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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ.2497 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ให้ยกเลิก 
   (1) กฎกระทรวง (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   (2) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลก าหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   (3)  กฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   (4) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 16 (พ.ศ.2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 

   (5) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 18 (พ.ศ.2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   (6) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 22 (พ.ศ.2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   (7) กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   (8) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 28 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   (9) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 30 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497  
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   (10) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 34 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   (11) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 

หมวด 1 
ใบจอง 

   ข้อ 2. แบบใบจองมี 2 แบบ คือ แบบ น.ส.2 และ น.ส.2 ก. ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
   การออกแบบใบจองในท้องท่ี ซ่ึงรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอ านาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจ ากิ่งอ าเภอ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2528 ให้ใช้แบบ น.ส.2 ส่วนในท้องท่ีอ่ืนให้ใช้แบบ น.ส.2 ก. 
   ข้อ 3. ใช้ใบแทนจองให้ใช้แบบ น.ส.2 หรือ น.ส.2 ก. แล้วแต่กรณี 
   การออกใบแทนใบจอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวิธีการออกใบแทน
โฉนดที่ดินโดยอนุโลม 

หมวด 2 
หนังสือรับรองการท าประโยชน ์

   ข้อ 4. แบบหนังสือรับรองการท าประโยชน์มี 3 แบบ คือ แบบ น.ส.3 น.ส.3 ก. และ 
น.ส.3 ข ท้ายกฎกระทรวงนี ้
   การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในท้องท่ีที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศให้ใช้
แบบ น.ส.3 ก. ในท้องท่ีที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศซ่ึงรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอ านาจหน้าที่
ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอ าเภอหรือปลักอ าเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจ าดิ่งอ าเภอ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2528 แล้ว ให้ใช้แบบ น.ส.3 ข. ส่วนในท้องท่ีอ่ืนให้ใช้แบบ น.ส.3 
   ข้อ 5. ท่ีดินที่จะออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดิน
ได้ครอบครองและท าประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 14 
   ข้อ 6. ในการน าพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการส ารวจพิสูจน์สวบสวนการท าประโยชน์ตาม
มาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวล
กฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528 ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือตัวแทนปักหลักตามมุมเขตที่ดินของตน



 146 

และให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายตามแบบ น.ส.1 ก. 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
   ก่อนออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศการออก
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้ทราบมีก าหนดสามสิบวัน ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ 
ส านักงานที่ดินท้องท่ีและในบริเวณที่ดินนั้น แห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ 
ส านักงานเทศบาล อีกหนึ่งฉบับ 
   ข้อ 7. การขอออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามมาตรา 59 และมาตรา 58 ทวิ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515 ให้ด าเนินการดังนี้ 
   (1) ให้ผู้ขอยื่นค าขอตามแบบ น.ส.1 ข. ท้ายกฎหระทรวงนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   (2) ในการยื่นค าขอตาม (1) ถ้าผู้ขอมีใบจองใบเหยียบย่ า ตราจอง หลักฐานการแจ้ง
การครอบครองท่ีดิน หลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพหรือ
พยานหลักฐานอ่ืนที่แสดงว่าได้สิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายให้แนบหลักฐานดังกล่าวมา
ประกอบการพิจารณาด้วย 
   ข้อ 8. เมื่อได้รับค าขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์
ยังท่ีดินตามแบบ น.ส.1 ค. ท้ายกฎกระทรวงนี้ ในการนี้จะมอบให้เจ้าหน้าที่ไปท าการแทนก็ได้ 
   ข้อ 9. ในการน าพนักงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ ให้ผู้มีสิทธิใน
ที่ดินหรือตัวแทนปักหลักตามมุมเขตที่ดินของตนและให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึง
พนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายตามแบบ น.ส.1 ค. ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
  ในการค านวณเนื้อที่เพื่ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามแบบ น.ส. 3 ก. ให้
ค านวณโดยวิธีคณิตศาสตร์หรือโดยมาตราส่วน ทั้งนี้ ให้ถือว่าจ านวนเนื้อที่ท่ีค านวณได้เป็นจ านวน
เนื้อที่โดยประมาณ 
   ข้อ 10. เมื่อได้พิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์แล้ว ปรากฏว่าได้มีการครอบครอง
และท าประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพท่ีดินในท้องถ่ิน ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ท าประโยชน์ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 
   (1) ประกาศการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้ทราบมีก าหนดสามสิบวัน
ประกาศนั้นปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานที่ดินท้องท่ี ส านักงานเขต หรือที่ว่าการอ าเภอหรือที่ว่า
การกิ่งอ าเภอท้องท่ี ท่ี ท าการแขวงหรือที่ท าการก านันท้องท่ี และในบริเวณที่ดินนั้น แห่งละหนึ่ง
ฉบับในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ ส านักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ 
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   (2) ถ้าปรากฏว่าท่ีดินนั้นไม่อยู่ในเตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี และที่ดินนั้นไม่เป็นที่ดินซ่ึงห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามข้อ 5 
และไม่มีผู้คัดค้านภายในก าหนดเวลาท่ีประกาศตาม (1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการ
ท าประโยชน์ให้ได ้
   (3) ถ้าปรากฏว่าท่ีดินนั้นตั้งอยู่ในต าบลที่มีป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ พื้นที่
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่าพื้นที่ท่ีได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและกรมป่าไม้หรือ
กรมพัฒนาที่ดินยังไม่ได้ขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ลงในระวางรูปถ่ายทาง
อากาศเพื่อการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ หรือกรณีที่ขีดเขตแล้ว แต่ที่ดินที่ขอออกหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน
แห่งชาติ  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน 
ประกอบด้วยป่าไม้อ าเภอผู้ท่ีป่าไม้จังหวัดมอบหมายส าหรับท้องท่ีที่ไม่มีป่าไม้อ าเภอ เจ้าหน้าที่
บริการงานที่ดินอ าเภอ ปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง) และกรรมการอ่ืนตามที่เห็นสมควร เมื่อ
คณะกรรมการดังกล่าวได้ท าการตรวจพิสูจน์แล้ว ให้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่า
สมควรออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้ได้หรือไม่ เพียงใด ส าหรับท่ีดินทีได้จ าแนกให้เป็นเขต
ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้ขีดเขตหรือขีดเขตแล้วแต่ที่ดินดังกล่าวมีอาณาเขตคาบ
เกี่ยวกับเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม่ถาวร ให้แต่งตั้งผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรรมการด้วย 
   ข้อ 11. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาผลการตรวจพิสูจน์ที่ดินของคณะกรรมการ
ตามข้อ 10 (3) แล้ว ปรากฏว่าท่ีดินนั้นไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์หรือเขตทีได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ
ปรากฏว่าท่ีดินนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขต
ที่ดินจ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ผู้ขอได้ครอบครองและท าประโยชน์ใน
ที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันที่ทางราชการก าหนดให้ที่ดินจ าแนก ให้เป็นเขตป่า
ไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และไม่มีผู้คัดค้านภายในก าหนดเวลาท่ีประกาศตามข้อ 10 (1) ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดส่ังการให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาด าเนินการตามข้อ 10 (2)  
   ข้อ 12. ใบแทนหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้ใช้แบบ น.ส.3 น.ส.3  ก. หรือ น.ส.3 ข. 
แล้วแต่กรณี  
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   การออกใยแทนหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม
วิธีการออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอนุโลม 

หมวด 3 

โฉนดที่ดิน 
   ข้อ 13. โฉนดที่ดินให้ใช้แบบ น.ส.4 จ. ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
   ในกรณีโฉนดที่ดินที่ออกเป็นตราจองหรือตราจองท่ีตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” ให้
มีค าว่า “โฉนดตราจอง” หรือ ตราจองท่ีตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” แล้วแต่กรณีไว้ได้ตราครุฑ 
   ข้อ 14. ท่ีดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและท า
ประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน
ส าหรับท่ีดิน ดังต่อไปนี้  
   (1) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ ท่ีชายตล่ิง 
   (2) ที่เขา ท่ีภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา 9 (2) แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงท่ีดินซ่ึงผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 
   (3) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงท่ีดินของผู้ซ่ึงมีหลักฐานแจ้งการครอบครองท่ีดิน มีใบจอง 
ใบเหยียบย่ า หนังสือรับรองการท าประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราว่า “ได้ท าประโยชน์
แล้ว” หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชนหรือที่ดินซ่ึงได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 10 
และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว 
   (4) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 20(3) และ (4) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526 หรือกฎหมายอ่ืน 
   (5) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะอย่างอ่ืน 
   ข้อ 15. การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528 ให้
ด าเนินการดังนี้ 
   (1) ให้มีการรังวัดท าแผนที่ตามวิธีการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินโดยให้เจ้าของ
ที่ดินปักหลักหมายเขตที่ดินไว้ทุกมุมที่ดินของตน 



 149 

   (2) ให้เจ้าของท่ีดินหรือผู้แทนให้ถ้อยค าตามแบบ น.ศ.5 ท้ายกฎกระทวง 
   (3) ก่อนแจกโฉนดที่ดิน ให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศการแจกโฉนดที่ดินให้ทราบ
มีก าหนดสามสิบวัน ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานที่ดินท้องท่ี ส านักงานเขตหรือ
ที่ว่าการอ าเภอหรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอ ท่ี ท าการแขวงหรือที่ท าการก านันท้องท่ี และในบริเวณที่ดิน
นั้นแห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ ส านักงานเทศบาล อีกหนึ่งฉบับ 
   ข้อ 16 . ในกรณีอกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 และมาตรา 59 ทวิ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2551 ให้ผู้มีสิทธิครอบครองท่ีดินยื่นค าขอตามแบบ น.ส.1 ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้และให้น าข้อ 7 
(2) ข้อ 10 (2) และ (3) ข้อ 11 และข้อ 15 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   ข้อ 17. ในการออกใบแทนโฉนดที่ดินให้ด าเนินการดังนี้ 
   (1) ในกรณีโฉนดที่ดินเป็นอันตรายหรือสูญหาย ให้เจ้าของท่ีดินยื่นค าขอและ
ปฏิญาณต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยให้น าพยานหลักฐานมาให้เจ้าพนักงานที่ดินท าการสอบสวนจน
เป็นที่เชื่อถือได้ และให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศให้ทราบมีก าหนดสามสิบวัน ประกาศนั้นให้ปิด
ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานที่ดินท้องท่ี ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอหรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอ
ท้องท่ีที่ท าการแขวงหรือที่ท าการก านันท้องท่ี และในบริเวณที่ดินนั้น แห่งหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาล
ให้ปิดไว้ ณ ส านักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ ถ้ามีผู้คัดค้านภายในเวลาท่ีก าหนดและน า
พยานหลักฐานมาแสดง ให้เจ้าพนักงานที่ดินสอบสวนแล้วส่ังการไปตามควรแก่กรณี ถ้าไม่มีผู้ใด
คัดค้านภายในเวลาท่ีก าหนดให้ออกใบแทนให้ไปตามค าขอ 
   (2) ในกรณีที่โฉนดที่ดินช ารุด ถ้าเจ้าของท่ีดินน าโฉนดที่ดินที่ช ารุดมามอบและ
โฉนดที่ดินที่ช ารุดนั้นยังมีต าแหย่งท่ีดิน เลขที่โฉนดที่ดิน ชื่อและตราประทับต าแหน่งของผู้ว่า
ราชการจังหวัดและหรือชื่อและตราประจ าต าแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินตามแบบโฉนดที่ดิน
ปรากฏอยู่ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ ให้ออกใบแทนให้ไปได้ ถ้าขาดข้อความส าคัญดังกล่าวให้น า
ความใน (1) มาใช้บังคับ 
   (3) ในกรณีศาลมีค าส่ังหรือมีค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือผู้ใดมี
สิทธิจดทะเบียนตามค าพิพากษาของศาล แต่ไม่ได้โฉนดที่ดินมาหรือโฉนดที่ดินเดิมเป็นอันตราย 
ช ารุดหรือสูญหายด้วยประการใด ให้ผู้มีสิทธิจดทะเบียนยื่นค าขอใยแทนแล้วให้ด าเนินการตามท่ี
ก าหนดไว้ใน (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี 
   (4) ในกรณีเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจในการยึดและขายทอดตลาดที่ดินของผู้ที่ค้าง
ช าระภาษีอากรหรือเงินค้างจ่ายใด ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ ขอให้ออกโฉนดที่ดินส าหรับท่ีดิน
ดังกล่าวซ่ึงเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจให้ยึดมาขายทอดตลาดแล้ว แต่ไม่ได้โฉนดที่ดินมาหรือโฉนด
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ที่ดินเดิมเป็นอันตราย ช ารุดหรือสูญหายด้วยประการใด ให้ถือหนังสือของเจ้าพนักงานดังกล่าวเป็น
ค าขอและด าเนินการท านองเดียวกับท่ีก าหนดไว้ใน (3) แต่ไม่ต้องสอบสวน 
   (5) ในกรณีอธิบดีจะใช้อ านาจจ าหน่ายที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่ได้
โฉนดที่ดินมาหรือโฉนดที่ดินเดิมเป็นอันตราย ช ารุด หรือสูญหายด้วยประการใด ให้ด าเนินการ
ท านองเดียวกับท่ีก าหนดไว้ใน (4) แต่ไม่ต้องสอบสวน 
   (6) ในกรณีอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อ านาจเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดิน
เพิกถอนหรืแก้ไขรายการจดทะเบียนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528 แต่ไม่ได้โฉนดที่ดิน
มาหรือโฉนดที่ดินเป็นอันตราย ช ารุดหรือสูญหายด้วยประการใด ให้ด าเนินการท านองเดียวกับท่ี
ก าหนดไว้ใน(4) แต่ไม่ต้องสอบสวน 
  ในกรณีที่ไม่ได้โฉนดที่ดินมาตรา (3) (4) (5) และ (6) ให้ถือว่าโฉนดที่ดินสูญหาย 
   ข้อ 18. ใบแทนโฉนดที่ดินให้ใช้แบบ น.ส.4 จ. 
   การออกใบแทนโฉนดที่ดิน ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สาขาคนปัจจุบันหรือเจ้าพนักงานที่ดินซ่ึงอธิบดีมอบหมายลงลายมือชื่อและประทับตราประจ า
ต าแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นส าคัญ ให้มีค าว่า “ใบแทน ” ด้วยหมึกสีแดงไว้ด้านหน้าของ
โฉนดที่ดิน ในสารบัญจดทะเบียนให้ระบุวัน เดือน ปี ท่ีออกโฉนดที่ดินฉบับเดิมด้วยหมึกสีแดง ถ้า
มีรายการจดทะเบียนให้คัดรายการด้วยหมึกสีแดงและให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อและ
ประทับตราได้รายการสุดท้าย ถ้าไม่มีรายการจดทะเบียน ให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อและ
ประทับตราใต้วัน เดือน ปี ท่ี ออกโฉนดที่ดินฉบับเดิม 
   ส่วนโฉนดที่ดินฉบับส านักงานที่ดิน ในสารบัญจดทะเบียนให้มีค าว่า “ได้ออกใบแทน
โฉนดที่ดินแล้ว” และ วัน เดือน ปี ท่ีออกด้วยหมึกสีแดงกับเจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อก ากับไว้ 
   ข้อ 19. ในกรณีการออกโฉนดที่ดินให้กับบุคคลตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้
ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ซ่ึงได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้
ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2479 ไว้แล้ว ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎกระทรวง
นี้ก าหนดไว้โดยอนุโลม 
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พระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ และอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร พุทธศักราช 2481 
 

------------------------------------------------------------- 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค ์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480) 

อาทิตย์ทิพอาภา 
พล.อ.เจ้าพระยาพิชเยนทร โยธิน 

ตราไว้ ณ วันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2481 
เป็นปีท่ี 5 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 โดยที่เห็นสมควรก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ และอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไว้เพื่อประโยชน์ในการท านาเกลือ 
 คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 
 มาตร 1 พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินอ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
พุทธศักราช 2481” 
 มาตรา 2 ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจกานุเบกษาเป็นต้นไป  
 มาตรา 3 ให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการหวงห้ามที่ดินตามพระราช
กฤษฎีกานี้ 
 มาตรา 4 ที่ดินรกร้างว่างเปล่าซ่ึงต้องห้ามตามพระราชกฤษฎีกานี้ คือที่ดินที่อยู่ภายในเขต
หวงห้ามตามแผนที่ท้ายพระรากฤษฎีกานี้ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหักร้าง จัดท า หรือปลูกสร้างด้วยประการ
ใดๆ ในที่ดินนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที ่
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มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มี
หน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
ผู้สนองพระบรมราชโองการ 

พิบูลสงคราม 
            นายกรัฐมนตรี 
เล่ม 55 หน้า 1104 ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มีนาคม 2481 
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(ส าเนา) 
 

ที่ มท 0719/ว 39814                                                                                                              กรมท่ีดิน 
ถนนพระพิพิธ กท 10200 

 
                                                                                          23 ธันวาคม 2540 
เรื่อง  การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 
อ้างถึง  หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0619/ว 08813 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2539 
 
 ตามท่ีกรมท่ีดินได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขต
ที่ดินของรัฐ  ตามหนังสือที่อ้างถึง ขณะนี้มีปัญหาเรื่องการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขต
พระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดิน พ.ศ.2481 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรม และนิคมนา
เกลือในรูปสหกรณ์ พ.ศ.2500 กรมท่ีดินจึงยกเลิกหนังสือที่อ้างถึงและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือ
ปฏิบัติใหม่ กรณีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ ดังต่อไปนี้ 
 1. กรณีที่ราษฎรขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ เช่น ที่
สาธารณประโยชน์   ท่ีราชพัสดุ  และที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภทก่อนจะ
ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้จังหวัดน าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการประสานการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐส่วนจังหวัด (กปร.ส่วนจังหวัด) พิจารณาตรวจสอบการ
ครอบครองท่ีดินของบุคคลผู้เข้าครอบครองท่ีดินของรัฐ เพื่อพิสูจน์สิทธิในที่ดินก่อน ผลเป็น
ประการใด ก็ให้จังหวัดพิจารณาด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ 
 กรณีที่ราษฎรขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตที่ดินของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสรุปเรื่องเสนอให้กรมท่ีดินส่งเรื่องให้
คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐส่วนกลาง (กปร.ส่วนกลาง) พิจารณา
ตรวจสอบการครอบครองท่ีดินของบุคคล ผู้เข้าครอบครองท่ีดินของรัฐ เพื่อพิสูจน์สิทธิในที่ดินก่อน
ทุกแปลงเช่นเดียวกัน  ผลการพิจารณาของ กปร. ส่วนกลางเป็นประการใดก็ให้เจ้าพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครพิจารณาด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ 
 2. กรณีที่ได้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้กับราษฎรไปแล้ว ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริง
ในภายหลังว่า ได้ออกทับที่ดินของรัฐดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือส่วนราชการผู้มีอ านาจหน้าที่
ดูแลที่ดินของรัฐร้องขอให้ตรวจสอบก่อนที่จังหวัดจะพิจารณาด าเนินการเพิกถอน หรือแก้ไข
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เอกสารสิทธินั้นๆ จังหวัดควรน าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐส่วนจังหวัด (กปร.ส่วนจังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง ผลเป็นประการใด ก็
ให้จังหวัดพิจารณาด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และส่ังให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป  
 

ขอแสดงความนับถือ 
วิเชียร รัตนะพีระพงศ์ 

(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์) 
อธิบดีกรมท่ีดิน 

 
 
 
 
 

กองหนังสือส าคัญ 
โทร.5033959 
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ค าส่ังจังหวัดสมุทรสาคร 
ที่ 1762/2539 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน 
------------------------------------ 

 
ด้วยส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครแจ้งว่า ได้มีราษฎรมายื่นเรื่องราวการขอออกโฉนด

ที่ดินเฉพาะรายในต าบลที่มีเขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1,194 (พ.ศ.2529) และ
ฉบับที่ 1,202 (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 กรมป่าไม้
ยังไม่ได้ขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติใน ระวางแผนที่ ซ่ึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ประกาศให้ป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออกในท้องท่ีต าบลบางหญ้าแพรก ต าบลโคกขาม และพัน
ท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และ ป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก ในท้องท่ี
ต าบลบางกระเจ้า ต าบลบ้านบ่อ ต าบลบางโทรัด ต าบลกาหลง และต าบลนาโคก อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการาประกอบด้วย 
 1. ปลัดอ าเภอ หัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนาอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ประธานกรรมการ  
 2. ป่าไม้อ าเภอเมืองสมุทรสาคร (เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7) กรรมการ  
 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอ าเภอเมืองสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการ  
 ให้คณะกรรมการร่วมกันออกไปท าการตรวจพิสูจน์ที่ดิน เม่ือท าการตรวจพิสูจน์ที่ดิน 
เสร็จแล้วให้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมควรออกโฉนดที่ดินให้ได้หรือไม่เพียงใด โดย
ถือปฏิบัติตามนัยกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
 ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
                                                                                   ส่ัง ณ วนัท่ี 6 ธันวาคม 2539 

                                                                                         (ลงช่ือ)   วิเชียร  เปาอินทร ์
                                                                                                     (นายวิเชียร เปาอินทร์) 
                                                                                              ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมุทรสาคร 
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(ส าเนา) 
เลขรับ 90/2552 วันที่ 9 ก.ย.2552 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
---------------------------- 

 
                                                                                            สภาผู้แทนราษฎร 
                                                                                            ถนนอู่ทองใน ดสิุต กทม. 10300 
 
                                                                      9 กันยายน 2552 

เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ 
พ.ศ. ....... 
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. บันทึกหลักการและเหตุผล 
  2. ร่างพระราชบัญญัติ  
  3. บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
 
  ข้าพเจ้ากับคณะขอเสนอร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ..........พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์
สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบกันมา เพื่อได้โปรดน าเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาและหากสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ก็ขอได้โปรดน าเสนอวุฒิสภาพิจารณาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป 
 
                                                                                           ขอแสดงความนับถืออย่างย่ิง 
                                                                               (ลงช่ือ)       สุวโรช   พะลัง     ผู้เสนอ 
                                                                                              (นายสุวโรช  พะลัง) 
                                                                            สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน ์

ของทางราชการ พ.ศ......... 
........................... 

 
หลักการ 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ของทางราชการ 
 

              เหตุผล 
 เนื่องจากในปัจจุบันนี้ได้มีกฎหมายก าหนดเขตสงวนหวงห้ามที่ดินตามวัตถุประสงค์ของ
ทางราชการทับที่ท่ีราษฎรได้จับจองและครอบครองอยู่แล้ว หรือเมื่อได้ประกาศก าหนดเขตสงวน
หวงห้ามไว้แล้ว แต่ทางราชการมิได้ท าประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการประกาศสงวนหวงห้ามไว้
จนมีราษฎรเข้าครอบครองใช้สอยในที่ดินนั้นเป็นเวลานาน จนกลายเป็นชุมชน หรือเป็นที่อยู่อาศัย
ที่ท ากินจึงสมควรมีกฎหมายก าหนดวิธีการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินของทางราชการที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์แล้ว เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เข้าถือครองท่ีดินได้ท าประโยชน์ในที่ดินนั้นอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายอันเป็นการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม และเป็นหลักประกันในการด ารงชีพ
ของราษฎร จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ร่าง 
พระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน ์

ของทางราชการ 
พ.ศ. ... 

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

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

 ............................................................................................................................................
.................................................................. 
 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ของทางราชการ 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ........ 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “การสงวนหวงห้าม”หมายความว่า การหวงห้ามหรือสงวนที่ดินไว้ตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การสงวนหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือที่ดินประเภทใด
ประเภทหนึ่งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย 

มาตรา 4 ในกรณีที่รัฐได้มีการประกาศสงวนหวงห้ามที่ดินไว้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในการประกาศสงวนหวงห้ามที่ดินนั้น แต่ปรากฏว่ามีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
 (1) ไม่ได้มีการใช้ท่ีดินทั้งหมดหรือบางส่วนตามวัตถุประสงค์  
 (2) เป็นการประกาศสงวนหวงห้ามที่ดินทับที่ท่ีราษฎรได้ครอบครองอยู่ก่อนวันที่
ประกาศ 



 159 

 ถ้าปรากฏว่าท่ีดินที่ทางราชการประกาศสงวนหวงห้ามนั้นได้แปรสภาพเป็นชุมชน หรือ
เป็นที่อยู่อาศัยจนไม่อาจพิสูจน์ได้ว่า ท่ีดินดังกล่าวนั้น ทางราชการยังจะสงวนหวงห้ามไว้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการตามวัตถุประสงค์ต่อไป และมิใช่กรณีแบ่งการปกครองของทางราชการ 
ให้ถือว่าท่ีดินดังกล่าวอาจถูกยกเลิกการสงวนหวงห้าม 

มาตรา 5 ผู้ครอบครองท่ีดินที่ทางราชการสงวนหวงห้ามไว้ อาจยื่นค าร้องขอให้
ด าเนินการยกเลิกการสงวนหวงห้ามต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ในค าร้องนั้นอย่างน้อย
ต้องมีข้อความและมีข้อมูลเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ 
 (1)  ชื่อ ท่ีอยู่ อาชีพ และบุคคลในครอบครัวของตน 
 (2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 (3) แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดินและบริเวณที่ตนถือครอง โดยสังเขป  
 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดรับค าร้องแล้ว ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อท าการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสภาพของท่ีดินนั้นว่าทางราชการยังใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีการเข้า
ถือครองจนกลายสภาพเป็นชุมชน หรือเป็นที่อยู่อาศัย และประกอบอาชีพหรือไม่ หรือมีการถือ
ครองก่อนที่ทางราชการจะประกาศเป็นเขตสงวนหวงห้ามไว้หรือไม่ 
 คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนของส่วนราชการที่สงวนหวงห้ามที่ดินหนึ่งคน ผู้แทนกรมท่ีดิน
หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู้แทนกรมธนารักษ์หนึ่งคน ผู้แทนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่หนึ่งคน ผู้แทนของชุมชนที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่จ านวน 5 คน เป็นกรรมการ 
ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการท าหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา 6 ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาให้เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง หากมีความจ าเป็นให้ขยายเวลาการพิจารณาได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
โดยระบุถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องขยายเวลาและขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทุกครั้ง 

มาตรา 7 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงปรากฏว่าท่ีดินที่มีการ
สงวนหวงห้ามไว้นั้น ได้เปล่ียนสภาพเป็นชุมชน หรือเป็นที่ดินท ากินหรือที่อยู่อาศัยแล้ว ให้ท า
ความเห็นพร้อมท้ังรายละเอียดและแผนผังโดยสังเขปเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด น าเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศยกเลิกหรือไม่ยกเลิก
การสงวนหวงห้ามนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไป 
 การประกาศยกเลิกหรือไม่ยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงเหตุผล
ของการยกเลิกหรือไม่ยกเลิกไว้อย่างชัดเจน และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่แจ้งให้ผู้ร้องทราบภายใน 7 วัน 
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 เมื่อได้มีการประกาศยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินตามวรรคสองแล้ว ให้ที่ดินดังกล่าว
พ้นจากการเป็นที่สงวนหวงห้ามตามกฎหมาย ซ่ึงบุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้มาตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

มาตรา 8 ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแล้ว เห็นว่าท่ีดินที่มีการสงวนหวง
ห้ามไว้มิใช่กรณีตามมารา 4 ก็ให้ท าความเห็นพร้อมท้ังพยานหลักฐานข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องทราบ และเสนอต่อนายกรัฐมนตรีส่ังการยกค าร้องนั้น 
 ในกรณีที่ผู้ร้องเห็นว่า ความเห็นของคณะกรรมการไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและที่ดินนั้น
เป็นกรณีตามมาตรา 4 มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณายกเลิก
การสงวนหวงห้ามที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไป 
 ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด  

มาตรา 9 ในกรณีที่ผู้ร้องเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องท่ีจะใช้
สิทธิทางศาล 

มาตรา 10 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้าม 

ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน ์
พ.ศ. ............... 

“”””””””””””””””””””””””””” 
 

   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวง
ห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ....... ต่อสภาผู้แทนราษฎรและได้จัดท าบันทึก
วิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๔๒ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยดังต่อไปนี้ 

๑.     เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ได้มี 
กฎหมายที่ออกมาเกี่ยวกับการก าหนดเขตสงวนหวงห้ามที่ดินตามวัตถุประสงค์ทับที่ราษฎรได้จับ
จองและครอบครองอยู่แล้ว หรือเมื่อได้ประกาศก าหนดเขตหวงห้าม หรือสงวนไว้แล้ว แต่ทาง
ราชการมิได้ท าประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการประกาศเขตหวงห้ามไว้จนมีราษฎรเข้า
ครอบครองใช้สอยในที่ดินนั้นเป็นเวลานาน จนกลายเป็นชุมชน หรือเป็นที่อยู่อาศัย ที่ท ากิน จึง
สมควรมีกฎหมายก าหนดวิธีการยกเลิกการก าหนดเขตสงวนหวงห้ามที่ดินของทางราชการที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์แล้ว เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เข้าถือครองได้ท าประโยชน์ในที่ดินนั้นอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายอันเป็นการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม และเป็นหลักประกันในการด ารงชีพ
ของราษฎร 

๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  เพื่อให้การครอบครองท่ีดินของราษฎรท่ีมิชอบด้วยกฎหมายหากมีลักษณะตามมาตรา ๔
คือ  

 ๒.๑  ที่ดินนั้นไม่มีการใช้ประโยชน์ในทางราชการ  
 ๒.๒  ที่ดินที่ประกาศหวงห้ามของทางราชการ ราษฎรครอบครองอยู่ก่อนที่จะมีประกาศ  
 ๓.   กลไกของกฎหมาย  
 การยกเลิกการหวงห้ามที่ดินฯ เนื้อหาสาระต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรือสร้างขั้นตอนทาง
ปฏิบัติให้ยุ่งยากหรือเนิ่นช้า ควรมีกลไกที่กระชับและรวดเร็ว ท้ังนี้ เพื่อให้ราษฎรท่ีครอบครองท่ีดิน
ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเป็นธรรมและเป็นหลักประกันในการด ารงชีพ 

๑)  ให้มีกรรมการเฉพาะกิจที่ไม่ใช่กรรมการระดับนโยบาย ด าเนินการพิจารณาเมื่อ 
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ราษฎรร้องขอในร่างพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งบุคคลจากหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง
ตามระบุไว้ในมาตรา ๕ หากจะก าหนดโครงสร้างให้มีการแต่งตั้งกรรมการระดับชาติหรือระดับ
นโยบายปฏิบัติหน้าที่จะท าให้การพิจารณาจะยุ่งยากและซับซ้อนและต้องใช้งบประมาณสูงเช่น
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งเรื่องการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินนี้ เป็น
กรณีด าเนินการเฉพาะเรื่องเป็นครั้งคราวจึงควรใช้กรรมการเฉพาะกิจที่มีขนาดเล็ก 

๒) การพิจารณาค าร้องของราษฎรเป็นไปตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มี 
ความกระชับและรวดเร็วไม่ซับซ้อน  หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาเอกสารที่คณะกรรมการเฉพาะกิจ
เสนอมาเป็นประการใดแล้ว ย่อมเป็นที่สุด แต่ราษฎรผู้ร้องขอมีสิทธิอุทธรณ์ความเห็นของ
คณะกรรมการต่อนายกรัฐมนตรีได้ ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิราษฎรท่ีจะฟ้องคณะรัฐมนตรีต่อศาลปกครอง 

๓) ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเนื่องจากว่าท่ีดินที่เป็นปัญหาใน 
พระราชบัญญัตินี้มีกระทรวงครอบครองหลายกระทรวง เช่น กรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง
ครอบครองท่ีดินที่ราชพัสดุ กรมท่ีดินกระทรวงมหาดไทยครอบครองท่ีดินนอกจากที่ราชพัสดุ เป็น
ต้น 
 


