 

ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 
1. ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 10 และมาตรา 11 
2. กฎกระทรวงฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน  

พ.ศ. 2497 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2515) 
3.  กฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน  

พ.ศ. 2497 ข้อ 14 (3) 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดข้ึนทะเบียน และการจัดหา

ผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550 
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ข้อ 32. คําถาม การสงวนหวงห้ามท่ีดินของรัฐ เพ่ือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  การสงวนหวงห้ามท่ีดินของรัฐ เพ่ือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หมายถึง การนําท่ีดินของรัฐ

ประเภทท่ีรกร้างว่างเปล่ามาสงวนหรือหวงห้ามเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามมาตรา 20 (4)  แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน โดยดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2529) ว่าด้วยการสงวนหรือหวง
ห้ามท่ีดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

เม่ือนายอําเภอหรือส่วนราชการใดเห็นสมควรจะสงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ให้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  

ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วย ให้สั่งนายอําเภอของอําเภอท่ีท่ีดินนั้นอยู่ในเขตดําเนินการเพ่ือ
สงวนหรือหวงห้ามท่ีดินนั้น   

ถ้าท่ีดินท่ีจะสงวนหรือหวงห้ามนั้นอยู่ในเขตของสองอําเภอข้ึนไป และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร
จะสงวนหรือหวงห้ามท่ีดินในท้ังสองอําเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้นายอําเภอของแต่ละอําเภอประสานงานกันใน
การดําเนินการเพ่ือสงวนหรือหวงห้ามท่ีดินนั้น   

ถ้าท่ีดินท่ีจะสงวนหรือหวงห้ามนั้นอยู่ในเขตของสองจังหวัดข้ึนไปและผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละ
จังหวัดท่ีท่ีดินนั้นอยู่ในเขตเห็นพ้องด้วยกันในอันท่ีจะสงวนหรือหวงห้ามท่ีดินนั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละ
จังหวัดสั่งให้นายอําเภอของแต่ละจังหวัดประสานงานกันในการดําเนินการเพ่ือสงวนหรือหวงห้ามท่ีดินนั้น 

ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดท่ีท่ีดินนั้นอยู่ในเขตคนหนึ่งคนใด เห็นว่าไม่สมควรจะสงวนหรือหวง
ห้ามท่ีดินนั้น ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคนอ่ืนๆ ทราบ และถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีได้รับแจ้งเห็นสมควรท่ีจะสงวน
หรือหวงห้ามท่ีดินท่ีอยู่ในเขตจังหวัดของตนให้สั่งนายอําเภอของอําเภอท่ีท่ีดินนั้นอยู่ในเขตดําเนินการเพ่ือสงวนหรือ
หวงห้ามท่ีดินดังกล่าวเฉพาะส่วนท่ีอยู่ในเขตจังหวัดของตน 

กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
1. มาตรา 20 (4) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
2. ระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2529) ว่าด้วยการสงวนหรือหวงห้ามท่ีดินของ

รัฐเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ข้อ 33. คําถาม การดําเนินการเก่ียวกับท่ีดินของรัฐกรณีใด ท่ีต้องดําเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
ว่าด้วยการเปล่ียนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพ่ือ
สาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543 

    คําตอบ  การนําท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีราษฎรได้ใช้ร่วมกันเพ่ือประโยชน์อย่างหนึ่ง ซ่ึงหมดความ-จําเป็น
ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างนั้น หรือท่ีดินดังกล่าวไม่มีสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป ไปปรับปรุงหรือพัฒนา
เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นอีกอย่างหนึ่ง  
ข้อ 34. คําถาม การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน กรณีทบวง
การเมืองขอใช้ท่ีดินของรัฐเพ่ือประโยชน์ในราชการ  หมายถึงกรณีใดบ้างและมีวิธีดําเนินการอย่างไร 

  คําตอบ   1. กรณีท่ีส่วนราชการได้เข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐแล้ว  

    2. กรณีท่ีส่วนราชการมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะเข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเพ่ือประโยชน์ 
ในราชการ ก่อนการดําเนินการถอนสภาพหรือจัดข้ึนทะเบียนท่ีดินจะแล้วเสร็จ ซ่ึงขอใช้เป็นการชั่วคราว 
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     วิธีดําเนินการ  ส่วนราชการท่ีมีความประสงค์ขอใช้ท่ีดินของรัฐเพ่ือประโยชน์ในราชการยื่นคําขอ  
(แบบ ท.ด. 64) ต่อนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอท้องท่ีซ่ึงท่ีดินต้ังอยู่ หรือเจ้าพนักงานท่ีดิน
จังหวัด/เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา สําหรับท้องท่ีท่ีรัฐมนตรีประกาศยกเลิกอํานาจของนายอําเภอ ตามมาตรา 19 
แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2528 พร้อมแผนงาน/โครงการ เหตุผลความ
จําเป็น (เหตุผลความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการ และเหตุผลความจําเป็นในการใช้ประโยชน์ในท่ีดินเกิน 10 ไร่)  
วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ งบประมาณ แผนท่ีสังเขป สําเนาแผนท่ีภูมิประเทศ 1 : 50,000 แสดงท่ีตั้งค่าพิกัด  

ผู้มีอํานาจอนุญาตและหลักเกณฑ์ 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 1. กรณีท่ีดินท่ีขอใช้เป็นท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน หากราษฎร 
ในพ้ืนท่ี/ราษฎรท่ีเคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอ จังหวัด ไม่ขัดข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด
ท้องท่ี จะอนุญาตได้ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อน 

 2. กรณีท่ีดินท่ีขอใช้เป็นท่ีดินท่ีมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง ท่ีเวนคืน ท่ีทอดท้ิงไม่ทําประโยชน์ท่ีรกร้าง 
ว่างเปล่า หรือท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีราษฎรเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน และถูกถอนสภาพโดยกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม แล้วตกอยู่ในสถานะท่ีรกร้างว่างเปล่า เม่ือได้รับหนังสือยืนยันจาก ส.ป.ก. ว่าไม่ประสงค์จะใช้ท่ีดิน 
ท่ีถูกถอนสภาพเพ่ือการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตลอดไป และยินยอมให้กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้ทบวง
การเมืองเข้าใช้ประโยชน์ในราชการหรือดําเนินการข้ึนทะเบียนการใช้ประโยชน์ได้ ผู้ว่าฯ อนุญาตได้โดยไม่ต้องขอ
อนุมัติจากรัฐมนตรีฯ 

3. ผู้ขอต้องมีสถานะเป็นทบวงการเมือง 

4. ออกใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 5 ปี  

5. ผู้ขอต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน แต่ไม่เกินไร่ละ 1,000 บาทต่อปี ตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายท่ีดิน 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 1. มาตรา 9 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน พ.ศ. 2543 

 3. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามความใน
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

4. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0723/ว 10962 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2544 เรื่อง ทบวงการเมืองขอใช้ท่ีสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
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 5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0511.3/ว 3312 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2547 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจวิธีปฏิบัติเก่ียวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ท่ีดินของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในราชการ 

 6. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0511.3/ว 38841 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2548 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ท่ีดินของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในราชการ 

 7. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0511.3/ว 16851 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2554 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ท่ีดินของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในราชการ 

8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0511.3/ว 1578 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2555 เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจ
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับทบวงการเมืองหรือส่วนราชการขอใช้ท่ีดินของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในราชการ 

9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0511.3/ว 0688 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ท่ีตื้นเขิน การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 และการ
ขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 

ข้อ 35. คําถาม การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน หมายความ
ว่าอย่างไร มีกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างไรบ้าง 
          คําตอบ  การขออนุญาตตามมาตรา 9  หมายถึง การขออนุญาตเข้าไปยึดถือครอบครองและ/หรือนําทรัพยากร 
ในท่ีดินของรัฐ ซ่ึงตนเองมิได้มีสิทธิครอบครองไปใช้โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐ ใน 3 กรณี คือ 

(1) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า 
(2) ด้วยประการใด ให้เป็นการทําลาย หรือทําให้เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวดหรือ ท่ีทราย  

ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา (เช่น ขุดตักดินลูกรัง หรือหินผุ การขุดหรือดูดทราย) หรือ 
(3) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในท่ีดิน.(เช่น เก็บข้ีค้างคาว เก็บเปลือกหอย) 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจในการอนุญาตตามความในมาตรา 9 

กระทรวงมหาดไทยได้มีคําสั่ง ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจ
ในการอนุญาตตามความในมาตรา 9 ดังนี้ 
                     1. อธิบดีกรมท่ีดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีสําหรับการอนุญาตระเบิดและย่อยหิน การขุดตักดินลูกรัง 
หรือหินผุ ในบริเวณท่ีเขาหรือภูเขา และปริมณฑลรอบท่ีเขาหรือภูเขา 40 เมตร   รัฐมนตรียังมิได้ประกาศกําหนดพ้ืนท่ี
นั้นให้เป็นแหล่งหินปูน หรือดินลูกรัง หรือหินผุเพ่ือการก่อสร้าง 

 2. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีในเขตท้องท่ีจังหวัดสําหรับการอนุญาต ดังนี้ 

(1) การระเบิดและย่อยหิน การขุดตักดินลูกรังหรือหินผุ ในบริเวณท่ีรัฐมนตรี ได้ประกาศ

กําหนดพ้ืนท่ีนั้น เป็นแหล่งหินปูนหรือดินลูกรัง หรือหินผุ เพ่ือการก่อสร้าง และในพ้ืนท่ี นอกเขตเขาหรือภูเขา และ

ปริมณฑลรอบท่ีเขาหรือภูเขา 40 เมตร 

(2) การขุดหรือดูดทราย การเก็บหินลอย การทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากร 

ในท่ีดิน 
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(3) การเข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า 

(4) การต่ออายุใบอนุญาต กรณีท่ีอธิบดีกรมท่ีดินหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุญาตไว้ (หนังสือ

กรมท่ีดิน ท่ี มท 0618/ว 7759 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2538) 
 

  อํานาจหน้าท่ีของกรมท่ีดินในการอนุญาตตามมาตรา 9 
ภายหลังท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 77. (พ.ศ. 2539)  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 กําหนดให้หินทุกชนิดเป็นแร่ชนิดหินประดับ หรือแร่ชนิดหินอุตสาหกรรม มีผลใช้บังคับ

ต้ังแต่วันท่ี 16 มีนาคม 2539 ทําให้การประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตหินเพ่ือการก่อสร้างท้ังหมดตกอยู่ในบังคับ

ของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ภายใต้การกํากับดูแลของกรมทรัพยากรธรณี อํานาจหน้าท่ีของกรมท่ีดินในการ

อนุญาตตามมาตรา 9 คงเหลือเฉพาะการอนุญาตขุดดินลูกรัง หรือหินผุในบริเวณท่ีเขาหรือภูเขา และปริมณฑล 

รอบท่ีเขาหรือภูเขา 40 เมตร เท่านั้น 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
1. ประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 9  
2. กฎกระทรวงฉบับท่ี 77 (พ.ศ..2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ว่าด้วยการ 
3. กําหนดให้หินทุกชนิดเป็นแร่ชนิดหินประดับ หรือแร่ชนิดหินอุตสาหกรรม 
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2523 ว่าด้วยการกําหนดบริเวณท่ีหวงห้ามตาม
มาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
5. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2529 เรื่อง การพิจารณาขออนุญาตให้ระเบิดและย่อยหิน และเรื่อง

การพิจารณาอนุญาตให้ขุดตักลูกรังและหินผุ 
6. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม

ความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0618/ว 1259 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2539 เรื่อง การขออนุญาตตาม

มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0718.1/ว 2573 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2542 เรื่อง การขอ

ความเห็นของนายอําเภอเก่ียวกับการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวล

กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2543  

10. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0511.3/ว 0688 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ

เก่ียวกับการขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ท่ีตื้นเขิน การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 และการ

ขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมาย 

ข้อ 36. คําถาม การขอสัมปทานในท่ีดินของรัฐ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  การขอสัมปทานในท่ีดินของรัฐ หมายถึง การขอใช้ท่ีดินของรัฐซ่ึงไม่ได้มีผู้ใดมีสิทธิครอบครอง 

ในระยะเวลาอันจํากัด ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจอนุญาต 
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทานหรือให้ใช้ท่ีดินของรัฐ สรุปได้ดังนี้ 

1. การยื่นคําขอ 

(1) ผู้ขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ ท.ด.73 ต่อนายอําเภอ/ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ/ 

เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด/สํานักงานท่ีดินจังหวัด สาขา ท้องท่ี 5 ชุด พร้อมด้วยแผนท่ี 10 ชุด  

(2) แผนท่ีท่ีดินตามข้อ (1) ต้องแสดงเขตท่ีดินและภูมิประเทศในบริเวณท่ีขอสัมปทาน มีรัศมีห่างจากเขต

ท่ีดินออกไปด้านละอย่างน้อย 300 เมตร และให้แสดงว่ามีสิ่งปลูกสร้าง พืชพันธุ์ไม้ หรือทรัพยากรมีค่าอย่างใดบ้าง

หรือไม่ กับแสดงแผนผังท่ีจะใช้ท่ีดินนั้นกระทํากิจการ โดยละเอียด   

(3) กรณีท่ีดินท่ีขอสัมปทานมีพ้ืนท่ีคาบเก่ียวกัน 2 อําเภอ ให้ยื่นคําขอต่อนายอําเภอท้องท่ี ซ่ึงมีท่ีดิน 

ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ แล้วให้นายอําเภอท้องท่ีส่งเรื่องราวไปให้นายอําเภอท้องท่ีอีกท่ีหนึ่งร่วมออกความเห็น  (หนังสือ 

กรมท่ีดิน ท่ี 6842/2505 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2505) 

2. เม่ือรับคําขอแล้ว ให้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมวัตถุประสงค์ และเหตุผลในการขอสัมปทาน 

ตามแบบพิมพ์ ท.ด.66  มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีออกไปทําการรังวัดชันสูตรสอบสวน (ผู้ ท่ีไปทําการรังวัดชันสูตร

สอบสวนต้องเป็นช่างรังวัด (หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0607/ว. 20333 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2521)  เม่ือดําเนินการรังวัด

ชันสูตรสอบสวนเสร็จ ให้ผู้รับคําขอประกาศตามแบบพิมพ์ ท.ด.25 มีกําหนด 30 วัน ปิดประกาศ ณ สํานักงานท่ีดิน

จังหวัด ท่ีว่าการอําเภอ ท่ีทําการกํานัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และบริเวณท่ีดิน เม่ือครบกําหนดแล้วจะมี 

ผู้คัดค้านหรือไม่ก็ตาม ให้อําเภอเสนอความเห็นพร้อมส่งเรื่องไปจังหวัด   

3. หลักเกณฑ์การให้สัมปทาน มีหลักเกณฑ์สําคัญ 3 ประการ คือ 

(1) เก่ียวกับความประพฤติของผู้ขอ ต้องมีความประพฤติดี ซ่ึงอาจจะทราบจากการสอบถามผู้ปกครอง

ท้องท่ีท่ีผู้นั้นอาศัยอยู่ หรือเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 

(2) ผู้ขอจะต้องเป็นผู้มีความสามารถ คือมีความรอบรู้ในการท่ีจะดําเนินการเก่ียวกับกิจการสัมปทานนั้น 

เช่น ถ้าขอสัมปทานทางการเกษตรก็ควรจะได้มีการสอบสวนกันว่าผู้นั้นมีประสบการณ์ในการทํางานในด้านนั้น  

มีความสามารถในการเกษตรกรรมมากน้อยเพียงใด และผู้นั้นจะต้องมีปัจจัยท่ีจะกระทํากิจการท่ีรับสัมปทานให้เป็น

ผลสําเร็จได้ ปัจจัยในท่ีนี้หมายถึงเงินทุน ในกรณีท่ีขอสัมปทานท่ีดินเป็นจํานวน 10,000 ไร่ 1,000 ไร่ ผู้ขอก็จะต้อง

แสดงถึงทุนทรัพย์ให้เห็นว่าตนนั้น มีทุนรอนพอท่ีจะดําเนินการเก่ียวกับการเกษตรกรรมนั้นได้  

(3) เก่ียวกับท่ีดิน ท่ีดินท่ีจะอนุญาตนั้นจะต้องสมควรกับกิจการท่ีขอสัมปทาน เช่น ขอสัมปทานเพ่ือปลูกใบ

ยาสูบ พ้ืนท่ีก็ต้องมากพอสมควรเพ่ือท่ีจะให้ผู้ขอได้ประโยชน์ในการปลูกใบยาสูบ หรือปลูกชาดังท่ีให้ตัวอย่างไปแล้ว เป็น

จํานวน 10,000 ไร่เศษ เป็นต้น เพ่ือจะให้เหมาะสมในการทําประโยชน์เก่ียวกับการทําเกษตรนั้น ๆ และกิจการนั้นก็

จะต้องไม่เป็นท่ีเสื่อมเสียแก่เศรษฐกิจของประเทศ คือว่าในการทําการเกษตรก็ดี ในกรณีท่ีจะเป็นท่ีเสื่อมเสียแก่

ประเทศได้นั้น อาจจะมีได้ เช่น การปลูกพืชบางอย่าง ซ่ึงสมมุติว่า ทางการไม่พึงประสงค์ให้ปลูกเพราะมันจะล้นตลาด 

มันจะทําให้เกิดความเสียหายกระทบกระเทือนถึงชาวไร่ ชาวนา ซ่ึงปลูกอยู่แล้ว กรณีอย่างนี้ก็อาจจะถือได้ว่าก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ประเทศได้เหมือนกัน นอกจากนี้ การให้สัมปทานนี้ต้องไม่เป็นอันตรายแก่ทรัพย์สิน หรือขัดต่อ 

สวัสดิภาพของประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงท่ีดินนั้น 
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ในกรณีขอสัมปทานท่ีดินซ่ึงถูกกันออกจากท่ีดินท่ีทางราชการไม่ออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 

ผู้ขอสัมปทานจะต้องเป็นผู้ซ่ึงได้ครอบครองท่ีดินนั้น 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
1. มาตรา 12 ประมวลกฎหมายท่ีดิน  

2. กฎกระทรวงฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497  

3. กฎกระทรวงฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497  

4. กฎกระทรวงฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497  

5. กฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497  

6. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 194/2501 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2501 เรื่อง ระเบียบการให้สัมปทานในท่ีดินของรัฐตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน  

7. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 330/2539 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2539 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราว

ขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

ข้อ 37. คําถาม ผู้ท่ีได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ต้องเสียค่าตอบแทนอย่างไร ใครเป็นผู้มีอํานาจในการ
อนุญาต 

 คําตอบ การขออนุญาตดูดทรายเป็นการขอเข้าไปประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐ ตามมาตรา 9(2)  

แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน คือ เป็นการทําลายหรือทําให้เสื่อมสภาพท่ีทราย ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห้าม
ในราชกิจจานุเบกษา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2523 เรื่อง กําหนดบริเวณท่ีหวงห้าม
ตามมาตรา 9(2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการอนุญาต โดยการ
อนุญาตรายหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน 5 ไร่ ใบอนุญาตให้มีกําหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต  

ผู้ได้รับอนุญาตให้ดูดทรายต้องเสียค่าตอบแทนตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) เสียค่าตอบแทนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(2) เสียค่าตอบแทนเป็นรายปี 
(3) ตามวิธีการและอัตราท่ีกําหนดไว้ในข้อบัญญัติจังหวัด แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คือ การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท 

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 2546 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0511.3/ว 3132 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2547 เรื่อง มาตรการ

ป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการฟ้ืนฟูท่ีขุด ตัก และดูดทรายแม่น้ํา 
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คําถาม  : 38. การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย 
ท่ีดินข้อใดกล่าวถูกต้อง 
คําตอบ  : บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลยื่นคําขอต่อนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอท้องท่ี
ซ่ึงท่ีดินต้ังอยู่ หรือเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี 
ท่ีมา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการขออนุญาตตามาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน  

คําถาม  : 39. เทศบาลเมืองระยองได้ดําเนินการถมดินลงในทะเล ซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระยอง จนทําให้พ้ืนท่ี 
ส่วนดังกล่าวไม่มีสภาพเป็นทางน้ําท่ีใช้ในการสัญจรของประชาชนอีกต่อไป ให้ท่านวินิจฉัยว่าพ้ืนดินท่ีเกิดจากการ
ถมนั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใด และอํานาจหน้าท่ีในการดูแลรักษาเป็นของหน่วยงานใด 
คําตอบ  : เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อยู่ในความดูแลของนายอําเภอ และเทศบาล 
เมืองระยอง ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ีพุทธศักราช 2457 
ท่ีมา : 1.  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 9/2548 
   2.  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักราช 2457 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ 
ปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 มาตรา 122 

คําถาม : 40. เทศบาลตําบลหัวทะเลขอถอนสภาพท่ีดินท่ีเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สาธารณะท่ีพลเมืองได้เลิกใช้ 
ประโยชน์เป็นท่ีเลี้ยงสัตว์แล้ว  เพ่ือนําไปเป็นท่ีก่อสร้างสํานักงานตามาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว  ท่ีดินดังกล่าวมีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใด และ
จะต้องนําข้ึนทะเบียนตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ : เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1304(3) และเป็นท่ีราชพัสดุตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518 ไม่ต้องนําข้ึน
ทะเบียนตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินอีก 
ท่ีมา : 1.  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 101/2529 
   2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดข้ึนทะเบียนและการ 
จัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 
   3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0711/ว1046 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2529 

คําถาม : 41. เทศบาลตําบลสาลิกา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีหนังสือขอต่อจังหวัดนครนายก ขอ 
เปลี่ยนสภาพท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแปลง“ป่าช้าฝังศพสาธารณประโยชน์” มา
ปรับปรุงพัฒนาจัดทําเป็นสนามกีฬาเพ่ือให้ประชาชนในตําบลและประชาชนท่ัวไปใช้เป็นท่ีออกกําลังกายได้  
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าท่ีสาธารณประโยชน์ดังกล่าวประชาชนได้เลิกใช้ประโยชน์แล้วมานานประมาณ 20 ปีแล้ว 

องค์ความรู้เก่ียวกับท่ีดิน 
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง 

ตําแหน่งนักวิชาการท่ีดินชํานาญการพิเศษ 
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และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครนายกมีหนังสือแจ้งว่า ท่ีดินต้ังอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตาม
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในท้องท่ีอําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมท้ังอําเภอ แต่ท่ีดินแปลง “ป่าช้าฝังศพสาธารณประโยชน์”  ต้ังอยู่นอกเขตดําเนินการ ให้ท่านวินิจฉัย
ว่าเทศบาลตําบลสาลิกายื่นคําขอเปลี่ยนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพท่ีดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่าง
หนึ่ง พ.ศ. 2543 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
คําตอบ : ยื่นคําขอเปลี่ยนสภาพไม่ได้  เพราะท่ีดินถูกถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ 
พลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว 
ท่ีมา : 1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรั 
พลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2543 
   2.  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 207/2537 และเรื่องเสร็จท่ี 150/2539 

คําถาม : 42. ถ้าอําเภอมีความประสงค์จะใช้ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพ่ือจัดสร้างห้องสมุดชุมชน 
อําเภอสามารถยื่นขอถอนสภาพท่ีดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน และยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
คําตอบ  : ยื่นคําขอถอนสภาพตามาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินได้ เพราะอําเภอเป็นทบวงการเมือง  แต่ยื่น
คําขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินไม่ได้ เพราะอําเภอไม่มีสภาพเป็นนิติ
บุคคล 
ท่ีมา : ประมวลกฎหมายท่ีดิน ตามมาตรา 1 มาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดข้ึนทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหาเดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 ข้อ 23  

คําถาม  : 43. กระทรวงสาธารณสุขต้องการใช้ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศหวงห้ามไว้ 
ตามมาตรา 9(2) เพ่ือเป็นท่ีตั้งโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศถอนการหวงห้าม และข้ึนทะเบียนเพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้ 
ประโยชน์ในราชการต่อไป 
ท่ีมา : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0511.3/5522 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549 และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพการจัดข้ึนทะเบียนท่ีดินและการจัดหาประโยชน์ใน
ท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 

คําถาม : 44. เทศบาลมีความประสงค์จะขุดสระน้ําเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีแก้มลิงป้องกันปัญหาอุทกภัย  และเก็บน้ําไว้ใช้ใน 
ฤดูแล้งในท่ีทําเลเลี้ยงสัตว์ท่ีประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นท่ีเลี้ยงสัตว์ มาเป็นเวลานานแล้ว จะต้อง
ดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  : ขอเปลี่ยนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์จากการใช้เพ่ือประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง 
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ท่ีมา : 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการเปลี่ยนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2543 
   2. หนังสือกรมท่ีดิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0511.3/ว.29466 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 

คําถาม : 45. กรณีมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า มีการออกใบจองในท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ 
แผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจะต้องดําเนินการอย่างไร และผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ 
คําตอบ  : เพิกถอนใบจอง โดยเป็นอํานาจของนายอําเภอท้องท่ี กรณียังไม่ยกเลิกอํานาจหน้าท่ีการปฏิบัติการ 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการเพิกถอนและจําหน่ายใบจองออกจากทะเบียนท่ีดิน พ.ศ.2527 ข้อ4(3) 

คําถาม  : 46. กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบางทรายมีความประสงค์จะขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะในพ้ืนท่ี 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยจะนํากรวด หิน ดิน ทรายท่ีได้จากการขุดลอกตีราคาเป็นค่าจ้างเอกชน 
สามารถดําเนินการได้หรือไม่ และถ้าดําเนินการได้ต้องได้รับอนุญาตจากใคร 
คําตอบ : สามารถดําเนินการได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่ีมา : มาตรา 9 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารเก่ียวกับการขุดลอกแหล่งน้ํา 
สาธารณประโยชน์ท่ีตื้นเขิน พ.ศ.2547 

คําถาม : 47. ปัจจุบันบุคคลใดเป็นผู้มีอํานาจในการสั่งจําหน่ายและเพิกถอนใบจองในส่วนภูมิภาค 
คําตอบ : ผู้ว่าราชการจังหวัดในการจําหน่าย และเจ้าพนักงานท่ีดินในการเพิกถอนใบจอง 
ท่ีมา  : 1. ประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 8  
   2. คําสั่งกรมท่ีดิน ท่ี 2184/2546 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2546  
   3. ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการเพิกถอนและจําหน่ายใบจองออกจากทะเบียนท่ีดิน พ.ศ.2527 ข้อ 4(3) 

คําถาม : 48. สถานะทางกฎหมายของท่ีดินใต้น้ําทะเล เป็นท่ีดินประเภทใด 
คําตอบ : เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ท่ีมา : ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 141/2537 เรื่อง สภาพทางกฎหมายของพ้ืนท่ีดินท่ีได้
ถมข้ึนจากทะเล 

คําถาม : 49. แหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ท่ีตื้นเขินเองตามธรรมชาติ เกิดท่ีดินริมแหล่งน้ําซ่ึงน้ําท่วมไม่ถึง ท่ีดิน 
บริเวณดังกล่าวเป็นท่ีดินประเภทใด และอยู่ในอํานาจหน้าท่ีการดูแลรักษาของหน่วยงานใด 
คําตอบ : เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1304(2) อยู่ในความดูแลรักษาของนายอําเภอท้องท่ีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีมา : 1. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักราช 2457 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 
มาตรา 122 
   2. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 260/2538 เรื่องอํานาจหน้าท่ีในการดูแลรักษา
ท่ีดินริมแหล่งน้ําสาธารณะ 
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คําถาม : 50. การท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศหวงห้ามมิให้บุคคลใด ทําด้วยประการใดให้ 
เป็นการทําลายหรือทําให้เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย บริเวณท่ีเขาหรือภูเขาและปริมณฑลรอบท่ี
เขาหรือภูเขา 40 เมตร ตามมาตรา 9(2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน หากต่อมารัฐมนตรีฯ เห็นสมควรยกเลิกการ
หวงห้ามเพ่ือท่ีจะนําท่ีดินดังกล่าวไปให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์สามารถกระทําได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ : ประกาศหวงห้ามตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน เป็นการหวงห้ามเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การยกเลิกหรือเพิกถอนการหวงห้าม ต้องดําเนินการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีมา : ความเห็นของกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมท่ีดิน ครั้งท่ี 5/2545 เม่ือวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2545 

คําถาม : 51. นายดํา  ได้อุทิศท่ีดินบริเวณถนนเยาวราช ให้กรุงเทพมหานครเพ่ือสร้างสะพานลอยคนข้าม แต่ 
ระยะเวลาได้ล่วงเลยมากว่า 20 ปี  กรุงเทพมหานครยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้าง  ประกอบกับเจ้าของท่ีดินมีความ
ประสงค์ขอคืนท่ีดินดังกล่าว  กรณีนี้หากกรุงเทพมหานครจะโอนท่ีดินคืนให้กับผู้อุทิศ จะดําเนินการได้หรือไม่ 
อย่างไร 
คําตอบ :  สถานะท่ีดินท่ีอุทิศเป็นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาสามารถโอนคืนให้กับผู้อุทิศได้โดยไม่ต้องตรา 
เป็นพระราชบัญญัติตามมาตรา 1305 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา : คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 701/2551 

คําถาม : 52. องค์การบริหารส่วนตําบลไทรงาม ได้ซ้ือโฉนดท่ีดินมาจากเอกชน  โดยอาศัยงบประมาณของ 
องค์การบริหารส่วนตําบล  จัดทําโครงการท่ีอยู่อาศัยให้แก่ประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน  ต่อมาเม่ือได้
ดําเนินการโครงการแล้วเสร็จ  ประสงค์จะโอนท่ีดินให้แก่ราษฎรท่ีอยู่อาศัยในโครงการดังกล่าว กรณีนี้จะสามารถ
ดําเนินการได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ : สามารถโอนขายให้กับราษฎรได้ตามธรรมดา  โดยไม่ต้องดําเนินการตามมาตรา 1305 แห่งประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ท่ีมา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 156/2550 

คําถาม : 53. ทบวงการเมืองมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องการเข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีงอกออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
เพ่ือเป็นท่ีต้ังสํานักงานเนื่องจากได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสํานักงานแล้ว  ถ้าท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการท่ีดิน ท่านจะให้คําแนะนําอย่างไรต่อไปนี้ท่ีถูกต้องท่ีสุด 
คําตอบ :  ให้ทบวงการเมืองขอใช้ตามมาตรา 9  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต  โดยไม่ต้องรับอนุมัติจาก 
กระทรวงมหาดไทย  และขอข้ึนทะเบียนตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา : ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 99/2526 บันทึกเรื่อง ปัญหาเก่ียวกับท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติเกิดท่ีงอกริม
ตลิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากไม่ใช่ท่ีดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน ตามข้อ 22(2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการ
อนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 
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คําถาม : 54. ท่ีดินขายหาดของทะเลอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานใด 
คําตอบ : กรมเจ้าท่า 
ท่ีมา : มาตรา 117 พรบ.เดินเรือในน่านน้ําไทย ประกอบ ข้อหารือกฤษฎีกาเรื่องเสร็จท่ี 260/2538 

คําถาม : 55. การขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินของรัฐลักษณะใดท่ีไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 
คําตอบ : การขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วม 
ท่ีมา : ข้อหารือกฤษฎีกาเรื่องเสร็จท่ี 921/2558 

คําถาม : 56. ท่ีเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์แห่งหนึ่ง ต้ังอยู่ในเขตท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน  แต่ 
ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์แล้ว  เนื่องจากใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานสัตว์  ประกอบกับท่ีดิน
บริเวณดังกล่าว  สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมไม่มีความประสงค์จะนําท่ีดินไปดําเนินการปฏิรูปท่ีดิน 
หากกระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์จะขอนําท่ีดินแปลงนี้ไปต้ังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  จะต้อง
ดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ : ขอนําท่ีดินข้ึนทะเบียนเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา : ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 207/2537 เรื่อง อํานาจในการดูแลรักษาท่ีสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและการออกเอกสารสิทธิในท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน , เรื่องเสร็จ ท่ี 
150/2539 เรื่อง การขอใช้ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเฉพาะส่วนท่ี ส.ป.ก. ไม่ประสงค์จะดําเนินการปฏิรูป 

คําถาม : 57. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 ได้กําหนดเนื้อท่ีท่ีควรอนุญาตให้ผู้ขอแต่ละรายว่าไม่ควรเกินก่ีไร 
คําตอบ :  10 ไร่ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร 
ท่ีมา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง 
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 

คําถาม : 58. ท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใดไม่สามารถออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได้ 
คําตอบ :  ทางระบายน้ําสาธารณะ 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ข้อ 3 

คําถาม :  59. คณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีวางนโยบายการจัดท่ีดิน เพ่ือให้ประชาชนอยู่อาศัยและหาเลี้ยงชีพ คือ 
คําตอบ :  คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
ท่ีมา : มาตรา 14 ประกอบมาตรา 20 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :  60. ประธานคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ คือ 
คําตอบ :  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ท่ีมา : มาตรา 14 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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คําถาม :  61. ข้อใดเป็นความหมายของ “ทบวงการเมือง” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :  ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีไม่ใช่ 
รัฐวิสาหกิจ 
ท่ีมา : มาตรา 1 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :  62. ใครเป็นผู้มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบจองท่ีออกโดยไม่ชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือ 
ประชาชน พ.ศ.2497 
คําตอบ :  พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ออกใบจอง 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการเพิกถอนและจําหน่ายใบจองออกจากทะเบียนท่ีดิน พ.ศ.2527 ข้อ 4(3) 

คําถาม :  63. ปัจจุบันใครเป็นผู้ออกคําสั่งให้ผู้ท่ีได้รับใบจองออกไปจากท่ีดินและขาดสิทธิท่ีจะพึงได้ตามระเบียบ 
คําตอบ :  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่ีมา : ตามคําสั่งกรมท่ีดิน ท่ี 2184/2546 เรื่อง มอบอํานาจของอธิบดีกรมท่ีดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ 
บูรณาการปฏิบัติราชการแทน 

คําถาม :  64.ถ้าบุคคลท่ีถูกสั่งให้ออกจากท่ีดินตามใบจองไม่พอใจคําสั่งให้ยื่นอุทธรณ์ต่อใคร อย่างไร 
คําตอบ :  อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคําสั่ง 
ท่ีมา : มาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :  65. ถ้าเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําสั่งทางปกครองพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคําอุทธรณ์จะดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :  เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตน ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ 
ท่ีมา : พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ข้อ 45 

คําถาม :  66. คําสั่งทางปกครองท่ีอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ ถ้ามิได้แจ้งกําหนดระยะเวลาสําหรับการ 
อุทธรณ์หรือการโต้แย้งไว้ด้วย ถ้าระยะเวลาดังกล่าวสั้นกว่าหนึ่งปีจะมีผลอย่างไร 
คําตอบ :  ขยายเป็น 1 ปี 
ท่ีมา : พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ข้อ 40 

คําถาม :  67. บุคคลท่ีได้รับการจัดแบ่งท่ีดินจากทางราชการแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกําหนด 
หรือเง่ือนไขของใคร จะต้องออกจากท่ีดิน 
คําตอบ :  คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
ท่ีมา : ระเบียบว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน หมวด 7 ข้อ 19 

คําถาม :  68. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
คําตอบ :  อนุมัติโครงการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชน 
ท่ีมา : ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 20 
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คําถาม :  69. ใครเป็นเจ้าหน้าท่ีในการจัดท่ีดินแปลงเล็กแปลงน้อย 
คําตอบ :  นายอําเภอท้องท่ี 
ท่ีมา : โครงการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชนอยู่อาศัย และกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพตามควรแก่อัตภาพ ส่วนท่ี 4 ข้อ 8 

คําถาม :  70.ท่านคิดว่า “คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ” อนาคตควรอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด 
คําตอบ :  กระทรวงมหาดไทย 
ท่ีมา : อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขให้คณะกรรมการฯ กลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 

คําถาม :  71. การเกิดของท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2) มีได้ก่ีกรณี อะไรบ้าง และสิ้นไปก่ีกรณี อะไรบ้าง 
คําตอบ :  - เกิดได้ 4 กรณี คือ เกิดจากสภาพธรรมชาติ  เกิดจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน  เกิดโดย 
ทางนิติกรรม  และเกิดโดยผลของกฎหมาย 
    - สิ้นไป  3  กรณี คือ สั้นไปตามสภาพตัวทรัพย์นั้น  สิ้นไปตามกฎหมายเฉพาะ  และสิ้นไปตามมาตรา 
8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.229/2551 

คําถาม :  72. การถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) หรือ (2) ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
คําตอบ :  ทบวงการเมืองยื่นคําขอต่ออธิบดีสําหรับท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร  ในเขตจังหวัดอ่ืนยื่นต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดท่ีท่ีดินต้ังอยู่ 
ท่ีมา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพการจัดข้ึนทะเบียนและการจัดหา
ผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 

คําถาม :  73. การขอเปลี่ยนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  จากการใช้ 
เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
คําตอบ :  ทบวงการเมืองยื่นคําขอเป็นหนังสือต่อจังหวัดท่ีท่ีดินต้ังอยู่ 
ท่ีมา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพ่ือประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2543 

คําถาม :  74. สํานักงานตํารวจแห่งชาติขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
เพ่ือนําไปเป็นท่ีก่อสร้างกองกํากับการตํารวจชายแดงเขต 2 ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประชาชนได้เลิกใช้ประโยชน์ในท่ีดินนั้นแล้ว  สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
ตรวจสอบแล้วแจ้งว่าได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน เม่ือ พ.ศ.2550 ครอบคลุมท่ีดินแปลงดังกล่าว 
แต่ท่ีดินอยู่นอกเขตดําเนินการปฏิรูปท่ีดิน  ถ้าท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มวานวิชาการท่ีดิน ท่านจะแนะนําสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติอย่างไร 
คําตอบ :  แนะนําให้ดําเนินการเป็นเรื่องการข้ึนทะเบียน ตามมาตรา 8 ทิว แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยต้อง 
ได้รับหนังสือยินยอมจาก สปก. ว่าไม่ประสงค์จะใช้ท่ีดินเพ่ือการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตลอดไป 
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ท่ีมา : 1. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 207/2537 
    2. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 150/2539 
    3. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0723/ว 10962 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2544 
 

คําถาม :  75. ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน บัญญัติว่า ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่ 
และการป่าไม้ ท่ีดินของรัฐถ้ามิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้วหามมิให้บุคคลใด...ฯลฯ และตามมาตรา 
9/1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน กําหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินเสีย
ค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังท่ีท่ีดินได้รับอนุญาตต้ังอยู่ ...ฯลฯ  การท่ีกฎหมายกําหนดให้เสีย
ค่าตอบแทนเป็นรายปี  พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะอนุญาตให้บุคคลใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐน้อยกว่า 1 ปี ได้หรือไม่  
เพราะเหตุใด 
คําตอบ :  ได้  เพราะประมวลกฎหมายท่ีดินไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตและอายุของใบอนุญาตไว้ใน 
กฎหมาย จึงเป็นดุลพินิจของผู้อนุญาตท่ีจะพิจารณาอนุญาตตามท่ีเห็นสมควร 
ท่ีมา : 1. ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 9 มาตรา 9/1  
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง 
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 
    3. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 132/2524 

คําถาม :  76. เทศบาลตําบลอรัญประเทศ ต้องการซ้ือท่ีดินตามหลักฐานโฉนดท่ีดินเลขท่ี 1 ตําบลอรัญประเทศ 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เนื้ อ ท่ี  2 ไร่ ซ่ึ งมีอาณาเขตด้านทิศตะวันตกติดกับ ทุ่งเลี้ ยงสัตว์
สาธารณประโยชน์ เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นท่ีก่อสร้างท่ีทําการเทศบาลตําบลอรัญประเทศแห่งใหม่ เทศบาลตําบลอรัญ
ประเทศได้นําเงินของเทศบาลเองไปจัดซ้ือท่ีดินตามหลักฐานโฉนดท่ีดินเลขท่ี 1 ดังกล่าว ในราคา 5 ล้านบาท แต่
เม่ือซ้ือท่ีดินมาแล้ว ได้จัดทําแผนงานโครงการก่อสร้าง ปรากฏว่า ท่ีดินมีเนื้อท่ีน้อยเกินไป  ไม่สามารถก่อสร้างท่ีทํา
การของเทศบาลและระบบสาธารณูปโภคตามแผนผังโครงการให้ครบถ้วนได้  เทศบาลอรัญประเทศเห็นว่าทุ่งเลี้ยง
สัตว์สาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตกซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ 100 ไร่  ประชาชนได้เลิกใช้ประโยชน์ในท่ีดินแล้ว  
น่าจะนําท่ีดินบางส่วนมาใช้เป็นท่ีทําการของเทศบาล และระบบสาธารณูปโภคตามแผนงานโครงการได้ครบถ้วน  
จึงได้จัดทําแผนงาน  โครงการ  ขอถอนสภาพทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์บางส่วน  เนื้อท่ีประมาณ 5 ไร่  ยื่น
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  จังหวัดสระแก้วได้ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายครบถ้วนแล้ว  
กระทรวงมหาดไทยได้เสนอพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพท่ีดินแปลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  เทศบาลตําบลอรัญ
ประเทศได้ดําเนินการก่อสร้างท่ีทําการเทศบาลและสาธารณูปโภคตามแผนงานโครงการลงในท่ีดินแปลงท่ีได้ขอ
ถอนสภาพท้ังหมด  โดยไม่ได้ดําเนินการในท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 1 แต่อย่างใด ให้ท่านวินิจฉัยว่าท่ีดินตามโฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 1 และท่ีดินท่ีได้ถอนสภาพแล้วเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1304 หรือไม่ ประเภทใด และเป็นท่ีราชพัสดุหรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ :  - แปลงตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 1 เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสงวนไว้ใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(3) 



31 

 

    - แปลงท่ีถอนสภาพ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสงวนไว้ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน 
โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(3) และเป็นท่ีราชพัสดุ 
ท่ีมา : 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304  
    2. ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 วรรคสอง (1) 
    3. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518 
    4. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 101/2529 
    5. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 695/2548 

คําถาม :  77. ในปัจจุบันการสงวนหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ข้อใด 
ต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ :  คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติมีมติ และจัดทําประกาศการสงวนหวงห้ามท่ีดินเพ่ือให้ประชาชนใช้ 
ประโยชน์ร่วมกัน 
ท่ีมา : ตามข้อ 11 ของระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2529) 

คําถาม :  78. องค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่ง ต้องการขอใช้ประโยชน์ตามมาตรา 9 ในท่ีสาธารณประโยชน์ท่ี 
พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ท่ีดินต้ังอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน และ สปก. ได้มีหนังสือ
แสดงความประสงค์จะไม่นําท่ีดินแปลงนี้มาดําเนินการปฏิรูปท่ีดินตลอดไปแล้ว ขอถามว่า การอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
ตามมาตรา 9 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ :  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีมา : เนื่องจากท่ีดินแปลงนี้ถูกถอนสภาพจากการเป็นท่ีดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว จึงเป็นท่ีดินรกร้าง 
ว่างเปล่า การอนุญาตตามมาตรา 9 ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงอนุญาตได้ โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากระทรวงมหาดไทย 
ตามข้อ 22(2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 313/2525 บันทึกเรื่อง การตีความ
พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 (การถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 

คําถาม :  79. ปัจจุบันการนําท่ีดินรกร้างว่างเปล่าไปให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการจะต้องดําเนินการ 
อย่างไร ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :  นําข้ึนทะเบียนเพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ 
ท่ีมา : มาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :  80. การนําท่ีดินรกร้างว่างเปล่าไปให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ :  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศการข้ึนทะเบียนท่ีดิน 
ท่ีมา : ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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คําถาม :  81. ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ท่ีดินตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน หากประสงค์จะขอต่อ 
ใบอนุญาตจะต้องยื่นขอต่อก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าก่ีวัน  และใครเป็นผู้อนุญาตในการต่อใบอนุญาต 
คําตอบ :  240 วัน  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่ีมา : คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 

คําถาม :  82. จังหวัดต้องการนําท่ีเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ซ่ึงในปัจจุบันหมดความจําเป็นในการใช้เป็นท่ีเลี้ยง 
สัตว์ ไปดําเนินการแก้มลิงเพ่ือเป็นแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์โดยประชาชนยังคงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ท่านจะมี
แนวทางในการดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :  ดําเนินการเปลี่ยนสภาพท่ีดินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพท่ีดินฯ พ.ศ. 
2543 
ท่ีมา : เนื่องการดําเนินการโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ประโยชน์ร่วมกันของ 
ประชาชนในท่ีดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเท่านั้น ประชาชนยังคงใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันเช่นเดิม 

คําถาม :  83. ท่ีดินท่ีงอกออกจากท่ีทําเลเลี้ยงสัตวสาธารณประโยชน์ตามสภาพธรรมชาติ ลงไปในทะเล จะมี 
สภาพเป็นท่ีดินประเภทใด 
คําตอบ :  ท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
ท่ีมา : เทียบเคียงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 99/2526 

คําถาม :  84. หน่วยงานใดไม่เป็นทบวงการเมืองตามความหมายของประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ท่ีมา : ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 1 ทบวงการเมือง 

คําถาม :  85. การถอนสภาพท่ีดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง  รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดหาร 
ท่ีดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว ตามมาตรา 8(1) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ต้องออกกฎหมายประเภทใด 
คําตอบ :  พระราชบัญญัติ 
ท่ีมา : ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 

คําถาม :  86. การออกใบจองถ้าได้รับอนุญาตให้จับจองท่ีดิน ต้องเริ่มทําประโยชน์ในท่ีดินภายในเวลาเท่าใด และ 
ต้องทําประโยชน์ในท่ีดินให้แล้วเสร็จภายในเวลาเท่าใด 
คําตอบ :  เริ่มทําประโยชน์ภายใน 6 เดือน ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี 
ท่ีมา : ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 30, 32  ระเบียบคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือ
ประชาชน 

คําถาม :  87. ท่ีดินประเภทใด ท่ีสามารถออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (นสล.) ได้ 
คําตอบ :  ท่ีดินท่ีเทศบาลจัดซ้ือมาเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
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ท่ีมา : มาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน , ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 695/2548 , 
 พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4 

คําถาม :  88. ท่ีดินท่ีได้สงวนหวงห้ามไว้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์สําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 ต่อมา เม่ือ
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ใช้บังคับบัญญัติ มาตรา 4 ให้มีผลยกเลิกพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าฯ สถานะของท่ีดินสงวนหวงห้ามดังกล่าวเป็นประการใด 
คําตอบ :  ยังคงเป็นท่ีสงวนหวงห้ามอยู่ต่อไป ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พศ.
2497 
ท่ีมา : มาตรา 10 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 

คําถาม :  89. ถ้ากรุงเทพมหานครต้องการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพลเมืองเลิกใช้
ประโยชน์ร่วมกันแล้ว เพ่ือเป็นท่ีตั้งสํานักงานเขต จะต้องแสดงความประสงค์ขอถอนสภาพต่อใคร 
คําตอบ :  อธิบดีกรมท่ีดิน 
ท่ีมา : ตามข้อ 11 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพการจัดข้ึนทะเบียน
ท่ีดินและการจัดหาประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 

คําถาม :  90. ผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจในการตรวจสอบสิทธิในท่ีดินของผู้คัดค้านในการออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวง กรณีท่ีผู้คัดค้านมีหลักฐานแสดงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ 
คําตอบ :  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่ีมา : กฎกระทรวง ฉบับท่ี 45 (พ.ศ.2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.
2497 ข้อ 2(2) 

คําถาม :  91. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :  - ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีการเข้าไปยึดถือครอบครอง รวมถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า 
   - ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีการขุดหรือดูดทราย การเก็บหินลอย การกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตราย
แก่ทรัพยากรในท่ีดิน 
ท่ีมา : คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 (อธิบดีกรมท่ีดินจะเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี กรณีการระเบิดและย่อยหิน การขุดตักดินลูกรัง หรือหินผุ ในบริเวณท่ีเขาหรือภูเขา และปริมณฑลรองท่ี
เขาหรือภูเขา 40 เมตร ท่ีรัฐมนตรียังมิได้ประกาศกําหนดพ้ืนท่ีนั้นเป็นแหล่งหินปูนหรือดินลูกรัง หรือหินผุ เพ่ือการ
ก่อสร้างเท่านั้น 

คําถาม :  92. ข้อใดเป็นหลักฐานแสดงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 45 (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ข้อ 2 
คําตอบ :  หลักฐานแจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) 
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ท่ีมา : กฎกระทรวงฉบับท่ี 45 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.
2499 ข้อ 2 (1)(2) 

คําถาม :  93. กรณีต่อไปนี้ข้อใดท่ีไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถาง ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พระ
พุทธศักราช 2484 
คําตอบ :  การขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ท่ีตื้นเขิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการขุดลอก
แหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ท่ีตื้นเขิน พ.ศ.2547 
ท่ีมา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 921/2558 

คําถาม :  94. ข้อใดต่อไปนี้  มิได้เป็นเอกสารท่ีทางราชการทําข้ึนตามหลักเกณฑ์การพิสูจน์หลักฐานการ
ครอบครองท่ีดินของราษฎร ในท่ีดินของรัฐของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (กบร.) 
คําตอบ :  หลักฐานการแจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) 
ท่ีมา : - หลักเกณฑ์การพิสูจน์หลักฐานการครอบครองท่ีดินของราษฎรในท่ีดินของรัฐ ของคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (กบร.) 
    - คําพิพากษาศาลฎีกา 285/2507 

คําถาม :  95. กระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะนําท่ีดินบริเวณปากทางเข้าแม่น้ําตะโก้ ตําบลปากตะโก 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร ข้ึนทะเบียนเพ่ือให้กองทัพเรือใช้เป็นท่ีตั้งกระโจมไฟ  สําหรับช่วยในการเดินเรือ โดย
ท่ีดินดังกล่าวเป็นท่ีรกร้างว่างเปล่า และเป็นท่ีตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2523 เรื่อง
การกําหนดบริเวณท่ีหวงห้ามตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :  - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอข้ึนทะเบียนเพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการตา
มาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
    - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การถอนการหวงห้ามในท่ีดินบริเวณดังกล่าว 
ท่ีมา : ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมาย กรมท่ีดิน ครั้งท่ี 6/2542 

คําถาม : 96. เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีการรังวัดตรวจสอบท่ีดินสาธารณประโยชน์ดอนแตงใหญ่ ตาม 
หลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เลขท่ี 15963 ตําบลหางน้ําสาคร อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ปรากฏว่า 
มีราษฎรคัดค้านโต้แย้งสิทธิ์ จํานวน 2 ราย ผลการรังวัดเจ้าของท่ีดินข้างเคียงรับรองแนวเขตครบ ผู้มีอํานาจหน้าท่ี
ดูแลรักษาไม่ขัดข้อง รูปแผนท่ีและเนื้อท่ีแตกต่างมากกว่าเดิม กรณีดังกล่าวจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไป 
คําตอบ :  เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดมีคําสั่งแก้ไขรูปแผนท่ี  เนื้อท่ี ตามผลการรังวัด เสร็จแล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้าน
ทราบ หากมีความประสงค์จะอุทธรณ์คําสั่งก็ให้ไปใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ต่อไป 
ท่ีมา : - ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการเพิกถอน  แก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2529 
    - หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0511.4/12745 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2548 

คําถาม :  97. อธิบดีกรมท่ีดินมีอํานาจการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินประเภทใด 
คําตอบ :  ท่ีดินของรัฐท่ีมิได้มีบุคคลใดครอบครองและมิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีพลเมืองใช้ร่วมกัน 
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ท่ีมา : มาตรา 10 ประกอบข้อหารือกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 1821/2559 

คําถาม :  98. การอนุญาตขุดตักดินลูกรังหรือหินผุบริเวณท่ีเขาหรือภูเขาท่ีรัฐมนตรียังมิได้ประกาศกําหนดพ้ืนท่ี 
เป็นแหล่งหินลูกรังหรือหินผูเพ่ือการก่อสร้าง พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาอนุญาตเป็นผู้ใด 
คําตอบ :  อธิบดีกรมท่ีดิน 
ท่ีมา : คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ข้อ 1 

คําถาม :  99. วัดบางเตยมีความประสงค์ขอให้โอนลํารางสาธารณประโยชน์ท่ีหมดสภาพการใช้และประชาชนเลิก 
ใช้แล้วให้แก่วัดบางเตยจะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :  ดําเนินการตราพระราชบัญญัติโอนท่ีดินให้แก่วัดบางเตย ตามนัยมาตรา 1305 ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และมาตรา 8 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา : มาตรา 8 ประมวลกฎหมายท่ีดิน , มาตรา 1305 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อหารือ
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 181/2525 

คําถาม :  100. ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต่อมามีการประกาศ 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน และ สปก. ไม่มีความประสงค์นําไปปฏิรูปท่ีดิน  หากทบวงการเมืองมี
ความประสงค์จะใช้ท่ีดินดังกล่าวเป็นท่ีตั้งทบวงการเมือง จะต้องดําเนินการตามประมวลกฎหมายท่ีดินอย่างไร 
คําตอบ :  ทบวงการเมืองขอจัดข้ึนทะเบียนเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการต่อรัฐมนตรี ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน โดยไม่ต้องถอนสภาพตามมาตรา 8 แต่อย่างใด 
ท่ีมา : มาตรา 8 ทวิ ประกอบข้อหารือกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 207/2537 

คําถาม :  101. องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ข้อใดถูก 
คําตอบ :  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ผู้อํานวยการสํานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนไม่เกิน 7 คน 
ท่ีมา : มาตรา 14 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :  102. ผู้มีอํานาจหน้าท่ีในการดูแลรักษา คุ้มครองป้องกัน ท่ีเขา ท่ีภูเขา ปริมณฑลรอบภูเขา หรือเขา 40 
เมตร พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันโดยเฉลี่ย 35% ข้ึนไป ได้แก่หน่วยงานใด 
คําตอบ :  ทบวงการเมืองผู้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีมา : ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 , ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(1) , คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
505/2552 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 , หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0729.4/ว 33944 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2544 

คําถาม :  103. กรณีใดถือเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :  - แบบหมายเลข 3 ออกภายหลังประมวลกฎหมายท่ีดิน 
    - แบบหมายเลข 3 ออกก่อนประมวลกฎหมายท่ีดิน และมีการแจ้ง ส.ค.1 
ท่ีมา : ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 1 
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คําถาม :  104. การขออนุญาตใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีพลเมืองใช้ร่วมกันในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง บุคคลใดเป็น 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน และตาม
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 
คําตอบ :  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา : ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 3 , คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 , 
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 1042/2557 

คําถาม :  105. ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 31 กรณีออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินโดยอาศัยหลักฐานใบ 
จอง มีข้อกําหนดห้ามโอนนับแต่วันท่ีออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินอย่างไร 
คําตอบ :  ใบจองออกในวันท่ี 14 ธันวาคม 2515 ห้าโอนภายในกําหนด 10 ปี 
ท่ีมา : ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 31 

คําถาม : 106. เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศกําหนดท้องท่ี และวันเริ่มต้นของการสํารวจตามมาตรา 58 วรรคสอง 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน การแจ้งการครอบครองท่ีดิน ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน นําแจ้งต่อบุคคลใด 
คําตอบ :  นายอําเภอท้องท่ีท่ียังไม่ยกเลิกอํานาจนายอําเภอ และเจ้าพนักงานท่ีดิน ในกรณียกเลิกอํานาจ 
นายอําเภอ 
ท่ีมา :  ประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 27 ตรี 

คําถาม :  107. กรณีท่ีมีการแจ้งการครอบครองท่ีดิน ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย การสั่งจําหน่ายบัญชีรับแจ้งการครองครองท่ีดิน (ส.ค.2) เป็นอํานาจหน้าท่ีของบุคคลใด 
คําตอบ :  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่ีมา : ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 27 ตรี , หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0669/ว 14280 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2517 

คําถาม :  108. หน่วยงานใดไม่ใช่ทบวงการเมือง ตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :  สํานักงานท่ีดินจังหวัด และศูนย์อํานวยการเดินสํารวจ 
ท่ีมา : ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 1 

คําถาม :109. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 
คําตอบ : ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 11  
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ผลประโยชน์ท่ีจัดเก็บได้ ให้ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 10 และ 11 , กฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2500) , คําสั่งท่ี 193/2501 
ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2501 เรื่อง ระเบียบการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :110. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคํากล่าวท่ีไม่ถูกต้อง 
คําตอบ :บ้านพักข้าราชการ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ท่ีมา : ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จ ท่ี 230/2512  
    บันทึกเรื่อง การตีความในมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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คําถาม :  111. บุคคลใดดังต่อไปนี้ มิได้เป็นคณะกรรมการใน “คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ” 
คําตอบ :  อธิบดีกรมท่ีดิน 
ท่ีมา : มาตรา 14 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 334 ลงวันท่ี 
13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 และแก้ไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ ตามมาตรา 4 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 

คําถาม :  112. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 
คําตอบ :  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน 
ท่ีมา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 5 

คําถาม :  113. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีในเขตท้องท่ีจังหวัด สําหรับการอนุญาตให้เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่น
สร้างหรือเผาป่า โดยมิได้ระบุถึงการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
หากบริษัท ในฝัน จํากัด มีความประสงค์จะขออนุญาตประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐประเภทท่ีดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินท่ีราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ผู้ใดเป็น
พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการอนุญาตดังกล่าว 
คําตอบ :  ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 396/2549 

คําถาม :  114. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของทบวงการเมืองตามนัยมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :  หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจซ่ึงจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติ 
ท่ีมา : ความหมายทบวงการเมืองตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :  115. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
คําตอบ :  ให้ความเห็นชอบท่ีสงวนหวงห้าม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 
ท่ีมา : มาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :  116. เทศบาลเมืองบ้านใหม่ ได้จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือจัดทําโครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยอาศัย 
งบประมาณของเทศบาล แต่เนื่องจากเทศบาลได้รับอุทิศท่ีดินแปลงอ่ืนจากเอกชนและสภาพพ้ืนท่ีมีความเหมาะสม
ในการจัดทําโครงการมากกว่า กรณีเช่นนี้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะโอนขายท่ีดินแปลงท่ีซ้ือมาดังกล่าว จะ
สามารถกระทําได้หรือไม่ 
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คําตอบ :  สถานะท่ีดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามาตรา 1304(3) 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การโอนท่ีดินจึงตกอยู่ในบังคับของบทบัญญัติมาตรา 1305 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติตามข้ันตอน มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 695/2548 

คําถาม :  117. กรมทางหลวงประสงค์จะขอสร้างถนนข้ึนใหม่  ผ่านท่ีทําเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ จะต้อง 
ดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :  ขอเปลี่ยนสภาพจากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง 
ท่ีมา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์จากการใช้เพ่ือ 
สาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2543 

คําถาม :  118. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีในเขตท้องท่ีจังหวัด สําหรับการอนุญาตให้เข้าไปยึดถือ  ครอบครอง  รวมตลอดถึงการก่น
สร้างหรือเผาป่า โดยมิได้ระบุถึงการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
หากบริษัท ในฝัน จํากัด มีความประสงค์จะขออนุญาตประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐประเภทท่ีดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินท่ีราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ผู้ใดเป็น
พนักงานเจ้าหน้าท่ีการอนุญาตดังกล่าว 
คําตอบ :  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 396/2549 

คําถาม :  119. ท่ีชายตลิ่งในแม่น้ําปิงเกิดต้ืนเขินเองตามธรรมชาติ ทําให้เกิดเป็นท่ีดินริมแม่น้ําท่ีน้ําท่วมไม่ถึงอีก 
ต่อไป  เทศบาลเมืองตากได้มีโครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว กรณีจึงมีปัญหาว่าพ้ืนท่ีดินบริเวณชาย
ตลิ่งท่ีเกิดการต้ืนเขินเองตามธรรมชาตินั้นเป็นท่ีดินประเภทใด และหน่วยงานใด มีหน้าท่ีดูแลรักษาท่ีดินดังกล่าว  
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ :  เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อยู่ในความดูแลรักษาของนายอําเภอและ 
เทศบาลเมืองตาก 
ท่ีมา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 260/2538 และเรื่องเสร็จท่ี 504/2549 ประกอบ 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักราช 2457 

คําถาม :  120. นายสาธิตได้รับอนุญาตให้ดูดทรายในแม่น้ํามูล ในท้องท่ีอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด 
อุบลราชธานี ในระหว่างท่ีประกอบกิจการดูดทราย ปรากฏว่า นายสาธิตได้ทําการดูดทรายจนทําให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ ผู้ใดมีอํานาจพิจารณาสั่งให้นายสาธิตหยุดทําการดูดทรายหรือสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตดูดทรายของนายสาธิต 
คําตอบ :  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 



39 

 

ท่ีมา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 22 ประกอบคําสั่ง 
 กระทรวงมหาดไทย ท่ี 799/2558 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2558 

คําถาม :  121. นายอําเภอยื่นคําขอรังวัดตรวจสอบท่ีดิน ตามหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง แปลง “ป่าช้า 
สาธารณประโยชน์” ซ่ึงอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ผลการรังวัดได้รูปแผนท่ีเนื้อท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
แต่ปรากฏว่า ธนารักษ์พ้ืนท่ีได้ขอคัดค้าน โดยอ้างว่าเป็นท่ีราชพัสดุ ซ่ึงอยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลัง จะมี
แนวทางดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :  ให้ตรวจสอบแล้วส่งเรื่องให้กรมท่ีดิน เพ่ือพิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการเพิกถอน แก้ไข หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2529 

คําถาม :  122. ท่ีป่าช้าสาธารณประโยชน์  เดิมประชาชนใช้เผาและฝังศพมาหลายสิบปี เนื้อท่ีประมาณ 20 ไร่ 
ต่อมาไม่มีการเผาหรือฝังศพ  ได้มีการทําพิธีล้างป่าช้าแล้ว ต่อมาได้มีการสร้างโรงเรียนข้ึนในท่ีดินดังกล่าวท้ังแปลง 
โดยมีการนําข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุไว้แล้ว ท่ีดินดังกล่าวจะมีสภาพเป็นท่ีดินประเภทใด และหากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลประสงค์จะขอแบ่งท่ีดินจากโรงเรียนเพ่ือสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :  เป็นท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ต้องขอถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง 
(1) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา : คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 1933/17 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ
ฯ พ.ศ.2550 

คําถาม :  123. ข้อใดมิได้เป็นการสิ้นไปของท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน 
คําตอบ :  การสิ้นไปเพราะประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว 
ท่ีมา :- คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี  428/11 
    - คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี 229/51 

คําถาม :  124. ถ้าบุคคลท่ีถูกสั่งให้ออกจากท่ีดินตามใบจองไม่พอใจในคําสั่งให้ยื่นอุทธรณ์ต่อใคร อย่างไร 
คําตอบ :  อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคําสั่ง 
ท่ีมา : มาตรา 32 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :  125. ท่ีดินสาธารณประโยชน์ประจําหมู่บ้านซ่ึงราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทํากิจกรรมจัดงาน 
ประเพณีต่างๆ ร่วมกัน ต่อมาองค์การบริหารส่วนตําบลได้ของบประมาณเพ่ือสร้างศาลาเอนกประสงค์เพ่ือให้
ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นศูนย์รวมในการประกอบกิจกรรมของหมู่บ้าน จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :  เป็นการปรับปรุงพัฒนา สามารถดําเนินการได้เลย 
ท่ีมา : หนังสือกรมท่ีดิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0511.3/ว 29466 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 

คําถาม :  126. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ในกรณีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ฉบับผู้ดูแลรักษาสูญหาย 
คําตอบ :  ประกาศออกใบแทน 30 วัน ในกรณีสูญหาย 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517 
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คําถาม :  127. ใครเป็นผู้มีอํานาจในการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ในการเข้าใช้ประโยชน์ 
ในท่ีดินของรัฐ ท่ีงอกออกจากท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ 
คําตอบ :  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่ีมา :- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน 
    - ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 99/2526 บันทึกเรื่อง ปัญหาเก่ียวกับท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติเกิดท่ีงอก 
ริมตลิ่ง 

คําถาม :  128. อธิบดีกรมท่ีดินมีคําสั่งให้นายใหม่ออกจาท่ีดินเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะกรรมการ 
จัดท่ีดินแห่งชาติ นายใหม่ไม่พอใจและได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งภายในกําหนด  นายอําเภอท้องท่ีรับอุทธรณ์เม่ือวันท่ี 1 
มกราคม 2514 และผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์รับเรื่องเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2514 การวินิจฉัยสั่งการของผู้มี
อํานาจพิจารณาอุทธรณ์ข้อใดถูกต้อง 
คําตอบ :  หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมิได้วินิจฉัยสั่งการภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ี 1 มกราคม 2514 
ถือว่าผู้อุทธรณ์มีสิทธิครอบครองท่ีดินนั้นต่อไป 
ท่ีมา : มาตรา 32 วรรคสอง  ประกอบข้อหารือกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 64/2535 

คําถาม : 129. ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต่อมามีการประกาศ 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน และ สปก. ไม่มีความประสงค์นําไปปฏิรูปท่ีดิน หากทบวงการเมืองมี
ความประสงค์จะใช้ท่ีดินดังกล่าวเป็นท่ีตั้งทบวงการเมือง จะต้องดําเนินการตามประมวลกฎหมายท่ีดินอย่างไร 
คําตอบ :  ทบวงการเมืองขอจัดข้ึนทะเบียนเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการต่อรัฐมนตรี ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน โดยไม่ต้องถอนสภาพตามมาตรา 8 แต่อย่างใด 
ท่ีมา : มาตรา 8 ทวิ ประกอบข้อหารือกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 207/2537 

คําถาม :  130. กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบางทรายมีความประสงค์จะขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะในพ้ืนท่ี 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  โดยจะนํากรวด  หิน ดิน ทราย ท่ีได้จากการขุดลอกตีราคาเป็นค่าจ้างเอกชน
สามารถดําเนินการได้หรือไม่  และถ้าดําเนินการได้ต้องได้รับอนุญาตจากใคร 
คําตอบ :  สามารถดําเนินการได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่ีมา : มาตรา 9 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเก่ียวกับการขุดลอกแหล่งน้ํ า
สาธารณประโยชน์ท่ีตื้นเขิน พ.ศ.2547 

คําถาม : 131. นายดิน ได้อุทิศท่ีดินบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ให้กรุงเทพมหานครเพ่ือสร้างสะพานลอยคนข้าม แต่ 
ระยะเวลาได้ล่วงเลยมากว่า 20 ปี กรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้างประกอบกับเจ้าของท่ีดินมีความ
ประสงค์ขอคืนท่ีดินดังกล่าว กรณีนี้หากกรุงเทพมหานครจะโนท่ีดินคืนให้กับผู้อุทิศ จะดําเนินการได้หรือไม่ 
คําตอบ :  สถานะท่ีดินท่ีอุทิศเป็นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา สามารถโอนคืนให้กับผู้อุทิศได้โดยไม่ต้องตรา
พระราชบัญญัติตามาตรา 1305 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ท่ีมา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 701/2551 
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คําถาม :  132. ข้อใดต่อไปนี้ยังไม่ถือว่าท่ีดินดังกล่าวเป็นทางสาธารณประโยชน์ 
คําตอบ :  นาย จ. ไม่เคยแสดงเจตนาอุทิศท่ีดินของตนให้เป็นทาง แต่มีประชาชนเข้ามาใช้เป็นทางลงสู่แม่น้ําและ 
ได้แสดงเจตนาหวงกันอยู่ โดยปักป้าย “ท่ีดินส่วนบุคคล” 
ท่ีมา :คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 843/23 , 3647/29, 2616/17, 947-958/03, 2647-8/31 

คําถาม : 133. ข้อใดเป็นความหมายของ “ทบวงการเมือง” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :  ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีไม่ใช่ 
รัฐวิสาหกิจ 
ท่ีมา : มาตรา 1 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :  134. ประธานคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ คือ 
คําตอบ :  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ท่ีมา : มาตรา 14 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม : 135. การอนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน สามารถอนุญาต 
ได้คราละไม่เกินก่ีปี  
คําตอบ :  5 ปี 
ท่ีมา :ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9  
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 ข้อ 25 

คําถาม :  136. การดําเนินการข้อใดท่ีผู้ขอไม่จําเป็นต้องเป็นทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :  การขอใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ตามมาตรา 9 และการขอสัมปทาน ตามมาตรา 12 
ท่ีมา : ประมวลกฎหมายท่ีดินตามมาตรา 9 และมาตรา 12 มิได้บัญญัติให้ผู้ขอต้องเป็นทบวงการเมือง 

คําถาม : 137. บริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา 9(2) ได้แก่ท่ีดินในข้อใด 
คําตอบ :  ปริมณฑลรอบเขา ภูเขา 40 เมตร , บริเวณแม่น้ําและลําคลอง 
ท่ีมา : มาตรา 9(2) ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดบริเวณท่ีหวงห้ามตามมาตรา 9(2)  
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2523 

คําถาม :  138. การโอนท่ีดินประเภทใช้ประโยชน์ของแผ่นดินเฉพาะ ซ่ึงมีการถอนสภาพแล้วให้แก่เอกชน  
ตามมาตรา 8(2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ต้องดําเนินการโดยอาศัยกฎหมายประเภทใด 
คําตอบ :  พระราชบัญญัติ 
ท่ีมา : ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 

คําถาม : 139. การสงวนหวงห้ามท่ีดินของรัฐซ่ึงมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ 
ร่วมกันตามมาตรา 20(4) ประมวลกฎหมายท่ีดินเป็นอํานาจหน้าท่ีของ 
คําตอบ :  คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
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ท่ีมา : ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 20(4) 

คําถาม :  140. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
คําตอบ :  เพ่ือใช้เป็นหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินของรัฐ 
ท่ีมา : ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 ตรี 

คําถาม : 141. ท่ีดินท่ีได้สงวนหวงห้ามไว้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 ต่อมาเม่ือพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา 4 ให้มีผลยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวง
ห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าฯ สถานะของท่ีดินสงวนหวงห้ามดังกล่าวเป็นประการใด 
คําตอบ :  ยังคงเป็นท่ีสงวนหวงห้ามอยู่ต่อไป ตามมาตรา 10 แห่งประราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ.2497  
ท่ีมา : มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 

คําถาม :  142. คณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีวางนโยบายการจัดท่ีดินเพ่ือให้ประชาชนอยู่อาศัยและหาเลี้ยงชีพตาม 
นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ 
คําตอบ :  คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
ท่ีมา : มาตรา 14 ประกอบมาตรา 20 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :  143. บริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา 9 (2) ได้แก่ท่ีดินในข้อใด 
คําตอบ :  ปริมณฑลรอบเขา ภูเขา 40 เมตร , บริเวณแม่น้ําและลําคลอง 
ท่ีมา :มาตรา 9(2) ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดบริเวณท่ีหวงห้ามตามมาตรา 9(2)  
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2523 

คําถาม :  144. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ :  ผู้ได้รับใบอนุญาตดูดทรายต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน 
ท่ีมา : มาตรา 9 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 26 

คําถาม :  145. นายฟ้า มีท่ีดินซ่ึงมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ แต่ทอดท้ิงไม่ได้ทําประโยชน์ 
ติดต่อกันมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว นายฟ้า มีความประสงค์จะเวนคืนสิทธิในท่ีดินให้แก่รัฐ จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :  ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท่ีดิน 
ท่ีมา : มาตรา 5 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :  146. ในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ในจังหวัดหนึ่งๆ พนักงานเจ้าหน้าท่ีควรอนุญาตให้ผู้ขอรายหนึ่งๆ รวมเนื้อท่ีท้ังหมดได้ไม่เกินจํานวนเท่าใด 
คําตอบ :  10 ไร่ 
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ท่ีมา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9  
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 ข้อ 23(3) 

คําถาม : 147. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีในเขตท้องท่ีจังหวัด สําหรับการอนุญาตให้เข้าไปยึดถือ  ครอบครอง  รวมตลอดถึงการก่น
สร้างหรือเผาป่า โดยมิได้ระบุถึงการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
หากบริษัท ช้างไทย จํากัด  มีความประสงค์จะขออนุญาตประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐประเภทท่ีดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 ผู้ใดเป็น
พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการอนุญาตดังกล่าว 
คําตอบ :  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมท่ีดิน 
ท่ีมา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 396/2549 

คําถาม :  148. นายอ๊อดมีภูมิลําเนาอยู่ท่ีจังหวัดนครพนม  ได้รับอนุญาตให้ดูดทรายในแม่น้ําโขง ในท้องท่ีอําเภอ 
ธาตุพนม จํานวน 1 แปลง เนื้อท่ี 2 ไร่ และอําเภอท่าอุเทน จํานวน 1 แปลง เนื้อท่ี 2 ไร่ ต่อมานายอ๊อด ได้ขยาย
กิจการดูดทรายเข้าไปในท้องท่ีจังหวัดอุบลราชธานี โดยต้องการขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ําโขงในท้องท่ีอําเภอ
โพธิ์ไทร อีกจํานวน 2 แปลง แปลงท่ี 1 เนื้อท่ี 1 ไร่  แปลงท่ี 2 เนื้อท่ี 2 ไร่  และต้องการขออนุญาตดูดทรายใน
แม่น้ํามูลในท้องท่ีอําเภอเมืองอุบลราชธานีอีก 1 แปลง เนื้อท่ี 1 ไร่  พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะอนุญาตให้นายอ๊อด
ประกอบกิจการดูดทรายในท้องท่ีจังหวัดอุบลราชธานีได้หรือไม่ เพียงใด 
คําตอบ : พนักงานเจ้าหน้าท่ีสามารถอนุญาตให้นายอ๊อดประกอบกิจการดูดทรายในท้องท่ีจังหวัดอุบลราชธานีได้
ท้ัง 3 แปลง 
ท่ีมา : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0207/ว281 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2531 กําหนดว่า อนุญาตให้ 
ดูดทรายรายหนึ่งในจังหวัดหนึ่งๆ ได้ไม่เกิน 5 ไร่ ดังนั้น จึงสามารถอนุญาตให้นายอ๊อดประกอบกิจการดูดทรายใน
ท้องท่ีจังหวัดอุบลราชธานีได้ท้ัง 3 แปลง 

คําถาม : 149. กรุงเทพมหานครมีโครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบแร่แผงลอยและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความ 
สวยงาม โดยกําหนดแบบแปลนแผนผังโครงการให้มีลักษณะเป็นการจัดทําอาคารร้านค้าบริเวณพ้ืนท่ีดินใต้คลอง
ผดุงกรุงเกษม และคลองโอ่งอ่าง ซ่ึงจะมีการจัดวางระบบป้องกันน้ําท่วม  ท่อระบายอากาศ  และมีร้านค้ารวมกัน
มากกว่า 3,000 แผง  และมีลักษณะเป็นการก่อสร้างโครงการแบบถาวร  ดังนั้น  หากกรุงเทพมหานครมีความ
ประสงค์จะใช้พ้ืนท่ีสาธารณะใต้คลองผดุงกรุงเกษมและใต้คลองโอ่งอ่าง เพ่ือพัฒนาท่ีดินให้เป็นพ้ืนท่ีการใช้
ประโยชน์กรุงเทพมหานครจะต้องดําเนินการอย่างไร เพ่ือเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :  ถูกท้ังข้อ 3 และข้อ 4 
    ข้อ 3 ดําเนินการขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยถือปฏิบัติตาม 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ซ่ึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจตามบทบัญญัติดังกล่าว 
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 ข้อ 4 ดําเนินการขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา 8 
วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน เพ่ือให้ท่ีดินดังกล่าวพ้นจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท
พลเมืองใช้ร่วมกัน และนําไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เอกชนเช่า ตามมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 396/2549 การจะอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินตาม 
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ต้องคํานึงถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนตามวัตถุประสงค์ โดยการ
อนุญาตไม่ยาวนานนักและเป็นการสอดคล้องหรือไม่ขัดขวางต่อการท่ีพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันเท่านั้น  สําหรับ
การขออนุญาตตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจ
ให้สัมปทาน  ให้  และให้ใช้ในระยะเวลาอันจํากัดในท่ีดินของรัฐท่ีไม่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง จึงสามารถใช้
บังคับได้กับท่ีดินของรัฐทุกประเภท  ซ่ึงรวมถึงท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือ
เลิกใช้แล้ว อันเป็นท่ีดินของรัฐประเภทหนึ่งด้วย และบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ยกเว้นท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร
แน่อย่างใด 

    นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นทบวงการเมือง จึงสามารถดําเนินการขอถอนสภาพท่ีดิน ตาม
มาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินได้ด้วย 

คําถาม :  150. ท่ีดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือท่ีดินท่ีได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความ 
ต้องการของทบวงการเมืองใด  ถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้  หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือสงวนต่อไป เม่ือได้มีพระ
ราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว ถ้าจะนําไปจัดเพ่ือประชาชนตามประมวลกฎหมายท่ีดินให้กระทําโดยวิธีการใด 
คําตอบ :  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ท่ีมา : ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 วรรคสอง (2) 

คําถาม :  151. เทศบาลเมืองชลบุรีมีโครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าท่ีว่าการอําเภอเมืองชลบุรี โดยการ
ถมดินลงในทะเลเพ่ือปรับสภาพให้เป็นพ้ืนดิน กรณีจึงมีปัญหาว่า พ้ืนท่ีดินท่ีเกิดจากการถมดินลงในทะเลนั้นเป็น
ท่ีดินประเภทใด และหน่วยงานใดมีหน้าท่ีดูแลรักษาท่ีดินดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องท่ีสุด 
คําตอบ :  เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อยู่ในความดูแลรักษาของนายอําเภอและ
เทศบาลเมืองชลบุรี ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักราช 2457 
ท่ีมา : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 9/2548 ประกอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี 
พุทธศักราช 2457 

คําถาม : 152. ผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจในการสั่งเพิกถอน หรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงในเขต 
กรุงเทพมหานคร 
คําตอบ :  อธิบดีกรมท่ีดิน 
ท่ีมา : - มาตรา 8 ตรี  แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
    - มติคณะรัฐมนตรี เม่ือ 28 เมษายน 2546 
    - คําสั่งกรมท่ีดิน ท่ี 2185/2546 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2546 
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คําถาม :  153. เทศบาลแห่งหนึ่งได้มาขอคําปรึกษาจากท่านว่า มีความประสงค์จะสร้างสวนสาธารณะเพ่ือให้ 
ประชาชนใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจในบริเวณท่ีราบเชิงเขา ซ่ึงอยู่ในบริเวณท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศ
กําหนดบริเวณท่ีหวงห้ามตามมาตรา 9(2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :  ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามมาตรา  9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา : - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 
    - ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2523 

คําถาม : 154. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 
คําตอบ :  ท่ีดินบริเวณใต้อาคารซ่ึงเดิมเจ้าของมีกรรมสิทธิ์ต่อมาถูกแม่น้ํากัดเซาะตลิ่งพังจนมีสภาพเป็นท่ีชายตลิ่ง 
ถือว่าท่ีดินนั้นตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว 
ท่ีมา : คําพิพากษาฎีกา ท่ี 281/2506, 492/2502, 86/2542, 2004/2544, 2744/2546 

คําถาม : 155. ถ้าบุคคลท่ีถูกอธิบดีกรมท่ีดินสั่งให้ออกจากท่ีดินตามใบจองไม่พอใจคําสั่ง ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อใคร 
อย่างไร 
คําตอบ :  อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคําสั่ง 
ท่ีมา : มาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :  156. การขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินของรัฐลักษณะใดท่ีไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าจากพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 
คําตอบ :  การขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วม 
ท่ีมา :ข้อหารือกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 921/2558 

คําถาม :  157. ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล 
กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังท่ีท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตต้ังอยู่
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดแบ่งค่าตอบแทนท่ีได้รับตามวรรคหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดในอัตราร้อยละเท่าใดของค่าตอบแทนท่ีได้รับ 
คําตอบ :  ร้อยละสี่สิบ 
ท่ีมา : มาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม : 158. กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบางทรายมีความประสงค์จะขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะในพ้ืนท่ี 
อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  โดยจะนํากรวด  หิน  ดิน  ทราย ท่ีได้จากการขุดลอกตีราคาเป็นค่าจ้างเอกชน 
สามารถดําเนินการได้หรือไม่ และถ้าดําเนินการได้ต้องได้รับอนุญาตจากใคร 
คําตอบ :  สามารถดําเนินการได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่ีมา : มาตรา 9 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเก่ียวกับการขุดลอกแหล่งน้ํ า
สาธารณประโยชน์ท่ีตื้นเขิน พ.ศ.2547 
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คําถาม :  159. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุมัติให้ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์รายใดเกินห้า 
สิบไร่ได้ต่อเม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายได้ตรวจสอบการทําประโยชน์แล้ว ปรากฏ
ว่าการทําประโยชน์เป็นอย่างไรบ้าง 
คําตอบ :  ผู้ครอบครองได้ทําประโยชน์หรืออํานวยการทําประโยชน์ในท่ีดินนั้นด้วยตนเอง และมีสภาพการทํา
ประโยชน์ในท่ีดินนั้นเป็นหลักฐานม่ันคงและมีผลผลิตอันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
ท่ีมา : ระเบียบคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2532) 

คําถาม : 160. นายประกอบ ชอบบุกรุก  ได้ครอบครองและทําประโยชน์ในท่ีดินโดยมิได้แจ้งการครอบครองใน 
เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่ายุบใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ต่อมากรมป่าไม้ได้ส่งมอบพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
ท้ังหมดให้กรมส่งเสริมสหกรณ์รับไปจัดต้ังนิคม โดยมีพระราชกฤษฎีกากําหนดพ้ืนท่ีนิคมฯ เพ่ือจัดท่ีดินให้แก่
สมาชิกนิคมฯ เข้าทําประโยชน์  ต่อมา นายประกอบ ชอบบุกรุก  ได้มานําเดินสํารวจฯ ในปี 2537 โดยอ้างว่า
จังหวัดได้แต่งต้ังคณะกรรมสองชุดในการตรวจสอบท่ีดินของตนแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ท่ีได้ครอบครองและทําประโยชน์
ในท่ีดินมาก่อนประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ และกรมส่งเสริมสหกรณ์อนุญาตให้ออกโฉนดท่ีดินได้  ผู้กํากับการ
เดินสํารวจในขณะนั้นได้ตรวจสอบแล้ว นายประกอบฯ ไม่ได้เป็นสมาชิกนิคมฯ ตรวจระวางแผนท่ีภาพถ่ายทาง
อากาศปี พ.ศ.2496 บริเวณท่ีนําเดินสํารวจยังเป็นป่ารกทึบ ไม่มีร่องรอยการทําประโยชน์ และทําบันทึกรายงานให้
เจ้าพนักงานท่ีดินทราบในขณะส่งมอบงานแล้ว  หากท่านเป็นเจ้าพนักงานท่ีดินจะพิจารณาดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :  สั่งยกเลิกใบแต่สวน (น.ส.5) เนื่องจากนายประกอบ  มิได้แจ้งการครอบครอง  ไม่ได้เป็นสมาชิกนิคมฯ 
ไม่มีหลักฐาน ก.ส.น.5 ท่ีออกโดยนิคมฯ  มานําเนินฯ  จึงเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตาม พรบ.จัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 
ท่ีมา : กฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537)   , พรบ.จัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 

คําถาม :161. เทศบาลมีความประสงค์จะดําเนินการจัดสร้างโรงกําจัดขยะแบบครบวงจร ในท่ีดิน 
สาธารณประโยชน์ท่ีทําเลเลี้ยงสัตว์ ท่ีประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันมาเป็นเวลานานแล้ว ซ่ึงต่อมาได้มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดให้ท่ีดินดังกล่าวเป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน เทศบาลจะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :ขอจัดข้ึนทะเบียนเพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา :ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมท่ีดิน เรื่องเสร็จท่ี 14/2544 

คําถาม :162. เดิมท่ีดินมีสภาพเป็นแม่น้ํา ต่อมามีการสร้างเข่ือน ส่งผลให้แม่น้ําเปลี่ยนทิศทาง ท่ีดินดังกล่าวจึงมี 
สภาพเป็นพ้ืนดินมาเป็นเวลาประมาณ 20 ปี และเทศบาลมีความประสงค์จะนําท่ีดินบริเวณดังกล่าวมาจัดสรรให้
ราษฎรเช่าเพ่ือนําค่าเช่ามาพัฒนาท้องถ่ิน จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ :สามารถดําเนินการได้ โดยการถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน และให้กระทรวงมหาดไทยประกาศมอบหมายให้เทศบาลจัดหาผลประโยชน์ ตามมาตรา 11 แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา : - มาตรา 8 วรรคสอง และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
    - พรฎ. ถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องท่ีตําบล
ตะคร้ําเอน และตําบลท่าเรือ อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2543 
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คําถาม :163. ข้อใดเป็นความหมายของ “ทบวงการเมือง” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
    หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 
    หมวด 2 การจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน 

คําถาม :164. ท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 1304 มีก่ีประเภท อํานาจในการดูแลรักษาท่ีสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304(1) ตามประมวลกฎหมายท่ีดินเป็นของผู้ใด 
คําตอบ :3 ประเภท , อธิบดีกรมท่ีดิน 
ท่ีมา :มาตรา 1304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 8 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :165. ท่ีดินประเภทใด ท่ีสามารถออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (นสล.) ได้ 
คําตอบ :ท่ีดินท่ีเทศบาลจัดซ้ือมาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
ท่ีมา :มาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน , ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 695/2548 , 
พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4 

คําถาม :166. ท่ีดินซ่ึงราษฎรยกให้เป็นท่ีสาธารณประโยชน์ และอําเภอได้นําข้ึนทะเบียนท่ีสาธารณะเม่ือปี 
พ.ศ.2476 แล้ว ท้ังปรากฏว่า ท่ีดินแปลงดังกล่าวประชาชนเคยใช้เป็นท่ีพักในการเดินทางและใช้เป็นท่ีพักสัตว์
มาแล้ว ต่อมามีราษฎรบุกรุกเข้าครอบครอง ทางอําเภอได้ดําเนินการให้ผู้บุกรุกออกไป ครั้นต่อมาเม่ือปี พ.ศ.2513 
อําเภอได้จัดทําทะเบียน ท่ี ดินใหม่ และได้ลงรายการในทะเบียนว่า ท่ี ดินแปลงนี้ เป็น ท่ีราชพัสดุของ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงปัจจุบันทางราชการได้นํามาจัดสร้างอาคารพาณิชย์ให้เอกชนเช่า จากข้อเท็จจริงดังกล่าวท่านเห็นว่า
ข้อความใดถูกต้องท่ีสุด 
คําตอบ :ท่ีดินแปลงดังกล่าวเป็นท่ีดินสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 1304(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ท่ีมา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 167/2531 บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมาย ตามมาตรา
1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518 (ท่ีดิน
บริเวณตําบลพังโคน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

คําถาม :167. นาย ก. ได้รับอนุญาตให้จับจองท่ีดินและทางราชการได้ออกใบจอง (น.ส.2) ให้ตามโครงการจัดท่ีดิน
แปลงเล็กแปลงน้อย เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2514 นาย ก. ประสงค์จะขายท่ีดินแปลงนี้ให้กับนาย ข. จึงได้นําเดิน
สํารวจออกโฉนดท่ีดิน เม่ือนาย ก. ได้รับโฉนดแล้วสามารถจะโอนขายให้กับนาย ข.เม่ือใด 
คําตอบ :สามารถโอนขายได้ทันที 
ท่ีมา :มาตรา 31(2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน กรณีใบจอง (น.ส.2) ออกให้ก่อนวันท่ี 14 ธันวาคม 2515 
เฉพาะท่ีรัฐไม่ให้การช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภค เม่ือออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินแล้วจึงไม่มีการห้ามโอน 

คําถาม :168. การดําเนินการหวงห้ามท่ีดิน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 ต้องดําเนินการโดยวิธีใด 
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คําตอบ :ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ท่ีมา :พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 
2478 มาตรา 4 และ 5 

คําถาม :169. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 
คําตอบ :อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน 
ท่ีมา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 5 

คําถาม :170. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 
คําตอบ :คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายมีหน้าท่ีพิจารณาการขออนุญาตให้ดูดทรายในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร และเขตพ้ืนท่ีระหว่างประเทศ 
ท่ีมา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 9 ข้อ 15 และข้อ 20 

คําถาม :171. การขอสัมปทานเพ่ือกระทํากิจการใดๆ ในท่ีดินของรัฐ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ :ถ้าผู้รับสัมปทานมีความประสงค์จะโอนสัมปทานให้แก่ผู้อ่ืน ให้ผู้โอนและผู้รับโอนยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรี
โดยผ่านนายอําเภอท้องท่ีตามลําดับ เม่ือรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรก็อนุญาตให้โอนได้ 
ท่ีมา :กฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.
2497 และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2503)ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 

คําถาม :172. การจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ :การขายท่ีดินแก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือได้ช่วยทําประโยชน์ในท่ีดินนั้น ให้กระทําโดยวิธีกําหนดราคา แต่
ถ้าบุคคลดังกล่าวหลายคนประสงค์จะซ้ือท่ีดินแปลงเดียวกัน และไม่อาจตกลงกันได้ ให้กระทําโดยวิธีประกวดราคา 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 10 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2500) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 

คําถาม :173. ถ้าอําเภอมีความประสงค์จะใช้ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพ่ือจัดสร้างห้องสมุดชุมชน  
อําเภอสามารถยื่นขอถอนสภาพท่ีดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  และยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
คําตอบ :ยื่นคําขอถอนสภาพตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินได้ เพราะอําเภอเป็นทบวงการเมือง แต่ยื่น
คําขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินไม่ได้ เพราะอําเภอไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 1 มาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดข้ึนทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 ข้อ 23 
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คําถาม :174. อธิบดีกรมท่ีดิน ได้อนุญาตให้บริษัท ม้าเหล็ก จํากัด ขุดตักดินลูกรังในบริเวณท่ีเขาหรือภูเขา และ
ปริมณฑลรอบท่ีเขาหรือภูเขา 40 เมตร ท่ีรัฐมนตรียังมิได้ประกาศกําหนดพ้ืนท่ีนั้นให้เป็นแหล่งหินปูนหรือดินลูกรัง 
หรือหินผุเพ่ือการก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 แล้ว ต่อมาเม่ือใบอนุญาตสิ้นอายุ บริษัท ม้าเหล็ก จํากัด มีความ
ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ :ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีสําหรับการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว 
ท่ีมา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 ประกอบกับคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 
เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :175 เม่ือจังหวัดได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย (กพด.) ว่า กพด. มีมติไม่
อนุญาตให้ผู้ขอประกอบกิจการดูดทรายในแม่น้ําโขงในบริเวณท่ีขออนุญาต เนื่องจากเหตุผลในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ จังหวัดต้องดําเนินการต่อไปอย่างไร 
คําตอบ :เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ให้มีคําสั่ง
ไม่อนุญาตตามมติของ กพด. พร้อมกับแจ้งคําสั่งทางปกครองพร้อมท้ังสิทธิการโต้แย้งคําสั่งทางปกครองให้ผู้ขอ
ทราบ โดยระบุในหนังสือแจ้งด้วยว่า ถ้าหากผู้ขอประสงค์จะโต้แย้งคําสั่งทางปกครองนี้ ให้ทําคําฟ้องเป็นหนังสือยื่น
ต่อศาลปกครอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีรับแจ้งคําสั่งนี้ 
ท่ีมา :- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 6 
  - คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 เรื่องแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
ความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
  - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 5 มาตรา 48 มาตรา 87  
  - บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี 684/2545 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน
การแจ้งสิทธิฟ้องคดีปกครอง 

คําถาม :176. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ได้รับการจัดท่ีดินในท่ีดินสาธารณประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ท่ีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) กําหนด 
คําตอบ :เป็นผู้ยากไร้ ไม่มีท่ีดินทํากิน และ/หรือท่ีอยู่อาศัย  หรือมีรายได้ต่อไปไม่เกิน 30,000 บาท/คน 
ท่ีมา :มติคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 

คําถาม :177. หน่วยงานใดท่ีกระทรวงมหาดไทย มิได้มีคําสั่งมอบหมายให้มีอํานาจหน้าท่ีในการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือทรัพย์สินของแผ่นดิน ท่ีไม่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน 
คําตอบ :องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ท่ีมา :คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี505/2552 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 
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คําถาม :178. หน่วยงานใดไม่ใช่ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :การไฟฟ้านครหลวง 
ท่ีมา :มาตรา 1 ความหมายของ “ทบวงการเมือง” 

คําถาม :179. การถอนการหวงห้ามในท่ีดินบริเวณท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศหวงห้ามไว้ตามมาตรา 9(2) 
จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยถอนการหวงห้าม 
ท่ีมา :หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0511.3/5522 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549 

คําถาม :180. ท่ีดินท่ีเกิดจากเทศบาลเมืองชลบุรีได้ดําเนินการถมดินลงในทะเล เป็นท่ีดินประเภทใด 
คําตอบ :ท่ีดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 1304(2) 
ท่ีมา :ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 9/2548 บันทึกเรื่อง การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงท่ีดินท่ีได้
ถมข้ึนจากทะเลหน้าท่ีว่าการอําเภอเมืองชลบุรี 

คําถาม :181. บริษัท มีความประสงค์จะขอก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามเหมืองสาธารณประโยชน์โดยมีตอม่อ 
อยู่บนท่ีดินของบริษัทท้ังสองด้านและไม่มีสิ่งก่อสร้างส่วนใดอยู่ในเขตท่ีสาธารณประโยชน์จะต้องขออนุญาต 
ตามมาตรา 9 หรือไม่ เพราะเหตุใด 
คําตอบ :ไม่ต้องขออนุญาต  เพราะไม่ขัดขวางการใช้ประโยชน์ร่วมกันและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่ีดินของรัฐจึงไม่ได้เป็น
การยึดถือ ครอบครอง ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ  
ท่ีมา :บันทึกสํานักจัดการท่ีดินของรัฐ ท่ี มท 0511.3/1824 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ตอบข้อหารือจังหวัด
พัทลุง 

คําถาม :182. องค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยา ต้องการขอใช้ประโยชน์ตามมาตรา 9 ในท่ี
สาธารณประโยชน์ท่ีพลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วโดยท่ีดินต้ังอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดินและ สปก. ได้มีหนังสือ
แสดงความประสงค์จะไม่นําท่ีดินแปลงนี้มาดําเนินการปฏิรูปท่ีดินตลอดไปแล้ว  ขอถามว่า  ใครเป็นผู้อนุญาต และ
จะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานใดหรือไม่ 
คําตอบ :ผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีมา :- ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 313/2525 บันทึกเรื่อง การตีความพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ.2518 (การถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
   - ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 150/2539 บันทึกเรื่อง การขอใช้ท่ีดินในเขตปฏิรูปเฉพาะส่วนท่ี สปก. 
ไม่ประสงค์จะดําเนินการปฏิรูป 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 ข้อ 22 (2) 
   - คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน 
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คําถาม :183. พ้ืนดินท่ีอยู่ใต้ทะเลท่ีประเทศไทยมีอํานาจอธิปไตยเป็นท่ีดินประเภทใด 
คําตอบ :ท่ีดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 1304(2) 
ท่ีมา :ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 9/2548 บันทึกเรื่อง การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงท่ีดินท่ีได้
ถมข้ึนจากทะเลหน้าท่ีว่าการอําเภอเมืองชลบุรี 

คําถาม :184. กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 9 ให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐซ่ึง
อยู่ในท้องท่ีของตนเองเพ่ือเป็นท่ีต้ังท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล จะต้องเสียค่าตอบแทนตามมาตรา 9/1 
ให้แก่หน่วยงานใด หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ :จ่ายให้องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลแบ่งให้แก่จังหวัดร้อยละ 40 
ท่ีมา :ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :185. การขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินของรัฐลักษณะใดท่ีไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 
คําตอบ :การขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วม 
ท่ีมา :ข้อหารือกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 921/2558 

คําถาม :186. นายเอ  ได้รับการจัดให้เข้าครอบครองท่ีและได้รับใบจองตามมาตรา 30 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2515 
โดยท่ีดินรัฐไม่ได้ให้การช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค ต่อมานายเอ  ได้ขายสิทธิครอบครองตามใบจองให้แก่ นางบี  
ภายหลังกรมท่ีดินได้มีการเดินสํารวจในพ้ืนท่ีดังกล่าว นางบีได้นําหลักฐานใบจองดังกล่าวมาเป็นหลักฐาน 
ในการเดินสํารวจได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ :ได้  และต้องห้ามโอน 10 ปี ตามมาตรา 58 ทวิ วรรคสอง (3) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา :มาตรา 30 และ 31 ประกอบหนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0725/ว 00608 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2533 

คําถาม :187. บริษัท ก. มีความประสงค์ขอใช้ทางสาธารณะเพ่ือทําทางเชื่อมระหว่างอาคาร ตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ในพ้ืนท่ีเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ก.จะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน จากผู้ใด 
คําตอบ :ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา :มาตรา 1 และ 9 ประกอบคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 และข้อหารือกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 
396/2549 

คําถาม :188. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ :ผู้ได้รับใบอนุญาตดูดทรายต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน 
ท่ีมา :มาตรา 9 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 26 
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คําถาม :189. ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังท่ีท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตต้ังอยู่  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดแบ่งค่าตอบแทนท่ีได้รับตามวรรคหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในอัตราร้อยละเท่าใดของค่าตอบแทนท่ีได้รับ 
คําตอบ :ร้อยละสี่สิบ 
ท่ีมา :ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :190. องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ข้อใดถูก 
คําตอบ :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน  ผู้อํานวยการสํานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขาธิการ  ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนไม่เกิน 7 คน 
ท่ีมา :มาตรา 14 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :191. ปัจจุบันบุคคลใดเป็นผู้มีอํานาจหน้าท่ีดูแลรักษาท่ีดินรกร้างว่างเปล่า ตามมาตรา 8 แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 

คําถาม :192. การถอนสภาพท่ีดินท่ีเปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นท่ีดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 8(1) 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ต้องดําเนินการโดยอาศัยกฎหมายประเภทใด 
คําตอบ :พระราชกฤษฎีกา 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 

คําถาม :193. ข้อใดถูกต้อง ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :การแจ้งการครอบครองท่ีดินตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีดินดังกล่าวมีการ
ครอบครองและทําประโยชน์ในท่ีดินมาก่อนประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 27 ตรี 

คําถาม :194. บุคคลใดเป็นผู้รับแจ้งการครอบครองท่ีดินตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :เจ้าพนักงานท่ีดินในท้องท่ี 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 27 ตรี 

คําถาม :195. การออกโฉนดท่ีดินจากหลักฐานใบจอง ข้อใดถูกต้อง 
คําตอบ :กรณีได้ออกใบจองในวันท่ี 14 ธันวาคม 2515 โฉนดท่ีดินอยู่ภายใต้ข้อกําหนดห้ามโอน 10 ปี นับแต่วัน
รับโฉนดท่ีดิน 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 31 
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คําถาม :196. ปัจจุบันบุคคลใดเป็นผู้ออกคําสั่งจําหน่ายและเพิกถอนใบจอง 
คําตอบ :เจ้าพนักงานผู้ออกใบจองเป็นผู้ออกคําสั่งจําหน่ายใบจอง  และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกคําสั่งเพิก
ถอนใบจอง 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 32 

คําถาม :197. มาตรา 8 ตรี ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดให้มีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เพ่ือแสดงเขตไว้เป็นหลักฐาน  
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สาธารณสมบัติของเผ่นดินซ่ึงอาจจัดให้มีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงไว้เป็นหลักฐาน 
คําตอบ :ท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบัง 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 ตรี 

คําถาม :198. แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน 
กฎกระทรวง ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับท่ี 
คําตอบ :ฉบับท่ี 26 (พ.ศ.2516) 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 ตรี วรรคสอง 

คําถาม :199. ข้อใดไม่ใช่วิธีปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2515) ในการแจ้ง
และการออกคําสั่งแก่ผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน อยู่ก่อนวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 
96 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2515 ใช้บังคับ 
คําตอบ : ต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
ท่ีมา :-ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 20 (10) 
   - ระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2515) 

คําถาม :200. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 
คําตอบ :“ใบจอง” หมายความว่า หนังสือแสดงว่าได้เข้าทําประโยชน์ในท่ีดินแล้ว 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 1 ,มาตรา 8, มาตรา 8 ตรี , มาตรา 8 ทิว และมาตรา 9 

คําถาม :201. ท่ีดินท่ีจะออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง คือ 
คําตอบ :ท่ีดินท่ีถูกเวนคืนมาเป็นของรัฐ 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน , ระเบียบว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517 

คําถาม :202. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะท่ีดินท่ีจะจัดให้ประชาชนอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพตามมาตรา 20(1) และ
มาตรา 27 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :ท่ีดินซ่ึงอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคมสหกรณ์ 
ท่ีมา :- ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 20, มาตรา 7 
   - ระเบียบว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน 
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คําถาม :203. นายแดงได้ครอบครองทําประโยชน์ในท่ีดิน เนื้อท่ี 100 ไร่ มาต้ังแต่ พ.ศ.2481 ต่อมาเม่ือปี พ.ศ.
2487 ได้มีประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  ให้พ้ืนท่ีบริเวณท่ีดินท่ีนายแดง ครอบครอง เนื้อท่ีประมาณ 400 ไร่ 
เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์สําหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และนําข้ึนทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์ เม่ือวันท่ี 21 
สิงหาคม 2488 หลังจากนั้นเม่ือประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ นายแดง ได้แจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) ตาม
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน หากนายแดงนํา ส.ค.1 ดังกล่าว มาขอออกโฉนดท่ีดินจะ
ดําเนินการได้หรือไม่ 
คําตอบ :สามารถออกโฉนดท่ีดินได้ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน เนื่องจากเป็นท่ีดินท่ีมีหลักฐาน ส.ค.
1 ซ่ึงได้แจ้งการครอบครองท่ีดินไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ท่ีมา :- พระราชบัญญัติออกโฉนดท่ีดิน ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2497)  
   - พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าฯ พุทธศักราช 2478 มาตรา 5 
   - พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 มาตรา 5 

คําถาม :204. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ ได้ซ้ือโฉนดท่ีดินมาจากเอกชน โดยอาศัยงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  จัดทําโครงการท่ีอยู่อาศัยให้แก่ประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ต่อมาเม่ือได้ดําเนินการโครงการ
แล้วเสร็จ  ประสงค์จะโอนท่ีดินให้แก่ราษฎรท่ีอยู่อาศัยในโครงการดังกล่าว กรณีนี้จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ :สามารถโอนขายให้กับราษฎรได้ตามธรรมดา โดยไม่ต้องดําเนินการตามมาตรา 1305 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ท่ีมา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 156/2550 

คําถาม :205. เทศบาลตําบลคอหงส์ ได้จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือจัดทําโครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย  โดยอาศัย
งบประมาณของเทศบาล แต่เนื่องจากเทศบาลได้รับอุทิศท่ีดินแปลงอ่ืนจากเอกชนและสภาพพ้ืนท่ีมีความเหมาะสม
ในการจัดทําโครงการมากกว่า  กรณีเช่นนี้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะโอนขายท่ีดินแปลงท่ีซ้ือมาดังกล่าวจะ
สามารถกระทําได้ หรือไม่ 
คําตอบ :สถานะท่ีดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304(3) 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การโอนท่ีดินจึงตกอยู่ในบังคับของบทบัญญัติตามมาตรา 1305 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติตามข้ันตอน มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 695/2548 

คําถาม :206. ข้อใดมิใช่ความหมายของทบวงการเมืองตามนัยมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจซ่ึงจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติ 
ท่ีมา :มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :207. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
คําตอบ :ให้ความเห็นชอบท่ีสงวนหวงห้าม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 
ท่ีมา :มาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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คําถาม :208. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 
คําตอบ :สิทธิครอบครอง ย่อมถูกแย่งไปได้ด้วยการเข้ายึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพ่ือตนเท่านั้น  เจ้าของ
ท่ีถูกแย่งสิทธิท่ีจะได้คืนโดยการฟ้องคดีเพ่ือเอาคืนซ่ึงการครอบครองภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีถูกแย่ง ระยะเวลา 1 ปี 
นี้เรียกว่า “อายุความการได้สิทธิ” 
ท่ีมา :มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 “สิทธิในท่ีดิน”  หมายความว่า  กรรมสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย 
   - โดยสิทธิครอบครอง ย่อมถูกแย่งไปได้ด้วยการเข้ายึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพ่ือตนเท่านั้น 
เจ้าของท่ีถูกแย่งมีสิทธิท่ีจะได้คืนโดยการฟ้องคดีเพ่ือเอาคืนซ่ึงการครอบครองภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีถูกแย่ง 
ระยะเวลา 1 ปี นี้เรียกว่า “ระยะเวลาในการใช้สิทธิฟ้องคดี” (ตามมาตรา 1375 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) 

คําถาม :209. ประมวลกฎหมายท่ีดินมีผลใช้บังคับเม่ือใด 
คําตอบ :มีผลใช้บังคับวันเดียวกันกับพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา :- ประมวลกฎหมายท่ีดินมีผลใช้บังคับวันท่ี 1 ธันวาคม 2497 ตามมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 
   - พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอน 78(พิเศษ) วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2497) 

คําถาม :210. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 
คําตอบ :ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซ่ึงพลเมืองมิได้ใช้ประโยชน์แล้ว รัฐ
ประสงค์จะถอนสภาพเพ่ือนําไปใช้ในการสร้างศูนย์ราชการประจําจังหวัด เม่ือถอนสภาพแล้วท่ีดินยังมีสภาพเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสงวนไว้ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304(3) แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเม่ือได้นําข้ึนทะเบียนตามความในมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน
แล้ว ท่ีดินนั้นจึงจะเข้าลักษณะเป็นท่ีราชพัสดุตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518 
ท่ีมา :มาตรา 1304 (1)-(3) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , มาตรา 8 ทิว แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
   (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 101/ 2529) การนําท่ีดินซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา 1304(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซ่ึง
ประชาชนเลิกใช้หรือเปลี่ยนสภาพมาดําเนินการ โดยการถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน ก่อนนั้น เม่ือถอนสภาพแล้วท่ีดินนั้นยังคงเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินอยู่  ส่วนจะเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดินท่ีมีลักษณะเป็นท่ีราชพัสดุตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518 หรือไม่ จะต้องพิจารณา
เหตุผลของรัฐในการถอนสภาพประกอบด้วย เช่น การถอนสภาพเพ่ือนําไปใช้ในราชการ กระทรวง ทบวง กรม ใด 
ท่ีดินนั้นก็ยังมีลักษณะท่ีสงวนไว้ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเม่ือถอนสภาพแล้วจึงยังมีสภาพเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสงวนไว้ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304(3) แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเข้าลักษณะเป็นท่ีราชพัสดุตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ 
พ.ศ.2518 และไม่ต้องนําข้ึนทะเบียนตามความในมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0711/ว 1046 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2529 
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คําถาม :211. นายสมชาย เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพ่ือช่วยงานรังวัดใน
สํานักงานท่ีดิน โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ต่อมาได้มีคําสั่งแต่งต้ังให้นายสมชายเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน เพ่ือปฏิบัติงานรังวัดในสํานักงานท่ีดินจังหวัด
ปทุมธานี นายสมชายได้ออกไปทําการรังวัดออกโฉนดท่ีดินให้แก่ นางสาวสมหญิง โดยในการรังวัดรวมเอาท่ีมีการ
ครอบครองของนางสมศรี เข้าไปด้วย  เม่ือรับโฉนดท่ีดิน นางสาวสมหญิง ได้ขายให้กับกระทรวงการคลังในวัน
เดียวกัน และกระทรวงการคลังได้ข้ึนทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุแล้ว การรังวัดออกโฉนดท่ีดินของนายสมชาย เป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
คําตอบ :นายสมชาย ซ่ึงเป็นลูกจ้างชั่วคราว อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทําการรังวัด
ได้ แต่รังวัดรุกล้ําท่ีดินแปลงข้างเคียง 
ท่ีมา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 456/2535 เรื่อง การแต่งต้ังลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :212. บริษัท เอ จํากัด มีโฉนดท่ีดินเลขท่ี 1 ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้านหน้าติดทะเล  
ต่อมาบริษัท เอ จํากัด ได้มีการถมทะเลหน้าท่ีดินนอกเขตโฉนดท่ีดินโดยมิได้รับอนุญาตเป็นเวลานานกว่าสิบปี โดย
บริษัท เอ จํากัด ได้ครอบครองท่ีดินดังกล่าวมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ต่อมามีประชาชนร้องเรียนว่ามีการถมทะเล
ในพ้ืนท่ีดังกล่าวไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการถมทะเลมีสถานะอย่างไร และหากต้องมีการ
ดําเนินคดีกับ บริษัท เอ จํากัด จากการกระทําดังกล่าว อยู่ในอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานใด ตามกฎหมายใด 
คําตอบ :ทะเลเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 1304(2) แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการถมทะเลย่อมเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304(2) 
เช่นเดิม ส่วนการถมทะเลโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน้ําไทย จึงอยู่ในอํานาจของกรมเจ้าท่าท่ีจะขับไล่ รื้อถอน หรือดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด 
ท่ีมา :- ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 141/2537 ทะเลเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 1304(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการถม
ทะเลย่อมเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304(2) เช่นเดียวกัน 
   - ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 614/2535 การสร้างพ้ืนท่ีโดยการถมทะเลล่วงล้ําเข้าไป
ในน่านน้ําถือเป็นการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลงไปในทะเลตามความในมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทยฯ จึง
อยู่ในอํานาจของเจ้าท่าท่ีจะสั่งให้รื้อถอนหรือดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

คําถาม :213. ข้อใดไม่ถูกต้องเก่ียวกับช่องทางการได้มาซ่ึงกรรมสิทธิ์ 
คําตอบ :ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิ์ก่อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ คือ ได้รับโฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง ตราจอง 
หรือตราจองท่ีตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” 
ท่ีมา :มาตรา 3 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
   ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิ์ก่อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ คือ ได้รับโฉนดแผนท่ี  โฉนดตราจอง หรือ
ตราจองท่ีตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” 
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คําถาม :214. นายดํา เป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง เม่ือปี พ.ศ.2532 ได้รับการจัดท่ีดินโดยได้รับ น.ค.3 จํานวน 
20 ไร่ โดย น.ค.3 ด้านทิศเหนือติดกับท่ีดินของนิคมท่ียังมิได้จัดสรรให้กับสมาชิกนิคมเข้าทําประโยชน์ ซ่ึงต่อมา
นิคมได้กําหนดให้ท่ีดินทางด้านทิศเหนือดังกล่าวเป็นท่ีเลี้ยงสัตว์ในเขตนิคม โดยให้สมาชิกรวมท้ังบุคคลภายนอกนํา
สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ความ เข้ามาเลี้ยงได้ ต่อมาเม่ือ ปี พ.ศ.2535 ประชาชนท่ัวไปได้นําวัว ควาย เข้าไปเลี้ยงในท่ีดิน
บริเวณดังกล่าว โดยได้เดินผ่านท่ีดินตามหลักฐาน น.ค.3 ของนายดํา ด้านทิศตะวันตก กว้างประมาณ 2 เมตร 
ตลอดแนว โดยมีการใช้เป็นทางเดินมาจนถึงปัจจุบัน ท่านเห็นว่าสถานะของท่ีดินท่ีนิคมจัดไว้ให้เป็นท่ีเลี้ยงสัตว์ ซ่ึง
อยู่ทางด้านทิศเหนือของท่ีดินนายดํา และทางเดินท่ีอยู่ด้านทิศตะวันตกตลอดแนวของท่ีดินนายดํา มีสถานะทาง
กฎหมายอย่างไร 
คําตอบ :ท่ีเล้ียงสัตว์ ด้านทิศเหนือ  อยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคมสร้างตนเอง จึงไม่ตกเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน การใช้ประโยชน์เป็นไปตามระเบียบของนิคมสร้างตนเอง  ส่วน ทางเดิน 
ด้านทิศตะวันตก  ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  นายอําเภอและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีดูแลตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 
ท่ีมา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 471/2538 ประกอบมาตรา 1304(2) แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    ท่ีดินในเขตของนิคมท่ียังมิได้จัดสรรให้สมาชิดนิคมเข้าทําประโยชน์  ถ้ากําหนดให้เป็นท่ีดินท่ีสมาชิก
นิคมใช้ประโยชน์ร่วมกัน การใช้ประโยชน์ในท่ีดินดังกล่าวย่อมอยู่ภายใต้ระเบียบหรือการอนุญาตของอธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห์ จึงถือไม่ได้ว่าท่ีดินบริเวณดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีพลเมืองใช่ร่วมกัน 

คําถาม :215. องค์การบริหารส่วนตําบล ประสงค์จะดําเนินการสร้างท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ในบริเวณ
ท่ีเชิงเขาซ่ึงอยู่ในปริมณฑลเขา 40 เมตร ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันท่ี 21 
พฤษภาคม 2523 เรื่อง กําหนดบริเวณท่ีหวงห้าม ตามมาตรา 9(2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน หวงห้ามไว้ เนื้อท่ี
ประมาณ 10 ไร่ และมีความจําเป็นเร่งด่วน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริการสาธารณะ รวมท้ังหากไม่รีบดําเนินการ 
งบประมาณส่วนดังกล่าวจะต้องตกไป จะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง 
คําตอบ :ถูกท้ังข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค. 
   ก. จัดข้ึนทะเบียนเพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
   ข. อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
   ค. ถอนการหวงห้ามตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดบริเวณท่ีหวงห้ามตามมาตรา 9(2) 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2523 
ท่ีมา :ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายกรมท่ีดิน เรื่องเสร็จท่ี 15/2545 

คําถาม :216. การดําเนินการในข้อใดท่ีไม่จําเป็นต้องดําเนินการในท่ีดินประเภทท่ีดินรกร้างว่างเปล่าเท่านั้น 
คําตอบ :การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 ข้อ22 
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คําถาม :217. ลํารางซ่ึงเจ้าของท่ีดินขุดข้ึนในท่ีดินของตนเอง และได้อุทิศให้เป็นลํารางสาธารณประโยชน์ 
ภายหลังปรากฏว่า ลํารางดังกล่าวไม่มีผู้ใดใช้ประโยชน์ จึงมีสภาพต้ืนเขิน และไม่มีสภาพเป็นลํารางแล้ว ต่อมา 
เจ้าของท่ีดินได้ยกกรรมสิทธิ์ในท่ีดินแปลงดังกล่าวนั้นให้แก่วัดท้ังแปลง จะมีแนวทางอย่างไรท่ีจะทําให้ท่ีดินส่วนท่ี
เป็นลํารางดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัด 
คําตอบ :ดําเนินการตราเป็นพระราชบัญญัติโอนท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 1305 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ท่ีมา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 181/2525 เรื่อง โอนท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้แก่
วัดบางเตยกลาง อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

คําถาม :218. เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายอําเภอได้ออกใบจองไปโดยไม่ถูกต้องตามตําแหน่งท่ีดินท่ีได้ขอจับจอง
ไว้ ตามผังแปลงท่ีดินและในพ้ืนท่ีดังกล่าว ยังมิได้ยกเลิกอํานาจหน้าท่ีของนายอําเภอตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :ให้นายอําเภอ มีคําสั่งเพิกถอนใบจอง 
ท่ีมา :- ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการเพิกถอน และจําหน่ายใบจอง ออกจากทะเบียนท่ีดิน พ.ศ.2527 ข้อ 4 
   - ระเบียบว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน พ.ศ.2498 

คําถาม :219. เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่ีดิน ได้มีคําสั่งให้ผู้ได้รับการจัดท่ีดิน ท่ีไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด หรือเง่ือนไข ให้ขาดสิทธิและออกจากท่ีดิน ตามมาตรา 33 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
และผู้ได้รับการจัดได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว กรณีใดต่อไปนี้จะถือว่าบุคคลนั้นมีสิทธิครอบครองในท่ีดินนั้นต่อไป 
คําตอบ :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน 60 วัน นับแต่นายอําเภอ รับหนังสืออุทธรณ์ 
ท่ีมา :- มาตรา 32 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
   - หนังสือคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0601/133 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2535 

คําถาม :220. ท่ีดินบริเวณท่ีเป็นหนองน้ําแห่งหนึ่ง ได้มีพระราชบัญญัติหวงห้ามกําหนดให้เป็นเขตบํารุงพันธ์สัตว์
น้ํา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าหนองน้ําดังกล่าวราษฎรได้ใช้เป็นแหล่งน้ําประกอบอาชีพทางการเกษตร อุปโภค บริโภค และทําการ
ประมง มาโดยตลอด ขอทราบว่าท่ีดินบริเวณท่ีเป็นหนองน้ําดังกล่าว หน่วยงานใดเป็นผู้มีอํานาจหน้าท่ีดูแลรักษา 
คําตอบ :นายอําเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกรมประมง ร่วมกันดูแลรักษาตามขอบเขตรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงาน 
ท่ีมา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 14/2533 อํานาจหน้าท่ีในการดูแลรักษาหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร 

คําถาม :221. ผู้ใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตาม
มาตรา 9(1) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
คําตอบ :ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา :คําวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 396/2549 
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คําถาม :222. คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ได้มีมติเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2530 ให้สงวนหวงห้ามท่ีดินของรัฐ
เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในท้องท่ี หมู่ท่ี 3 ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  เนื้อท่ีประมาณ 
565 ไร่ 3 งาน และได้มีประกาศในเรื่องดังกล่าวตามประกาศฉบับลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2530 ได้นําประกาศลง
ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2530 ต่อมา นายอําเภอประทิวได้นําท่ีดินดังกล่าวข้ึนทะเบียนท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2532 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามในการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวง เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2545 ขอทราบว่าท่ีดินดังกล่าวมีสถานะเป็นท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต้ังแต่เม่ือใด 
คําตอบ :10 กุมภาพันธ์ 2530 
ท่ีมา :- ระเบียบคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2529) 
   - มาตรา 20(4) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :223. เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการออกใบจองในท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร 
คําตอบ :ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีสอบสวนพยานหลักฐาน และมีหนังสือแจ้งผู้ถือใบจองทราบ และมีคําสั่งเพิกถอนใบ
จอง พร้อมหมายเหตุกํากับไว้ 
ท่ีมา :- ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการเพิกถอน จําหน่ายใบจองออกจากทะเบียนท่ีดิน พ.ศ.2527 
   - ระเบียบว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน พ.ศ.2497 

คําถาม :224. ข้อใดต่อไปนี้ คือ พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีในเขตท้องท่ีจังหวัดสําหรับการอนุญาตขุดหรือดูดทราย การ
เก็บหินลอย การทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในท่ีดิน 
ท่ีมา :คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2538 เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
ความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :225. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
คําตอบ :อธิบดีกรมชลประทาน 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 14 

คําถาม :226. เทศบาลตําบลบ้านเพ นําเงินรายได้ของเทศบาลไปจัดซ้ือท่ีดินจํานวน 2 แปลง ติดกัน แปลงท่ีหนึ่ง
เป็นโฉนดท่ีดินเนื้อท่ี 15 ไร่ และแปลงท่ีสองเป็นโฉนดท่ีดินเนื้อท่ี 5 ไร่ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์แก่เทศบาลในการ
ดําเนินการตามโครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือใช้ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จปรากฏว่าเทศบาลใช้พ้ืนท่ีในการดําเนินการ
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวเพียงหนึ่งแปลง คือ โฉนดท่ีดินเนื้อท่ี 15 ไร่ ส่วนท่ีดินท่ีเหลืออีกหนึ่งแปลง
เนื้อท่ี 5 ไร่ เทศบาลตําบลบ้านเพ มีความประสงค์จะขายท่ีดินดังกล่าวให้แก่เอกชน ขอให้ท่านวินิจฉัยว่าท่ีดินแปลง
ท่ีเหลือดังกล่าวเป็นท่ีดินประเภทใด และเทศบาลจะขายให้แก่เอกชนได้หรือไม่ อย่างไร 
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คําตอบ :ท่ีดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามนัยมาตรา 1304(3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หาก
เทศบาลตําบลบ้านเพ  ประสงค์จะโอนขายท่ีดินแปลงดังกล่าวให้แก่เอกชน  เทศบาลต้องดําเนินการโดยวิธีเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติเพ่ือโอนท่ีดินดังกล่าวตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 8 วรรคสอง (2) แห่งประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 
ท่ีมา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 695/2548 

คําถาม :227. หน่วยงานใดไม่ใช่ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :กองทุนหมู่บ้านท่ีได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ท่ีมา :มาตรา1 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม : 228. การอนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน สามารถอนุญาตได้คราวละ 
ไม่เกินก่ีปี 
คําตอบ :5 ปี 
ท่ีมา :ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 ข้อ25 

คําถาม :229. การถอนการหวงห้ามในท่ีดินบริเวณท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศหวงห้ามไว้ตามมาตรา 9(2) 
จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยถอนการหวงห้าม 
ท่ีมา :หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0511.3/5522 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2549 

คําถาม :230. ท่ีดินท่ีเกิดจากเทศบาลเมืองชลบุรีได้ดําเนินการถมดินลงในทะเล เป็นท่ีดินประเภทใด สามารถออก
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได้หรือไม่ 
คําตอบ :ท่ีดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 1304(2) ออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได้ 
ท่ีมา :มาตรา 8 ตรี ประมวลกฎหมายท่ีดิน และความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 9/2548 บันทึกเรื่อง การขอ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงท่ีดินท่ีได้ถมข้ึนจากทะเลหน้าท่ีว่าการอําเภอเมืองชลบุรี 

คําถาม :231. บริษัท มีความประสงค์จะขอก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามเหมืองสาธารณประโยชน์โดยมีตอม่อยู่บน
ท่ีดินของบริษัทท้ังสองด้านและไม่มีสิ่งก่อสร้างส่วนใดอยู่ในเขตท่ีสาธารณประโยชน์ 
คําตอบ :ไม่ต้องขออนุญาต เพราะไม่ขัดขวางการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่ีดิน 
ของรัฐ จึงไม่ได้เป็นการยึดถือ ครอบครองใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ 
ท่ีมา :บันทึกสํานักจัดการท่ีดินของรัฐ ท่ี มท 0511.3/1824 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ตอบข้อหารือจังหวัด
พัทลุง 

คําถาม :232. กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยา ขอใช้ประโยชน์ตามมาตรา 9 ในท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ท่ีพลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว โดยท่ีดินต้ังอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน และ สปก. ได้มีหนังสือ
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แสดงความประสงค์จะไม่นําท่ีดินแปลงนี้มาดําเนินการปฏิรูปท่ีดินตลอดไปแล้ว ผู้ใดเป็นผู้อนุญาต และจะต้องได้รับ
อนุมัติจากหน่วยงานใด 
คําตอบ :ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีมา :- ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 313/2525 บันทึกเรื่อง การตีความพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ.2518 (การถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
   - ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 150/2539 บันทึกเรื่อง การขอใช้ท่ีดินในเขตปฏิรูปเฉพาะส่วนท่ี สปก. 
ไม่ประสงค์จะดําเนินการปฏิรูป  
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 ข้อ 22(2) 
   - คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :233. พ้ืนดินท่ีอยู่ใต้ทะเลท่ีประเทศไทยมีอํานาจอธิปไตยเป็นท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินหรือไม่ และ
เป็นท่ีดินประเภทใด 
คําตอบ :เป็นท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน และเป็นท่ีดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 1304(2) 
ท่ีมา :- มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
   - ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 9/2548 บันทึกเรื่อง การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงท่ีดินท่ีได้
ถมข้ึนจากทะเลหน้าท่ีว่าการอําเภอเมืองชลบุรี  
   - ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 470/2549 บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายของคําว่า “ท่ีดิน” ตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 

คําถาม :234. กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 9 ให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ 
ซ่ึงอยู่ในท้องท่ีของตนเองเพ่ือเป็นท่ีต้ังท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล จะต้องเสียค่าตอบแทนตามมาตรา 9/1 
ให้แก่หน่วยงานใด หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ :จ่ายให้องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลแบ่งให้แก่จังหวัดร้อยละ 40 
ท่ีมา :ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :235. อธิบดีกรมท่ีดินมีคําสั่งให้นายใหม่ออกจากท่ีดินเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะกรรมการ
จัดท่ีดินแห่งชาติ นายใหม่ไม่พอใจและได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งภายในกําหนด นายอําเภอท้องท่ีรับอุทธรณ์เม่ือวันท่ี 1 
มกราคม 2514 และผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์รับเรื่องเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2514 การวินิจฉัยสั่งการของผู้มี
อํานาจพิจารณาอุทธรณ์ข้อใดถูกต้อง 
คําตอบ :หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมิได้วินิจฉัยสั่งการภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ี 1 มกราคม 2514 
ถือว่าผู้อุทธรณ์มีสิทธิครอบครองท่ีดินนั้นต่อไป 
ท่ีมา :มาตรา 32 วรรคสอง ประกอบข้อหารือกฤษฎีกาเรื่องเสร็จท่ี 64/2535  
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คําถาม :236. ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต่อมามีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน และ สปก. ไม่มีความประสงค์นําไปปฏิรูปท่ีดิน หากทบวงการเมืองมี
ความประสงค์จะใช้ท่ีดินดังกล่าวเป็นท่ีตั้งทบวงการเมือง จะต้องดําเนินการตามประมวลกฎหมายท่ีดินอย่างไร 
คําตอบ :ทบวงการเมืองขอจัดข้ึนทะเบียนเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการต่อรัฐมนตรี ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน โดยไม่ต้องถอนสภาพตามมาตรา 8 แต่อย่างใด 
ท่ีมา :มาตรา 30 และ 31 ประกอบหนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0725/ว 00608 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2533 

คําถาม :237. บริษัท ก.มีความประสงค์ขอใช้ทางสาธารณะเพ่ือทําทางเชื่อมระหว่างอาคาร ตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ในพ้ืนท่ีเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ก. จะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน จากผู้ใด 
คําตอบ :ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา :มาตรา 1 และ 9 ประกอบคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 109/2538 และ ข้อหารือกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 
396/2549 

คําถาม :238. บุคคลตามข้อใดมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :นายดํา ครอบครองท่ีดินโดยมีชื่อในตราจองท่ีตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” โดยมิได้แจ้งการครอบครอง
ท่ีดินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 
ท่ีมา :มาตรา 3 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :239. ท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดินและ
ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินไม่ประสงค์จะนําไปดําเนินการจัดท่ีดิน
ตลอดไป หากทบวงการเมืองต้องการใช้ประโยชน์ เพ่ือใช้เป็นท่ีตั้งส่วนราชการจะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :ต้องดําเนินการนําข้ึนทะเบียนตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา :มาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :240 องค์การบริหารส่วนตําบลต้องการนําท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วไป
ก่อสร้างตลาดสดให้พ่อค้าแม่ค้าเช่า เพ่ือหารายได้บํารุงท้องถ่ินจะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :ดําเนินการถอนสภาพตามมาตรา 8 แล้วนําไปจัดหาผลประโยชน์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตําบลนําไปจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา :มาตรา 8 และ 11 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :241. นายส้ม ได้นําท่ีดินท่ีรับมรดกตามหลักฐานใบจอง (น.ส.2) ออกเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2515 ซ่ึงออก
ให้แก่นายเหลือง ผู้เป็นบิดา โดยรัฐให้การช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคเนื่องจากการจัดท่ีดิน มาออกโฉนดท่ีดิน 
เม่ือออกโฉนดท่ีดินให้แก่นายส้ม จะห้ามโอนท่ีดินดังกล่าวภายในก่ีปี ตามนัยมาตรา 31 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :ห้ามโอน 10 เนื่องจากใบจองออกในวันท่ี 14 ธันวาคม 2515 
ท่ีมา :มาตรา 31 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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คําถาม :242. นายแดง ยื่นคําขอคัดค้านการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (ท่ีราชพัสดุ) ซ่ึงอยู่ในความดูแลของธนารักษ์พ้ืนท่ี เป็นบางส่วน โดยมี
หลักฐานเป็นใบเหยียบย่ํา แต่ไม่ได้แจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 หากท่านเป็นเจ้าหน้าท่ีจะดําเนินการอย่างไร จึงจะถูกต้องตามกฎหมาย 
คําตอบ :แจ้งให้นายแดง ไปใช้สิทธิทางศาลภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีคัดค้าน หากนายแดง ไม่ไปใช้สิทธิทางศาล
ภายในกําหนด จึงออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
ท่ีมา :กฎกระทรวง ฉบับท่ี 45 
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ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง 
ตําแหน่งนักวิชาการท่ีดินชํานาญการ (ระดับ7/7ว เดิม) 

คําถาม :243. ท่ีว่าการอําเภอ  ได้ย้ายไปสร้างในท่ีดินสาธารณประโยชน์แห่งใหม่ ทําให้ท่ีต้ังท่ีว่าการเดิมถูกปล่อย
ท้ิงร้าง จนราษฎรได้เข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ท่านเห็นว่าท่ีดินบริเวณท่ีว่าการอําเภอหลัง
เก่ามีสถานะทางกฎหมายเป็นเช่นใด 
คําตอบ :เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304(2) แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา :ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 68/2527 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย 
ตามมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

คําถาม :244 เทศบาลตําบลปากคาดขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน “ทุ่ง
หญ้าเลี้ยงสัตว์” เพ่ือนําไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ประชาชนท่ัวไปเช่าเพ่ือนําเงินมาบํารุงท้องถ่ิน ตามมาตรา 
8 วรรคสอง (1) และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้วท่ีดินดังกล่าวมี
สภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใด และเทศบาลตําบลปากคาดจะนําไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้
ประชาชนเช่าได้เลยหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทท่ีรกร้างว่างเปล่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
1304(1) เทศบาลตําบลปากคาดไม่ต้องยื่นหนังสือแสดงความประสงค์นําท่ีดินไปจัดหาผลประโยชน์อีก เม่ือมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้เทศบาลตําบลปากคาดนําไปจัดหาผลประโยชน์แล้ว จึงจะนําไปจัดหาร
ผลประโยชน์ได้ 
ท่ีมา :- ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 และมาตรา 11 
   - ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 101/2529 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดข้ึนทะเบียน และการ
จัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 

คําถาม :245. อําเภอ สามารถยื่นขอถอนสภาพตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน และยื่นขออนุญาตใช้
ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
คําตอบ :ยื่นคําขอถอนสภาพตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินได้ เพราะอําเภอเป็นทบวงการเมือง / ยื่น
คําขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินไม่ได้ เพราะอําเภอไม่เป็นนิติบุคคล 
ท่ีมา :1. ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 1 นิยามคําว่า “ทบวงการเมือง” 
   2. ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 และ 9 
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 
   4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดข้ึนทะเบียนและการ
จัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 
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คําถาม :246. เทศบาลได้ขอขยายทางสาธารณประโยชน์เข้าไปในเขตท่ีดินของวัด โดยความยินยอมของวัดให้
ดําเนินการได้ ท่ีดินส่วนท่ีขยายเข้าไปในเขตท่ีดินของวัดนั้น จะเป็นท่ีดินประเภทใด 
คําตอบ :เป็นท่ีดินสาธารณประโยชน์ เนื่องจากถือว่าวัดได้อุทิศท่ีดินดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว 
และไม่ถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ 
ท่ีมา :คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 4374/2539 

คําถาม :247. ในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงในท่ีดินสาธารณประโยชน์ซ่ึงใช้เป็นท่ีทําเลเลี้ยงสัตว์ 
เนื้อท่ีประมาณ 100 ไร่ ผลปรากฏว่า นาย ก. ได้ยื่นคัดค้านการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงดังกล่าวบางส่วน โดยอ้าง
หลักฐานการเสียภาษีบํารุงท้องท่ี (ภบท.5) นาย ข. คัดค้านบางส่วน โดยอ้างหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) นาย 
ข. คัดค้านบางสาวน โดยอ้างหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3) จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :แจ้งให้ นาย ก. ไปใช้สิทธิทางศาลภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีคัดค้าน ส่วนของ นาย ข. และนาย ค. ให้ 
ตรวจสอบสิทธิในท่ีดินว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
ท่ีมา :กฎระทรวง ฉบับท่ี 45 (พ.ศ.2537)ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎ๓หมายท่ีดิน พ.ศ. 
2497 

คําถาม :248. นาย ก. ได้จดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดท่ีดินให้แก่บุตรครอบครองเป็นสัดส่วน โดยคงเหลือท่ีดินไว้เป็น
ของนาย ก. ส่วนหนึ่ง ปรากฏว่าท่ีดินส่วนของนาย ก. ได้มีประชาชนท่ัวไปใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางเข้าออกสู่ถนน
หลวงมาเป็นเวลาประมาณ 20 ปีเศษ  โดยไม่ปรากฏว่า นาย ก. ได้แสดงเจตนาหวงห้ามแต่อย่างใด ท่ีดินบริเวณท่ี
เป็นทางดังกล่าวจะเป็นท่ีดินของนาย ก. อยู่หรือไม่อย่างไร 
คําตอบ :เป็นทางสาธารณประโยชน์ ซ่ึงเกิดจากการอุทิศโดยปริยาย 
ท่ีมา :คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 998/2544 

คําถาม :249. นาย ก. ได้จดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดท่ีดินให้แก่บุตรครอบครองเป็นสัดส่วน โดยคงเหลือท่ีดินไว้เป็น
ของนาย ก. ส่วนหนึ่ง ปรากฏว่า ท่ีดินส่วนของนาย ก. ได้มีประชาชนท่ัวไปใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางเข้าออกสู่ถนน
หลวงมาเป็นเวลาประมาณ 20 ปีเศษ โดยไม่ปรากฏว่า นาย ก. ได้แสดงเจตนาหวงห้ามแต่อย่างใด ท่ีดินบริเวณท่ี
เป็นทางดังกล่าวจะเป็นท่ีดินของ นาย ก. อยู่หรือไม่อย่างไร 
คําตอบ :เป็นทางสาธารณประโยชน์ ซ่ึงเกิดจากการอุทิศโดยปริยาย 
ท่ีมา :คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 998/2544 

คําถาม :250. เทศบาลมีความประสงค์จะขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน สภาพการใช้ประโยชน์เป็นหนองน้ําซ่ึงเดิมราษฎรใช้น้ําเพ่ือการเกษตรกรรม  อุปโภค  บริโภค  แต่ปัจจุบันมีสภาพต้ืนเขิน
บางส่วน  โดยจะจัดสร้างสวนสาธารณะและลานกีฬา  เพ่ือให้ราษฎรใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :ขอเปลี่ยนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพ่ือ
สาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง 
ท่ีมา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพ่ือประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2543 
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คําถาม :251. องค์การบริหารส่วนตําบลปากบางประสงค์จะยื่นคําขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน “ป่าช้าฝังศพสาธารณประโยชน์” ต้ังอยู่ตําบลปากบาง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
เพ่ือนําไปเป็นท่ีต้ังสํานักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลปากบาง  ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ท่ีดินดังกล่าวประชาชน
ได้เลิกการใช้ประโยชน์แล้ว และได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินให้ท้องท่ีตําบลปากบาง อําเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ เป็นเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดแพร่ตรวจสอบแล้วท่ีดินอยู่ในเขต
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม แต่อยู่นอกเขตดําเนินการ หากองค์การบริหารส่วนตําบลปากบางจะยื่นคําขอถอน
สภาพท่ีดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พร้อมท้ังยื่นคําขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  เนื่องจากมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะใช้ประโยชน์ในท่ีดิน  ท่านเห็นว่าผู้ขอ
จะต้องยื่นคําขอประเภทไหน  เจ้าหน้าท่ีจะต้องดําเนินการอย่างไร เพราะเหตุใด 
คําตอบ :ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนตามมาตรา 8 ทวิ และคําขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน  กรณีคําขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องขอ
อนุมัติกระทรวงมหาดไทยก่อน เพราะท่ีดินถูกถอนสภาพตาม พรบ.ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 แล้ว และต้อง
ได้รับหนังสือยืนยันจาก สปก. ว่าไม่ประสงค์จะใช้ท่ีดินท่ีถูกถอนสภาพเพ่ือการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตลอดไป 
ท่ีมา : 1. ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 ,มาตรา 8 ทวิ และมาตรา 9 
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การข้ึนทะเบียนและการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 

คําถาม :252. กรณีอธิบดีกรมท่ีดิน มีคําสั่งให้บุคคลซ่ึงเข้าครอบครองท่ีดินของรัฐ ท่ีจัดให้ราษฎรอยู่อาศัยและทํา
มาหาเลี้ยงชีพออกจากท่ีดินนั้น  บุคคลนั้นอุทธรณ์คําสั่งของอธิบดี ตามมาตรา 32 วรรคสอง แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน โดยปฏิบัติตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 1331/2507 เรื่อง การยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ตามความในมาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2507 กล่าวคือ 
ยื่นอุทธรณ์ต่อนายอําเภอท้องท่ีท่ีซ่ึงท่ีดินต้ังอยู่ ขอทราบว่าการนับระยะเวลาวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จะนับแต่เม่ือใด 
คําตอบ :เม่ือนายอําเภอรับเรื่องราวอุทธรณ์ 
ท่ีมา :หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0609/ว 07165 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2535 

คําถาม :253. ข้อใดถูกต้อง กรณีการสงวนหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่างๆ ของทางราชการ
หรือเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
คําตอบ :การสงวนหวงห้ามตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 เป็นอํานาจของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
ท่ีมา : คู่มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หน้า 8-16 

คําถาม :254. ข้อใดถูกต้องตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :การให้สัมปทานเป็นเวลาเกิน 20 ปี ถึง 50 ปี ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ท่ีมา :มาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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คําถาม :255. กฎหมายฉบับท่ีมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน โดยมิต้องดําเนินการถอนสภาพ ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน เม่ือได้มีการประกาศเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ 
คําตอบ :ถูกท้ังข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค. 
   ก. พระราชบัญญัติปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 
   ข. พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2517 
   ค. พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ.2547 
ท่ีมา :- พรบ.การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 26(1) 
   - พรบ.จัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2517 มาตรา 43(1) 
   - พรบ.จัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ.2547 มาตรา 55(1) (2) 

คําถาม :256. ใครเป็นผู้มีอํานาจในการเห็นชอบให้แก้ไขหรือจําหน่ายรายการทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน์ กรณีท่ี
ยังไม่มีการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
คําตอบ :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีมา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 ข้อ 11 ประกอบกับ บันทึกสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ท่ี มท 0208.4/2622 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2558 เรื่อง การจําหน่ายทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
“โคกโป่งไผ่” อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 

คําถาม :257. ค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
นั้น จะตกเป็นรายได้ของหน่วยงานใด 
คําตอบ :ตกแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีท่ีดินต้ังอยู่ ร้อยละ 60 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยละ 40 
ท่ีมา :มาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :258. ในกรณีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ฉบับผู้ดูแลรักษาสูญหาย จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :ให้ผู้ดูแลรักษา ยื่นขอผ่านสํานักงานท่ีดินจังหวัด หรือสาขาท้องท่ี โดยให้ทําการสอบสวนตามควรแก่กรณี 
และไม่ต้องประกาศ 
ท่ีมา :ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517 ข้อ 19, 20, 21, 22 

คําถาม :259. ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน บัญญัติว่า ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่ 
และการป่าไม้ ท่ีดินของรัฐถ้ามิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้วห้ามมิให้บุคคลใด ...ฯลฯ และตามมาตรา 
9/1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน กําหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน เสีย
ค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังท่ีท่ีดินได้รับอนุญาตต้ังอยู่ ...ฯลฯ การท่ีกฎหมายกําหนดให้เสีย
ค่าตอบแทนเป็นรายปี  พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะอนุญาตให้บุคคลใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐน้อยกว่า 1 ปี ได้หรือไม่ 
เพราะเหตุใด 



68 

 

คําตอบ :ได้  เพราะประมวลกฎหมายท่ีดินไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตและอายุของใบอนุญาตไว้ใน
กฎหมาย จึงเป็นดุลพินิจของผู้อนุญาตท่ีจะพิจารณาอนุญาตตามท่ีเห็นสมควร 
ท่ีมา :1. ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 9 และมาตรา 9/1 
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 
   3. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 132/2524 

คําถาม :260. นาง ง. ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ใน 
ท้องท่ีตําบลคลองวาล  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพ่ือใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยมีกําหนด 5 ปี เจ้าหน้าท่ีรับคํา
ขอ ออกไปชันสูตรสอบสวน และมีหนังสือสอบถามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้วปรากฏว่า เทศบาลตําบลคลองวาลมี
หนังสือคัดค้าน อ้างว่าท่ีดินแปลงดังกล่าวเป็นท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นท่ีเลี้ยงสัตว์ 
ปัจจุบันประชาชนเลิกใช้ประโยชน์มานานแล้ว เทศบาลมีแผนงานโครงการท่ีจะปรับปรุงพัฒนาเป็นสถานท่ีออก
กําลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนท่ัวไป  คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขอ
อนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 ข้อ22(2) จึงไม่อนุญาตตามท่ี นาง ง.
ขอผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ จึงมีคําสั่งไม่
อนุญาต นาง ง. อุทธรณ์คําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีมีคําสั่งไม่อนุญาต  อ้างว่าตนเป็นคนยากจนไม่มีท่ีอยู่อาศัย
เป็นของตนเอง ประสงค์ขออนุญาตใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยเพียงเล็กน้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พิจารณาคํา
อุทธรณ์ของนาง ง. แล้ว เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ข้ึน ยืนยันคําสั่งเดิม และส่งคําขออุทธรณ์ให้กรมท่ีดินเพ่ือเสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาคําอุทธรณ์ ตามนัยมาตรา 45 แห่งประราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 ให้ท่านวินิจฉัยว่า ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองกรณีนี้เป็นบุคคลใด เพราะเหตุใด 
คําตอบ :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพราะเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะราชการใน
ส่วนภูมิภาค ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 ข้อ 2(11 
ท่ีมา :1. ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 9 
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2543 
   3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 45 
   4. กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 ข้อ 2(14) 
   5. ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี 143/2552 เรื่อง ผู้มีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507 
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คําถาม :261. ข้อใดกล่าวถึงอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ตามข้อ 6 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ไว้ถูกต้องท่ีสุด 
คําตอบ :พิจารณาอนุญาตให้ทําการดูดทรายในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตพ้ืนท่ีระหว่างประเทศ 
ท่ีมา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 6(1) 

คําถาม :262. การสงวนหวงห้ามท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันข้อใดกล่าว 
ถูกต้องท่ีสุด 
คําตอบ :- ก่อน พรบ.ว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2478 ใช้
บังคับ สมุหเทศาภิบาล ออกประกาศสงวนหวงห้ามได้ 
   - หลัง พรบ.ว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2478 ใช้
บังคับ ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ท่ีมา :1. ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 20 
  2. คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 770/2516 

คําถาม :263. ข้อใดเป็น “ทบวงการเมือง” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 1 นิยามคําว่า “ทบวงการเมือง” 

คําถาม :264. เทศบาลตําบลปากน้ํา ได้ดําเนินการถมดินลงในทะเลซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาลตําบลปากน้ํา จนทําให้ 
พ้ืนท่ีส่วนดังกล่าวไม่มีสภาพเป็นทางน้ําท่ีใช้ในการสัญจรของประชาชนอีกต่อไป  ให้ท่านวินิจฉัยว่าพ้ืนท่ีท่ีได้มีการ
ถมนั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใด และอํานาจหน้าท่ีในการดูแลรักษาเป็นของหน่วยงานใด 
คําตอบ :เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อยู่ในความดูแลของนายอําเภอและเทศบาล
เมืองชลบุรี ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักราช 2457 
ท่ีมา :1. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จ ท่ี 9/2548 
  2. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักราช 2457 มาตรา 122 

คําถาม :265. นาย ก. คัดค้านการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ท่ีสาธารณประโยชน์ ซ่ึงอยู่ระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีดําเนินการ โดยมีหลักฐาน ภบท.5 นาย ก. จะต้องดําเนินการอย่างไร ตามนัยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 45 
คําตอบ :ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีคัดค้าน 
ท่ีมา : 

คําถาม :266. ในการให้สัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ :ระยะเวลาไม่เกินห้าสิบปี  รัฐมนตรีเป็นผู้อนุญาต 
ท่ีมา :มาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :267. ข้อใดไม่สามารถยื่นคําของรังวัดตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได้ 
คําตอบ :กองทัพภาคท่ี 4 
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ท่ีมา :- มาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
  - หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0511.4/ว 7182 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2552 

คําถาม :268. ข้อใดถูกต้อง 
คําตอบ :ท่ีดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จะออกเป็น นสล. หรือโฉนดท่ีดินก็ได้ 
ท่ีมา :มาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :269. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ :การถอนสภาพท่ีดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2) เพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้
ประโยชน์ทําให้ท่ีดินเป็นท่ีราชพัสดุโดยไม่ต้องข้ึนทะเบียนตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา :มาตรา 9 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน และ ท่ี มท 0711/ว.1046 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2529 

คําถาม :270. เม่ือ พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ใช้บังคับแล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ :รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศบริเวณหวงห้ามในท่ีดินของรัฐซ่ึงมิได้มีสิทธิครอบครอง 
ท่ีมา :มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :271. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ :ท่ีดินของรัฐไม่รวมถึงท่ีดินท่ีเป็นสิทธิครอบครองของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ท่ีมา :มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :272. เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองท่ีดินไม่ทําประโยชน์ในท่ีดินภายในหกเดือน แต่
กลับขายโดยส่งมอบการครอบครองให้แก่บุคคลอ่ืนไป พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องดําเนินการอย่างไร หรือไม่ 
คําตอบ :จําหน่ายใบจองเพราะผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
ท่ีมา :มาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :273. หน่วยงานใดต่อไปนีไ้ม่เป็นทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :สํานักงานศาลยุติธรรม 
ท่ีมา :มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :274. ป่าช้าสาธารณประโยชน์ ต้ังอยู่ในเขตท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน แต่ประชาชนเลิก
ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว และ สปก. ไม่มีความประสงค์จะนําท่ีดินไปดําเนินการปฏิรูปท่ีดินตลอดไป หากกระทรวง
สาธารณสุขมีความประสงค์จะนําท่ีดินแปลงนี้ไปเป็นท่ีตั้งโรงพยาบาล จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :ขอนําท่ีดินข้ึนทะเบียน เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ท่ีมา :ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 207/2537 และเรื่องเสร็จท่ี 150/2539 

คําถาม :275. เทศบาลแห่งหนึ่ง มีความประสงค์จะขอใช้ท่ีเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ท่ีประชาชนเลิกใช้เลี้ยงสัตว์
แล้ว ไปพัฒนาปรับปรุงเพ่ือดําเนินการตามโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะเพ่ือเป็นปอดของชุมชน ท่านจะมี
แนวทางดําเนินการอย่างไร 
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คําตอบ :ดําเนินการเปลี่ยนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเปลี่ยนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพ่ือประโยชน์อย่าง
หนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2543 
ท่ีมา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2543 

คําถาม :276. วัด ขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์เพ่ือจะใช้สร้างวัดได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
คําตอบ :ไม่ได้ เพราะท่ีดินท่ีจะใช้สร้างวัดได้ต้องเป็นท่ีดินท่ีมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
ท่ีมา :กฎกระทรวง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 

คําถาม :277. กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่ง นําท่ีดินของรัฐไปจัดหา 
ผลประโยชน์โดยการจัดให้ราษฎรเช่า แต่ปรากฏว่าโครงการจัดหาผลประโยชน์ยังดําเนินการไม่เสร็จสิ้น และมีท่ีดิน
เหลือจากการจัดให้ราษฎรเช่า องค์การบริหารส่วนตําบลจึงประสงค์จะนําท่ีดินบริเวณนี้บางส่วนไปจัดสร้างศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
คําตอบ :ได้ เพราะการจัดหาผลประโยชน์ นอกจากการขาย ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ แล้วยังหมายความรวมถึงการทําให้
ท่ีดินใช้ประโยชน์ได้ ซ่ึงการนําท่ีดินไปสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการทําให้ท่ีดินใช้ประโยชน์ได้ด้วย 
ท่ีมา :มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :278. ข้อใดถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกแปลงท่ีดินท่ีจะนํามาจัดให้แก่ราษฎรตามโครงการจัดท่ีดิน
ของรัฐขจัดความยากจน 
คําตอบ :ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค. 
   ข. ต้องเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีมีผู้บุกรุกท้ังแปลง หรือบางส่วน มาเป็นเวลานานโดยชัดเจน และ
ราษฎรเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว 
   ค. ดําเนินการท้ังท่ีเป็นท่ีดินทํากินและท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีมา :- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ.2547  
   - หนังสือกรมท่ีดิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0511.4/ว 1222 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2550 

คําถาม :279. ในการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งให้ออกจากท่ีดินท่ีได้ครอบครองตามมาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมาย 
ท่ี ดินนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องยื่น อุทธรณ์ คําสั่ งต่อรัฐมนตรีภายในกําหนดก่ีวัน และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจะต้องวินิจฉัยสั่งการภายในกําหนดก่ีวัน 
คําตอบ :ต้องยื่นอุทธรณ์คําสั่งภายใน 30 วัน นับแต่รับคําสั่ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องวินิจฉัยสั่ง
การภายใน 60 วัน 
ท่ีมา :มาตรา 32 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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คําถาม :280. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้มาขอปรึกษากับท่านว่า องค์การบริหารส่วนตําบลมีความ 
ประสงค์จะสร้างสนามกีฬา  พร้อมสวนสาธารณะประจําตําบลในบริเวณหนองน้ําสาธารณประโยชน์ท่ีต้ืนเขิน
บางส่วน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ใช้ประโยชน์เป็นลานกีฬาด้านยาเสพติดและเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ท่านจะมี
แนวทางในการให้คําปรึกษาอย่างไร 
คําตอบ :องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถยื่นคําขอเปลี่ยนสภาพท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกันจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง โดยยื่นคําขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่ีมา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2543 

คําถาม :281. ตามมาตรา 9(2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ห้ามมิให้ทําด้วยประการใดๆ ให้เป็นการทําลายหรือ 
ทําให้เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทรายในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามไว้ ขอทราบว่า บริเวณตาม
ข้อใดต่อไปนี้ ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกําหนดบริเวณท่ีหวงห้าม ตามมาตรา 9(2)  
คําตอบ :แม่น้ํา ลําคลอง 
ท่ีมา :ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณท่ีหวงห้ามตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2523 

คําถาม :282. “การจัดหาผลประโยชน์” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หมายความว่าอย่างไร 
คําตอบ :การจัดทําให้ท่ีดินของรัฐใช้ประโยชน์ได้ ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า และให้เช่าซ้ือ 
ท่ีมา : - ประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 10  
   - กฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 

คําถาม :283. คําว่า “ทบวงการเมือง” ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน หมายความว่า 
อย่างไร 
คําตอบ :หน่วยราชการท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 1 

คําถาม :284. กรณีผู้รับสัมปทานเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่กรรม ทายาทท่ีมีความประสงค์จะถือสัมปทานต่อไป 
ต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :ยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรี โดยผ่านนายอําเภอภายใน 90 วัน นับแต่ผู้รับสัมปทานถึงแก่กรรม 
ท่ีมา :กฎกระทรวงฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2500) 

คําถาม :285. นาย ก. ได้รับการจัดให้เข้าครอบครองท่ีดิน ตามมาตรา 30 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน และ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ออกใบจองให้ไว้เป็นหลักฐานแล้ว นาย ก. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดิน
แห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงได้รับมอบอํานาจจากอธิบดีมีคําสั่งให้นาย ก. ออกไปจากท่ีดิน  เจ้าหน้าท่ีได้ส่ง
คําสั่งดังกล่าวให้ นาย ก. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พนักงานไปรษณีย์ได้นําส่งคําสั่งให้ นาย ก. รับเม่ือวันท่ี 
1 มิถุนายน 2555 นาย ก.เปิดอ่านเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2555 จึงทราบคําสั่งดังกล่าว นาย ก.มีสิทธิท่ีจะดําเนินการอย่างไรบ้าง 
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คําตอบ :อุทธรณ์คําสั่ง ภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 
ท่ีมา :มาตรา 32 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :286. ตามมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน เม่ือประธานคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติไม่อยู่ในท่ี 
ประชุม กฎหมายกําหนดให้ผู้ใดเป็นประธานในท่ีประชุม 
คําตอบ :กรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติคนใดคนหนึ่งท่ีคณะกรรมการฯ เลือกต้ังข้ึนกันเอง 
ท่ีมา :มาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :287. มาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ถ้าผู้รับสัมปทานไม่มีความประสงค์จะกระทํากิจการท่ีได้รับ 
สัมปทานต่อไป ให้ยื่นเรื่องราวผ่านนายอําเภอท้องท่ีตามลําดับ และจะถือว่าสัมปทานสิ้นอายุเม่ือใด 
คําตอบ :นับแต่วันท่ีรัฐมนตรีอนุมัติ 
ท่ีมา :กฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.
2497 ข้อ 6  

คําถาม :288.บุคคลซ่ึงมีสิทธิในท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ทอดท้ิงไม่ทําประโยชน์ใน 
ท่ีดินหรือปล่อยท่ีดินให้เป็นท่ีรกร้างว่างเปล่า ผู้ใดมีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาล ให้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ 
ในท่ีดิน 
คําตอบ :อธิบดีกรมท่ีดิน 
ท่ีมา :มาตรา 6 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :289. หน่วยงานในกระทรวงใดทําหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ตามประมวล 
กฎหมายท่ีดิน มาตรา 14 
คําตอบ :กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ท่ีมา :การแบ่งส่วนราชการ 

คําถาม :290. โฉนดท่ีดินท่ีออกสืบเนื่องจากใบจองท่ีมีข้อกําหนดห้ามโอน 5 ปี จะต้องมีเง่ือนไขอะไรบ้าง 
คําตอบ :ใบจองออกก่อนวันท่ี 14 ธันวาคม 2515 และรัฐให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :291. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
คําตอบ :สงวนหรือหวงห้ามท่ีดินของรัฐให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ 
ท่ีมา :มาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :292. ผู้ใดมีอํานาจในการให้สัมปทานตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีมา :มาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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คําถาม :293. หากเทศบาลมีความประสงค์จะขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ สําหรับให้ราษฎรใช้เป็นท่ีเลี้ยงสัตว์ 
 แต่ปัจจุบันราษฎรได้เลิกใช้มาประมาณ 40 ปีแล้ว และได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินครอบคลุม
ท่ีดินดังกล่าวด้วยเพ่ือใช้เป็นท่ีตั้งสํานักงานเทศบาล จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :ขอข้ึนทะเบียนเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ 
ท่ีมา : มาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน และมาตรา 26(1) แห่งพระราชบัญญัติปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม        
พ.ศ.2518 

คําถาม :294. ข้อใดไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ท่ีอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย 
คําตอบ :ท่ีแม่น้ํา 
ท่ีมา :มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :295. จําหน่ายใบจองได้กรณีใดบ้าง 
คําตอบ :ผู้ท่ีได้รับการจัดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือเง่ือนไขของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
ท่ีมา :ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการเพิกถอนและจําหน่ายใบจองออกจากทะเบียนท่ีดิน พ.ศ.2527 

คําถาม :296. ข้อใดมิใช่หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกท่ีดินท่ีจะนํามาจัดตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :ท่ีดินท่ีทบวงการเมืองสงวนไว้ใช้ในราชการ 
ท่ีมา :โครงการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชนอยู่อาศัยและประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2498 

คําถาม :297. การจัดท่ีดินเพ่ือประชาชนตามประมวลกฎหมายท่ีดินมีอะไรบ้าง 
คําตอบ :การจัดท่ีดินผืนใหญ่/ การจัดท่ีดินแปลงเล็กแปลงน้อย 
ท่ีมา :โครงการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชนอยู่อาศัยและประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2498 

คําถาม :298. ข้อใดเป็นลักษณะของโครงการจัดท่ีดินผืนใหญ่ 
คําตอบ :มีการจัดสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ท่ีมา :โครงการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชนอยู่อาศัยและประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2498 

คําถาม :299. ข้อใดมิใช่อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
คําตอบ :วางแผนการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
ท่ีมา :มาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :300. องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถจะยื่นคําขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงในท่ีดิน 
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันได้หรือไม่ 
คําตอบ :สามารถดําเนินการยื่นคําขอได้โดยลําพัง 
ท่ีมา :หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0511.4/ว 7182 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2552 

คําถาม :301. เม่ือเกิดเหตุร้องเรียนว่ามีผู้บุกรุกทางสาธารณประโยชน์ หน่วยงานใดเป็นผู้ดําเนินการระงับ 
ข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บุกรุก และจะต้องดําเนินการอย่างไร 



75 

 

คําตอบ :องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้ดําเนินการระงับข้อพิพาท หรือร้องทุกข์กล่าวโทษ ภายใน 30 วัน  
นับแต่รู้เหตุแห่งข้อพิพาทหรือคดีนั้น หากไม่ดําเนินการให้แจ้งนายอําเภอทราบ และให้นายอําเภอเป็นผู้ดําเนินการ
หรือจะร่วมกันดําเนินการก็ได้ 
ท่ีมา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 ข้อ 6 

คําถาม :302. อธิบดีกรมท่ีดินได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการออกคําสั่งให้บุคคลท่ีได้รับการจัดให้ 
อยู่อาศัยครอบครองท่ีดินของรัฐออกจากท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด 
หรือเง่ือนไขของคณะกรรมการ ตามาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน หากบุคคลนั้นไม่พอใจคําสั่งดังกล่าว
จะต้องยื่นอุทธรณ์คําสั่งต่อผู้ใด  
คําตอบ :ยื่นต่อนายอําเภอ ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับทราบคําสั่ง 
ท่ีมา :1. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0601/133 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2535 
   2. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 1331/2507 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2507 
   3. มาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :303. ข้อใดเป็นการดําเนินการท่ีไม่ถูกต้อง เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้ออกใบจองไปโดยไม่ชอบด้วย 
ระเบียบ ว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน 
คําตอบ :กรณีไม่อาจเรียกใบจองมาดําเนินการเพิกถอนได้ ให้ถือว่าใบจองสูญหาย แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหมาย
เหตุในต้นฉบับใบจอง โดยไม่ต้องออกใบแทนใบจอง 
ท่ีมา :ระเบียบว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน พ.ศ.2497 หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 

คําถาม :304. เม่ือได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ 
ร่วมกัน เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นท่ีตั้งโรงพยาบาลบางส่วนแล้วจะต้องดําเนินการ 
คําตอบ :หมายเหตุแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง โดยกันส่วนท่ีถูกถอนสภาพออก เพ่ือดําเนินการออกหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีหลวงอีกฉบับหนึ่ง 
ท่ีมา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การข้ึนทะเบียนและการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 

คําถาม :305. ข้อใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบว่าสมควรสงวนหวงห้ามเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ตามมาตรา 20(4) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือไม่ 
คําตอบ :ท่ีดินนั้นต้องมีราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่ก่อนแล้ว 
ท่ีมา :ระเบียบคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2529) ว่าด้วยการสงวนหวงห้ามท่ีดินของรัฐ 
เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

คําถาม :306. การขออนุญาตดูดทราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย 
พ.ศ.2546 มีระยะเวลาการอนุญาตคราวละเท่าไร และเนื้อท่ีเท่าไร 
คําตอบ :ระยะเวลา 1 ปี ,  เนื้อท่ี  5 ไร่ 
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ท่ีมา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 

คําถาม :307. แหล่งน้ําสาธารณะท่ีตื้นเขินเองตามธรรมชาติ เกิดท่ีดินริมแหล่งน้ําซ่ึงน้ําท่วมไม่ถึง ท่ีดินบริเวณ 
ดังกล่าวเป็นท่ีดินประเภทใด และอยู่ในอํานาจหน้าท่ีการดูแลรักษาของหน่วยงานใด 
คําตอบ :เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1304(2) อยู่ในการดูแลรักษาของนายอําเภอท้องท่ี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีมา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 260/2538 เรื่องอํานาจหน้าท่ีในการดูแลรักษาท่ีดินริม
แหล่งน้ําสาธารณะ , มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พระพุทธศักราช 2457 แก้ไข
เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี 11 ) พ.ศ.2551 

คําถาม :308. บุคคลใดดังต่อไปนี้ มีอํานาจในการให้สัมปทาน เพ่ือกระทํากิจการอย่างใด ๆ ในท่ีดินของรัฐ ตาม 
มาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :คณะรัฐมนตรี สําหรับการให้สัมปทานแก่ผู้ใดเกิน 20 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 12 , กฎกระทรวง ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2503) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 

คําถาม :309. สถานะทางกฎหมายของท่ีดินใต้น้ําทะเล เป็นท่ีดินประเภทใด 
คําตอบ :เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทท่ีรกร้างว่างเปล่า 
ท่ีมา :ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 141/2537 เรื่อง สภาพทางกฎหมายของพ้ืนท่ีดินท่ีได้ถม
ข้ึนจากทะเล 

คําถาม :310. ข้อใดต่อไปนี้ มิใช่ทบวงการเมืองท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้มีอํานาจหน้าท่ี 
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีไม่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
คําตอบ :องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเขตจังหวัด แต่นอกเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลของ
จังหวัดนั้น 
ท่ีมา :คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 505/2552 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง มอบหมายให้ทบวง
การเมืองอ่ืนมีอํานาจหน้าท่ีดูแลรักษา และคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดินท่ีไม่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

คําถาม :311. ปัจจุบันการสงวนหวงห้ามท่ีดินของรัฐเป็นอํานาจของบุคคลใดดังต่อไปนี้ 
คําตอบ :คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 20(4) 

คําถาม :312. นาย ก. ได้รับโฉนดท่ีดินท่ีออกสืบเนื่องจากใบจองหลังวันท่ี 14 ธันวาคม 2515 โดยรัฐให้ความ
ช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค นาย ก. จะโอนท่ีดินแปลงดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
คําตอบ :ไม่ได้ เพราะอยู่ในข้อกําหนดห้ามโอน 10 ปี 
ท่ีมา :ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 31 
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คําถาม :313. ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ และผู้ใดเป็นกรรมการและเลขาธิการ
คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
คําตอบ :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ท่ีมา :- มาตรา 14 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
   - มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 

คําถาม :314. ผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงได้รับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมท่ีดินมีคําสั่งให้นายแดงออกไปจากท่ีดิน 
ตามนัยมาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน นายแดงไม่พอใจคําสั่งดังกล่าว นายแดงมีสิทธิท่ีจะดําเนินการ
อย่างไรบ้าง 
คําตอบ :ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และไม่ว่ารัฐมนตรีจะวินิจฉัยสั่งการภายในกําหนด 60 
วันหรือไม่  นายแดงไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองหรือดําเนินการใดได้ 
ท่ีมา :มาตรา 32 วรรคสอง  วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :315. การสงวนหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าดังต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
คําตอบ :หลังจาก พรบ.ว่าด้วยการหวงห้ามท่ีดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2478 ใช้
บังคับ จนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2497 หวงห้ามโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ท่ีมา :- มาตรา 20 (4) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
   - คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 770/2516 

คําถาม :316. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพการจัดข้ึนทะเบียน และ 
การจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 กําหนดให้ทบวงการเมืองยื่นความ
ประสงค์ขอถอนสภาพต่อผู้ใด 
คําตอบ :กรุงเทพมหานคร ยื่นต่ออธิบดีกรมท่ีดิน 
  ต่างจังหวัด  ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่ีมา :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การข้ึนทะเบียนและการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 

คําถาม :317. ข้อใดไม่เป็นท่ีดินของรัฐ 
คําตอบ :ท่ีดินท่ีงอกจากท่ีดินตามหลักฐานโฉนดแผนท่ี 
ท่ีมา :มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :318. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
คําตอบ :ท่ีดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าพลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในท่ีดินแล้ว การถอนสภาพให้กระทําโดยพระ
ราชกฤษฎีกาได้เลย 
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ท่ีมา :มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :319. ประกาศออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงให้ประชาชนทราบมีกําหนดก่ีวัน และประกาศท่ีใดบ้าง 
คําตอบ :ประกาศมีกําหนด 30 วัน และปิดไว้ท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา ณ ท่ีว่าการ
อําเภอ หรือก่ิงอําเภอท้องท่ี หรือท่ีทําการเขต ณ ท่ีทําการกํานัน บริเวณท่ีดิน  ในเขตเทศบาล ปิดสํานักงาน
เทศบาลด้วย 
ท่ีมา :มาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน และกฎกระทรวงฉบับท่ี 26 (พ.ศ.2516) แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวงฉบับท่ี 45 (พ.ศ.2537) 

คําถาม :320. การจัดหาผลประโยชน์ กรณีใดไม่ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
คําตอบ :ให้เช่า 
ท่ีมา :มาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :321. ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดินนั้น และมิได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใด ตามอํานาจกฎหมายอ่ืนแล้ว การถอนสภาพจะกระทําได้โดย 
คําตอบ :พระราชกฤษฎีกา 
ท่ีมา :มาตรา 8 วรรค 2 (1) ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :322. ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ถ้าจะนําไปจัดเพ่ือ
ประชาชน ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือกฎหมายอ่ืน การถอนสภาพจะกระทําได้โดย 
คําตอบ :พระราชกฤษฎีกา 
ท่ีมา : มาตรา 8 วรรคสอง (2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :323. การจัดทําให้ท่ีดินของรัฐใช้ประโยชน์ได้ตามมาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยการขาย 
แลกเปลี่ยน และการให้เช่าซ้ือท่ีดิน ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด 
คําตอบ :รัฐมนตรี 
ท่ีมา :มาตรา 10 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :324. ตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน รัฐมนตรีมีอํานาจให้สัมปทานในท่ีดินของรัฐ โดย
กําหนดอายุสัมปทานได้เป็นเวลาเท่าใด 
คําตอบ :ไม่เกิน 50 ปี 
ท่ีมา : 1. มาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
   2. กฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2500) ออกตามความใน พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497ข้อ5 

คําถาม :325. ข้อใดไม่ใช่การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
คําตอบ :ถูกศาลพิพากษาท่ีสุดให้จําคุก เพราะเหตุขับรถชนคนไทยประมาท 
ท่ีมา :มาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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คําถาม :326. จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนว่ามีผู้บุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน์ ปรากฏว่า ท่ีดิน 
ดังกล่าวไม่ปรากฏหลักฐานการสงวนหวงห้าม  ไม่มีทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน์ แต่จากการสอบสวนได้มีราษฎร
ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นท่ีเผาหรือฝังศพ มาประมาณ 70 ปีแล้ว ปัจจุบันราษฎรเลิกใช้ประโยชน์มาประมาณ 50 ปี
แล้ว ส่วนท่ีดินของผู้ถูกร้องมีหลักฐาน น.ส.3 ออกเม่ือปี พ.ศ.2505 โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค.1 ซ่ึงแจ้งไว้เม่ือปี พ.ศ.
2498 ข้อใดเป็นข้อสรุปท่ีถูกต้องท่ีสุด 
คําตอบ :ท่ีดินดังกล่าวเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกัน การแจ้ง ส.ค.1 ของผู้
ร้องไม่ก่อให้เกิดสิทธิในท่ีดินแต่อย่างใด น.ส.3 ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ท่ีมา :คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 100/15, 428/11, 1989/11 

คําถาม :327. ข้อใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
คําตอบ :ทางสาธารณประโยชน์ 
ท่ีมา :ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517 

คําถาม :328. ในระหว่างประกาศออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ปรากฏว่า มีผู้ยื่นขอคัดค้าน โดยอ้างว่า 
หลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) ซ่ึงแจ้งไว้เม่ือปี พ.ศ.2498 โดยระบุว่า รับมรดกจากบิดา ตรวจสอบแล้ว
ท่ีดินดังกล่าว ตามหลักฐานทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน์ ระบุว่า กรมการอําเภอสงวนหวงห้ามเป็นท่ีเลี้ยงสัตว์
สาธารณประโยชน์ เม่ือปี พ.ศ.2473 ได้นําข้ึนทะเบียนเม่ือปี พ.ศ.2519 แต่ปัจจุบันราษฎรได้เลิกใช้ประโยชน์แล้ว 
จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :รับคําขอคัดค้าน แล้วรอการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงเฉพาะส่วนท่ีคัดค้านไว้ก่อน เสร็จแล้ว
ตรวจสอบว่า ส.ค.1 ออกชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
ท่ีมา : กฎกระทรวง ฉบับท่ี 45 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 

คําถาม :329. จากการสอบสวนโดยตรวจสอบทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน์ ปรากฏว่า มีการข้ึนทะเบียนท่ีดิน 
สาธารณประโยชน์ เม่ือปี พ.ศ.2524 โดยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ีดินอําเภอได้คัดลอกมาจากทะเบียนท่ี
สาธารณประโยชน์เดิม ซ่ึงได้นําข้ึนทะเบียนไว้เม่ือปี พ.ศ.2505 และระบุว่า ผู้ว่าราชการมณฑลได้ประกาศสงวน
หวงห้ามเป็นท่ีเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ เม่ือปี พ.ศ.2470 ต่อมาทางราชการได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
เม่ือปี พ.ศ.2530 และมีการรังวัดตรวจสอบโดยมีการแก้ไขรูปแผนท่ี  เนื้อท่ี เม่ือปี พ.ศ.2534 จากข้อเท็จจริง
ดังกล่าว จะสรุปได้ว่าท่ีดินดังกล่าวเป็นท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ตาม
มาตรา 1304(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้ังแต่เม่ือใด 
คําตอบ :ปี พ.ศ.2470 
ท่ีมา :- คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 3978/2535 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคุ้มครองดูแลรักษาท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 ข้อ 5 
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คําถาม :330. กรณีผู้ขอได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินสาธารณประโยชน์ตามมาตรา 9 แห่งประมวล 
กฎหมายท่ีดินแล้ว จะต้องเสียค่าตอบแทนให้แก่ผู้ใด 
คําตอบ :เสียให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล 60% และแบ่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 40% 
ท่ีมา :มาตรา 9/11 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :331. ข้อใดเป็นทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :องค์การบริหารส่วนตําบล 
ท่ีมา :มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน (คํานิยามทบวงการเมือง) 

คําถาม :332. เทศบาลมีความประสงค์จะขอปลูกต้นไม้รอบหนองน้ําสาธารณประโยชน์ พร้อมท้ังขุดลอก โดย 
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หนองน้ําดังกล่าวเป็นท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยใช้
เพ่ือการเกษตรกรรม มีการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงแล้ว ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวใช้งบประมาณของ
เทศบาลดําเนินการ เทศบาลจะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ :เทศบาลสามารถดําเนินการได้ เนื่องจากเป็นการปรับปรุง พัฒนา 
ท่ีมา :มาตรา 8, 9 , 11 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :333. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :โฉนดตราจอง 
ท่ีมา :มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม : 334. การทอดท้ิงไม่ทําประโยชน์ในท่ีดินตามมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน มีความสัมพันธ์กับข้อใด 
คําตอบ :อธิบดีต้องยื่นคําร้องต่อศาลเสมอ 
ท่ีมา :มาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :335. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การจัดหาผลประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
คําตอบ :จํานองเป็นประกัน 
ท่ีมา :มาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :336. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
คําตอบ :ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ท่ีมา :มาตรา 14 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :337. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ :ท่ีดินของรัฐไม่รวมถึงท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ท่ีมา :มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :338. เม่ือ พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ใช้บังคับแล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ :รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศบริเวณหวงห้ามในท่ีดินของรัฐ ซ่ึงมิได้มีสิทธิครอบครอง 
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ท่ีมา :มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําถาม :339. ในการให้สัมปทาน ตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ :ระยะเวลาไม่เกินห้าสิบปีรัฐมนตรีเป็นผู้อนุญาต 
ท่ีมา :มาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
ตําแหน่งนายช่างรังวัดชํานาญงาน (ระดับ 6 เดิม) 

 
คําถาม  : 340. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของการรังวัดเพ่ือการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
คําตอบ  : เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ซ่ึงท่ีดินของรัฐ 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. 2517 

คําถาม  : 341. การดําเนินการเก่ียวกับการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงข้อใดถูกต้อง 
คําตอบ  : ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซ่ึงใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะซ่ึงยังไม่มีหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวงเขตของท่ีดินให้เป็นไปตามหลักฐานของทางราชการ 
ท่ีมา   : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517  

คําถาม  : 342. ในการรังวัดเพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง และพบว่าแปลงท่ีดินสาธารณประโยชน์มี 
เนื้อท่ีน้อยลงไปจากหลักฐานเดิม โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้บุกรุก  กระทรวงมหาดไทยให้ออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวงตามผลการรังวัดดังกล่าวไปก่อน และมอบหมายให้ใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้สอบสวนข้อเท็จจริงว่าท่ีดิน
สาธารณประโยชน์แปลงนั้นมีเนื้อท่ีน้อยลงไปด้วยสาเหตุใด 
คําตอบ  : นายอําเภอ 
ท่ีมา   : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินช่วยเหลือ
ให้การดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2543 

คําถาม  : 343. 
    1. แจ้งผู้มีหน้าท่ีดูแลรักษาทราบและร่วมกําหนดแนวเขตกับช่างแผนท่ี 
    2. ทําการรังวัดตรวจสอบโดยยึดระวางแผนท่ีหรือหลักฐานแผนท่ีเป็นหลัก 
    3. การทําความตกลงกับผู้มีสิทธิในท่ีดินต้องพิจารณาแนวเขตท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง รวมถึงความ  
                  จําเป็นในอนาคต 
    4. หากพบว่าความคลาดเคลื่อนให้ตรวจสอบจากหลักฐานเดิมโดยรอบคอบ รวมถึงสาเหตุ 
    5. ตรวจสอบจากสภาพพ้ืนท่ีจริงว่าคลาดเคลื่อนจากระวางแผนท่ีหรือหลักฐานการรังวัดเดิม 
    ในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันซ่ึง
เกิดข้ึนโดยสภาพ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายรังวัดท่านจะแนะนําข้ันตอนการดําเนินการให้แก่ช่างรังวัดอย่างไร โดย
เรียงลําดับจากกระบวนการด้านบนนี้ 
คําตอบ  : 2, 5, 4, 1, 3 
ท่ีมา  : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517 
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คําถาม  : 344. หากท่านเป็นนายช่างรังวัดท่ีได้รับมอบหมายให้ไปดําเนินการสอบเขตท่ีดินแปลงหนึ่ง โดยพบว่า
ท่ีดินแปลงดังกล่าวมีทางผ่าน และเจ้าของท่ีดินไม่ยอมแบ่งหักให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ โดยอ้างว่าทาง
ดังกล่าวไม่ใช่ทางสาธารณประโยชน์ ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
คําตอบ  : ให้บันทึกถ้อยคําของผู้ขอและให้งดรังวัดไว้ก่อน แล้วทําหนังสือสอบถามไปยังผู้ดูแลรักษาว่าทาง
ดังกล่าวเป็นทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ หากได้รับการยืนยันว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้วให้แจ้งผู้ขอ
ทราบ เพ่ือทําการรังวัดแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ต่อไป 
ท่ีมา : หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0710/397 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2534 เรื่อง การสอบเขตและแบ่งแยกท่ีดินท่ีมี
ทางสาธารณประโยชน์ผ่าน 

คําถาม  : 345. กรณีเทศบาลต้องการทราบแนวเขตลํารางสาธารณประโยชน์ว่ามีการบุกรุกหรือไม่ จะต้อง
ดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  : เทศบาลทําหนังสือถึงสํานักงานท่ีดินจังหวัด/สาขาท้องท่ี เพ่ือจัดส่งเจ้าหน้าท่ีออกไปทําการรังวัด
ตรวจสอบแนวเขต 
ท่ีมา   : หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0726/ว.07282 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2544   

คําถาม  : 346. แนวทางปฏิบัติเรื่องการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงในท่ีราชพัสดุ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
คําตอบ  : ท่ีดินราชพัสดุท่ีเคยใช้เป็นท่ีต้ังสํานักราชการบ้านเมืองมาก่อนปัจจุบันเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์เป็น
บ้านพักราชการแล้ว ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได้ 
ท่ีมา   : หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0711/ว19914 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2529  

คําถาม  : 347. ระเบียบกฎหมายข้อใดท่ีเก่ียวข้องกับการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
คําตอบ  : ระเบียบกรมท่ีดินว่าด้วยการเขียนข้างเคียงและการรังรองแนวเขตท่ีดิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
ท่ีมา  : ระเบียบกรมท่ีดินว่าด้วยการเขียนข้างเคียงและการรังรองแนวเขตท่ีดิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 

คําถาม  : 348. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเก่ียวกับการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
คําตอบ  : ในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ในบริเวณท่ีมีระวางแผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศสําหรับออก
โฉนดท่ีดินอยู่แล้วให้ใช้ระวางแผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได้ โดยดําเนินการรังวัด
เช่นเดียวกับการออกโฉนดท่ีดิน 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2530   

คําถาม  : 349. หากท่านได้รับมอบหมายให้ไปดําเนินการรังวัดเพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงแปลงหนึ่ง 
ซ่ึงต่อมาตรวจสอบพบว่าแปลงท่ีดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวอยู่ห่างจากเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนท่ี
ของกรมแผนท่ีทหารไม่เกิน 2 กิโลเมตร  ในฐานะท่ีท่านเป็นนายช่างรังวัดผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ ท่าน
จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  : วางโครงหลุดหลักฐานแผนท่ีออกจากหมุดหลักฐานแผนท่ีดังกล่าว และปฏิบัติตามระเบียบกรมท่ีดิน 
ว่าด้วยการสร้างและซ่อมแซมหมุดหลักฐานโครงงานแผนท่ี พ.ศ.2526 
ท่ีมา  : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2530 
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คําถาม  : 350. หากท่านได้รับมอบหมายให้ไปดําเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงแปลงหนึ่ง ซ่ึง
ต่อมาตรวจสอบพบว่าท่ีสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวอยู่ในบริเวณท่ีมีระวางแผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศเพ่ือออก    
น.ส.3 ก. ท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร 
คําตอบ  : ทําการรังวัดตามปกติ และนํารูปแผนท่ีท่ีได้ลงในระวางแผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศ 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2530 

คําถาม  : 351. หากท่านเป็นนายช่างรังวัดท่ีได้รับมอบหมายให้ไปรังวัดเพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง
แปลงหนึ่ ง ซ่ึงต่อมาพบว่าบริ เวณ ท่ีดิน ท่ีขอออกหนั งสือสําคัญสําหรับ ท่ีหลวงแปลงดังกล่าวมีคลอง
สาธารณประโยชน์อยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย ท่านจะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  : ในการรังวัดให้กันเขตคลองสาธารณประโยชน์ออก และออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงเป็นแปลงๆ 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2530 

คําถาม  : 352. ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของนายช่างรังวัดเพ่ือการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
คําตอบ  : สอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุท่ีทําให้การรังวัดฯ ได้เนื้อท่ีน้อยไปจากเดิม 
ท่ีมา  : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตําบล องค์กรปกครองส่วนท้ิงถ่ินช่วยเหลือ
ในการดําเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2543 

คําถาม  : 353. หากท่านได้รับมอบหมายให้ไปดําเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงแปลงหนึ่ง โดยผู้
ยื่นคําขอคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผลการรังวัดปรากฏว่า ระยะและแปลงท่ีดินข้างเคียงเปลี่ยนแปลงไปจาก
หลักฐานเดิม ท่านในฐานะช่างรังวัดจะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  : สอบสวนผู้ปกครองท้องท่ีและผู้สูงอายุท่ีเชื่อถือได้ในท้องถ่ิน และเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันในท่ีดินท่ีขอ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน  ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517   

คําถาม  : 354. ท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ข้อใดท่ีจะออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได้ 
คําตอบ  : ท่ีดินท่ีได้สงวนหวงห้ามหรือข้ึนทะเบียนเป็นของทบวงการเมือง และทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณะ หนองน้ํา
สาธารณะ บึงสาธารณะ 
ท่ีมา   : ระเบียบกรมท่ีดิน  ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517  

คําถาม  : 355. การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงในบริเวณประกาศการเดินสํารวจและสอบเขต 
ท้ังตําบลจะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  : เจ้าหน้าท่ีเดินสํารวจและสอบเขตท้ังตําบลเป็นผู้ดําเนินการโดยอนุโลม และให้ทําการรังวัดโดยวิธี 
เดียวกัน 
ท่ีมา   : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517  
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คําถาม  : 356. ผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจตรวจพิจารณาว่าท่ีดินแปลงท่ีขอรังวัดนั้น อยู่ในลักษณะท่ีจะออกหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีหลวงให้ได้หรือไม่ 
คําตอบ  : เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา 
ท่ีมา   : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517  

คําถาม  : 357. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานท่ีดินจังหวัดตรวจพบว่าหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงแปลงท่ีอยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล เขียนข้างเคียงไว้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงท่ีเปลี่ยนแปลงไป ควรดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  : แจ้งเทศบาลให้ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก้ไขก่อน เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดมีอํานาจแก้ไข 
ท่ีมา     : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517  

คําถาม  : 358. กรณีท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงไปแล้ว ต่อมา
ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจหน้าท่ีดูแลรักษาจากทบวงการเมืองหนึ่ง 
ไปยังอีกทบวงการเมืองหนึ่ง ต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  : ทบวงการเมืองสามารถมอบหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงให้แก่กันได้โดยไม่ต้องแก้ไขชื่อ และทําการ 
รังวัดใหม่ 
ท่ีมา   : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517  

คําถาม  : 359. วัตถุประสงค์ในการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ข้อใดไม่ถูกต้อง 
คําตอบ  : เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีออกให้แก่ทบวงการเมืองผู้มีหน้าท่ีดูแลรักษาท่ีดินเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
ท่ีมา   : คู่มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

คําถาม  : 360. การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
คําตอบ  : ท่ีดินซ่ึงอยู่ห่างจากเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนท่ีเกินกว่า 2 กิโลเมตร ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมท่ีดิน 
ว่าด้วยการสร้างและซ่อมแซมหมุดหลักฐานโครงงานแผนท่ี พ.ศ.2526 
ท่ีมา   : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517   

คําถาม  : 361. เม่ือได้ทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ในบริเวณท่ีมีระวางแผนท่ีระบบ ยู ที เอ็ม 
ถ้าในบริเวณนั้นมีระวางรูปถ่ายทางอากาศเพ่ือออก น.ส.3ก. ใช้อยู่ท่ีอําเภอนั้นๆ จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  : นํารูปแผนท่ีลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศ และให้เลขท่ีดินประจําแปลง 
ท่ีมา : หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0718/ว 03117 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2542 เรื่อง การรังวัดออกหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวง ในบริเวณท่ีมีระวางรูปถ่ายทางอากาศ    

คําถาม  :  362. เม่ือการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงซ่ึงได้ถือเขตตามท่ีปรากฏในหลักฐาน หรือ
ทะเบียนเดิมของทางราชการ แล้วปรากฏว่าได้เนื้อท่ีน้อยไปจากเดิมโดยไม่ปรากฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดบุกรุก ท่าน
จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  : ให้ออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงตามผลการรังวัด แล้วให้แจ้งนายอําเภอเพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริงว่า
เหตุใดท่ีสาธารณประโยชน์จึงมีเนื้อท่ีน้อยลง โดยขอความเห็นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบการ
พิจารณา หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนภายในสามสิบวันให้ดําเนินการต่อไป 
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ท่ีมา  : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตําบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ช่วยเหลือดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีพหลวง พ.ศ.2543 

คําถาม  : 363. ท่ีดินท่ีขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ต้ังอยู่คาบเก่ียวหลายจังหวัด จะต้องดําเนินการ
อย่างไร 
คําตอบ  : แสดงความประสงค์ถึงอธิบดีกรมท่ีดินผ่านสํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินสาขาท่ีมีท่ีดินส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่ 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517     

คําถาม  :  364. การปักหลักเขตท่ีสาธารณประโยชน์และแผ่นป้ายบอกชื่อท่ีสาธารณประโยชน์ ทบวงการเมือง
ต้องเป็นผู้จัดทํามาดําเนินการเอง และหากว่าทบวงการเมืองจะจัดทําหลักเขตท่ีดินมาดําเนินการเองได้หรือไม่ 
อย่างไร 
คําตอบ  : ได้  ให้เป็นไปตามแบบและขอเลขหลักเขตท่ีดินจากกรมท่ีดิน 
ท่ีมา   : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517    

คําถาม  : 365. ในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ข้อใดไม่ถูกต้อง 
คําตอบ  : หากมีคลองสาธารณประโยชน์ตัดผ่านให้ออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงเป็นแปลงเดียว และบันทึก 
คํารับรองว่าจะไม่ทําให้เสียหาย 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2530   

คําถาม  : 366. ท่ีดินท่ีจะออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได้ คือข้อใด 
คําตอบ  : บึงสาธารณะ 
ท่ีมา  : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517 

คําถาม  : 367. ในการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามและประทับตราประจํา
ตําแหน่งและต่อเลขในหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เจ้าหน้าท่ีจะต้องจัดทําหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงข้ึน
จํานวนเท่าใดและแจกให้แก่ใครบ้าง 
คําตอบ  : 3 ฉบับ  มอบให้ผู้ดูแลรักษาถือไว้ 1 ฉบับ  เก็บไว้ ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินจังหวัด 
สาขา 1 ฉบับ และเก็บไว้ ณ กรมท่ีดิน  1 ฉบับ 
ท่ีมา  : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517     

คําถาม  : 367. การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้มีอํานาจลงนามในการออก
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง คือผู้ใด 
คําตอบ  : อธิบดีกรมท่ีดิน 
ท่ีมา :  มาตรา 8 ตรี ประมวลกฎหมายท่ีดิน     
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คําถาม  : 369. ในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
คําตอบ  : ถ้าผู้คัดค้านมีหลักฐานแสดงสิทธิตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ให้รอการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
เฉพาะส่วนท่ีคัดค้านไว้ก่อน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบสิทธิในท่ีดินของผู้คัดค้าน 
ท่ีมา  : กฎกระทรวง ฉบับท่ี 45 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ.2497 

คําถาม  : 370. ในการรังวัดสอบเขตท่ีดิน ท่ีมีทางผ่าน ผู้ขอฯ ไม่ยอมแบ่งหักทางสาธารณฯ โดยอ้างว่าไม่ใช่ทาง 
สาธารณประโยชน์ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ  : บันทึกถ้อยคําผู้ขอฯ ให้งดรังวัดก่อน ทําหนังสือสอบถามผู้ดูแลรักษาว่า ทางในท่ีดินเป็นทาง 
สาธารณประโยชน์หรือไม่ 
ท่ีมา : หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0710/ว 97 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2534 เรื่อง การสอบเขตและแบ่งแยกท่ีดินท่ี
มีสาธารณประโยชน์ผ่าน 

คําถาม  : 371. การแก้ไขรายละเอียดในหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงท่ีเปลี่ยนไป  
ซ่ึงมิใช่การแก้ไขรูปแผนท่ีหรือเนื้อท่ี ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
คําตอบ  : ถูกทุกข้อ 
    1. เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดมีอํานาจแก้ไขได้ 
    2. เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา แก้ไขได้ เม่ือแก้ไขแล้วให้รายงาน 
กรมท่ีดิน 
    3. เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา แก้ไขได้ ต้องได้รับการยินยอมเป็น 
ลายลักษณ์อักษรให้แก้ไขจากผู้มีอํานาจดูแลรักษาก่อน แล้วรายงานกรมท่ีดิน 
   4. การหมายเหตุ การแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ฉบับเก็บไว้ ณ กรมท่ีดิน ให้ผู้อํานวยการ 
สํานักจัดการท่ีดินของรัฐเป็นผู้ดําเนินการ 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2529 

คําถาม  :  372. การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ในกรณีท่ีเจ้าของท่ีดินข้างเคียงได้รับหนังสือแจ้งให้
มาระวัง 
ชี้แนวเขตท่ีดินแล้วแต่ไม่มา ต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  : สอบถามอีกครั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันรังวัดเสร็จโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับและต้องตอบภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือ 
ท่ีมา  : กฎกระทรวงฉบับท่ี 45 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน  
พ.ศ.2497 

คําถาม  :  373. ท่ีดินในข้อใดดังต่อไปนี้สามารถออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได้ 
คําตอบ  :  หนองน้ําสาธารณะ 
ท่ีมา  :  ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517   
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คําถาม  :  374. ข้อใดเป็นท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 
คําตอบ  :  อ่างเก็บน้ําชลประทาน 
ท่ีมา :  มาตรา 1304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   

คําถาม  :  375. ข้อใดถูกต้องในการปักแผ่นป้ายชื่อท่ีสาธารณประโยชน์ เพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
(นสล.) 
คําตอบ  :  ปกติปักแปลงละ 1 ป้าย 
ท่ีมา :  ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517     

คําถาม  : 376. เม่ือปักหลักเขตท่ีสาธารณประโยชน์คู่กับหลักเขตท่ีดิน จะใช้สัญลักษณ์ใดในแผนท่ี 
คําตอบ  : รูปสี่เหลี่ยมครอบวงกลมหลักเขตท่ีดิน 
ท่ีมา  : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517   

คําถาม  : 377. ช่างผู้ทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (นสล.) จะต้องทําการวางโครงหมุดหลักฐาน
แผนท่ีออกจากเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนท่ีของกรมท่ีดินหรือกรมแผนท่ีทหาร ในกรณีท่ีดินอยู่ห่างจากเส้น
โครงงานไม่เกินก่ีกิโลเมตร 
คําตอบ  : 2 กิโลเมตร 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2520) ว่าด้วยการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง   

คําถาม  : 378. การแจ้งความประสงค์ขอรังวัดออก นสล. กรณีท่ีดินต้ังอยู่ในเขตคาบเก่ียวหลายจังหวัด ต้อง
ปฏิบัติอย่างไร 
คําตอบ  : ยื่นผ่านเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือสาขา ท่ีท่ีดินส่วนใหญ่ตั้งอยู่ 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517     

คําถาม  : 379. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการรังวัดเพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
คําตอบ  : เพ่ือใช้เป็นข้อคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการป้องกันดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
ท่ีมา  : มาตรา 8 ตรี ประมวลกฎหมายท่ีดิน   

คําถาม  : 380. ช่างรังวัดได้ไปทําการรังวัดออก นสล. แปลงหนึ่ง  ผู้ยื่นคําขอ คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผล
การรังวัดปรากฏว่า ระยะและข้างเคียงเปลี่ยนแปลงไปจากหลักฐาน/ทะเบียนเดิม ช่างฯ ได้ทําการสอบสวนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด :  ผู้ใหญ่บ้านท้องท่ี และผู้รับเหมาก่อสร้างรั้ว และเสนองานรังวัดออก นสล. ในฐานะ
เป็นหัวหน้าฝ่ายรังวัด จะดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  : ให้ช่างรังวัดไปสอบสวนบันทึกถ้อยคําผู้นําทําการรังวัด  ผู้ปกครองท้องท่ี  และผู้สูงอายุท่ีเชื่อถือได้ใน 
ท้องถ่ินนั้น และเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันในท่ีดินแปลงท่ีขอออก นสล. 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2520) ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง   
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คําถาม  : 381. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการดําเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
คําตอบ  : ในการรังวัดหากมีการคัดค้าน  ให้ทําการรังวัดทําแผนท่ีโดยสังเขป แสดงเขตเป็นเส้นประ และเนื้อท่ีท่ี 
มีการคัดค้านแต่ละราย  และให้ออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงเฉพาะส่วนท่ีไม่มีผู้คัดค้านไปก่อนได้  โดยไม่ต้อง
ให้ผู้คัดค้านลงชื่อรับรองแนวเขต 
ท่ีมา  : ระเบียบกรมท่ีดิน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2520) ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง   

คําถาม  : 382. ทบวงการเมืองใดบ้าง  ท่ีมีอํานาจยื่นคําขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
คําตอบ  : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยื่นคําขอท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ 
ประโยชน์ร่วมกัน 
ท่ีมา  : พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 

คําถาม  :  383. ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงไปแล้ว หากมีการ
เปลี่ยนอํานาจหน้าท่ีผู้ดูแลรักษาจากทบวงการเมืองหนึ่งไปยังอีกทบวงการเมืองหนึ่งจะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  : ให้มอบหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงกันได้โดยไม่ต้องแก้ไขชื่อ และทําการรังวัดใหม่ 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517    

คําถาม  : 384. การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
คําตอบ  : ในบริเวณประกาศการเดินสํารวจและสอบเขตท้ังตําบลให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานท่ีดินต้อง 
ทําการรังวัดวิธีเดียวกันกับการเดินสํารวจและสอบเขตท้ังตําบล 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517 

คําถาม  : 385. ช่างรังวัดได้ไปทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงแปลงหนึ่ง ปรากฏว่า ข้างเคียง
เปลี่ยนแปลงไปจากหลักฐานหรือทะเบียนเดิม และผู้ขอรังวัดไม่สามารถชี้เขตให้ถูกต้องได้  ในฐานะหัวหน้าฝ่าย
รังวัด ควรเสนอความเห็นต่อเจ้าหนักงานท่ีดินจังหวัดอย่างไร 
คําตอบ  :  ให้เจ้าพนักงานท่ีดิน  แจ้งให้นายอําเภอทราบ เพ่ือให้สภาตําบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาพตําบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินช่วยเหลือ
ในการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2543 
ท่ีมา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาพตําบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ช่วยเหลือในการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2543    

คําถาม  : 386. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแสดงความประสงค์ขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงต่อ
อธิบดีกรมท่ีดิน และได้นํารังวัดชี้แนวเขตท่ีดิน โดยไม่แจ้งต่อนายอําเภอท้องท่ี เป็นการปฏิบัติท่ีถูกต้องหรือไม่ 
ประการใด 
คําตอบ  : สามารถยื่นความประสงค์ได้  แต่กระบวนการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงต้องร่วมกับนายอําเภอ 
ท่ีมา : พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551   
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คําถาม  : 387. ท่ีดินของรัฐท่ีสามารถนํามาขอแสดงความประสงค์ขอออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได้แก่ข้อใด 
คําตอบ  : ท่ีดินเดิมเป็นท่ีทําการอนามัย  ต่อมาใช้ประโยชน์เป็นบ้านพัก และยังไม่ได้ถอนสภาพ 
ท่ีมา : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517     

คําถาม  : 388. การรังวัดเพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง มีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร 
คําตอบ  : เพ่ือกําหนดขอบเขต หรือแนวเขต ปักหลักเขตท่ีดิน ปักหลักเขตท่ีสาธารณะ และปักแผ่นป้ายชื่อท่ี 
สาธารณประโยชน์ 
ท่ีมา  : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517     

คําถาม  : 389. สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแห่งหนึ่ง มีประกาศจังหวัดกําหนดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรังวัดท่ีดิน 
ไว้ดังนี้ 
   อัตราค่าจ้างคนงานรังวัด   คนละ     420 บาท ต่อวัน 
   อัตราค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง  วันละ  1,200 บาท ต่อวัน 
   นายอําเภอในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง “ทําเลเลี้ยงสัตว์” เนื้อท่ี 50 ไร่  
มีผู้คัดค้าน  จํานวน 12 ราย 
     ในฐานะหัวหน้าฝ่ายรังวัด  ขอให้ท่านประมาณการค่าใช้จ่ายในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวง ในท่ีดินแปลงนี้จะเป็นเงินเท่าใด  (ไม่รวมค่าหลักเขตท่ีดิน) 
คําตอบ  : 20,160  บาท 
ท่ีมา   :  1. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0711/ว.11488 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2527 
    2.  หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 05114/ว.31483 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2547 

คําถาม  : 390. นายอําเภอท่านหนึ่งได้แสดงความประสงค์ขอออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ในลํากระโดง   
เส้นหนึ่ง ระยะทางประมาณ 100 เมตร เจ้าพนักงานท่ีดินสาขาได้สอบถามความเห็นจากท่าน  ในฐานะหัวหน้า
ฝ่ายรังวัด  ท่านจะเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ  : ไม่รับดําเนินการ และรายงานให้กรมท่ีดินทราบ 
ท่ีมา   : ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517 ข้อ 3 และ 5 

คําถาม  : 391. สํานักงานท่ีดินจังหวัด สาขาหนึ่ง มีประกาศจังหวัด  กําหนดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรังวัดท่ีดินไว้ดังนี้ 
    อัตราค่าจ้างคนงานรังวัด   คนละ     420 บาท  ต่อวัน 
   อัตราค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง  วันละ  1,500 บาท  ต่อวัน 
   ในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงในท่ีดินสาธารณประโยชน์แปลงหนึ่ง ผลการรังวัดได้เนื้อ
ท่ีจํานวน 27 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา มีผู้คัดค้านในวันรังวัดจํานวน 4 ราย เนื้อท่ีส่วนท่ีคัดค้านรวม 17 ไร่ 2งาน 10 
ตารางวา 
     หากท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายรังวัด จะพิจารณาเสนอให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการรังวัดครั้งนี้ ไม่เกินจํานวน
เท่าใด (ไม่รวมค่าธรรมเนียม และค่าหลักเขตท่ีดิน) 
คําตอบ  : 15,900  บาท 
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ท่ีมา  : 1. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 05114/ว.31483 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2547 
   2. ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการรับคําขอรังวัด การนัดรังวัด และการเรียกค่าใช้จ่ายในการรังวัด 
เฉพาะราย  พ.ศ.2547 ข้อ 14 

   3. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0711/ว.11488 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2527 

คําถาม  : 392. ในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เม่ือได้มอบหมายให้ช่างออกทําการรังวัดแล้ว 
ปรากฏว่าในบริเวณท่ีดินมีผู้บุกรุกจํานวน 5 คน  แต่ไม่คัดค้าน  ช่างผู้รังวัดหารือแนวทางปฏิบัติจากท่านซ่ึงเป็น
หัวหน้าฝ่ายรังวัด  ท่านจะให้แนวทางปฏิบัติแก่ช่างรังวัดอย่างไร 
คําตอบ  :  บันทึกถ้อยคําผู้บุกรุก 
ท่ีมา   :  ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517 ข้อ 9 

คําถาม  :  393. เม่ือทบวงการเมืองแสดงความประสงค์ให้ทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ในท่ีดิน 
สาธารณประโยชน์แปลงหนึ่ง โดยส่งเป็นหนังสือราชการถึงอธิบดีกรมท่ีดิน โดยยื่นผ่านทางสํานักงานท่ีดินจังหวัด
สาขา 
     ในฐานะท่ีท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายรังวัด ท่านคิดว่ามีส่วนประกอบใดท่ีจะต้องแจ้งมาพร้อมกับหนังสือ
แสดงความประสงค์ดังกล่าว 
คําตอบ  :  สภาพของท่ีดิน และหลักฐานของท่ีดินแปลงนั้น 
ท่ีมา   :  ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2517 ข้อ 4 

คําถาม  :  394. การเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ตาม “ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการ 
เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2529”  สามารถดําเนินการได้ในกรณีใด 
คําตอบ  :  จําลองรูปแผนท่ี หรือคํานวณเนื้อท่ีคลาดเคลื่อน 
ท่ีมา  :  ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2529 ข้อ 3 

คําถาม  :  395. หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง  หากจะต้องมีการรังวัดตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่ารูปแผนท่ีหรือ 
เนื้อท่ีผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ ข้อใดถูกต้อง 
คําตอบ  :  ทบวงการเมืองผู้ดูแลรักษาแสดงความประสงค์ และอธิบดีกรมท่ีดินสั่งรังวัดตรวจสอบ 
ท่ีมา   :  ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.2529 ข้อ 3 

 
 
 
 
 
 


