
บทที่ 2 

วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีในการออกโฉนดที่ดิน 

 เมื่อความต้องการที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย์ ท่ีประกอบการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ซ่ึงทํารายได้ให้กับประชาชนมีมากขึ้น ขณะที่ท่ีดินยังคงมีประมาณอยู่เท่าเดิมและมี
จํานวนจํากัด รัฐจึงจําเป็นต้องมีมาตรการ หรือจัดระบบการถือครองท่ีดินให้กับประชาชนหลาย
ลักษณะผันแปรไปตามยุคสมัยต่าง ๆ หลายยุคสมัยด้วยกัน โดยเริ่มจากการออกหนังสืออนุญาตให้
จับจองท่ีดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา พอจะแยกได้ตามลําดับดังต่อไปนี้ 

วิวัฒนาการในการออกโฉนดที่ดินของประเทศไทย 

 โฉนด ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายความว่า หนังสือสําคัญ
ของทางราชการแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดิน ก่อนนี้ถ้าเป็นสวนปลูกไม้ยืนต้น เรียกว่า โฉนดสวน ถ้าเป็น
สวนไม้ล้มลุก เรียกว่า โฉนดป่า เมื่อ พ.ศ.2444 เริ่มออกโฉนดแบบใหม่โดยวิธีรังวัดปักหลักเขตลง
ในที่ดินด้วยหมุดหลักฐานการแผนที่และแสดงรูปแผนที่ท่ีดินนั้นลงไว้ในโฉนดด้วย เรียกว่า โฉนด
แผนที ่หนังสือ เช่น ออกโฉนดขาดหมายให้แก่ราชการ 
 ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หมายความว่า พ้ืนที่ดินทั่วไปและให้หมายความ รวมถึง 
ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลด้วย ที่ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มีความสําคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างยิ่งทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตโดยเฉพาะ
เมื่อจํานวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นทุก ๆ วัน ขณะที่พ้ืนดินมีอยู่เท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมเนื่องจากภัย
ธรรมชาติและการทําลายของมนุษย์ รัฐจึงต้องมีการออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดินเพื่อเป็นหลักทรัพย์
สําหรับเจ้าของท่ีดินนั้น ซ่ึงรับรองสิทธิหรือการออกเอกสารสิทธ์ิที่ดิน มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัย
สุโขทัย สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ตามลําดับดังต่อไปนี้ 
 1. สมัยกรุงสุโขทัย  
 ในรัชสมัยพ่อขุนรามคําแหง (ระหว่าง พ.ศ. 1820-1860) พระองค์ทรงปกครองบ้านเมือง
ในรูปแบบของบิดาปกครองบุตร ทรงดําเนินรัฐประศาสตร์นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจเกี่ยวกับการ
ทําประโยชน์ในที่ดิน โดยให้พลเมืองเข้าทําประโยชน์ในที่ดินเพื่อให้ได้พืชผล มาเป็นปัจจัยในการ
บริโภคและอุปโภคพอควรแก่ระดับการครองชีพในสมัยนั้น เมื่อราษฎรเข้าบุกเบิก หักร้างถางพงใน
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ที่ดินจนสามารถเพาะปลูกได้ผลประโยชน์แล้ว ก็โปรดให้ที่ดินนั้น  ๆ เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ออก
แรงออกทุนไป ดังปรากฏในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหง หลักที่ 1ว่า “ไพร่ในเมืองสุโขทัย
นี้จึงชม สร้างป่าหมาก ป่าพลู ท่ัวเมืองนี้ทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าลางก็หลายในเมืองนี้ 
หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมายขามก็หลายในเมืองนี้ ใครสร้างได้ไว้แก่มัน” 
 เมื่อเจ้าของท่ีดินตายลง ก็ยอมรับรองให้ทายาทบุตรหลานสืบมรดกตกทอดต่อกันไปดัง
ข้อความในศิลาจารึกว่า “ไพร่ฟ้าหน้าใส ลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแลล้มตายหายกว่า เหย้าเรือนพ่อเชื้อ เส้ือ
คํามันช้างขอลูกเมียเยียข้าม ไพร่ฟ้าข้าไทย ป่าหมากป่าพลู พ่อเชื้อมันไว้แก่ลูกมันส้ิน”  (กรมท่ีดิน , 
2543, หน้า 1) 
 2. สมัยกรุงศรีอยุธยา  
  2.1 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง ทรงมีพระบรมราชโองการให้               
ขุนเกษตราธิบด ีเสนาบดีกรมนา ร่างกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จที่เกี่ยวกับท่ีไร่ที่นา เรือกสวนขึ้นเม่ือ      
พ.ศ.1903 ดังนี้ 
   บทที่ 35 มาตรา 33 “ถ้าผู้ใดโก่นสร้างเลิกรั้งที่ไร่นาเรือกสวนนั้น ให้ไปบอกแก่
เสนาระวาง นายอากร ไปดูที่ไร่นา เรือกสวนที่โก่นสร้างนั้นให้รู้มากแลน้อย ให้เสนานายระวาง นาย
อากร เขียนโฉนดให้ไว้แก่ผู้เลิกรั้งโก่นสร้างนั้น ให้รู้ว่าผู้นั้นอยู่บ้านนั้นโก่นสร้างเลิกรั้งตําบลนั้นขึ้น
ในปีนั้นเท่านั้นไว้เป็นสําคัญ ถ้าแลผู้ใดลักลอบโก่นสร้างเลิกรั้งทําตามอําเภอใจตนเอง มิได้บอก
เสนานายระวาง นายอากร จับได้ก็ดี มีผู้ร้องฟ้องพิจารณาเป็นสัจไซร้ ให้ลงโทษ 6 สถาน” 
   บทที่ 42 “ที่ในแว่นแคว้นกรุงเทพมหานครศรีอยุธยามหาดิลกนพรัตน์ราชธานีบุรี
รมย์ เป็นที่แห่งพระเจ้าอยู่หัว หากให้ราษฎรท้ังหลายผู้เป็นข้าแผ่นดินอยู่จะได้เป็นที่ราษฎรมิได้ และ
มีพิพาทแก่กันดังนี้ เพราะมันอยู่แล้ว มันละที่บ้านที่สวนมันเสียและมีผู้หนึ่งเข้ามาอยู่แลล้อมทําไว้
เป็นคํานับ แต่มันหากไปราชการกิจสุขทุกข์ประการใดๆ ก็ดี มันกลับมาแล้วมันจะเข้ามาอยู่เล่าไซร้
ให้คืนให้มันอยู่ เพราะมันมิได้ซัดที่นั้นเสีย ถ้ามันซัดที่เสียช้านานถึง 9 ปี 10 ปีไซร้ ให้แขวงจัดให้
ราษฎรซ่ึงหาท่ีมิได้นั้นอยู่ อย่าให้ที่นั้นเปล่าเป็นทําเลเสีย อนึ่ง ถ้าท่ีนั้นมันปลูกต้นไม้อัญมณีอันมีผล
ไว้ให้ผู้อยู่ให้ค่าต้นไม้นั้น ถ้ามันพูนเป็นโคกไว้ ให้บําเหน็จซ่ึงมันพูนนั้นโดยควร (ส่วนที่นั้นมิให้
ซ้ือขายแก่กันเลย)...” 

   บทที่ 43 “ถ้าท่ีนอกเมืองหลวงอันเป็นแว่นแคว้นกรุงศรีอยุธยาใช่ท่ีราษฎร อย่าให้
ซ้ือขายแก่กัน อย่าไว้ให้เป็นทําเลเปล่า แลให้นายบ้าน นายอําเภอ ร้อยแขวง และนายอากรจัดคนเข้าอยู่
ในที่นั้น อนึ่ง ที่นอกเมืองทํารุดอยู่นานก็ดีและมันผู้หนึ่งล้อมเอาท่ีนั้นเป็นไร่ เป็นสวนมัน มันได้
ปลูกต้นไม้สรรพอัญมณีที่นั้นไว้ให้ลดอากรไว้แก่มันปีหนึ่ง พันกว่านั้นเป็นอากรหลวงแล”  
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  ตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ 3 บทดังกล่าว สรุปหลักการใหญ่ ๆ ได้ว่า 
   1. โฉนด ตามกฎหมายเบ็ดเสร็จเป็นใบอนุญาตที่นายเสนาระวาง นายอากรซ่ึงเป็น
เจ้าหน้าที่เขียนใบอนุญาตโฉนดให้ผู้ขอที่ดินยึดถือไว้เป็นคู่มือสําหรับท่ี มิได้หมายความว่าผู้ถือ
โฉนดมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินดั่งเช่นในปัจจุบัน แต่ออกให้เพื่อประโยชน์ในการเก็บภาษี 

   2. ที่ดินทั้งในและนอกเมืองในแว่นแคว้นกรุงศรีอยุธยาเป็นของพระเจ้าอยู่หัว 
ราษฎรเป็นผู้ถือครองในฐานะผู้อาศัย เสียภาษีเป็นเสมือนค่าเช่า ห้ามมิให้ซ้ือขายซ่ึงกันและกันผู้ที่จะ
ได้ที่ดินจะต้องขออนุญาตจับจอง หรือทางราชการจัดให้ 
   3. หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องท่ีดินดังกล่าวนี้ คือ กรมนาซ่ึงเป็นกรม
หนึ่งใน 4 กรม ที่เรียกว่า จตุสดมภ์ คือ กรมเมือง (กรมเวียง) กรมวัง กรมคลัง และกรมนา ทั้ง 4 กรม 
เป็นกรมใหญ่ประจําอยู่ส่วนกลาง ผู้บังคับบัญชาเป็นตําแหน่งเสนาบดี 
  2.2 สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031) ได้ทรงตั้งเสนาบดีเพ่ิมอีก 2 
ตําแหน่ง  ในหนังสือพระราชพงศาวดารใช้คําว่า “เอาทหารเป็นสมุหกลาโหม เอาพลเรือนเป็น       
สมุหนายก” คือ ทรงตั้งกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายทหารทั่วไปกระทรวงหนึ่ง 
กระทรวงมหาดไทย  เป็นหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือนทั่วไปกระทรวงหนึ่ง เสนาบดีทั้ง 2 
กระทรวงนี้มียศเป็นอัคร มหาเสนาบดีสูงกว่าเสนาบดีจตุสดมภ์ ส่วนเสนาบดีจตุสดมภ์นั้นก็ได้
พระราชทานนามใหม่ในพระ ราชพงศาวดารใช้คําว่า “เอาขุนเมืองเป็นพระนครบาล เอาขุนวังเป็น
พระธรรมาธิกรณ์ เอาขุนนาเป็นพระเกสรตราธิบดี  เอาขุนคลังเป็นพระโกษาธิบดี ให้ถือศักดินา
หมื่น” 
  2.3 สมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2175) เรียกตําแหน่งเสนาบดีกรมนาว่า เจ้าพระยา
ยลเทพเสนาบดีศรีไชยนพรัตน์เกษตราธิบดีอภัยพิริยะบรากรมพาหุ นามเจ้าพระยาพลเทพ นามนี้ได้
ใช้ตลอดมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และได้มีการตราพระธรรมนูญตรากระทรวงขึ้นสําหรับใช้
ในตําแหน่งเกษตราธิบดี 9 ดวง มีตรา 2 ดวงท่ีเกี่ยวกับงานที่ดิน คือ ตราเทพยดาทรงเครื่องยืนบน
แท่นถือเส้นเชือก ใช้ไปรังวัดนาและชันสูตรนาซ่ึงวิวาทกัน และใช้ไปพระราชทานนาให้แก่ผู้มี
บําเหน็จความชอบ กับตรานัคลีอังคัลรูปพราหมณ์ทรงเครื่องแบกไถ สําหรับใช้ไปเลิกรั้งดงพงแขม 
 กล่าวโดยสรุป หน้าที่ของกรมนาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีอยู่กว้างขวางท้ังในหน้าที่บริหาร
และหน้าที่ตุลาการ ในทางบริหาร มีหน้าที่จัดที่ดินซ่ึงยังรกร้างเป็นทําเลเปล่าให้ราษฎรเข้าโก่นสร้าง
ให้มีประโยชน์ขึ้นเขียนโฉนดไว้แก่ผู้โก่นสร้างท่ีดิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการชลประทานเก็บหางข้าวขึ้น
ฉางหลวง  จัดเรื่องท่ีดินเพื่อการศาสนาและแก่บุคคล ส่วนในทางตุลาการมีหน้าที่ระงับคดีวิวาทใน
เรื่องท่ีดิน เช่น แย่งนากันทํา รวมถึงระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการลักเครื่องมือทํานา ลักแอก ลักไถ 
เป็นต้น (กรมท่ีดิน, 2543, หน้า 2-4)  
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 3. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
   3.1 รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 งานที่ดินยังคงดําเนินการเช่นเดียวกับสมัยกรุงศรี
อยุธยาโดยมีกรมนาเป็นผู้รับผิดชอบเช่นเดิม 
  3.2 สมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีบ้านขึ้น กล่าวคือ ในปีจุล
ศักราช 1203  (ร.ศ.60 พ.ศ.2384) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่ามีการออก
ใบอนุญาตให้ราษฎรเข้าทําประโยชน์ในที่ดิน ที่เรียกว่าโฉนด ออกให้ในที่ไร่ นา สวน ตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา ส่วนที่ดินเป็นที่บ้านที่อยู่อาศัย ไม่มีการออกหนังสือสําคัญแต่อย่างใด และ
ปรากฏมีกรณีพิพาทรุกลํ้ากันอยู่เสมอ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีบ้านขึ้น ทําเฉพาะภายในกําแพงพระนครขึ้นก่อน หากเป็นที่นิยมแพร่หลายก็ให้กระจาย
ไปออกในหัวเมืองลักษณะรูปแบบหนังสือสําคัญสําหรับท่ีบ้าน เป็นหนังสือเขียนด้วยดินสอบน
กระดาษข่อย ต่อมาเปล่ียนเป็น กระดาษฝรั่งแทน กระทรวงการนครบาลเป็นเจ้าหน้าที่ในการออก
หนังสือสําคัญชนิดนี้วิธีดําเนินการ เมื่อมีผู้ขอออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีบ้าน ให้นายอําเภอไปทํา
การรังวัดแล้วประกาศโฆษณาหาผู้ คัดค้านภายในเวลาท่ีกําหนด เมื่อไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน
ประการใด ก็ออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีบ้านให้ผู้ขอต่อไป ส่วนในหัวเมืองให้ผู้ว่าราชการเมือง
หรือสมุหเทศาภิบาลเป็นผู้ดําเนินการและเมื่อมีการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ใด ก็ให้เปล่ียนหนังสือ
สําคัญฉบับนี้สําหรับท่ีบ้านเป็นโฉนดหรือหนังสือแสดงสิทธิต่อไป 
 หนังสือสําคัญสําหรับท่ีบ้าน จึงไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิหรือเพื่อเก็บภาษีอากรแต่
อย่างใด แต่ออกให้เพื่อเป็นหลักฐานและขอบเขตที่ดินที่ตนปลูกบ้านอยู่อาศัยเท่านั้น 
  3.3 สมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตั้งแต่ พ.ศ.2394-2411) 
พระองค์ทรงปรับปรุงทํานุบํารุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ส่วนราชการในด้านที่ดิน
นั้นคงมีการจัดทําโฉนด เช่นเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ยังไม่ท่ัวถึง เหตุว่าผู้ใดจะทําประโยชน์
จะต้องไปขออนุญาต ราษฎรมักไม่ขออนุญาต จึงทําให้การเก็บภาษีอากรขาดไปบ้าง ดังนั้นในปี    
จุลศักราช 1226 (ร.ศ.83 พ.ศ.2407) พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ข้าหลวงเสนาออกไปทําการ
รังวัดที่นาโคดู่ คือนาหว่านที่ทําได้โดยอาศัยทั้งน้ําฝนและน้ําท่าเป็นที่นาที่ทําได้ผลดี บริเวณนาใน
ท้องท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) อ่างทอง สุพรรณบุรี และลพบุรี ข้าหลวงเดินนาเป็น
เจ้าหน้าที่ทําตราแดงหรือบางคนเรียกว่าโฉนดตราแดง มีความหมายเช่นเดียวกัน ลักษณะของตรา
แดง เป็นหนังสือ สําคัญสําหรับท่ีดินที่เป็นนา บอกตําบลที่ดินตั้งอยู่ ชื่อเจ้าของนาระยะกว้าง ยาว 
จํานวนเนื้อที่อาณาเขตติดต่อข้างเคียงท้ังส่ีทิศมีช่ือข้าหลวงเดินนา ซ่ึงเป็นผู้ออกตราแดง โดยออกให้แก่
เจ้าของนา เพื่อประโยชน์ในการเก็บเงินค่านา มากกว่าท่ีจะให้เป็นหนังสือสําหรับแสดงกรรมสิทธ์ิ 
กล่าวคือ เมื่อออกตราแดงให้เจ้าของนาไปแล้ว จะได้เก็บเงินค่านาตามจํานวนที่ดินในตราแดงนั้น
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ทุก ๆ ปี แต่ก็เป็นหลักฐานในเรื่องสิทธิในที่ดินอยู่บ้าน ที่แสดงว่าผู้มีช่ือในตราแดงนั้นเป็นเจ้าของ
นา อาจมีการสืบมรดกตกทอดกันต่อ ๆ  ไปจนถึงลูกหลาน ต่อมาได้มีการออก พ.ร.บ.ออกโฉนดที่ดิน 
ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) เพื่อเปล่ียนตราแดงเป็นโฉนดที่ดินทั้งหมด 
 ในสมัยนี้ได้มีพระบรมราชโองการประกาศกําหนดที่ให้ขาย ให้ ให้เช่า แก่คนนอก
ประเทศตามประกาศ ณ  วันพฤหัส ขึ้นสองค่ํา เดือนเจ็ด ปีมะโรง นักษัตรอัฐศก ศักราช 1218 
(พ.ศ.2399) มีหลักการว่าท่ีดินภายในพระนคร และห่างกําแพงพระนครออกไปในรัศมี 200 เส้น ห้าม
ไม่ให้ผู้ใดขายท่ีดินแก่คนต่างประเทศท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 10 ปี หากผู้ใดมีความจําเป็น
อาจได้รับอนุญาตจากเสนาบดีจึงจะขายได้ เหตุผลที่มีการประกาศห้ามไม่ให้ขายท่ีดินแก่คนต่างด้าวนั้น 
เนื่องมาจากในรัชสมัยของพระองค์มีชาวต่างประเทศเข้ามาทํามาหากินในเมืองไทย และซ้ือที่ดิน
เพื่ออยู่อาศัยทํากิน และเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองในประเทศไทยมากขึ้น และประเทศเพื่อนบ้าน
ก็ได้สูญเสียเอกราชไปเนื่องจากยอมให้กองทัพและขบวนการค้าขายท่ีซ่อนนโยบายขยายอํานาจหา
เมืองขึ้นไว้เป็นฉากหลัง มาตั้งม่ันอยู่ในบ้านเมือง พอได้โอกาสก็ยึดอํานาจเอาบ้านเอาเมืองเสีย 
ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงห้ามมิให้ขายท่ีดินแก่คนต่างด้าวภายในรัศมี 200 เส้น จากพระนคร
ดังกล่าวแล้วข้างต้น และได้มีประกาศเรื่องฝรั่งทําหนังสือสัญญาลงวันพฤหัส แรมค่ําหนึ่ง เดือนเจ็ด 
แรมสิบเอ็ดค่ํา ปีขาล อัฐศกศักราช 1228 (ร.ศ.85 พ.ศ.2409) โดยมีใจความสําคัญสรุปได้ว่า การขายฝาก 
หรือการจํานําที่สวน ที่นา ถ้าผู้ขายหรือผู้จํานําได้มอบโฉนดตราแดง หรือหนังสือสําคัญอ่ืนๆ ให้แก่
ผู้ซ้ือหรือผู้จํานําก็ให้ที่ดินนั้นตกเป็นของผู้ซ้ือหรือผู้รับจํานํา ถ้าไม่ได้มอบก็ไม่ตก (กรมท่ีดิน, 2543, 
หน้า 4-7) 
 4. สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)  
 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเม่ือปี พ.ศ.2411 โดยมีสมเด็จพระเจ้ายาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะยังทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงครองราชย์เป็นเวลานานถึง 
42 ปี (พ.ศ.2411-2453) ทรงปกครองทํานุบํารุงสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองนานัปการ อาทิ 
ทรงเลิกทาส ดําเนินวิเทโศบายฉลาดลึกซ้ึง ทําให้ชาติปลอดภัยจากการรุกรานแสดงอาณานิคมของ
มหาอํานาจ ทรงวางรากฐานปกครองระบอบประชาธิปไตย ทรงเป็นนักปกครองยอดเยี่ยม ปรับปรุง
เปล่ียนแปลง แก้ไขการปกครอง การศาล ตั้งกระทรวง กรม ได้แก่ กรมมหาดไทย กรมพระกลาโหม 
กรมท่า กรมวัง กรมเมือง กรมนา กรมพระคลัง กรมยุติธรรม กรมยุทธนาธิการ กรมธรรมการ และ
กรมมุรธาธิการ วางพ้ืนฐานในทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และอ่ืน ๆ มากมาย สําหรับราชการใน
หน้าที่ท่ีเกี่ยวกับที่ดิน พระองค์ทรงวางพื้นฐานในการปรับปรุงสิทธิของผู้ถือครองท่ีดิน ได้ตรวจบท
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินออกใช้บังคับหลายฉบับ กระทําในรูปประกาศพระบรมราชโองการบ้าง ในรูป
พระราชบัญญัติบ้าง โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้เจ้าของท่ีดินผู้ลงทุนลงแรงทําประโยชน์ในที่ดิน
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ได้รับความเป็นธรรมและป้องกันระงับข้อวิวาทบาดหมางเนื่องจากการแย่งสิทธิในที่ดินกัน 
กฎหมายเกี่ยวกับท่ีดินที่สําคัญก็คือประกาศออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) และพระราชบัญญัติ
ออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ดินใช้บังคับจนถึง พ.ศ.2497 หนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีดินออกใช้ในรัชกาลที่ 5 มีดังต่อไปนี้ คือ โฉนดสวน โฉนดป่า ใบเหยียบย่ํา ตราจอง 
โฉนดตราจอง โฉนดแผนที่ โฉนดที่ดิน 
 4.1 โฉนดสวน เป็นหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน ออกตามประกาศซ่ึงจะเดินสวน จุล
ศักราช 1236 (ร.ศ.93 พ.ศ.2417) โดยเจ้าพระยาภาสภรวงษ์ ผู้ว่าการกรมนา เป็นผู้จัดการ โดยพระ
บรมราชโองการตั้งข้าราชการหลายเหล่าจํานวน 8 นาย เป็นข้าหลวงไปดําเนินการรังวัดที่สวนสํารวจ
ต้นผลไม้ยืนต้นที่มีอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป ต้องเสียอากรสวน คือ หมาก พลู มะปราง มะม่วง ทุเรียน มังคุด 
ลางสาด ส่วนต้นไม้อ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในสวนนั้นไม่ต้องเสียอากร การสํารวจสวนมีกําหนดทําการสํารวจ
ทุก ๆ 10 ปี หรือเปล่ียนรัชกาลใหม่ได้ครบกําหนด 3 ปี อีกครั้งหนึ่ง การออกโฉนดสวนออกให้แก่
เจ้าของสวน เป็นแบบพิมพ์มีต้นขั้ว ท่ีตั้งที่ดิน ชื่อเจ้าของสวน รายช่ือข้าหลวงจํานวน 8 นาย 
จํานวนต้นผลไม้ ทั้ง  7 ชนิด ดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ชนิดไม้ใหญ่และไม้เล็ก จํานวนเงิน
ต้องเสียอากรสวน วันเดือนปีที่ออกโฉนด ประทับตราให้ไว้เป็นสําคัญ ถ้าโฉนดสวนเป็นอันตราย
สูญเสียเจ้าของสวน ขอออกใบแทนได้ 
 4.2 โฉนดป่า เป็นหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินชนิดหนึ่งซ่ึงออกในยุคเดียวกับโฉนดสวน
ออกให้ในที่ดินที่ปลูกพรรณไม้ชนิดเล็กและที่ไม่อยู่ในลักษณะที่จะต้องเสียอากรต้นผลไม้ โฉนดป่า
ออกในที่ปลูกพืชล้มลุก (ไม่ใช่ต้นไม้ 7 ชนิด ท่ีออกโฉนดสวน) เช่น สวนผักต่างๆ สวนอ้อย หรือ
สวนจาก เป็นต้น โดยมีบัญชีต้นไม้ โฉนดป่าเจ้าเมืองกรรมการเป็นผู้ออกให้ มิได้เกี่ยวกับข้าหลวง
เสนาอย่างใด การเก็บอากรโฉนดป่าเก็บตามจํานวนเนื้อที่ท่ีระบุไว้ 
 4.3 ใบเหยียบย่ํา เป็นหนังสือที่เป็นใบอนุญาตให้จองท่ีดินเพื่อให้ผู้ขอเข้าครอบครองทํา
ที่ดินให้เกิดประโยชน์ ในสมัยนี้ได้มีการออกใบเหยียบย่ํามาหลายแบบ ดังนี้ 
   1) ใบเหยียบย่ําอย่างเก่า ก่อน ร.ศ.117 (พ.ศ.2441) เป็นใบอนุญาตให้ราษฎรจับจอง
เข้า หักร้างถางพง ทําประโยชน์ในที่ดิน แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าออกโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับฉบับใด และไม่มีระเบียบวิธีการปฏิบัติไว้โดยแน่นอน แต่เป็นที่เข้าใจว่า
น่าจะเป็นการจับจองซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติสําหรับผู้รักษาเมืองกรมการ และเสนากํานันอําเภอ
ซ่ึงจะออกเดินประเมินนา จุลศักราช 1244 (ร.ศ.101 พ.ศ.2424) ผู้ใดมีความประสงค์จะขอที่ดินทํา
กินก็ให้ไปบอก เสนากํานัน ซ่ึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ กํานันตรวจสอบและพิจารณาเห็นควร ก็
ออกใบเหยียบย่ํา ใบ เหยียบย่ําชนิดนี้เขียนด้วยเส้นดินสอบนกระดาษข่อย มีจํานวนเนื้อที่ท่ีขอจับ
จองไม่เกิน 100 ไร่ กําหนดให้ทําประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ถ้าผู้ถือใบเหยียบย่ําไม่ทํา
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ประโยชน์ภายในกําหนด 1 ปี เป็นอันส้ินสิทธิการจับจองแต่ถ้าได้ทําประโยชน์เพียงใด ก็ได้ไปเฉพาะ
ที่ดินที่ทําประโยชน์เท่านั้น 
   2) ใบเหยียบย่ําตามข้อบังคับการหวงห้ามที่ดิน ร.ศ.117 (พ.ศ.2441)  นายอําเภอเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกใบเหยียบย่ํา ใบเหยียบย่ําชนิดนี้มีกําหนดอายุ 12 เดือน เมื่อครบกําหนด
ขอต่ออายุใหม่ได้ทุกรอบ 12 เดือน ถ้าผู้ถือใบเหยียบย่ํามีความประสงค์จะปันแลกเปล่ียนหรือขาย
ที่ดินแก่ผู้อ่ืน ก็ให้นําใบเหยียบย่ําไปขอเปล่ียนเจ้าของต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้โดยทําสัญญาและ
สลักหลังในใบเหยียบย่ํา ส่วนผู้รับโอนย่อมมีสิทธิในการจับจองท่ีดินตามอายุของใบเหยียบย่ํา
เสมือนเป็นผู้ถือมาแต่เดิม หากใบเหยียบย่ําเป็นอันตราย สูญหายก็ขอรับใบแทนใหม่ได้ 
   3) ใบเหยียบย่ํา ออกตามกฎกระทรวงเกษตราธิการ ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) หมวดที่ 8 ว่าด้วย
การจับจองท่ีดินตามความในข้อ 15 แห่งประกาศกระแสพระบรมราชโองการเรื่องออกโฉนดที่ดิน 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน ร.ศ. 120 (พ.ศ.2444) ความว่า ถ้าผู้ใดจะขอจับจองท่ีดินว่างเปล่าใน
ท้องท่ีที่ได้ออกโฉนดอย่างใหม่ (โฉนดแผนที่) แล้ว ให้ผู้นั้นปักไม้แก่นหมายเขตทุกมุมที่ แล้วเชิญ
กํานันผู้ปกครองท้องท่ี พร้อมท้ังเจ้าของท่ีดินข้างเคียงกับท่ีที่ขอจับจอง ไม่ต่ํากว่า 2 คน ไปเป็นพยาน
ชันสูตรที่นั้น แล้วทําเรื่องราวขอจับจองยื่นต่อกรมการอําเภอผู้ปกครองท้องท่ี เมื่อกรมการอําเภอ
ได้รับเรื่องราวและพิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องแล้ว ก็ให้ออกใบเหยียบย่ําให้แก่ผู้จับจองไปและให้
ปิดประกาศโฆษณาท่ีการขอจับจองท่ีรายนั้นไว้ ณ ที่ว่าการอําเภอและที่ว่าการกํานันนายตําบลนั้น
ด้วยใบเหยียบย่ํานั้นต้องลงนามและประทับตราตําแหน่งนายอําเภอเป็นสําคัญ และลงนามกํานัน
นายตําบลที่นั้นเป็นพยานด้วย ใบเหยียบย่ําชนิดนี้ให้มีกําหนด 1 ปี มีระเบียบให้ต่ออายุได้ แต่ผู้ถือจะ
โอนให้ผู้อ่ืนต่อไปอีกไม่ได้ และแม้จะได้ออกใบเหยียบย่ําให้แก่ผู้ใดไปแล้วก็ดีถ้าความปรากฏ
ภายหลังว่า ที่ดินที่อนุญาตให้จับจองเป็นที่ซ่ึงรัฐบาลยังไม่มีความประสงค์จะให้ผู้ใดมีกรรมสิทธ์ิ 
ก็อาจไม่ยอมให้จับจองต่อไปอีกก็ได้ หรือถ้าปรากฏว่าจับจองท่ีดินมากเกินกําลังความสามารถที่จะ
ทําให้ที่ดินเกิดประโยชน์ได้ จะจับจองแต่พอสมควรก็ได้ 
   4) ใบเหยียบย่ําออกตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 (พ.ศ.2451)  หมวดที่ 
11  ว่าด้วยการจับจองท่ีดิน มีวิธีดําเนินการเช่นเดียวกับใบเหยียบย่ําออกตามกฎกระทรวง              
เกษตราธิการ ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) กล่าวคือ ใบเหยียบย่ํานี้ออกให้แก่ ผู้ขอจับจองในเขตที่ดินที่มีการ
ออกโฉนดแผนที่แล้ว นายอําเภอเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และโอนสิทธิการจับจองไม่ได้ จํากัด
จํานวนให้จับจองตามกําลังความสามารถของผู้ขอจับจองเท่าที่จะเห็นสมควร ต่อมามี
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2479 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจับจองท่ีดิน
รกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณ สมบัติของแผ่นดินคือที่ดินที่ไม่มีผู้ใดเข้าครอบครองเป็นเจ้าของ เช่น    
ที่ป่ารก ทุ่งว่าง เป็นต้น สาระสําคัญและประทับตราตําแหน่งนายอําเภอ ซ่ึงผู้ขอจับจอง ท่ีอยู่ สัญชาติ 
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เชื้อชาติ ชื่อบิดา มารดาของผู้ได้รับอนุญาตตําแหน่งแห่งท่ีดิน ปริมาณเนื้อที่ และเขตที่ดิน เนื้อที่ท่ี
อนุญาตให้จับจองดังนี้ 
 - นายอําเภอ อนุญาตได้ไม่เกิน 50 ไร่  
 - ข้าหลวงประจําจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  อนุญาตให้จับจองได้ไม่เกิน 100 ไร ่
 ใบเหยียบย่ําท่ีมีอายุ 2 ปี ถ้าไม่ทําประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในกําหนด เป็นอันส้ินสิทธิ
การจับจองเฉพาะส่วนที่ไม่ได้ประโยชน์ โอนไม่ได้เว้นแต่จะตกทอดทางมรดก 
 4.4 ตราจอง เป็นใบหนังสืออนุญาตให้จองท่ีดิน เพื่อให้ผู้ขอเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
  1) ตราจอง ออกตามพระราชบัญญัติสําหรับผู้รักษาเมืองกรมการแลเสนากํานัน
อําเภอ ซ่ึงจะออกเดินประเมินนา จุลศักราช 1236 (ร.ศ.93 พ.ศ.2417) ข้าหลวงกรมนาเป็นผู้ออกให้ อายุ 
3 ปี ซ่ึงมีบัญญัติไว้ในข้อ 11 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวว่าถ้า 
  “ผู้ใดจับจองนาฟางลอยในกรุงเทพฯ และหัวเมืองไว้มากทําแต่น้อยไม่เต็มเนื้อที่ท้ิงให้
รกร้างว่างเปล่าพ้น 3 ปีไป ก็ดี หรือที่ได้ทํานาอยู่แล้วภายหลังไม่ทําทิ้งไว้พ้น 3 ปีไป ให้ขาด
ผลประโยชน์ในแผ่นดิน ถ้าผู้ใดจะไปทํานาในที่นั้นก็ให้มาบอกต่อเสนาผู้รักษาเมืองกรมการกํานัน
ไปปักเสาทําสําคัญประทับตราให้นาเป็นสิทธิแก่ผู้ทําต่อไป เจ้าของเดิมมาว่ากล่าวประการใด     
ห้ามอย่าให้เสนาผู้รักษาเมืองกรมการ คืนนานั้นให้เป็นอันขาดทีเดียว ฯลฯ” 
  ข้าหลวงกรมนานี้แต่เดิมมาได้มีการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ออกเดินสํารวจเก็บเงินค่านาปี
ละหนึ่งครั้ง และมีหน้าที่ออกตราจองให้แก่ผู้ทํานาด้วย ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการเก็บเงินที่นา ต่อมา
การเก็บเงินค่านาเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จึงเลิกข้าหลวงกรมนานั้นเสีย 
  2) ตราจองท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าหลวงขุดคลองออกให้แก่ราษฎรท่ีช่วย
ขุดคลอง ตามประกาศขุดคลอง จุลศักราช 1239 (ร.ศ.96 พ.ศ.2420) ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ข้าหลวงออกไปตรวจหาท่ีซ่ึงมีที่ดินอุดมดี ขุดคลองขึ้นตําบลใด ราษฎรท้ังปวงท่ีต้องการที่ดิน
ถ้าไม่ออกเงินก็ให้ออกแรงช่วย และข้าหลวงจะได้ออกตราจองให้แก่ราษฎรผู้นั้น ตราจองท่ีออก
ให้แก่ราษฎรท่ีช่วยขุดคลองนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เพิ่มอายุตราจองขึ้นกว่าพระราชกําหนด
เดิมอีก 2 ปี เป็น 5 ปี ถ้าครบ 5 ปี แล้ว ผู้ใดไม่ทําสวนทําไร่ในที่ตราจองนั้นให้เกิดผลประโยชน์แก่
แผ่นดินทิ้งรกร้างว่างเปล่าไม่เป็นประโยชน์ส่ิงใด ข้าหลวงจะเรียกเอาตราจองนั้นคืน คลองท่ีขุด
ได้แก่ คลองในทุ่งหลวง คลองรังสิต คลองประเทศบุรีรมย์ คลองนครเขื่อน เป็นต้น 
  3) ตราจอง ชั่วคราว ออกตามพระราชบัญญัติออกตราจองท่ีดินชั่วคราว  ร.ศ.121  
(พ.ศ.2445) ต่อมามีประกาศเปล่ียนนามเป็นพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง ร.ศ.124 (พ.ศ.
2448)  เรียกตราจองดังกล่าวว่า โฉนดตราจอง 
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   โฉนดตราจองเป็นหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดินออกตาพระราชบัญญัติ
ออกโฉนดตราจองและให้ใช้ในมณฑลพิษณุโลก ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้
เฉพาะในท้องท่ีจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และอุตรดิตถ์ (ปัจจุบันรวมจังหวัดนครสวรรค์ด้วย
เพราะมีการโอนเขตจังหวัดข้างเคียงมารวมกับจังหวัดนครสวรรค์ รวมเป็น 5 จังหวัด ที่มีโฉนดตรา
จอง) ต่อมาทางราชการได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทําการเดินสํารวจฯ เพื่อเปล่ียนโฉนดตราจองเป็น
โฉนดแผนที่ โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2493 เป็นต้นมา 
  ความมุ่งหมายในการออกตราจองช่ัวคราว หรือโฉนดตราจองดังกล่าวเป็นวิธีการแก้ข้อ 
ขัดข้องและอุปสรรคอย่างหนึ่งในขณะนั้นที่ทางราชการไม่อาจดําเนินการออกโฉนดแผนที่ได้ทั่วถึง
ทุกท้องท่ี จึงมีการออกตราจองช่ัวคราวนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ครอบครองท่ีดินได้หลักฐานสําหรับท่ีดินยึดถือ
ไว้เป็นสําคัญตามความประสงค์ ถ้าจะใช้พระราชบัญญัตินี้ออกตราจองนี้ในท้องท่ีใด ก็จะประกาศ
ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาให้ใช้เป็นท้องท่ี  ๆ ไป เมื่อได้ประกาศให้ใช้ในท้องท่ีใดแล้วจะได้
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ตั้งข้าหลวงเกษตรเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ดําเนินการออกตราจองช่ัวคราวขึ้นประจําท้องท่ีนั้น และให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ
จัดตั้งหอทะเบียนที่ดินเพื่อเป็นที่เก็บรักษาส่ิงสําคัญกับตั้งนายทะเบียนไว้เพื่อรับทําการจดทะเบียน
ตราจองช่ัวคราวหรือโฉนดตราจองนั้นต่อไปด้วย แต่ถ้าทางการได้จัดการออกโฉนดแผนที่ในท้องท่ีนั้น
เมื่อใดก็ให้เปล่ียนมารับโฉนดแผนที่ใหม่ต่อไป ท้องท่ีที่เคยมีการออกตราจองช่ัวคราว คือ อําเภอ
นครไชยศรี อําเภอบางขุนเทียน จังหวัดชลบุรี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  วิธีดําเนินการออกและจดทะเบียนที่ดินตามตราจองช่ัวคราวหรือโฉนดตราจองนี้เป็นไป
ทํานองเดียวกับเรื่องโฉนดแผนที่ทุกประการ ซ่ึงมีแผนที่ประกอบไว้หลังตราจองนั้นด้วย แต่ผิดกัน
เฉพาะข้าหลวงเกษตรเป็นผู้ลงนามและประทับตําแหน่งในตราจองแต่ผู้เดียวเท่านั้น ส่วนโฉนดแผนที่
ต้องประทับตราตําแหน่งผู้บัญชาการเมือง และนายอําเภอแห่งท้องท่ีนั้นด้วยอีก 2 ดวง ผู้ถือตราจอง
เป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินตามตราจองนั้นตามกฎหมาย 
 4.5 โฉนดแผนที่ เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดิน ออกตามประกาศออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.
120 (พ.ศ.2444) และออกตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 (พ.ศ.2453) โฉนดแผนที่มี
แผนที่จําลองไว้ในหลังโฉนด ท่ีเรียกว่าโฉนดแผนที่ก็เพื่อแตกต่างจากโฉนดสวน โฉนดป่า โฉนด
ตราแดง (ออกสมัยรัชกาลที่ 4) ซ่ึงเป็นโฉนดอย่างเก่าท่ีไม่มีแผนที่หลังโฉนด 
 กล่าวคือ เมื่อทางราชการได้มีการออกโฉนดแผนที่ในท้องท่ีใด ก็บังคับให้ผู้ถือที่ดิน       
มือเปล่า และผู้ถือหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินอย่างอ่ืนต้องนํารังวัดที่ดิน เพ่ือรับโฉนดแผนที่หรือ
เปล่ียนหนังสือสําหรับท่ีดินเดิมเป็นรับโฉนดแผนที่ชนิดเดียวกันเสียทั้งหมด ดังปรากฏตามมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ซ่ึงบัญญัติว่า  “ในบัดนี้มีความประสงค์    
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จะเปล่ียนหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินเป็นโฉนดแผนที่ท้ังหมด เพราะเหตุฉะนั้น จึงให้เสนาบดี
กระทรวงเกษตราธิการ มีอํานาจแจ้งความในราชกิจจาให้เจ้าของท่ีมารับโฉนดหรือเปล่ียนโฉนดได้
ทุกแห่งทุกตําบล ถ้าผู้ใดขัดขืนไม่ช่วยพนักงานกระทําการรังวัดหรือการออกโฉนดแผนที่ให้สะดวก
อย่างใด ให้มีโทษปรับครั้งละ 100 บาท ลงมาเป็นพินัยแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร” 
 4.6 โฉนดที่ดิน เป็นหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดิน มีประวัติความเป็นมาเริ่ม
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากมีปัญหาเรื่องกรรมสิทธ์ิที่ดินขึ้นสู่ศาลบ่อย ผลของการจัดระเบียบ
ที่ดิน เน้นหนักไปในทางแง่สํารวจตรวจเก็บภาษีอากรเกี่ยวกับท่ีดิน โดยเจ้าหน้าที่ผู้เก็บภาษีอากร
ออกหนังสือสําคัญให้เจ้าของท่ีดินยึดถือไว้นั้น ไม่อาจระงับข้อพิพาทโต้แย้งในปัญหาเรื่อง
กรรมสิทธ์ิได้เพราะหนังสือสําคัญของเจ้าพนักงานภาษีอากรมีข้อความไม่กระจ่างว่าผู้ใดมีสิทธิอยู่
ในที่ดินเพียงใดอย่างใด ส่วนมากมักจะระบุแต่ว่าได้ทําเอาสิน ปลูกผลพืชพันธ์ุอะไรอันควรเรียก
เก็บอากรได้บ้างจึงไม่เป็นหลักฐานพอที่จะใช้สืบยันสิทธิกันระหว่างคู่พิพาทได้ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกระทรวงเกษตรพาณิชยการ (เดิมคือ 
กรมนา แต่ได้ยกฐานะขึ้นเป็นประทรวง) และได้โปรดเกล้าฯ ย้ายนายพลโท เจ้าพระยาสุรศักดิ์
มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) จากกรมยุทธนาธิการมาเป็นเสนาบดี ขอพระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) 
ขณะนั้นยังไม่มีบรรดาศักดิ์ซ่ึงเป็นเสมียนตราอยู่ในกรมนานั้นขึ้นเป็นปลัดทูลฉลอง จัดดําเนินงาน
ในเรื่องสิทธิในที่ดินให้รัดกุมขึ้น แต่การที่จะสร้างหลักฐานเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินให้เห็นได้ชัดแจ้ง
ลงไว้ในโฉนดจะต้องมี การทําแผนที่ระวางรายละเอียด เรียกว่า คาดัสตรัลเซอร์เวย์ ( Cadastral 
survey) ซ่ึงเวลานั้นยังจะจัดให้ลุล่วงไปโดยเร็วมิได้ เพราะช่างแผนที่มีอยู่น้อย การทําหลักฐาน
เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินจึงยังชะงักอยู่ 
 อนึ่ง การเก็บเงินอากรค่านาและค่าสวนขึ้นอยู่กับกรมเพียง 2 กรม คือ กรมราชโลหกิจ กับ
กรมแผนที่ ต่อมาเนื่องจากงานไม่มากนักจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบเลิกกระทรวงเกษตร
พาณิชยการในสมัยนั้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมขึ้นกรมหนึ่ง เรียกว่ากรมเกษตราธิการ 
สําหรับเก็บรักษาหลักฐานของเก่าๆ กับให้ทํางานที่ยังคั่งค้าง และให้ไปขึ้นอยู่กับกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ ทรงตั้งพระยาอาหารบริรักษ์ (ภู่) เมื่อเป็นพระหัตถสารสุภกิจเป็นเจ้ากรม ส่วนการเก็บ
เงินอากรค่านาและค่าสวนนั้น จังหวัดชั้นนอกโอนไปให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เก็บ จังหวัดชั้นใน
โอนไปให้กระทรวงนครบาลเก็บ กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงนครบาล จึงขอพระบรมราชานุญาต
ตั้งกรมขึ้น 2 กรม คือ กรมสรรพากรนอกกับกรมสรรพากรใน สําหรับเป็นเจ้าหน้าที่เก็บเงิน ค่าอากร
ที่นาและที่สวนแทนกระทรงเกษตรพาณิชยการ ระหว่างท่ีโอนการงานไปอยู่กระทรวงพระคลังฯ 
หนังสือตราจองหรือหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินซ่ึงเคยออกกันมาแต่ก่อน ๆ นั้นได้มีการหยุดดําเนินการ
อยู่ชั่วคราว มิได้มีการออก 
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 ต่อมาราวปี ร.ศ.117 (พ.ศ.2441) กระทรวงการคลัง คิดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินขึ้น 
เรียกว่า โฉนดตราจอง สืบเนื่องมาจากที่ดินในทุ่งหลวงคลองรังสิต บริษัทขุดคลองและคูนาสยาม 
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ขุดคลอง โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 ตามสัญญาพระบรมราชานุญาตขุดคลอง พ.ศ.2431 ข้อ 4 ระบุว่า  
  1) บริษัทมีสิทธิที่จะจับจองท่ีริมฝ่ังคลอง ฝ่ังละ 40 เส้น นับตั้งแต่วันที่ได้ลงมือขุด
คลอง ท้ังนี้ เฉพาะในที่ที่ไม่มีผู้ใดจับจองเป็นเจ้าของหวงห้ามไว้เดิม 
  2) ที่ดินดังกล่าวผู้ใดจะเข้ามาจับจองโดยบริษัทไม่อนุญาตไม่ได้ และบริษัทมีสิทธิที่จะ
ขายท่ีดินนั้นให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้ตามต้องการ 
 ตามสัญญาอนุญาตขุดคลองรังสิต พ.ศ.2433 ข้อ 2,  3 และ 4 ระบุว่า 
  1) ถ้าบริษัทขุดคลองผ่านที่ไร่นา เรือกสวน ของราษฎรผู้ใด ซ่ึงมีโฉนดตราแดง ตรา
จอง มีเจ้าของหวงห้ามอยู่ ถ้าบริษัทต้องการที่ให้ตกลงซ้ือขายแลกเปล่ียนกัน ห้ามมิให้อ้าง อํานาจที่
ได้รับอนุญาตยึดเอาท่ีเปล่าๆ หรืออ้างอํานาจอ่ืนที่ผิดจากความยุติธรรม ยกเว้นในที่กว้าง 6 วา ซ่ึงจะขุด
คลองเท่านั้น ท่ีเจ้าของขัดขวางไม่ได้ 
  2) ที่ท่ีบริษัทขุดคลอง บริษัทจะหวงห้ามจับจองไว้ได้ตั้งแต่ลงมือขุดคลอง และจะต้อง
รับโฉนดตราสารตามพระราชบัญญัติ และจะหวงห้ามที่ไว้ได้ตามกําหนดอายุตราจองตาม
พระราชบัญญัติเท่านั้น 
  3) ผู้รับที่ดินต่อจากบริษัท ถ้าบริษัทยังไม่ได้รับโฉนด ให้ผู้นั้นรับโฉนดจากเจ้า
พนักงานกระทรวงเกษตราธิการ ถ้าบริษัทได้รับโฉนดตราสารไว้แล้ว ผู้รับท่ีดินต่อจะต้องนําโฉนด
มาสลักหลังลงทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน จึงมีสิทธิหวงห้ามที่ดินต่อไป 
 จากสัญญาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบริษัทได้ค่าตอบแทนในการขุดคลอง โดยการได้ สิทธิที่
จะจับจองหวงห้ามที่ดินริมฝ่ังคลองในส่วนที่ยังไม่มีผู้ใดจับจอง ขณะเดียวกันในส่วนที่มีผู้จับ
จองไว้เดิม เมื่อบริษัทขุดคลองผ่านเข้าไปในที่นั้น บริษัทก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แต่อย่างใด
กรรมสิทธ์ิในที่ดินจะเป็นของบริษัทต่อเมื่อบริษัทได้รับโฉนดคือ หนังสือสําคัญสําหรับท่ี (โฉนด
ตราจอง) และบริษัทขายที่ดินนั้นได้ทั้งขณะที่ยังไม่ได้รับโฉนด และเมื่อได้รับโฉนดแล้วในการขาย
ที่ดินบริษัทจะประกาศชักชวนให้คนมาลงช่ือเพื่อจับจองท่ีของบริษัทและจ่ายเงินค่าท่ีให้บริษัท 
ซ่ึงบริษัทเรียกว่า “ช่วยเสียค่าขุดคลองกรอกที่ดิน” โดยให้ผู้ช้ือผ่อนชําระราคาท่ีดินให้แก่บริษัทเป็น
งวด ๆ  การขายท่ีดินดังกล่าวทางราชการไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง ฉะนั้น ในการที่จะทําให้ผู้ซ้ือมั่นใจใน
สิทธิของตนและมีหลักฐานที่จะยึดถือเพื่อแสดงสิทธิของตน บริษัทจึงทําหนังสือชนิดหนึ่งให้เมื่อมี
การชําระเงินในการขายท่ีดินดังกล่าวเรียกว่า ใบกรอก ใบตรอก หรือตั๋วกรอก ผู้ซ้ือจึงยังไม่มี สิทธิ
ในที่ดินอย่างสมบูรณ์ จะมีสิทธิได้ต่อเมื่อบริษัทขุดคลองเสร็จและทางราชการจัดการออกตราจองให้ 
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บริษัท หรือให้แก่ผู้ซ้ือในที่สุด 
  พระยามหโยธา (นกแก้ว) เป็นข้าหลวงใหญ่จัดการที่นาราวเดือนเมษายน ร.ศ.117 
(พ.ศ.2441) ขึ้นอยู่ในความบังคับบัญชาของกระทรวงพระคลังฯ ชั้นต้นให้ไปจัดการออกในทุ่งหลวง
คลองรังสิตก่อน และวิธีดําเนินการทําโฉนดตราจองออกนั้นมิได้มีการรังวัดจัดการเขียนโฉนดตราจอง
เอาตามแผนที่ของบริษัท เมื่อบริษัทได้รับโฉนดตราจองแล้ว ก็ไปทําหนังสือสัญญาซ้ือขายให้แก่
ผู้รับซ้ือต่อกรมการอําเภอท้องท่ีมิได้ทําต่อข้าหลวงหรือเจ้าพนักงานของกระทรวง ครั้นเม่ือวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ ร.ศ.118 (พ.ศ.2442) ได้ตั้งกระทรวงขึ้นอีก ครั้งนี้เรียกว่ากระทรวงเกษตราธิการโปรด
เกล้าฯ ย้ายเจ้าพระยาเทวศรวงษ์วิวัฒน์ (เมื่อยังเป็นพระยา) เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ(ปัจจุบัน
เรียกว่ากระทรวงคมนาคม) มาเป็นเสนาบดี ครั้นเมื่อกระทรวงเกษตรธิการจัดตั้งขึ้นกระทรงพระคลังฯ 
ก็มอบกิจการทั้งหมดซ่ึงเป็นหน้าที่ของกระทรงเกษตรธิการ ให้แก่เจ้าพระยาเทศวรวงษ์วิวัฒน์ จึงได้
มีการดําเนินการออกโฉนดตราจองต่อจากกระทรวงพระคลังฯ และได้ปรับปรุงวิธีการขึ้นจากเดิมที่
ออกแต่โฉนดตราจองอย่างเดียว ก็ได้จัดให้ข้าหลวงมีหน้าที่เป็นตุลาการอีกหน้าที่หนึ่ง เรียกว่า ข้าหลวง
เกษตราธิการ กับข้าหลวงยุติธรรม ทั้ง 2 ตําแหน่งนี้รวมเรียกว่าข้าหลวงพิเศษจัดการที่นา สําหรับ
พิจารณาพิพากษาคดีเรื่องท่ีดินวิวาทในเขตที่ออกโฉนดตราจองตัวข้าหลวงยุติธรรมเวลานั้น คือ
เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาก) เมื่อมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงเมธีนฤปกรณ์ศาลข้าหลวงพิเศษสําหรับ
ชําระคดีเรื่องท่ีดิน ตั้งอยู่ที่กระทรวงยุติธรรม มีคดีวิวาทกันขึ้นเรื่องท่ีดินในเขตออกโฉนดตราจอง
แล้วคู่วิวาทต้องไปฟ้องกันที่ศาล ข้าหลวงพิเศษพิพากษาแล้วคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พอใจ ก็ให้
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาทีเดียวจะอุทธรณ์มิได้ และยังจัดตั้งผู้ช่วยข้าหลวงขึ้นอีก 2 นาย สําหรับช่วยทํา
การออกโฉนดตราจอง คือ นายโต  มหาดเล็ก ภายหลังเป็นหลวงเขตตานุรักษ์และที่สุดเล่ือนขึ้นเป็น
พระอัศวราชสมบัติ และนายแป๊ะ เป็นเจ้าพนักงานคลังมณฑปพิษณุโลก กระทรวงจัดให้ผู้ช่วย
ข้าหลวงท้ัง 2 นาย ดังกล่าว แยกออกไปตั้งทําการออกโฉนดตราจองอยู่ ณ ที่คลองประเวศบุรีรมย์ 
กับคลองแยกของคลองประเวศ ปลายปี ร.ศ.119 (พ.ศ.2443) ข้าหลวงพิเศษจัดการที่นา ก็กราบถวาย
บังคับลาออกจากราชการ การออกโฉนดตราจองในทุ่งหลวงคลองรังสิตกับคลองประเวศบุรีรมย์ 
ยังมิได้จัดการให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกไปทําการแทน การออกโฉนดตราจองดังกล่าวจึงเป็นที่ยุติกันเท่านั้น 
(การออกโฉนดตราจองในกรณีนี้ เป็นคนละกรณีกับการออกโฉนดตราจองตามพระราชบัญญัติออก
ตราจองท่ีดินชั่วคราว ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) ซ่ึงประกาศเปล่ียนนามเป็นพระราชบัญญัติออกโฉนด
ตราจอง ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) ที่ให้ใช้ในมณฑลพิษณุโลก) 
 ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงเพิกเฉยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เรียกประชุมเสนาบดีทรงปรึกษาว่า การออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินเป็นส่ิงจําเป็นและไม่ควรจะ
หยุด ควรต้องทําต่อไปเพราะบ้านเมืองก็เจริญและที่ดินก็มีราคาขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เมื่อออกหนังสือ
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สําหรับท่ีดินแล้วการเก็บเงินค่าอากรก็จะสะดวก การวิวาทบุกรุกแย่งชิงท่ีดินกันก็จะเบาบางลงแต่
ตัวผู้ท่ีจะให้กระทําการนั้น ต้องเป็นคนไทยที่ตรงกับพระราชประสงค์ สมเด็จกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ (เมื่อยังมีพระยศเป็นกรมหมื่น) เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชดําริในเรื่อง
ดังกล่าว 
 พระยาศรีเทพราช ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นได้มีหนังสือที่ 1/280  
ลงวันที่ 10 เมษายน ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) ถึงเจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิ
การ มีความสรุปว่า “กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ประทานพระดําริ
เรื่องจัดการออกตราจองท่ีดินให้ปรึกษาหารือกับพระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธ์ิเสนาบดี
กระทรวงยุติธรรม พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นรุพงษศิริพัฒน์ ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล กรุงเก่า 
และกรมแผนที่ เมื่อปรึกษาเสร็จให้ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดการทดลองดู” 
 ผลของการปรึกษาร่วมกันดังกล่าวปรากฏเป็น “ความเห็นจัดการออกตราจองท่ีดิน” (ซ่ึงต่อมา
ได้เปล่ียนคําว่า “ตราจองท่ีดิน” เป็น “โฉนดที่ดิน”) โดยมีสาระสําคัญที่น่าสนใจหลายประการ เช่น 
ควรจัดทําโครงการทดลองออกโฉนดที่ดิน (Pilot Project) เหตุที่กําหนดพื้นทีด่ําเนินการมณฑลกรุง
เก่า และหลักการที่ได้นํามาใช้เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน เช่น ประกาศหา ผู้คัดค้าน ประกาศแจก
โฉนดที่ดิน การปักหลักเขต กําหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกโฉนดที่ดิน  การเขียนรูปแผนที่
พร้อมท้ังเลขที่ดินในโฉนดที่ดิน เป็นต้น ซ่ึงต่อมาหลักการดังกล่าวได้บัญญัติไว้ในประกาศออก
โฉนดที่ดิน รัตนโกสินศก ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) และกฎหมายที่ดินที่เกี่ยวข้องต่อมา จนถึงปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตาม “ความเห็นจัดการออกตราจองท่ีดิน”ดังกล่าวมีการใช้คําว่าตราจองและ ใบจองปะปน
กัน แต่เป็นที่เข้าใจว่าน่าจะมีความหมายเช่นเดียวกัน กล่าวคือมุ่งหมายถึงโฉนดที่ดิน 
 ความเห็นจัดการออกตราจองท่ีดิน (โฉนดที่ดิน) ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้  
  1) การที่ออกตราจองตามแบบที่ดินใหม่ ยังไม่มีผู้ใดเคยทําและคนโดยมากยังไม่เข้าใจ
ว่าทําอย่างไร เพราะยังไม่มีเจ้าพนักงานพอที่จะจัดการได้ทั่วไป เพราะเหตุนี้ในชั้นแรกควรจัดการ
แต่ในท้องท่ีแห่งเดียวก่อน เม่ือจัดการในท้องท่ีแห่งเดียวตลอดเห็นว่าเป็นอย่างใดแล้ว จะขยายต่อ
ออกไปท่ีอ่ืนอีกแห่งหนึ่งหลายแห่งพร้อมกัน การชั้นหลังก็จะทําได้โดยง่าย เพราะเหตุที่เคยเห็นและ
ได้การชั้นแรกว่าเป็นอย่างไรแล้ว 
  2) ท้องท่ีที่จะเลือกลงมือจัดการแห่งหนึ่งก่อนนั้น ถ้าจัดได้ในมณฑลกรุงเทพฯ ก็เป็น
การดี ด้วยเรื่องท่ีดินในกรุงเทพฯ สําคัญกว่าหัวเมือง แต่เพราะการที่จะจัดนี้ต้องอาศัยพนักงาน
ปกครองท้องท่ีด้วยตามท่ีได้ทราบอยู่ การอําเภอ กํานันในหัวเมืองมณฑลกรุงเทพฯ ยังจัดไม่ได้
เรียบร้อยเหมือนหัวเมืองบางมณฑล มีมณฑลกรุงเก่า เป็นต้น ท่ีแลเห็นเป็นขัดข้องสําคัญนั้น คือได้
เห็นในแผนที่ซ่ึงหมายเขตตําบลตําบลในหัวเมืองมณฑลกรุงเทพฯ ยังเรียกชื่อตําบลตามตัวกํานัน 
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เช่นเรียกว่า “ตําบลกํานันอิน” เป็นต้น ดังนี้ การท่าเรียกชื่อตามตัวคนไม่ยุติได้ ถ้าตัวกํานันเปล่ียนไป
จะต้องเปล่ียนชื่อในแผนที่ไปตามกํานันใหม่ หรือมิฉะนั้นจะเอาช่ือกํานันเดิมคงเรียกเป็นท้องท่ีซ่ึง
ไม่มีใครเข้าใจเรียกเป็นชื่อท้องท่ี การยังยุ่งยาก ดังนี้ ถ้าจะลงมือจัดการในมณฑลกรุงเทพฯ จะต้อง
เปล่ียนได้เรียกตามท้องท่ีอยู่แล้วทุกตําบล ถ้าลงมือจัดการในมณฑลกรุงเก่าไม่ต้องป่วยการเวลาเรื่อง
เปล่ียนชื่อตําบล จึงเห็นว่าควรลงมือในมณฑลกรุงเก่าก่อน 
  3) ที่ซ่ึงควรจะลงมือออกตราจองตามแบบใหม่นั้น เห็นว่าควรจะเอาท่ีระหว่างแม่น้ํา
แควอ่างทอง กับแควกรุงเก่า คือ ตั้งแต่แยกบางไทรเป็นที่สุดข้างใต้ขึ้นไปตามฝ่ังแม่น้ําเป็นเขตทั้ง 2 ข้าง 
จนถึงคลองตะเคียนเป็นที่สุดข้างเหนือ เห็นว่าท่ีตรงนี้ดีกว่าท่ีอ่ืนนั้น เพราะมีเขตคล้ายกับเกาะไม่
คาบเกี่ยวและเป็นที่ใกล้กรุงเทพฯ เจ้าพนักงานผู้ใหญ่ไปตรวจตราง่าย ถ้าจะต้องออฟฟิศสําหรับ
ที่ดินเรือนโรงมีพอไม่ต้องเปลืองพระราชทรัพย์ 
  4) การที่จะจัดนั้น เพราะแผนที่รายละเอียดที่ตรงนี้ได้ทําไว้แล้วในเบ้ืองต้นควรปักเขต
อําเภอพระราชวังกับอําเภอเสนาน้อยซ่ึงต่อกัน ณ ท่ีนี้ก่อน เขตอําเภอถ้าไม่มีคลองควรใช้เสาอิฐก่อ
เป็นระยะพอแลเห็นกัน 
  5) ควรขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกประกาศบังคับให้ราษฎรในเขต
ท้องท่ี กะไว้มารับตราจองใหม่ด้วยรัฐบาลจะประกาศยกเลิกใบเหยียบย่ํา ตราแดง หรือหนังสือ
สําคัญอย่างเก่าบรรดามีในที่แห่งนั้นทั้งส้ิน 
  6) ควรจะจัดออกตราจองแต่ข้างใต้ขึ้นไปหาข้างเหนือ ก่อนที่จะออกตราให้ปิดบัญชี
รายชื่อเจ้าของท่ีดินซ่ึงอยู่ในตําบลใดเท่าใดตามที่กรมแผนที่ได้ไปชัณสูตรแล้วให้มหาชนทราบ คือ
ปิดที่ท่ีว่าการอําเภอแห่งหนึ่ง ที่บ้านกํานันในตําบลนั้นแห่งหนึ่ง และลงในหนังสือพิมพ์ราชกิจจา
นั้นไม่จําต้องลงรายละเอียดถึงรายช่ือเจ้าของหมด เป็นแต่บอกว่าเจ้าพนักงานจะได้ออกตราจองใหม่
สําหรับท่ีดินแห่งนั้น เขตตั้งแต่นั้นถึงนั้นให้แก่บุคคลตามรายช่ือซ่ึงได้ปิดประกาศไว้ที่ท่ีว่าการอําเภอ
พระราชวังบางปะอิน และที่บ้านกํานันในท้องท่ีนั้นๆ กําหนดจะออกตราจองตั้งแต่วันนั้นไปจนถึง
วันนั้น ในท้ายประกาศทั้งปวงนั้นบอกให้รู้ว่า ถ้าใครมีคดีเกี่ยวข้องจะฟ้องร้องเพื่อเป็นเจ้าของท่ีใน
จังหวัดแห่งนี้ ให้ไปร้องต่อข้าหลวงจัดการที่ดินซ่ึงได้ตั้งขึ้นที่บางปะอินภายในวันที่กําหนดจะออก
ตราจอง ถ้าพ้นนั้นไปจะไม่รับฟ้อง กําหนดวันในระหว่างตั้งแต่ประกาศไปจนถึงวันออกตราจอง
ควรกําหนดไว้เดือนหนึ่ง 
  7) ควรให้พระยาประชาชีพบริบาลเป็นข้าหลวงสําหรับคําร้อง และพิจารณาการแย่งชิง 
ที่ดินกัน และควรให้มีอํานาจพิเศษอย่างหนึ่ง คือ ถ้าเนื้อที่วิวาทในแปลงใดแต่เล็กน้อย แล้วให้คํา
พิพากษาของข้าหลวงเป็นเด็ดขาด จะอุทธรณ์หรือถวายฎีกาไม่ได้ แต่ถ้าเป็นคดีวิวาทเนื้อที่มากขึ้นไป 
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ให้ข้าหลวงมีอํานาจจะพิจารณาไต่สวนให้เสร็จสํานวน แล้วให้ส่งถ้อยคําสํานวนไปให้ศาลมณฑล
กรุงเก่าพิพากษา และถ้าเนื้อที่วิวาทไม่เกิน 100 ไร่ แล้วให้คําพิพากษาของศาลมณฑลเป็นเด็ดขาด 
  8) ที่รายใดซ่ึงไม่มีวิวาทให้ปักหลักเขตที่ทุกมุมในระหว่างก่อนออกใบจอง ท่ีใดวิวาท
เมื่อข้าหลวงหรือศาลตัดสินแล้ว จึงให้ปักเขตด้านที่วิวาทตามคําตัดสิน 
  9) เมื่อจวนจะถึงกําหนดเวลาออกใบจอง ให้ประกาศบอกกําหนดอีกครั้งหนึ่ง คือบอก
ว่าจะออกใบจองตําบลนั้น ๆ ระหว่างวันนั้นจนถึงวันนั้น แลตําบลนั้น  ๆ ในระหว่างวันนั้นจนถึงวัน
นั้นให้เจ้าของพร้อมด้วยกํานันมารับใบจองท่ีที่พักข้าหลวง คือ ท่ีบางปะอิน 
  10) เรื่องการประทับตราจองมีปัญหาอยู่ว่า กระทรวงเกษตราธิการกรุงเทพฯ จะเป็น ผู้
ออกให้หรือให้หัวเมืองออก ข้อนี้เห็นว่าถ้ากระทรวงเกษตราธิการจะเป็นพนักงานออกตราจองจาก
กรุงเทพฯ แห่งเดียวย่อมทําไม่ได้ถึงหัวเมืองไกล เช่น มณฑลพิษณุโลกและมณฑลนครศรีธรรมราช 
เป็นต้น เพราะฉะนั้นควรตั้งกรมเกษตรขึ้นตามมณฑลเป็นสาขาของกระทรวงเกษตราธิการอย่าง
คลังมณฑลเป็นสาขาของกระทรวงพระคลังมหาสมบัตินั้น การเกษตรมณฑลใดให้เป็นพนักงาน
ออกตราจองมณฑลนั้น ตามแบบแลข้อบังคับของกระทรวงเกษตรธิการ ตราจองให้ประทับตรา
ข้าหลวงเทศาภิบาล และผู้ว่าราชการเมือง และตราเจ้าพนักงานที่ดินตามทองท่ี แต่ต้องมีทะเบียนส่ง
มาไว้ในกระทรวงเกษตรกรุงเทพฯ ทุกมณฑล 
  11) ในตราจองเข้าใจว่าเป็นการตกลงแล้วที่จะเขียนแผนที่รูปเดินไว้ในตราจองเท่านั้นด้วย 
และต้องให้ชื่อที่ดินเรียกตามนําเบอร์ทุกแปลง คือเรียกว่า นําเบอร์ 1 ตําบลบ้านพลับ อําเภอพระราชวัง 
ระวางท่ี เป็นต้นดังนี้ หมาย 1,2 ต่อกันตลอดในระวางท่ี 1 ขึ้นระวางใหม่จึงหมายเบอร์ 1 ใหม่ อีก
ประการหนึ่งมีความเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าในใบจองควรจะมีท่ีว่างไว้สําหรับเขียนชื่อเจ้าของใหม่ 
ในเวลาเมื่อตราจองเปล่ียนเจ้าของทีไรให้เจ้าพนักงานเขียนชื่อเจ้าของท่ีดิน มีสลักสําคัญในตัวตราจอง
ที่เดียวทุก ๆ คราว ท่ีเปล่ียนเจ้าของ 
  12) ควรให้มีออฟฟิศที่ดินตั้งอยู่ตามท้องท่ี จะเป็นอําเภอละออฟฟิศหรือหลายอําเภอ
ต่อออฟฟิศได้ยิ่งดี เพราะจะเปลืองค่าใช้สอยน้อยเข้า แต่ข้อนี้ยังติดสินใจไม่ได้ก่อนที่ทําลองดู อาศัย
ที่การชั้นออกใบจองแล้วเสร็จต่อไปจะมีทํามากหรือทําน้อย แต่ในชั้นนี้ควรตั้งขึ้นที่บางปะอินแห่ง
หนึ่งก่อน และออฟฟิศที่ดินนี้ให้มีแผนที่ท่ีพิสดาร และทะเบียนบัญชีที่ดินที่มีเจ้าของในท้องท่ีนั้น
ตลบทุกอย่างและควรจะมีบัญชีอย่างใดบ้าง เมื่อทําดูจึงจะรู้ได้ 
  13) ต้องออกหมายประกาศแก้พระราชบัญญัติเรื่องเปล่ียนเจ้าของท่ีดิน คือ ตั้งแต่วันที ่
ได้ออกตราจองอย่างใหม่ไปแล้ว บรรดาท่ีดินที่ออกตราใหม่แล้ว ถ้าจะเปล่ียนเจ้าของต้องไปทํา
หนังสือที่เจ้าพนักงานที่ดินประจําท้องท่ีอันนั้น ห้ามมิให้ไปทําท่ีอําเภออย่างแต่ก่อน 
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  14) ถ้าท่ีดินแปลงใดจะตัดขาดที่ซีก 1 ส่วนหนึ่ง ต้องเอาใบจองมาให้แก้ใหม่ คือทั้ง
สองฝ่ายต้องรับใบจองใหม่ตามเนื้อที่ท่ีได้แก้ไขไปนั้น 
  15) เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้กระทําการเปล่ียนเจ้าของท่ีดินด้วยประการใด ๆ ต้องส่ง 
รายงานไปยังออฟฟิศกรมเกษตรสําหรับมณฑล แลบอกมากระทรวงเกษตราธิการที่กรุงเทพฯ ด้วย
จงทุกครั้ง 
 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จึงกราบบังคมทูลเสนอ พระยาอาหารบริรักษ์ (ผึ่ง ชูโต) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าฯ ประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ 3 พฤษภาคม 
ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) ให้พระยาอาหารบริรักษ์  (ผึ่ง  ชูโต)  เมื่อครั้งมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาประชาชีพ
บริบาล เป็นข้าหลวงพิเศษจัดการที่ดิน โดยให้อยู่ในบังคับของเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า (ขณะนั้น
คือกรมขุนมรุพงษศิริพัฒน์) ออกไปดําเนินการออกโฉนดที่ดินต่อจากพระยามหาโยธา (นกแก้ว) 
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งศาลขึ้นด้วยพร้อมกัน เรียกว่า ศาลเกษตรสําหรับเป็นเครื่องมือ
ชําระคดีเรื่องท่ีดินในเขตที่จะออกโฉนดแผนที่อย่างใหม่และเขตที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไป
ออกโฉนดแผนที่อย่างใหม่ช้ันต้นคือท้องท่ีทิศใต้ตั้งแต่แยกบางไทรขึ้นไปตามฝ่ังแม่น้ําเจ้าพระยาทิศ
ตะวันตก และตามฝ่ังแม่น้ําแควอ่างทองทิศตะวันออกไป จนถึงคลองตะเคียนเป็นที่สุดฝ่ายเหนือ 
มีหน้าที่ทําการทั้งธุรกิจและตุลาการหาได้ให้ไปออกในทุ่งหลวงคลองรังสิตต่อเนื่องจากที่พระยาม
หาโยธา (นกแก้ว) ทําค้างไว้ 
 ก่อนที่จะกล่าวต่อไป ขอทําความเข้าใจว่า การนับเรียงลําดับเดือนตามปี ร.ศ. ในขณะนั้น 
จะเริ่มนับเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปี เดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี ต่อมาได้มี
พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช 2483 กําหนดปีปฎิทินใหม่ มีระยะเวลาสิบสองเดือนเริ่ม
ตั้งแต่ 1 มกราคม และส้ินสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 
 พระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) เมื่อได้รับเป็นข้าหลวงพิเศษจัดการที่ดินตามประกาศ
กระแสพระบรมราชโองการแล้ว มิได้ดําเนินการตามแบบแผนหรือโครงการของพระยามหาโยธา 
(นกแก้ว) แต่อย่างใด ท่านคิดวางโครงการและแบบแผนขึ้นใหม่คือ ถือโฉนดเป็นหลักของทะเบียน 
การส่งมอบต่อกรรมสิทธ์ิด้วยการสลักหลังโฉนด หรือที่เรียกว่า “ระบบทอเรนส์ ”                
(Torrens system) ปรากฏตามคําช้ีแจงประกอบของพระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) ที่เสนอร่าง
แบบโฉนดและร่างการทําทะเบียนและการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) 
 “ระเบียบเรื่องท่ีดินทีอ่อกโฉนดให้นั้น ได้คิดไว้นานแล้วแต่ครั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ ให้เป็นปลัดทูลฉลอง และทรวงเกษตรพาณิชยการและต่อ ๆ  มาด้วยเพราะเรื่องนี้ย่อมมีนิสัย
ชอบมาแล้วแต่เดิม แต่ความคิดนั้นไม่มีอย่างใด นอกจาก เห็นด้วยเกล้า ฯ ว่าทําโฉนด
ขึ้นไว้เป็น หลักสําหรับ กระทรวงฉบับหนึ่ง ทําให้แก่ราษฎไปถือเป็นคู่มืออีฉบับหนึ่ง 
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 ครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นข้าหลวงเกษตรออกมาทําการฉลองพระเดชพระคุณ
ในการหมายเขตที่ดินและออกตราจองสําหรับท่ีดินในแขวงกรุงเก่า จึงกลับหวนคิดถึงความคิดเดิม
ซ่ึงได้คิดมาแล้วและวิธีอ่ืน ๆ อีกหลายอย่างเทียบเคียงกันดู แต่ก็ไม่เห็นวิธีใดที่จะดีกว่าวิธีถือโฉนด
ไว้เป็นหลัก และการส่งต่อให้สลักหลังโฉนดนั้น แต่ถึงดังนั้นก็เป็นความคิดส่วนบุคคลจะถือเอา
เป็นแน่ว่าทีเดียวโดยยังไม่ได้ลงมือทํานั้นไม่ได้ จึงได้ค้นดูหนังสือเรื่องท่ีดินในเสตทเซทเติลเม้นท์ 
พบรายงานของแมกส์เวลส์ข้าหลวงท่ีดินยื่นต่อท่านผู้ว่าราชการเมืองสิงคโปร์ ลงวันที่ 9 เมษายน ร.
ศ.120 กล่าวถึงการที่ได้ตรวจการที่ดินซ่ึงได้จัดในประเทศออสเตรเลีย ทั้งได้ยกย่องวิธีจัดระเบียบ
ที่ดินของ เซอร์โรเบิต ทอร์เรนส์ มาก และวิธีนั้นก็ถือเอาโฉนดซ่ึงเป็นหลักของทะเบียน การส่งต่อ
กรรมสิทธ์ิก็จดทะเบียนในหลังโฉนดเช่นเดียวกันกับของเราซ่ึงได้ใช้อยู่บ้างแล้วในโฉนดสวนเท่านั้น 
แต่ฝ่ายข้างของเราทําหยาบและทําไม่ตลอด เม่ือได้เห็นรายงานซ่ึงเขากล่าวมานั้นว่าได้จัดเรียบร้อย
ดีกว่าเมืองอ่ืนๆ ท้ังหมด ดังนี้ ความเชื่อแน่ก็ยิ่งทวีขึ้นอีกได้ปรึกษากับมิสเตอร์ลินเจ้า กรมแผนที่ก็
เห็นดีด้วยแล้ว เพราะฉะนั้นจึงได้ส่งร่างแบบโฉนดและทะเบียนสําหรับส่งต่อกรรมสิทธ์ินี้ขึ้น 
 โดยเริ่มต้นลงมือคิดและเขียนแบบฟอร์ม เบื้องต้นคิดทําแบบใบเดินทุ่งก่อน แล้วจึงคิดทํา
ใบไต่สวนเรียกว่า ใบหมายเลขเขตที่ดิน และแบบบัญชีเทียบแบบหมายเรียกพยานข้างเคียงเนื่องจาก
การออกโฉนดที่ดินจะต้องมีใบไต่สวน หรือที่เรียกในสมัยนั้นว่า ใบหมายเขตที่ดินเป็นบันทึกการ
สอบสวนที่ดินก่อนออกโฉนดที่ดิน ในครั้งนั้นการจะเขียนใบไต่สวนขึ้นทีเดียวนั้นเกรงว่าจะไม่
เรียบร้อยหรือสกปรกเลอะเทอะและเป็นการเขียนในสนามหรือกลางทุ่ง จึงกําหนดให้ใช้ใบเดินทุ่ง
เป็นร่างขึ้นก่อนแล้วนํามาเขียนใบไต่สวนภายหลัง โดยมีข้อความระบุตําแหน่งของท่ีดิน ตําบล 
อําเภอ ชื่อเจ้าของท่ีดิน ชื่อบิดามารดา จํานวนเนื้อที่ ที่อยู่ของเจ้าของท่ีดิน ชื่อเจ้าของท่ีดินข้างเคียง
ทั้งส่ี และเคยมีหนังสือสําคัญหรือไม่ ถ้ามีเป็นชื่อใคร ได้มาอย่างไร เมื่อไร มีหลักฐานอย่างไร ลงช่ือ
พนักงานหมายเขตที่ดิน พนักงานแผนที่ 
 ใบไต่สวนนั้นทําเป็น 3 ฉบับ เรียกตอนที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ต้องทําเป็น 3 ฉบับนั้นคือ  
 ตอนที่ 1 สําหรับไว้เขียนโฉนด  
 ตอนที่ 2 สําหรับแจกให้แก่เจ้าของท่ีดินไปยึดถือไว้ เพื่อนํามารับโฉนดภายหลังและเมื่อ
ออกโฉนดแล้วส่งมาเก็บไว้หอทะเบียนกลาง 
 ตอนที่ 3 ทางจังหวัดขอไว้สําหรับเป็นเครื่องมือเก็บเงินค่าอากรค่าท่ีดิน  
 แบบเหล่านี้พระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) กับพระยาวิสูตร์เกษตรศิลป์ (ขํา ศาลิคุปต) 
เป็นผู้คิดค้นขึ้นโดยดําเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) ทํากันอยู่เกือบเดือน แล้ว
พระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) ก็นําไปถวายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทานตรวจ เมื่อ
พระองค์ท่านทรงตรวจเป็นการใช้ได้จึงส่งไปพิมพ์ แบบอ่ืน ๆ  เวลาไม่พอเพราะต้องเตรียมตัวเดินทาง
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ไปลงมือทําการเดินรังวัด ได้ลงมือเริ่มต้นเดินสํารวจเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ร.ศ.120 
(พ.ศ.2444) ทําที่บ้านพลับ ตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พอถึงเดือน
มิถุนายน ร.ศ.120 (พ.ศ.2449) ราววันที่ 13 หรือ 14 ก็ยกกองขึ้นไปตั้งอาศัยพักทําการอยู่ที่สภาคาร
ราชประยูร พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อน เพราะยังมิได้สร้างหอทะเบียน
ประจําจังหวัดเป็นสถานที่ทํางานขึ้นและผู้ท่ีไปทําการครั้งแรกนั้นประกอบด้วย 
  1. พระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) เป็นผู้กํากับเดินสํารวจ 
  2. พระยาวิสูตร์เกษตรศิลป์ (ขํา ศาลิคุปต) เป็นผู้ช่วย 
  3. นายทบ เป็นเสมียนผู้ไต่สวน 
  4. นายทอง เป็นเสมียนผู้ไต่สวน 
  5. หลวงรัฐสถานพิทักษ์ (ทิม เมื่อยังเป็นขุนดารานุมัติการ ช่างแผนที ่
  6. หลวงภูมิพิทยาภรณ์ (ชาญ เมื่อยังเป็นหมื่นนิมมานประเทศ) ช่างแผนที ่
  7. หมื่นเขจรวิจารณ์ ช่างแผนที ่
  8. หมื่นเวหาพินิจ ช่างแผนที ่
  9. หลวงภูวสถานพินิจ ช่างแผนที ่
 (หลวงภูวสถานพินิจ (หม่อมราชวงศ์สนั่น) กรมแผนที่ส่งไปช่วยงานในภายหลัง)  
 การงานเริ่มต้นครั้งแรกถือว่าเป็นการทดลอง พอถึงวันที่ 20 มิถุนายน ร.ศ. (พ.ศ.2444) ก็เริ่ม
ออกไปลงมือทําการเดินรังวัดหมายเขตที่ดินตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการและทําที่ บ้าน
พลับ ตําบลเกาะเกิด ท้องท่ีอําเภอพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นปฐมฤกษ์ก่อน ตัวผู้
ที่ออกไปทํากํากับการสํารวจครั้งเริ่มแรกนั้น พระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) ข้าหลวงพิเศษ
จัดการที่ดิน กับพระยาวิสูตร์เกษตรศิลป์ (ขํา ศาลิคุปต) และนายทบ นายทอง เป็นเสมือนผู้บันทึก
เป็นผู้ไต่สวน นายทบ นายทองเป็นผู้ให้เจ้าของท่ีดินและพยานข้างเคียงลงลายมือชื่อ ฝ่ายช่างแผนที่
เป็นผู้ทําการเดินรังวัดตรวจเขต 
 ที่ดินตามแผนที่ระวางซ่ึงได้ทํารายละเอียดแล้วและราษฎรเจ้าของท่ีดินก็นํารังวัดตามแนว 
เขตที่ของตน การกระทําท้ังนี้ต้องพร้อมด้วยกํานันท้องท่ีหรือผู้แทนเป็นพยานด้วยทุกรายได้ลง มือ
ทําถึงวันที่ 27 กรกฎาคม ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) เสร็จ 4 ตําบล หยุดพักเพราะน้ําเหนือหลาก ทําการเดิน
สํารวจไม่ได้ เม่ือน้ําลดได้ทําการเดินสํารวจไม่ได้ เม่ือน้ําลดได้ทําการเดินสํารวจต่อเมื่อวันที่ 23 
มกราคม ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) ถึงวันที่ 15 มีนาคม ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) สํารวจเสร็จ 11 ตําบลระหว่าง
เดินสํารวจหมายเขตที่ดิน เจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการกับมิสเตอร์
ลิน เจ้ากรมแผนที่ และมิสเตอร์เออร์วิน อาจารย์โรงเรียนแผนที่ ได้ไปดูงานที่กําลังทําอยู่กลางทุ่ง
บ้านพลับ รู้สึกเป็นที่พอใจมาก นอกจากนั้น สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ                    
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เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้เสด็จประทับ ณ พระราชวังบางปะอิน ทรงเป็นธุระให้ตั้งแต่ต้นและ
ทรงให้คําปรึกษาในเรื่องการออกโฉนดที่ดิน 
 พระยาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) กับพระยาวิสูตร์เกษตรศิลป์ (ขํา ศาลิคุปต์) ได้ลงมือคิดแบบ
ที่ยังค้างอยู่อีกต่อไป เช่น แบบสารบัญรายช่ือ สารบัญท่ีดิน บัญชีเก็บเงิน ค่าธรรมเนียม ใบเสร็จ    
เก็บเงินค่าธรรมเนียม แบบฟอร์มโฉนด เมื่อคิดและเขียนแล้ว ก็นําไปถวายสมเด็จกรมพระยาดํารง  
ราชานุภาพทรงตรวจก่อน ทรงแนะนําส่ังว่าใช้ได้ แบบฟอร์มโฉนดก็ส่งกรมแผนที่พิมพ์ แบบอ่ืนก็
ส่งโรงพิมพ์รับจ้างพิมพ์ แบบฟอร์มโฉนดที่ดินที่พิมพ์ขึ้นใช้ในชั้นต้นนั้นมีเครื่องหมายต่างกันคือ
ฉบับหลวง ใช้กระดาษหนา กรอบโฉนดใช้ 2 เส้นคู่ ฉบับสําหรับแจกให้แก่ราษฎรเจ้าของท่ีดินใช้
กระดาษบาง กรอบโฉนดใช้เส้นเดี่ยวแต่ใช้กระดาษดี  ๆ ท้ัง 2 อย่าง เพื่อให้รู้ง่ายว่าฉบับไหนเป็น
ของหลวง ฉบับไหนเป็นของราษฎร โดยมิต้องใช้ตราประทับเป็นเครื่องอีกชั้นหนึ่ง 
 เนื่องจากยังไม่มีบทกฎหมายเป็นหลักในการออกโฉนดที่ดินโดยชัดแจ้ง จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ออกประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ 15 กันยายน ร.ศ.120 (ประกาศออกโฉนด
มณฑลกรุงเก่า ร.ศ.120 พ.ศ.2444) วางระเบียบการเรื่องโฉนดที่ดินไว้โดยแน่ชัด ประกาศพระบรม
ราชโองการฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนที่ดินและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของ
ที่ดินอย่างสมัยใหม่ ซ่ึงแผนที่ระวางรายละเอียดอันอาจจะชี้ได้ว่าท่ีดินแต่ละแปลง อันอาจออกโฉนด
ได้ว่าตั้งอยู่ที่ไหน เนื้อที่เท่าใด ใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินในทะเบียน 
 ตามประกาศออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ได้ระบุข้อความแสดงความหมายของโฉนดวิธีการ
ดําเนินการออกโฉนด และกรรมสิทธ์ิของเจ้าของท่ีดินผู้ได้รับโฉนดไว้ดังนี้ 

ว่าด้วยโฉนดที่ดิน 
 ข้อ1  หนังสือโฉนดที่ดินที่จะได้ออกให้แก่เจ้าของท่ีดินตามประกาศนี้ เป็นหนังสือพิมพ์
แบบหลวงบอกชื่อแลตําแหน่งเจ้าพนักงานออกโฉนด ซ่ึงวงษ์ตระกูลที่อยู่ของผู้รับโฉนดตําแหน่ง
แห่งท่ีดินแลขนาดที่ดินที่ซ่ึงจดเขตทั้งส่ีทิศ แลจําลองรูปแผนที่ดินแปลงนั้นลงไว้ใน โฉนดด้วยเป็น
สําคัญในท้ายโฉนดที่ตารางสําหรับจดหมายเหตุแลสําคัญในการแก้ทะเบียนที่ดินนั้นไปภายหน้าด้วย 
 ข้อ2 โฉนดที่ดินซ่ึงออกให้แก่เจ้าของท่ีดินตามประกาศนี้ ที่ดินอยู่ในเขตเมืองใดต้อง
เซ็นชื่อแลประทับตราตําแหน่งผู้บัญชาการเมืองนั้น 1 เจ้าพนักงานเกษตร าธิการเมืองนั้น 1 
นายอําเภอผู้ปกครองท้องท่ีซ่ึงท่ีดินแปลงนั้นอยู่ในนั้น 1 จึงเป็นโฉนดอันได้ทําโดยชอบ 
 ข้อ3 โฉนดที่ดินตามประกาศนี้ให้ทําเป็น 2 ฉบับอย่างเดียวกัน มอบให้เจ้าของท่ีดินไป
รักษาไว้ฉบับ 1 เป็นของหลวงเก็บไว้ในหอทะเบียนที่ดินฉบับ  



 26 

 ข้อ4 โฉนดที่ดินของผู้ใดเป็นอันตรายหายเสียประการใด เม่ือเจ้าของโฉนดได้ทําคําตรา
สินตามกฎหมายแล้ว ก็รับใบแทนโฉนดได้ ใบแทนโฉนดนั้นต้องเซ็นชื่อประทับตรา ตําแหน่งเจ้า
พนักงาน ตามความที่ว่ามาในข้อ 2 จึ่งใช้ได้ ตั้งแต่ได้ออกไปแทนโฉนดไปแล้ว โฉนดเดิมใช้ไม่ได้ 
 ข้อ5  เมื่อได้ลงมือจัดการตามประกาศนี้เมืองใด ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการจัดตั้ง
หอทะเบียนขึ้นไว้สําหรับเก็บรักษาทะเบียนที่ดินในเมืองนั้น ๆ ให้ตั้งกรมการตําแหน่งเกษตราธิการ
ไว้ประจําทําการเกษตรแลให้ตั้งเจ้าพนักงานทะเบียนไว้ประจําทําการทะเบียนทุกเมืองและให้มี
พนักงานรังวัดแผนที่ แลพนักงานกองทะเบียนตามสมควรแก่ราชการ 
 ข้อ6  ในการออกโฉนดที่ดินตามประกาศนี้ถ้าท่ีดินมีตราแดงหรือใบจอง หรือน่าโฉนด
ของเดิมอยู่แล้ว ให้เรียกแต่ค่ากระดาษทําโฉนด ค่าเขียน แลค่าตราตามกําหนด ไม่ต้องเรียกค่าจอง 
เว้นแต่ถ้าถ้ารังวัดที่ดิน ได้เกินตราแดง หรือใบจอง หรือน่าโฉนดของเดิมออกไปเท่าใด จึงให้เรียก
ค่าจองเท่าเนื้อที่ดินที่เกินนั้น ที่ดินซ่ึงยังไม่มีหนังสือสําคัญดังว่ามาแล้ว จึงให้เรียกค่าจองตามอัตรา
คือไร่ละ 16 อัฐ เศษงานละ 4 อัฐ เศษต่ํางานเรียกเสมองาน 1 

ว่าด้วยกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 ข้อ7 ที่ดินซ่ึงได้ออกโฉนดตามประกาศนี้ ให้เจ้าของมีกรรมสิทธ์ิเหมือนอย่างนาคู่โคก คือ
ต้องเสียค่าท่ีหรือค่านาแก่รัฐบาลทุก ๆ ปี 
 ข้อ8  ไม่ให้ถือว่ากรรมสิทธ์ิที่ได้ว่ามาในข้อ 7 เป็นเหตุที่ผู้ถือกรรมสิทธ์ินั้นจะพ้นจาก
ความรับผิดชอบแลความจําเป็นจะต้องประพฤติตามพระราชกําหนดกฎหมาย ซ่ึงบังคับในการที่ดิน 
คือ ในการเก็บภาษีอากร แลการที่รัฐบาลจะต้องการที่เพื่อราชการ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นต้น 
 ข้อ9  คนในบังคับต่างประเทศ เมื่อได้รับพระราชทานใบพระบรมราชานุญาตพิเศษให้ถือ
โฉนดฉบับใด ก็มีอํานาจแลน่าที่เหมือนกับคนในบังคับไทย ที่ถือโฉนดนั้นทุกประการ 
 ข้อ10  ต่อไปบรรดาคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องด้วยกรรมสิทธ์ิที่ดินได้ออกโฉนดตามประกาศนี้ 
เมื่อศาลได้พิพากษาประการใดให้ศาลมีจดหมายแจ้งต่อเจ้าพนักงานทะเบียนสําหรับท่ีดินนั้นให้
ทราบว่า ท่ีดินตามโฉนดนั้นๆ ได้พิพากษาให้เป็นของใครหรือให้แบ่งกันอย่างไร ถ้าหากว่าศาลมิได้
มีจดหมายตามความที่ได้ว่ามาในข้อนี้ ก็ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับประโยชน์อย่างใดในคําพิพากษานั้นมี
อํานาจที่จะทําคําขอต่อศาล ให้แจ้งความแก่เจ้าพนักงานทะเบียนตามประกาศนี้ 
 ข้อ11  ถ้าผู้ใดจะเวนคืนที่ดิน ให้นําโฉนดที่ดินมาส่งต่อเจ้าพนักงานเกษตรธิการประจํา
เมืองนั้น 
 โฉนดที่ทําออกชั้นต้นนั้น ต้องลงนามและประทับตรา 3 ตําแหน่ง คือ ผู้บัญชาการเมือง  
กรมการตําแหน่งนา (เจ้าพนักงานเกษตราธิการ) และกรมการอําเภอท้องท่ีในโฉนดทั้ง 3 คนก่อนจึง
จะออกให้แก่เจ้าของท่ีดินไปได้  และถือว่าโฉนดนั้นชอบด้วยกฎหมาย ถ้าขาดการลงนามไปแต่ 
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 ตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดก็ยังออกไม่ได้ 
 สําหรับตราตําแหน่งเจ้าพนักงานเกษตรธิการหรือเจ้าพนักงานที่ดินนั้น ใช้ตรารูปพิทยาธร
ดําเนินมือขวาถือดอกจงกลนี (ดอกบัว) มือซ้ายถือพระขรรค์ อยู่ในวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง    
5 เซนติเมตร ตราแกะด้วยงาช้าง ภายในวงกลมด้านบนมีอักษร “เกษตราธิการและบอกชื่อเมือง ” มี
ลวดลายเป็นเครือเถาล้อมรอบ ใช้ชาดผสมน้ํามันประทับบนลายเซ็นชื่อ 
 ส่วนตราตําแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน สําหรับประทับรายการจดทะเบียนโฉนดที่ดินและ
ประทับเอกสารสัญญา ตรงที่ระบุจํานวนเงินที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร รวมตลอดทั้งประทับ
ลายเซ็นชื่อเจ้าพนักงานผู้จดทะเบียน ใช้ตรารูปมนุษย์ มือซ้ายถือเส้นกระแสมีลายกนกล้อมรอบ 
อยู่ในเส้นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร ด้านบนมีอักษร “พนักงานทะเบียน และ
ชื่อเมือง” ตราแกะด้วยงาช้าง ประทับด้วยชาดผสมน้ํามัน เช่นเดียวกัน 
 แต่ว่าก่อนที่จะแจกให้ราษฎรเจ้าของท่ีดินไปนั้น เนื่องจากเป็นโอกาสเหมาะที่พระบาท  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังเสด็จประทับแรมอยู่ ณ พระราชวังบางปะอิน พระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) 
จึงนําโฉนดสําหรับท่ีดินตําบลบ้านแป้งของพระคลังข้างท่ี 2 โฉนด กับของราษฎรด้วย 3 โฉนดขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ พระที่นั่งวโรภาสพิมาน พระราชวังบางปะอิน เพ่ือให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานแก่เจ้าของท่ีดินเป็นฤกษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระราชทานแก่เจ้าของ
ที่ดิน คือ กํานันแดง บ้านพลับ 1 โฉนด กํานันวัน บ้านแป้ง 1 โฉนด กํานันหรุ่ม บ้านวัดยม 1 โฉนด 
เป็นปฐมฤกษ์ และวันรุ่งขึ้นก็ลงมือแจกโฉนดสําหรับท่ีดินบ้านพลับ ตําบลเกาะเกิดให้แก่ราษฎร
เป็นต้นไป ตําบลอ่ืนๆ ก็แจกต่อเนื่องกันไปโดยลําดับ เวลาแจกโฉนด กํานันเจ้าตําบลหรือผู้แทน
กํานันต้องมากับราษฎรในท้องท่ีของตน ด้วยทุกวันจนกว่าจะแจกโฉนดในตําบลนั้นเสร็จ กํานันได้
เงินค่าป่วยการวันละ 1 บาท จากรัฐบาลเช่นเดียวกับเวลาเดินสํารวจ 
 โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยเป็นโฉนดที่ดินจากการเดินสํารวจมีพระนาม           
“สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาภรณ์” ทรงถือกรรมสิทธ์ิเป็นโฉนดเลขที่ 1 สารบาญเล่มท่ี 1 หน้าที่ 1 
เลขที่ดิน 117 ระวาง 17 ต 3 อ ตําบลบ้านแป้ง อําเภอพระราชวัง แขวงเมืองกรุงเก่า เมืองกรุงเก่า 
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เนื้อที่ 89 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา ลงพระนามพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่น
มรุพงษศิริพัฒน ในตําแหน่งผู้บัญชาการ ลงนามพระยาประชาชีพบริบาลในตําแหน่งเจ้าพนักงาน
เกษตราธิการ และลงนามพระราชภพน์บริหารในตําแหน่งนายอําเภอ 
 หลังจากที่ได้ทําการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในท้องท่ีมณฑลกรุงเก่าเสร็จส้ินแล้วจึง ได้
ตั้งหอทะเบียนมณฑลกรุงเก่าขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่สภาคารราชประยูร ในพระราชวัง บาง
ปะอิน เม่ือวันที่ 20 กันยายน ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) เพราะหอทะเบียนซ่ึงจะเป็นสถานที่ทําการประจํา
จังหวัดยังมิได้สร้างขึ้น มีพระประมวลภูมิเทศเป็นนายทะเบียนและหลวงภูมิพิทยาภรณ์เป็น ผู้ช่วย
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นายทะเบียน หอทะเบียนที่ดินที่ตั้งขึ้นครั้งแรกนั้นอยู่ในความอํานวยการรับผิดชอบของพระยา
ประชาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) ข้าหลวงพิเศษจัดการที่ดิน 
 ในปลายปีเดียวกันนี้เองก็ได้จัดตั้งกรมทะเบียนที่ดิน (กรมท่ีดินในปัจจุบัน) ขึ้นเม่ือวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) มีนายดับบลิว เอ.เกรแฮม เป็นเจ้ากรม (กรม ที่ดิน, 2543, หน้า 7, 
8, 11-14, 18-27, 31-35, 38) 
การออกโฉนดที่ดินในประเทศไทยยุคที่ 2 (พ.ศ.2444-2497) 
 ปลายปี ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) ได้มีการปรับปรุงและวางระเบียบเกี่ยวกับการเดินสํารวจ
ออกโฉนดเพื่อให้ความสะดวกแก่กองเดินสํารวจและเจ้าของท่ีดิน โดยได้ยกเลิกใบเดินทุ่งซ่ึงใช้อยู่
เพราะเสมียนที่ออกไปทําการรังวัดเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานดีแล้วและยกเลิกใบไต่สวนตอนที่ 3 
เพราะท่ีมณฑลขอไว้สําหรับเป็นหลักฐานในการเก็บเงินอากรค่านานั้นได้ยกเลิก จึงคงใช้แต่ใบ
ไต่สวนตอนที่ 1 และที่ 2 
 และได้เปิดงานออกโฉนดขึ้นที่มณฑลกรุงเทพฯ อีกแห่งหนึ่ง เริ่มต้นลงมือเดินสํารวจ
ออกโฉนดตั้งแต่คลองบางเขนฝั่งเหนือและตามเขตคลองเปรมประชากรฝั่งตะวันตกกับลําน้ํา
เจ้าพระยาฝ่ังตะวันออกจนถึงคลองเชียงรากน้อยฝั่งเหนือ พอถึงปลายปี ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) ก่อนที่
จะแจกโฉนดให้แก่เจ้าของท่ีดิน พระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) ได้นําโฉนดที่ดินของพระคลัง
ข้างท่ี 2 โฉนด กับโฉนดในนามของบริษัทขุดคลองคูนาสยามทุ่งหลวงคลองรังสิต และโฉนดของ
ราษฎรขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระราชวังดุสิต เพ่ือให้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่บริษัทขุดคลองฯ และราษฎรเจ้าของท่ีดินเป็นปฐมฤกษ์ก่อน 
แล้วจึงลงมือแจกให้แก่เจ้าของท่ีดินต่อไปตามลําดับ และได้มีการจัดตั้งหอทะเบียนขึ้นอีกแห่งหนึ่ง
เป็นแห่งท่ี 2 ตั้งอยู่ชั้นล่างของกระทรวงเกษตราธิการในขณะนั้น (คือที่ตั้งกรมท่ีดินขณะนั้น) มีขุน
วิวิธพจนวีภาค (เสงี่ยม) จากกรมแผนที่มาเป็นนายทะเบียน และขอนายอิน (ภายหลังเป็นขุนปรีชา
รังวัด) มาเป็นผู้ช่วยนายทะเบียน หอทะเบียนที่ดินนี้ครั้งแรกอยู่ในความอํานวยการรับผิดชอบของ
พระยาปรีชาชีพบริบาลและพร้อมกันนั้นได้ตั้งหอพักทะเบียนกลางขึ้นที่ช้ันล่างของกระทรวง
เกษ ตราธิการ เพื่อใช้เก็บหนังสือสําคัญที่หอทะเบียนท้องท่ีส่งมา (ต่อมาหอทะเบียนดังกล่าวได้
เปิดรับทําธุระให้แก่ราษฎรเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 ในสมัยหลวงชํานาญนิติเกษตร เป็นอธิบดี
กรมท่ีดิน 
              จดุความประสงคข์องพระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) ที่ตั้งหอทะเบียนกลาง สําหรับทํา
สัญญาจดทะเบียนให้แก่ประชาชนทั่วไป ด้วยเรียกว่าหอทะเบียนกลางจะมีพร้อมทุกอย่างเหมือนหอ
ทะเบียนท้องถ่ิน เว้นไว้แต่โฉนดอย่างเดียวเท่านั้นไม่มี ถ้าผู้ใดจะทําสัญญาจดทะเบียนหรือดู
หลักฐานสําหรับท่ีดินดูได้ที่หอทะเบียนกลางมิต้องไปยังหอทะเบียนท้องถ่ินก็ได้ 
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              ถ้าหลักฐานสําหรับท่ีดนิท่ีหอทะเบียนท้องถ่ินเกดิอันตรายสูญหาย กเ็อาหลักฐานจาก หอ
ทะเบียนกลางไปทําแทนขึ้นได้ มิต้องจัดเจ้าพนักงานออกไปทําใหม่และตัวบุคคลที่จะเป็นนาย
ทะเบียนกลางนั้นต้องเป็นผู้รอบรู้ระเบียบและข้อบังคับดี ฉะนั้นหอทะเบียนกลางจึงคงมีหน้าที่เก็บ
แต่หนังสือสําคัญเพียงอย่างเดียว  และราว  ๆ ปลายปี ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) นั้น เนื่องจากงานออก
โฉนดที่ดินมีมากขึ้นประกอบกับการเซ็นชื่อลงในโฉนดของผู้บัญชาการเมือง และกรมการอําเภอ มี
ข้อขัดข้องทําให้การออกโฉนดดําเนินไปโดยไม่สะดวก เพราะผู้บัญชาการเมืองและกรมการอําเภอ
ทั้งต้องประจําอยู่ สถานที่ทําการ การจะเดินทางมาลงนามโฉนดจึงไม่สะดวก พระยาประชาชีพ
บริบาล (ผึ่ง ชูโต) จึงไปกราบทูลหารือสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ขอยกเลิกการเซ็นลงนาม
ของผู้บัญชาการ  เมืองและกรมการอําเภอ คงเพียงให้ประทับตราอย่างเดียวในโฉนด และเซ็นชื่อ
เฉพาะกรมการตําแหน่งนาหรือเจ้าพนักงานที่ดินเหล่านั้น ซ่ึงสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง
เห็นด้วยและ ได้ทําหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็กพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงก็ได้ทรง
พระราชทานพระบรม ราชานุญาตให้ยกเลิก ดังนั้นตั้งแต่ปลายปี ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) เป็นต้นมา ใน
โฉนดจึงไม่มีลายเซ็นของผู้บัญชาการเมืองและกรมการอําเภอ คงมีแต่ประทับตราตําแห น่งเท่านั้น 
และให้ถือว่าโฉนดที่มีลายเซ็นกรมการนาตําแหน่งเดียวเป็นโฉนดที่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงแสดงว่า
ในประวัติศาสตร์การออกโฉนดที่ดินของประเทศไทย ได้เคยมีการลงนามในโฉนดโดยเจ้าพนักงาน
ที่ดินแต่เพียงผู้เดียวมาก่อนแล้ว      

 กองการข้าหลวงท่ีตั้งกอง อาศัยทํางานอยู่ที่สภาควรราชประยูร พระราชวังบางประอินนั้น  
ครั้นต่อมาได้สร้างหอทะเบียนที่ดินประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้นเสร็จราวเดือนกรกฎาคม   
ร.ศ.122 (พ.ศ.2446) ก็ยกกองขึ้นไปทําอยู่ที่หอทะเบียนที่ดินประจําจังหวัดในปี ร.ศ.122 (พ.ศ.2446) 
 ในราวปี ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) งานออกโฉนดซ่ึงกระทรวงเกษตราธิการเป็นผู้รับผิดชอบได้มี 
การคิดค้นแบบขึ้นใหม่เรียกว่า “ใบนํา” ซ่ึงทําขึ้นใช้แทนใบไต่สวนตอนที่ 2 และในใบนั้นได้ยกเลิก
ข้อที่ให้เจ้าของท่ีดินข้างเคียงลงลายมือชื่อรับรองเขตกัน 

 ต่อมาในสมัยพระยาวงษานุประพัทธ์ยังมิได้เป็นเจ้าพระยาเป็นเพียงรองเสนาบดีอยู่แล้ว ก็
เล่ือนขึ้นเป็นเสนาบดีแทนพระยาประชาชีพบริบาล (แย้ม แสง-ชูโต) บรรดาศักดิ์เป็นพระยาบรมบาทบํารุง
มาเป็นอธิบดีกรมทะเบียนที่ดินเห็นว่าแบบใบนํากับ ใบไต่สวนเป็นแบบท่ีใช้การอยู่อย่างเดียวกันไม่
ควรจะใช้แยกแตกต่างกันไป และใบนําก็ไม่มีข้อความรู้ได้ดีอย่างใบไต่สวน จึงส่ังยกเลิกใบนํานั้น
เสีย ให้กลับมาใช้ใบไต่สวนตอนที่ 2 ตามเดิมอีก 

 ในสมัยพระยาจักรปราณีศรีศิลวิสุทธ์ิ (อู๋ ไกรฤกษ์) เมื่อเป็นพระยาสุรเกษตรโศภณ เป็น
อธิบดีกรมท่ีดิน ได้มีการแก้ไขใบไต่สวนโดยเพิ่มเติมข้อความบางประการและใช้กระดาษทั้งแผ่น
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เพื่อให้สะดวกแก่วิธีการที่จะหักโอนใบไต่สวนเท่านั้น และการรังวัดก็ได้เปล่ียนวิธีใหม่ คือ        
การจัดการกองเดินสํารวจออกไปทํารังวัดพร้อมกันกับกรมรังวัดออกไปทําแผนที่รายละเอียดทีเดียว 
 เรื่องประกาศ เมื่อได้ออกโฉนดแผนที่เปล่ียนให้ใหม่ในตําบลหนึ่งตําบลใดแล้วก็ประกาศ
ยกเลิกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินเดิมนั้นเสียอีกชั้นหนึ่ง ต่อมาภายหลังมิได้มีประกาศกันอีก เห็นจะ
ถือว่าเมื่อออกโฉนดใหม่ให้แล้วของเก่าก็เลิกไปในตัวเองดังนี้ก็ได้ 

 เรื่องหลักปักเขตที่ดินนั้น การออกโฉนดครั้งแรกมิได้ใช้ คงถือเขตตามที่เจ้าของท่ีดินกับ
เจ้าของท่ีดินข้างเคียงรับรองกันเป็นเกณฑ์ ต่อมาหลายปีจึงได้เกิดใช้หลักกันขึ้น (ประมาณปี       
พ.ศ.2456) หลักที่ใช้ครั้งแรกๆ เป็นหลักโตประมาณ 4 หุน ยาวประมาณ 1 เมตร และใช้ปักตามท่ีนา
และที่สวน แต่อยู่ไม่ได้ถาวรมักจะถูกคนลักเอาจึงได้เลิกหลักเหล็กและคิดทําหลักคอนกรีตขึ้นใช้
แทน 

 เรื่องการแบ่งแยกโฉนดทางหอทะเบียนที่ดินตั้งแต่แรกเริ่มมา เจ้าของท่ีดินมีความ
ประสงค์ขอแบ่งแยก ก็ให้เจ้าของช้ีแผนที่หลังโฉนด เจ้าของผู้ขอแบ่งแยกมักจะชี้ให้แบ่งตามคันนา
ที่สวนก็ชี้ให้แบ่งตามลูกร่อง เพราะแผนที่หลังโฉนดที่ทํากันมาแต่เดิม ถ้าเป็นที่นาก็จุดคันนาไว้ใน
แผนที่หลังโฉนด เป็นที่สวนก็จุดลูกร่องไว้เหมือนกัน การแบ่งแยกผู้ขอจึงถือคันนาและร่องสวน
เป็นแนวเขตแบ่งแยกกัน ช่างแผนที่ก็นับเขตให้ตามนั้น จึงมิได้มีการไปรังวัดปักหลักแบ่งแยกยัง
ที่ดินได้ทําเช่นกันนี้เรื่อยมา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2457 พระยาวิสูตรเกษตรศิลป์ (ขํา ศาลิคุปต) เป็น
ข้าหลวงออกโฉนดอยู่มณฑลราชบุรี เห็นว่าคันนาท่ีจุดไว้ในแผนที่หลังโฉนดชักช้า คันนาเจ้าของ
ที่ดินอาจเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเสียเมื่อไรก็ไม่ได้มีประโยชน์อันใดควรยกเลิกเสียดีกว่าท่ีเป็นอยู่
ให้เลิกได้คงมีแต่เขตรอบนอกอย่างเดียว 

 การดําเนินการเรื่องท่ีดินดังกล่าวที่ผ่านมา ได้มีประกาศบรมราชโองการและกฎเสนาบดีรวม
หลายฉบับ เช่น ประกาศออกโฉนดที่ดินมณฑลกรุงเก่า ลงวันที่ 3 พฤษภาคม ร.ศ.120 (พ.ศ.2444)  
ประกาศออกโฉนดที่ดิน ลงวันที่ 15 กันยายน ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) และกฎเสนาบดีกระทรวงเกษตร
ตราธิการสําหรับการออกโฉนดที่ดิน ลงวันที่ 31 มีนาคม ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) ทั้งนี้จัดเป็นกฎหมาย
ที่ดิน ซ่ึงได้ออกใช้ตามความจําเป็นสําหรับให้กิจการดําเนินไปได้ในสมัยนั้นยิ่งนานปีเข้าก็ ยิ่งมาก
ฉบับมีข้อความซับซ้อนและกระจัดกระจายไม่สะดวกแก่การปฏิบัติ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ จึงดําริ
รวบรวมให้เป็นพรราชบัญญัติฉบับเดียวกันเพื่อให้ข้อความแจ่มแจ้งเข้าใจง่าย และเป็นหมวดหมู่สะดวก
มนการปฏิบัติ จึงได้ทูลขอให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ซ่ึงในสมัยนั้น ดํารง
ตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ทรงโปรดให้พระเมธีนฤปกร ตําแหน่งกรรมการศาลฎีกาเป็นผู้
รวบรวมและยกร่างขึ้นแล้วทรงตรวจแก้ขึ้นอีกชั้นหนึ่ง แล้วโปรดส่งให้เสนาบดีกระทรวง      
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เกษตราธิการนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ซ่ึงต่อมาได้พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) 
 ตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ได้มีการบัญญัติไว้ชัดเจนว่า ใน
โฉนดที่ดินนั้นผู้บัญชาการเมืองและนายอําเภอท้องท่ีไม่ต้องเซ็นชื่อ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ 
การออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ดังนี้ 

 มาตรา 30 โฉนดที่ดินซ่ึงออกให้แก่เจ้าของท่ีดินตามพระราชบัญญัตินี้ที่ดินอยู่ในเขตเมืองใด 
ต้องประทับตราตําแหน่งผู้บัญชาการเมืองนั้น 1 นายอําเภอผู้ปกครองท้องถ่ินที่ซ่ึงท่ีดินแปลงนั้นอยู่
ในนั้น 1 แลเจ้าพนักงานเกษตราธิการได้เซ็นชื่อประทับตราอยู่ระหว่างกลางของตราทั้งสองดังกล่าว 
(กรมท่ีดิน, 2543, หน้า 41-43, 46-47) 

1. สมัยรัชกาลที่ 6  
การออกหนังสือสําคัญเกี่ยวกับท่ีดิน คือใบเหยียบย่ําตามข้อบังคับช่ัวคราวสําหรับเพาะปลูก

สวนใหญ่ฯ ร.ศ.129 (พ.ศ.2453) และออกกฎหมายเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน คือ พระราชบัญญัติ
ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2459 พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2462 

  1. ใบเหยียบย่ํา ออกตามความในประกาศใช้เป็นข้อบังคับช่ัวคราวสําหรับเพาะปลูก
ส่วนใหญ่ สมพักศร ท่ีไร่ ที่นา ร.ศ.129 (พ.ศ.2453) ประกาศใช้เฉพาะมณฑลชุมพร  นครศรีธรรมราช 
ปัตตานี ภูเก็ต และจันทบุรี เท่านั้น ประกาศนี้แยกประเภทท่ีดินที่ให้จับจองออกเป็น 2 ประเภท คือ 

   ก. ที่ดินซ่ึงได้สงวนหรือหมายเขตไว้สําหรับราษฎรท่ีตั้งภูมิลํานาอยู่ในท้องท่ี
อําเภอหนึ่ง  หนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง ให้พอกับจํานวนราษฎรซ่ึงประจําอยู่ในท้องท่ีอําเภอนั้นๆ 
จับจองประเภทหนึ่ง 

   ข. ที่ดินสําหรับราษฎรซ่ึงอยู่ต่างท้องท่ี หรือต่างหัวเมืองจับจองประเภทหนึ่งเม่ือ
ข้าหลวงเทศาภิบาล และผู้ว่าราชการเมือง สํารวจหมายเขตแยกประเภทท่ีดินว่า ตําบลใด ในท้องท่ี
อําเภอใดสมควรกําหนดเป็นประเภทใด เสร็จแล้วให้ประกาศในหนังสือราช กิจจานุเบกษา เป็น
คราว ๆ ให้ราษฎรทราบเป็นสําคัญ เหตุที่มีการประกาศใช้ข้อบังคับช่ัวคราว สําหรับการเพาะปลูก
ส่วนใหญ่สมพักศรฯ ในท้องท่ีมณฑลชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี ภูเก็ต และจันทบุรี เนื่องจาก
ที่ดินในมณฑลดังกล่าวเจริญขึ้น จะรอให้มีการออกโฉนดที่ดินส่วนหัวเมืองให้เสร็จสมบูรณ์ ก็จะ
ไม่ทันกับความต้องการที่ดินของราษฎร จึงให้ตราข้อบังคับดังกล่าวขึ้นเป็นการชั่วคราว ให้ราษฎร
ขอจับจองและออกใบเหยียบย่ําให้เป็น 2 ชนิด คือ 

    ก. ใบเหยียบย่ําสําหรับท่ีดินทําการเพาะปลูกสมพักศร (ปลูกพรรณไม้ล้มลุก 
อายุไม่เกิน 3 ปี ขึ้นไป) 



 32 

    ข. ใบเหยียบย่ําสําหรับท่ีดินที่ทําการเพาะปลูกสวนใหญ่ (ปลูกพรรณไม้ยืนต้น มี
อายเุกิน 3 ปีขึ้นไป) 

   อํานาจหน้าที่เจ้าพนักงานที่จะอนุญาตให้จับจองท่ีดินได้  มีกําหนดไว้ดังต่อไปนี ้
    ก. นายอําเภอมีอํานาจออกใบเหยียบย่ําได้ไม่เกินคนละ 50 ไร ่

  ข. ผู้ว่าราชการเมืองมีอํานาจออกใบเหยียบย่ําไม่เกินคนละ 100 ไร ่
    ค. ข้าหลวงเทศาภิบาลมีอํานาจออกใบเหยียบย่ําไม่เกินคนละ 500 ไร ่

  ง. เสนาบดีเจ้ากระทรวงมีอํานาจออกใบเหยียบย่ําไม่เกินคนละ 1000 ไร ่
   ผู้ใดจะขอจับจองเกินกว่ากําหนดข้างต้น ต้องนําความกราบบังคบทูลพระกรุณา
ขอรับพระราชทานใบเหยียบย่ําดังกล่าวในชั้นต้นมีอายุ 2 ปี ถ้าทําประโยชน์ไม่เสร็จตามจํานวนเนื้อ
ที่ตามใบเหยียบย่ําต่ออายุได้อีก 3 ปี เมื่อครบ 5 ปี ทําประโยชน์ไม่เสร็จต่ออายุได้อีก 3 ปี ถ้าครบ 
8 ปี ต่อ อายุอีกไม่ได้ ผู้ถือใบเหยียบย่ําขอรับโฉนดที่ดินได้เท่าท่ีทําประโยชน์ ส่วนที่เหลือคืนเป็น
ของหลวงทันที 
  2. พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2459 ได้บัญญัติถึงเรืองการ
จดทะเบียนอาศัยท่ีดินตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการเรียกโฉนด 
ใบไต่สวน หรือใบนํา การดําเนินการเกี่ยวกับการทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์ในที่ดินเกิน 9 ปี อํานาจ
ของเจ้าพนักงานที่จะแก้ไขการจดทะเบียนหรือแผนที่ซ่ึงกระทําไปโดยผิดพลาด การรวมโฉนดที่ดิน 
และการคุ้มครองมิให้ฟ้องร้องเจ้าพนักงานที่ดินที่ได้ออกโฉนดหรือจดทะเบียนไปโดยสุจริต 
  3. พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2462 มีเพียง 3 มาตรา บัญญัติ
เกี่ยวกับมาตรการบังคับกรณีที่ดินไม่ได้เสียภาษีที่ดิน กรณีการไถ่ถอนขายฝากที่ดินที่มีผู้รับซ้ือฝาก
หลายคน หรือมีผู้ขายหลายคน และกรณีการแบ่งมรดกที่มีผู้จัดการมรดกตามคําส่ังศาล 
  ในรัชสมัยนี้เริ่มมีระเบียบเกี่ยวกับการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินวางไว้เป็นหมวดหมู่
เป็นครั้งแรก ตามคําส่ังกองออกโฉนดที่ดินกรุงเทพมหานคร ที่ 2/1426 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2459  
และมีการวางระเบียบการรังวัดที่ดินตกค้าง รังวัดซํ้า แบ่งแยก สอบเขตตามคําส่ังกรมทะเบียนที่ดิน 
ที่ 7/2460 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2460 (กรมท่ีดิน, 2543, หน้า 47-49) 
 2. สมัยรัชกาลที่ 7  
 เมื่อ  พ.ศ.2469  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขความใน  มาตรา  25 แห่ง
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) โดยมีสาระสําคัญ คือ 
 เดิมที่ได้กําหนดให้ผู้ประสงค์จะทําการโอนที่ดิน ให้นําใบไต่สวน หรือใบนําพร้อมท้ัง
หนังสือสําคัญและหลักฐานต่างๆ สําหรับท่ีดิน ไปยื่นและแสดงความประสงค์ต่อข้าหลวงเกษตร 
ส่วนที่ผู้โอนกับผู้รับโอนจะต้องทําหนังสือสัญญาต่อกัน ให้ไปทําต่อหน้านายอําเภอท้องท่ีตาม
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ธรรมเนียมนั้นได้แก้ไขเสียใหม่ว่า “การโอนที่ดินดังกล่าวมาในวรรคก่อน ซ่ึงผู้โอนกับผู้รับโอน
จะต้องทําหนังสือสัญญาต่อกันนั้น ให้ไปทําต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียน ณ หอทะเบียนที่ดินใน
จังหวัด ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู่ ” ท้ังนี้ เพราะได้ตั้งหอทะเบียนขึ้นในจังหวัดนั้น  ๆ แล้ว การโอนใบไต่
สวนและทําสัญญาต่างท่ีกัน เป็นความลําบากแก่ผู้โอนและผู้รับโอน เพราะอําเภอกับหอทะเบียน
ที่ดินไม่ได้อยู่แห่งเดียวกัน จึงแก้ไขใหม่ เพื่อให้ทําสัญญาโอนกันได้เสร็จ ณ หอทะเบียนที่ดิน 
 อนึ่ง กระทรวงเกษตราธิการได้มีหนังสือแจ้งความลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2469 ว่า 
“กรมการตําแหน่งนา นายทะเบียนที่ดิน เจ้าพนักงานเกษตรธิการ เจ้าพนักงานออกโฉนด ท้ังนี้เป็น
คนๆ เดียวกัน และบัดนี้ได้ให้เกษตรจังหวัดและเกษตรมณฑลเป็นผู้ทํางานเกี่ยวกับท่ีดินด้วยต่อไป
ให้เรียกเจ้าพนักงานที่ทํางานเกี่ยวกับท่ีดินว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือมณฑลนั้น ๆ” (กรมท่ีดิน
, 2543, หน้า 49) 
 3. สมัยรัชกาลที่ 8  
 การตรากฎหมายเกี่ยวกับท่ีดินใช้บังคับเพิ่มเติม และแก้ไขกฎหมายเดิม  ๆ อีกหลายฉบับ 
ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2479 โดยยกเลิกความในมาตรา 11 
แห่งพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2459 
  “มาตรา 11 ในเรื่องการออกโฉนดที่ดินก็ดี ในเรื่องแก้ทะเบียนก็ดี ถ้าเจ้าพนักงานได้
ทําการไปโดยสุจริตแล้ว ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดฟ้องร้องเจ้าพนักงานผู้นั้นได้ เว้นไว้แต่จะได้รับอนุญาต
จากเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ” 
  เหตุที่ยกเลิกนั้น เนื่องจากในสมัยนั้นได้มีการสํารวจกฎหมายที่ให้เอกสิทธิแก่บุคคล
บางเหล่า จึงยกเลิกเสียเพื่อให้เป็นการเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ 
  2. พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2479 ในกฎหมายฉบับนี้ได้แบ่ง
ที่ดินที่จะให้ราษฎรเข้าทําประโยชน์ออกเป็น 3 ขนาด คือ 
   ขนาดเล็ก ไม่เกิน 50 ไร่ นายอําเภอเป็นผู้อนุญาต 
   ขนาดกลาง ไม่เกิน 100 ไร่ ข้าหลวงประจําจังหวัดผู้อนุญาต 
                 ขนาดใหญ่ ไม่จํากัด รัฐบาลเป็นผู้อนุญาต 
  ใบอนุญาตจับจองแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ใบเหยียบย่ําและตราจองเป็นใบอนุญาต 
   1. ใบเหยียบย่ํามีอายุการทําประโยชน์ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับเหยียบย่ํา 

   2. ตราจองเป็นใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับตราจอง 
  ถ้าทําประโยชน์ให้เสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวก็เป็นส้ินสิทธิในที่ดินที่ยังไม่ได้

ทําประโยชน์ ที่ดินที่ให้จับจองไปโอนกันไม่ได้ เว้นแต่การตกทอดในทางมรดก 
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  ตราจองท่ีตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” ตราจองชนิดนี้มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2479 มาตรา 11 เป็นหนังสือสําคัญที่ออกให้แก่ผู้จับ จองท่ีทํา
ประโยชน์ในที่ดิน ซ่ึงให้จับจองภายในกําหนดแห่งใบอนุญาตนั้นและยังบัญญัติไว้ด้วยว่า “ตราจอง
ที่ตราว่าได้ทําประโยชน์ไว้แล้วนั้นผู้ถือกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย” ย่อมแสดงให้เห็นว่าตราจองชนิดนี้
เป็นหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดิน เช่นเดียวกับโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และโฉนดที่ดิน 

  ตราจองชนิดนี้มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์ตามใบอนุญาตตามแบบพิมพ์หลวง                  
มีสาระสําคัญดังนี้ คือ ลายมือชื่อ ตราตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน ปริมาณเนื้อที่ เขตรูปแผนที่มี และมี
สารบัญสําหรับจดทะเบียนมีคําเตือนระบุด้านหน้าตราจองว่า 

   (1) ตราจองเป็นใบอนุญาต ต้องทําประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี มิฉะนั้นเป็น
อันส้ินสิทธ์ิแห่งการจับจองท่ีดินส่วนซ่ึงยังไม่ได้ทําประโยชน์ 

   (2)  ตราจองเป็นใบอนุญาต จะโอนไม่ได้เว้นแต่จะตกทอดไปยังทายาท โดยธรรม 
โดยทางมรดก แต่เม่ือที่ดินนั้นได้รับคําร้องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” จึงจะมี
กรรมสิทธ์ิและโอนได้ 

   (3) เมื่อได้รังวัดทําโฉนดแผนที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกโฉนดที่ดินแล้ว
ต้องส่งตราจองฉบับนี้คืน 

   (4)  ผู้ถือที่ดินรายนี้อยู่ในความจําเป็นต้องประพฤติตามพระราชกําหนดกฎหมาย 
ซ่ึงมีอยู่แล้วหรือที่จะแก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมที่จะออกใหม่ทุกประการ 

  ตราจองชนิดนี้ออกให้ได้ในท้องท่ีทั่วไป แต่อย่างไรก็ดี คงเป็นที่นอกเขตที่ได้มีการ
ออกโฉนดแผนที่แล้ว เพราะถ้าเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดแผนที่ได้ ทางราชการก็จะออกโฉนด
แผนที่ให้เสียเลยทีเดียว   

  การขอรับตราจองท่ีตราว่า “ได้รับประโยชน์แล้ว ” เฉพาะในท้องท่ีจังหวัดที่มีหอ
ทะเบียนที่ดินแล้ว ให้ขอต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ส่วนจังหวัดที่ไม่มีหอทะเบียนที่ดิน ให้ขอต่อกรรมการ
อําเภอ  เพื่อนกรรมการอําเภอจะได้สอบสวนแล้วรายงานส่งเรื่องตามลําดับเข้าไปยังกรมท่ีดิน
พิจารณาดําเนินการให้ ส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกและแก้ทะเบียนตราจองนี้ ก็เป็น
เช่นเดียวกับการออกโฉนดที่ดิน ปัจจุบันนี้ไม่มีการออกโฉนดตราจองดังกล่าว และถ้าเปล่ียนตรา
จองเป็นโฉนดได้ก็ให้เปล่ียนเป็นโฉนดที่ดินสําหรับแบ่งแยกตราจองท่ีตราไว้ “ได้ทําประโยชน์
แล้ว” ยังคงมีการดําเนินการอยู่ 

  3. พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2486 บัญญัติวิธีการเกี่ยวกับการ
ประกาศแจกโฉนดที่ดิน การโอนใบไต่สวน การออกใบแทนโฉนด การตั้งหอทะเบียนที่ดิน        
การ แต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ดิน การออกโฉนดที่ดินในที่ดินที่ได้อนุญาตให้ราษฎรจับจองไป               
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การดําเนินการ เพื่อเพิกถอนหนังสือสําคัญซ่ึงออกให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิในที่ดิน หรือเพิกถอนการจด
ทะเบียนที่เจ้าพนักงาน ที่ดินทําไปโดยผิดหลงด้วยประการอ่ืน การกําหนดเวลาให้ผู้ครอบครอง       
นําที่ดินขึ้นทะเบียน การจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครอง การออกตราจองท่ีตราว่า “ได้ทํา
ประโยชน์แล้ว ” สําหรับท่ีดินที่ผู้ครอบครอง ได้ทําประโยชน์อยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัติออก
โฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2479 การสอบเขตทั้งตําบล การเปล่ียนโฉนดใหม่ แทนฉบับเดิม อํานาจ
หน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินในการเรียกเจ้าของท่ีดินข้างเคียงมาระวังแนวเขตการอายัดที่ดิน และกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นใหม่ 

  ในเรื่องการลงนามและประทับตราลงในโฉนดทีดินได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 30  
แห่งพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ใหม่ ดังนี้ 

  มาตรา 30 โฉนดหรือใบแทนที่ออกให้แก่เจ้าของท่ีดินตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้า
พนักงานที่ดินต้องลงลายมือชื่อแลประทับตราประจําตําแหน่ง จึงจะเป็นโฉนดชอบด้วยกฎหมาย 

  ดั้งนั้น โฉนดหรือใบแทนโฉนดที่ดิน ตั้งแต่ พ.ศ.2486-2497 จะมีเจ้าพนักงาน ที่ดินลง
ชื่อเพียงคนเดียว และประทับตราเพียงดวงเดียวเท่านั้น (กรมท่ีดิน, 2543, หน้า 49-51, 57) 

 4. การออกโฉนดที่ดินตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และ
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ยุคเร่ิมแรก (พ.ศ.2497-2528) 
 ประมวลกฎหมายที่ดินให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2497 ซ่ึงเป็นการ
กําหนดเวลาเริ่มใช้บังคับไว้แน่นอน ส่วนพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดจากประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ก็เพื่อประสงค์ให้พระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลกฎบังคับใช้ก่อนบทบัญญัติในประมวลกฎหมายที่ดินแต่ละพระราชบัญญัติ 
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 71 ตอนที่ 78 ลงวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2497 จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2497 อันเป็นวันเดียวกับวันที่ประมวล
กฎหมายที่ดินใช้บังคับ ดังนั้น บทบัญญัติในกฎหมายทั้ง 2 แบบ จึงใช้บังคับพร้อมกัน และมี
สาระสําคัญดังนี้   
 1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497      
               พระราชบัญญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดนิ มีจดุมุ่งหมายท่ีจะให้เป็นบทเฉพาะกาล  
เนื่องจากมีการยกเลิกกฎหมายเดิมที่ปฏิบัติอยู่ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับและการปฏิบัติยัง
ต่อเนื่องกันอยู่ แต่อย่างไรก็ดี บทบัญญัติในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินบางมาตราก็
ยังมีบทบาทและยังใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดินทุก
ฉบับ และรวมกฎหมายว่าด้วยที่ดินที่มีอยู่หลายฉบับกระจัดกระจายกันอยู่มาประมวลไว้ใน             
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ที่เดียวกัน และปรับปรุงขึ้นใหม่บ้างเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการออก
โฉนดที่ดิน ดังนี้ 

  1.1 การแจ้งการครอบครองท่ีดิน 
  ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน กําหนดมาตรา 5 ให้ผู้ครอบครองและ

ทําประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสําคัญแสดง
กรรมสิทธ์ิ (โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองท่ีตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว ”) 
แจ้งการครอบครองท่ีดินต่อนายอําเภอท้องท่ีภายใน 180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
(ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2487-29 พฤษภาคม 2498) เพราะเป็นนโยบายของรัฐเพื่อที่จะได้ทราบว่านอกจาก
ที่ดินที่ทางราชการได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิให้กับราษฎรไปแล้วนั้น  ยังมีที่ดินที่ราษฎรได้
ครอบครองและทําประโยชน์อยู่อีกเป็นจํานวนเท่าใด เนื้อที่เท่าใด เพื่อที่จะกําหนดนโยบายในการ
จัดใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐในส่วนที่ยังไม่มีผู้ถือครองให้ถูกต้อง 

  ทางราชการได้กําหนดแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) แจกให้กับเจ้าของท่ีดินซ่ึงมา
แจ้งการครอบครอง สําหรับผู้ที่ไม่ได้มาแจ้งการครอบครองภายในกําหนดกฎหมายถือว่าผู้นั้นมี
เจตนาสละสิทธ์ในที่ดินนั้น ซ่ึงเป็นบทสันนิฐานโดยเด็ดขาดและรัฐมีอํานาจนําที่ดินนั้นไปจัดตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินได้ เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีคําส่ังผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะรายตาม
มาตรา 5 วรรคสอง 

  ต่อมาในปี พ.ศ.2515 ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 
ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายที่ดิน จึงเป็นอันว่า นับแต่
วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ (4  มีนาคม  2515) ก็จะไม่มีการผ่อนผันการแจ้ง การ
ครอบครองท่ีดินอีกต่อไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะไม่มีการออก ส.ค.1ให้กับเจ้าของท่ีดิน อีก
ต่อไปแล้ว ยกเว้นกรณีผู้ว่าราชจังหวัดส่ังการคําร้องขอผ่อนผันแจ้งการครอบครองท่ีดินมีก่อน วันที่
ประกาศของคณะปฏิวัตินี้ใช้บังคับให้เสร็จส้ินไปตามมาตรา 27 ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

  การแจ้ง ครอบครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายที่ดินนี้ ไม่
ก่อให้ เกิดสิทธิ ขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งประการใด ฉะนั้นในกรณีที่มีการเอาท่ีดินของผู้อ่ืนมาแจ้งการ
ครอบครอง  หรือเอาท่ีสาธารณะประโยชน์ที่หวงห้ามมาแจ้งการครอบครองก็ไม่เกิดสิทธิในที่ดินที่
แจ้งนั้น 
  ผูท้ี่แจ้งกราครอบครอง (ส.ค.1) ดังกล่าวสามารถนําหลักฐาน ส.ค.1ไปขอรังวัดออก
โฉนดที่ดินได้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าท่ีดินภายหลังจะอยู่ในบังคับหรือเงื่อนไขตามกฎหมาย
อ่ืน เช่น พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
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พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 หรือพระราชบัญญัติกา รปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ.2518 

  1.2 การรับรองสิทธิของโฉนดที่ดินตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 
   1.2.1 ตามบทบัญญัติมาตรา 6 เจ้าของท่ีดินบางคนมีสิทธิอันจะขอรับโฉนดที่ดินได้

ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามกฎหมายเก่า และต่อมาพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2479
มาตรา 4 ยกเลิกกฎหมายเก่า เพราะฉะนั้นบทบัญญัติในมาตรา 6 จึงเป็นบทบัญญัติทีจ่ะช่วยเหลือบุคคล 
เหล่านั้นให้มีสิทธิได้รับโฉนดที่ดินตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ซ่ึงสามารถจะแยกบุคคลดังกล่าว 
ได้เป็น 4 ประเภท คือ 

   ประเภทแรก  คือ บุคคลที่ครอบครองและทําประโยชน์ที่ดินอยู่โดยชอบด้วย
กฎหมายก่อนวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 ใช้บังคับ (วันที่ 12 
เมษายน 2479) กฎหมายให้สิทธิผู้นั้นที่จะรอรับโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

   ประเภทท่ีสอง คือ ผู้รับโอนที่ดินมาจากบุคคลประเภทแรก 
   ประเภทท่ีสาม  คือ บุคคลที่ได้ครอบครองท่ีดินตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติออก

โฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2479 ใช้บังคับ (วันที่ 12 เมษายน 2479) และก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย
ที่ดินใช้บังคับ แต่ไม่ได้ดําเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น คือเข้าครอบครอง
ที่ดินโดยมิได้ขออนุญาตจับจอง บุคคลที่ถือครอบครองท่ีดินโดยชอบด้วยกฎหมายคือบุคคลที่ขอจับ
จองท่ีดินโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ บุคคลที่ขอจับจองท่ีดินและนายอําเภอหรือข้าหลวงประจํา
จังหวัดแล้วแต่กรณี ส่ังออกใบอนุญาตให้ซ่ึงใบอนุญาตให้จับจองมี 2 ชนิด คือ 

   (ก) ใบเหยียบย่ํา  ผู้จับจองท่ีได้รับใบเหยียบย่ําจะต้องทําประโยชน์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 ปี  นับแต่ได้รับใบเหยียบย่ํา เมื่อผู้นั้นได้ทําประโยชน์แล้วไปขอรับรองจากนายอําเภอ 
นายอําเภอให้คํารับรองโดยนําท่ีดินขึ้นทะเบียน และออกใบสําคัญให้ตามแบบหมายเลข 3 แบบ
หมายเลข 3 ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์แบบหนึ่งซ่ึงมีเพียงสิทธิครอบครอง 

   (ข) ตราจอง  ผู้จับจองท่ีได้รับตราจองท่ีเป็นใบอนุญาตนี้ จะต้องทําประโยชน์ ให้
แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับแต่วันได้รับใบจอง เมื่อผู้นั้นทําประโยชน์แล้วไปขอต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เจ้า
พนักงานที่ดิน จะออกตราจองท่ีตราว่า  “ได้ทําประโยชน์ ” ซ่ึงถือเป็นหนังสือแสดง
กรรมสิทธ์ิที่ดิน ประเภทหนึ่ง 

   ส่วนที่ไม่ได้ขอจับจองเพื่อรับใบเหยียบย่ําหรือตราจองท่ีเป็นใบอนุญาตให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับแล้วก็มีสิทธิรับโฉนดที่ดินได้ตามกระทรวงฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ.2479) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2479 ข้อ 1 



 38 

   ประเภทท่ีส่ี คือ บุคคลที่ครอบครองทําประโยชน์ที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2479 ใช้บังคับ (วันที่ 12 เมษายน 2479)  
ถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มบุคคลประเภทท่ีสามมีสิทธิจะได้รับโฉนดที่ดินเช่นเดียวกัน 

   บุคคลทั้งส่ีประเภท ถ้าได้แจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) แล้ว ก็ขอโฉนดที่ดินได้ตาม
มาตรา 58 และ 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อย่างไรก็ตามหากไม่แจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) ก็ 
อาจออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา 58 ทวิ และ 59 ทวิ  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

   1.2.2 ตามบทบัญญัติมาตรา 11 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของผู้มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินมา
ก่อนประมวลที่ดินใช้บังคับความว่า ในเขตท้องท่ีซ่ึงได้ออกโฉนดตราจองท่ีตราว่า “ได้ทําประโยชน์
แล้ว” ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้คงใช้บัญญัติว่าด้วยการนั้น เฉพาะส่วนที่บัญญัติ
ถึงวิธีการและออกหนังสือสําคัญดังกล่าวข้างต้นต่อไป  จนกว่าจะได้มีการออกโฉนดที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว (กรมท่ีดิน, 2543, หน้า 59-62) 
 2.ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497  

  2.1 การรับรองหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดินตามกฎหมายเก่า 
  ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2479 ได้มีบทบัญญัติให้กฎหมายที่ดินเป็นหนังสือ สําคัญ

แสดงกรรมสิทธ์ิที่ดินและรับรองหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดินตามกฎหมายเก่าตาม        
คํานิยามในมาตรา 1 ซ่ึงกําหนดว่า 

  โฉนดที่ดิน  หมายความว่า  หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดิน และให้ความหมาย 
รวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองท่ีตราว่า “ได้ทําประโยชน์ ” ฉะนั้น ในประมวล
กฎหมายที่ดินถ้าใช้คําว่า “โฉนดที่ดิน ” แล้วต้องหมายถึงหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดินใน
ที่ดินทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว เว้นแต่บางมาตราท่ีมุ่งให้หมายถึงโฉนดที่ดินโดยเฉพาะ เช่น กรณีการ
ออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสํารวจตามมาตรา 58 (รวมมาตรา 58ทวิ ที่เพิ่มเติมภายหลัง) “โฉนด
ที่ดิน” ในที่นั้นหมายถึง โฉนดที่ดินออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินอย่างเดียว ไม่ได้ หมายความ
ถึงประเภทอ่ืน เพราะหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิประเภทอ่ืนปัจจุบันไม่ได้ออกอีกแล้ว 

  2.2 การรับรองกรรมสิทธ์ิของบุคคล 
  ตามมาตรา 2 ซ่ึงกําหนดว่า “ที่ดินซ่ึงมิได้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้

ถือว่าเป็นของรัฐ” เป็นการรับรองสิทธิของกฎหมายที่มีแต่สมัยก่อนว่าท่ีดินเป็นของเจ้าแผ่นดิน (ดังที่
เคยกล่าวไว้ในกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บทท่ี 42) ต่อมาเมื่อมีการใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย์  ก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับท่ีดินของรัฐไว้ในมาตรา 1304-1307 สรุปได้ว่าท่ีดินของรัฐนั้นจะ
โอนแก่กันไม่ได้ ยึดไม่ได้ และจะใช้อายุความยันกับรัฐก็ไม่ได้ ฉะนั้น ถ้าหากที่ดินในประเทศไทย
ส่วนใดยังไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่ดินส่วนนั้นก็จะต้องเป็นของรัฐ คือรัฐเป็น
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เจ้าของเสมอไป ในทางกลับกันถ้าท่ีดินนั้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีกรรมสิทธ์ิแล้ว (มีโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิอย่างอ่ืน คือ โฉนดแผนที่ โฉนดตราจองและตราจองท่ีตราว่า “ได้ทํา
ประโยชน์แล้ว”) ก็สามารถใช้ยันได้ตลอดไป 

  2.3 การกําหนดวิธีการได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 
  มาตรา 3 ซ่ึงกําหนดว่า “บุคคลย่อมมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินกรณีต่อไปนี้” 
   (1) ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิตามบทแห่งประมวลก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ 

หรือได้มาซ่ึงโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
   (2) ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครอง ชีพหรือกฎหมาย

อ่ืน 
  2.4 การกําหนดแบบหลักเกณฑ์และวิธีการออกโฉนดที่ดิน 
  ตามมาตรา 56 ได้กําหนดแบบของโฉนดที่ดินโดยกฎกระทรวง ซ่ึงมีการกําหนดดังนี้   
   (1) กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2479) ให้ใช้แบบ น.ส. 4 ก.  น.ส. 4 ข. และน.ส. 4 ค. 
   (2) กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2510) ยกเลิกแบบโฉนดที่ดินตามกระทรวงฉบับ

ที่ 5 (พ.ศ.2479) และให้ใช้แบบ น.ส.4 
   (3) กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ.2514) เพิ่มเติมแบบโฉนดที่ดินขึ้นอีกแบบหนึ่ง

ตามแบบ น.ส.4 ง. 
  2.5 การกําหนดสาระสําคัญในโฉนดที่ดิน 
  ตามาตรา 57 ซ่ึงกําหนดให้โฉนดที่ดินต้องมีความสําคัญ ดังนี ้
   (1) ชื่อตัว ชื่อสกุล ท่ีอยู่ของผู้มีกรรมสิทธ์ิ 
   (2) ตําแหน่งที่ดิน 
   (3) จํานวนเนื้อที ่
   (4) รูปแผนที่ของท่ีดินซ่ึงแสดงเขตข้างเคียงท้ัง 4 ทิศ 
   (5) ให้มีสารบัญสําหรับจดทะเบียนไว้ด้วย 
   (6) ให้เจ้าพนักงานที่ดินและผู้ว่าราชการจังหวัดลงลายมือชื่อและประทับตรา

ประจําตําแหน่งสําคัญ 
   (7) ให้ทําคู่ฉบับรวม 2 ฉบับ มอบผู้ถือกรรมสิทธ์ิไว้ฉบับหนึ่ง อีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ 

ณ สํานักงานที่ดิน 
  2.6 การกําหนดเรื่องการเดินสํารวจเพื่อออกโฉนดที่ดินทั้งตําบล 
    ตามมาตรา 58 ซ่ึงกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษากําหนดเขตท้องท่ีจังหวัด เพื่อทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน และเมื่อ
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พนักงานเจ้าหน้าที่จะไปดําเนินการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศล่วงหน้าในท้องท่ีซ่ึงจะรังวัด
ออกโฉนดที่ดินไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินนําพนักงานเจ้าหน้าที่ทําการรังวัดที่ดิน
ของตนตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

  2.7 การกําหนดเรื่องการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย  
  ตามมาตรา 59 ซ่ึงกําหนดให้ผู้มีสิทธิครอบครองท่ีดินสามารถขอออกโฉนดที่ดิน ต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะรายได้ (แต่ต้องเป็นที่ดินบริเวณที่มีประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
มหาดไทยตามมาตรา 58 มาแล้ว) 
 3. ประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 96) (พ.ศ.2515) 
 ต่อมาได้มีประกาศของทางคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2515 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2515 แก้ไข 
เพิ่มเติมแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
หลายประการ ดังนี้คือ 

  3.1 การกําหนดสาระสําคัญในโฉนดที่ดิน     
  ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 57  โดยกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจ

มอบหมายให้ผู้อ่ืนลงลายมือชื่อแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้ เหตุผลที่ให้อํานาจรัฐมนตรีมอบหมาย
ผู้อ่ืนได้นั้น เพราะบางจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการมีภารกิจมากมายไม่สามารถแบ่ง
เวลาลงลายมือชื่อในโฉนดที่ดินได้ จึงให้รัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้อ่ืนลงลายมือชื่อแทนเพื่อความ
สะดวกคล่องตัวในงานที่จะให้งานออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนเสร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  เท่าที่มีการมอบหมายมาแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้
อธิบดีกรมท่ีดินเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ฉะนั้น
โฉนดที่ดินที่ออกในเขตกรุงเทพมหานครเป็นระยะๆ ก็จะเห็นลายมือชื่อของอธิบดีกรมท่ีดินหรือ
รองอธิบดีกรมท่ีดินซ่ึงรักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่ีดินเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายของรัฐมนตรี ตามมาตรา 57 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 (พ.ศ.2515) นี้ 

  3.2 การเดินสํารวจเพื่อออกโฉนดที่ดิน 
  มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 58 โดยกําหนดให้เขตที่จะทําการเดินสํารวจต้องไม่รวม 

ท้องท่ีที่ทางราชการได้จําแนกไว้เป็นป่าไม้ถาวร และกําหนดคุณลักษณะของบุคคลที่จะนําเดิน
สํารวจได้ให้เป็นไปตามมาตรา 58 ทวิ ดังนี้ 



 41 

  ประเภทท่ีหนึ่ง ผู้ซ่ึงมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองท่ีดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่ํา  
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราว่า “ได้ประโยชน์แล้ว ” หรือเป็นผู้มี
สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ  

  ประเภทท่ีสอง ผู้ซ่ึงได้ปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี (พ.ศ.2515) เช่นเดียวกัน โดยกําหนดให้ผู้
ครอบครองและทําประโยชน์ที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับและมิได้แจ้งการ
ครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) แต่ได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินนั้นติดต่อกันมาจนถึงวันเดิน
สํารวจ ถ้าประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น ให้แจ้งการครอบครองท่ีดินต่อนายอําเภอท้องท่ี ภายใน
กําหนดเวลา 30 วันนับแต่วันปิดประกาศ หรือถ้าได้มานําพนักงานเจ้าหน้าที่ทําการสํารวจรังวัดตาม
วันและเวลาท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนด ให้ถือว่ายังประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น ผู้
ครอบครองและทําประโยชน์ดังกล่าวหมายความถึงผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่อง 
มาจากบุคคลดังกล่าวด้วย 

  ประเภทท่ีสาม ผู้ซ่ึงครอบครองท่ีดินและทําประโยชน์ในที่ดินภายหลังท่ีประมวล
กฎหมายที่ดินใช้บังคับและไม่มีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หรือไม่มีหลักฐานเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

  บุคคลประเภทท่ี 2 และ 3 ให้ออกโฉนดที่ดินได้ไม่เกิน 50 ไร่ ถ้าเกิน 50ไร่ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการเฉพาะราย ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด (ระเบียบ
ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2515) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2515)  ซ่ึงได้กําหนด
วิธีการและหลักเกณฑ์ไว้ว่า 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินเกินกว่า 50 ไร่ แต่ไม่เกิน 100 ไร่ได้
เมื่อปรากกฎว่า   

  (1) ผู้ครอบครองได้ทําประโยชน์หรืออํานวยการทําประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง 
  (2) ผู้ครอบครองแสดงให้เห็นว่าทําประโยชน์ในที่ดินนั้นได้อย่างจริงจัง และ 
  (3) สภาพการทําประโยชน์ในที่ดินนั้นเป็นหลักฐานมั่นคง และมีผลผลิตอันเป็น

ประโยชน์ในทางธุรกิจ 
  ที่ดินประเภทท่ี 3 ห้ามโอน 10 ปี นับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดิน เว้นแต่ตกทอดทาง

มรดก หรือโอนให้แก่ทางราชการ 
  นอกจากนี้มาตราที่ 58 ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้ยังกําหนดให้ผู้ท่ีมีหลักฐานการ แจ้งการ

ครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) หมายความรวมถึงผู้ซ่ึงได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจาก 
บุคคลดังกล่าวด้วย 
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  (ต่อมามาตรา 58 ทวิ ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521 เกี่ยวกับข้อยกเว้นการห้ามโอนโดยเพิ่มเติม การโอน
ให้แก่ทบวงการเมือง และการโอนให้แก่สหกรณ์เพื่อชําระหนี้เป็นข้อยกเว้นการห้ามโอนด้วย) 

  3.3 การออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย     
  (1) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 59  ให้ชัดเจนว่า ผู้มีสิทธิครอบครองท่ีดินสามารถขอออก

โฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่ไม่มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา   
58 นอกจากนี้ยังกําหนดให้ผู้ครอบครองท่ีดินหมายความรวมถึงผู้ซ่ึงได้ครอบครองและทํา
ประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซ่ึงมีหลักฐานการแจ้งครอบครองด้วย 

  (2) เพิ่มเติมให้มีมาตรา 59 ทวิ  กําหนดให้ผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินอยู่
ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ที่ดินและมิได้แจ้ง
การครอบครอง (ส.ค.1) (แต่ไม่รวมถึงผู้ซ่ึงไม่ปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี) และมีความจําเป็นในการขอ
ออกโฉนดที่ดิน โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาออกโฉนดที่ดินให้ได้ไม่เกิน 50 ไร่ ถ้าเกิน        
50 ไร่ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ ตามระเบียบของคณะกรรมการการจัดที่ดิน
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2515) 

  นอกจากนี้มาตรา 59 ทวิ ยังกําหนดให้ผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินตาม
มาตรานี้ หมายความรวมถึงผู้ซ่ึงได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจกบุคคล
ดังกล่าวด้วย 

  3.4 กําหนดหลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดินกรณีที่ท่ีรังวัดใหม่แตกต่างจากเนื้อที่ตามส.ค.1  
  โดยกําหนดเป็นมาตรา 59 ตรี ว่า ในการออกโฉนดที่ดินถ้ากําหนดเนื้อที่ท่ีทําการรังวัด

ใหม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามใบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาออก
โฉนดที่ดินให้ได้เท่าจํานวนเนื้อที่ท่ีได้ทําประโยชน์นี้ ท้ังนี้ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ กําหนด    
(ตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ) ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2515) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2515 ข้อ  
11 (1) (2) ก.ข.ค. และ ง. แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 7 
(พ.ศ.2524) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2524 ข้อ 3 และข้อ4) (กรมท่ีดิน, 2543, หน้า 62-64, 83-86) 

  5. การออกโฉนดที่ดินในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน (พ.ศ.2528-ปัจจุบัน)   
 ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528 ใช้บังคับ  
และได้มีการกําหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีออกโฉนดที่ดินเพิ่มเติมจากเดิม ดังนี้ 

  1. กําหนดแบบโฉนดที่ดินแบบใหม ่
   (1) กําหนดแบบโฉนดที่ดินใหม่ โดยใช้แบบ น.ส. 4 จ.(ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 

34 (พ.ศ.2524) ลงวันที่ 1 มกราคม 2529 
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   (2) กําหนดแบบโฉนดที่ดินใหม่ โดยให้ใช้แบบ น.ส. 4 จ. (ตามกฎหมายกระทรวง
ฉบับที4่3 (พ.ศ.237) ลงวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2537 (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2537) ซ่ึงโฉนดที่ดิน
ตามแบบนี้ เป็นโฉนดแบบล่าสุดและได้ใช้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 

  2. กําหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ลงนามในโฉนดที่ดิน ตามาตรา 57   
  โดยกําหนดให้ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้า

พนักงานที่ดินซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินมอบหมาย เป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับตราประจําตําแหน่งของ
เจ้าพนักงานที่ดินเป็นสําคัญลงในโฉนดที่ดิน (การแก้ไขแบบโฉนดที่ดินครั้งหลังสุดที่ให้มีเจ้าพนักงาน
ที่ดินแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ลงนามประทับตรานี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเคยมีโฉนดที่ดินแบบนี้มาก่อน
แล้วตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2486) 

  ฉะนั้น ในปัจจุบันพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราในโฉนดที่ดิน
จึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง ดังนี้ 

   (1) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกโฉนดที่ดินในเขต 
พื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานที่ดินจังหวัด 

   (2) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา  เป็นเจ้าหน้าที่โฉนดการออกโฉนดที่ดินในเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานที่ดินจังหวัด 

   (3) เจ้าพนักงานที่ดินซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  ปัจจุบันอธิบดีกรมท่ีดินได้มอบหมาย 2  
กรณีคือ 

    (ก) ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน ซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินมอบหมาย
ให้ออกโฉนดที่ดินจากการเดินสํารวจในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบเป็นปีงบประมาณไป             
(โดยรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินตามนัย มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายที่ดิน 
พ.ศ.2479) 

    (ข) เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก ซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินมอบหมายให้ออก
โฉนดที่ดินในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขาส่วนแยก (โดยอธิบดีกรม
ที่ดินแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานที่ดิน อาศัยอํานาจตามคําส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี 466/2522 ลงวันที่ 6  
มิถุนายน 2522 แต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ดิน) 

  3. การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน 
  ตามมาตรา 58 หลักการใหญ่ยังคงเดิมตามกฎหมายเก่า เพียงแต่ปรับเปล่ียนอํานาจใน

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์สอบสวนการทําประโยชน์จากนายอําเภอมาเป็นเจ้าพนักงานที่ดินใ น
ระยะ เวลานี้ได้เปล่ียนตําแหน่งผู้ควบคุมงานเดินสํารวจจาก “ผู้กํากับการเดินสํารวจ ” เป็น   
“ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน ” และเปล่ียนชื่อหน่วยงานปฏิบัติการเดินสํารวจจาก 
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“กองกํากับการเดินสํารวจ” เป็น “ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน” สําหรับมาตรา 58 ทวิ   
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย คือ เพิ่มเติมให้มีการยกเว้นการห้ามโอน กรณีครอบครองทําประโยชน์ 
ในที่ดินมาภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินสํากรับองค์การของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจด้วย ได้มี
เหตุการณ์ที่สําคัญอันอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดผกผัน หรือเป็นมิติใหม่สําหรับการออกโฉนดที่ดิน
ให้แก่ประชาชนในช่วงนั้น กล่าวคือ กรมท่ีดินได้มีโครงการพัฒนากรมท่ีดินและเร่งรัดการออก
โฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จทั้งประเทศภายใน 20 ปี (พ.ศ.2528-2527) โดยการกู้เงินจากธนาคารโลกมา
ดําเนินการและได้นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการรังวัดทําแผนที่และปรับเปล่ียนระบบพิกัดฉาก  
29 ศูนย์กําเนิด มาเป็นระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
โดยเพิ่มเติมมาตรา 58 ตรี ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์โดยใช้ระวางรูป
ถ่ายทางอากาศ (น.ส.3ก.) สามารถมีโฉนดเป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดินของตนโดยทั่วถึง 

  มาตรา 58 ตรี มีหลักเกณฑ์วิธีการดําเนินการดังนี้ คือ 
   ( 1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดท้องท่ี 

และวันที่เริ่มดําเนินการออกโฉนดที่ดิน สําหรับท่ีดินที่มี น.ส.3ก. ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า     
30 วัน 

   (2) การทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตาม (2) ให้นําระวางรูปถ่ายกลางอากาศ
มาตราส่วน 1: 5000 ที่ใช้ในการออก น.ส. 3ก. ไปย้ายรูปแปลง น.ส.3ก. ลงในระวางแผนที่รูปถ่าย
ทางอากาศระบบพิกัดฉาก 1: 4000 แล้วใช้รูปแผนที่ในระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศไปเขียนโฉนด
ที่ดิน โดยไม่ต้องไปทําการสํารวจรังวัดในที่ดิน 

   (3) เมื่อถึงกําหนดวันที่เริ่มดําเนินการออกโฉนดที่ดินตาม (1) ให้ระงับการจดทะเบียน 
สิทธิและนิติกรรมใดๆ ท่ีต้องมีการรังวัดสําหรับท่ีดินที่มี น.ส.3ก. 

   (4) ให้ออกโฉนดที่ดินแก่ผู้มีชื่อซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิใน น.ส.3ก. 
   (5) เมื่อได้จัดทําโฉนดที่ดินแปลงใดพร้อมที่จะแจกแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ประกาศ  

กําหนดวันแจกโฉนดที่ดินแปลงนั้นแก่ผู้มีสิทธิ และให้ถือว่า น.ส.3ก. สําหรับท่ีดินแปลงนั้นได้
ยกเลิกตั้งแต่วันกําหนดแจกโฉนดที่ดินตามประกาศดังกล่าว 

  4. การออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย  
  ตามมาตรา 59 ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
  5. การออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายโดยมิได้แจ้งการครอบครอง    
  ตามาตรา 59 ทวิ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม แต่กรณีการขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ

ออกโฉนดที่ดิน กรณีจําเป็น และกรณีที่ดินที่ขอออกโฉนดมีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ นั้น ได้มีการ
กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการดําเนินการโดยระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 



 45 

(พ.ศ.2532) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2532 ข้อ 5, 6 และ 7 (แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของคณะกรรมการจัด
ที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2532) ข้อ 5, 6 และ 9) 

  6. การออกโฉนดที่ดินกรณีเนื้อที่ท่ีทําการรังวัดใหม่แตกต่างจากเนื้อที่ตาม ส.ค.1 
  ตามมาตรา 59 ตรี ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม แต่ไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธี 

ดําเนินการโดยระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2532) ข้อ 8,9 และ10 
(แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2524) ข้อ3 และ 4 

  7. การออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์  
  ในปี พ.ศ.2541 ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่ได้ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2515 ซ่ึงมีประวัติความเป็นมาและหลักเกณฑ์
การแก้ไขตามหนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0719/ซ 25478 ลงวันที่ 22 กันยายน 2541 ดังนี้ 

   (1) เดิมกรณีการออกที่ดินโดยอาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์กรม
ที่ดินได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการให้ถือปฏิบัติตามาตรา 59 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและ
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2515) ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2524) และฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2532) โดยอนุโลม ตามหนังสือกรมท่ีดิน และที่ มท 0712/ว 7861 ลงวันที่ 17 เมษายน  
2530 ตามลําดับ โดยที่กฎหมายและระเบียบคําส่ังดังกล่าวกําหนดแต่เพียงกรณีการออกโฉนดที่ดิน
โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค.1   

   (2) ต่อมากรมท่ีดินเห็นว่า การอนุโลมใช้บังคับกฎหมายและระเบียบดังกล่าวแก่
การออกโฉนดที่ดิน โดยอาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ทําให้ราษฎรจํานวนมาก
ต้องเสียสิทธิ เช่น ในกรณีที่ท่ีดินมีด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านจดที่ป่า หรือที่รกร้างว่างเปล่าและ
ระยะที่วัดได้เกินกว่าระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครองระเบียบของคณะกรรมการ จัด
ที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2532) ข้อ 10 กําหนดให้ถือระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการ
ครอบครองเป็นหลักในการออกโฉนดที่ดิน กล่าวคือต้องตัดระยะให้เหลือเท่าที่ปรากฏใน ส.ค.1 
ฉะนั้น ในกรณีที่หนังสือรับรองการทําประโยชน์มีด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านจดที่ป่า หรือที่
รกร้างว่างเปล่า จึงต้องถูกตัดระยะไปด้วยเหมือนดังกรณี ส.ค.1 กรมท่ีดินจึงได้ส่ังยกเลิกหนังสือ
ที่ดิน (1) ทั้ง 3 ฉบับ ท่ีอนุโลมให้ใช้กฎหมายและระเบียบดังกล่าวแก่กรณีการออกโฉนดที่ดินโดย
อาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์ 

   (3) สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะใช้กับกรณีการออกโฉนดที่ดินโดยอาศัย
หลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์ หลังจากยกเลิกหนังสือเวียนกรมท่ีดินดังกล่าวแล้วนั้น
ต้องเป็นไปตามมาตรา 58 มาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) 
(เช่น ตามข้อ 14 ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทํา
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ประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย) ส่วนกรณีอาณาเขตระยะ
ของแนวเขต และเนื้อที่ในการรังวัดออกโฉนดที่ดินคลาดเคล่ือนไม่ตรงกับหลักฐานหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ ย่อมอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าพนักงานที่ดินที่จะพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
แก่กรณีต่อไป โดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีปรากฏในแต่ละเรื่อง  

  8. การกําหนดการจดแจ้งรายการภาระผูกพันและรายการเปล่ียนแปลงผู้มีสิทธิในที่ดิน 
  โดยเพิ่มเติมมาตรา 59 จัตวา ซ่ึงกําหนดว่า 
  “การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ มาตรา 58 ตรี และมาตรา 59 ถ้าหนังสือแสดง

สิทธิในที่ดินเดิมมีรายการภาระผูกพัน หรือมีรายการเปล่ียนแปลงผู้มีสิทธิในที่ดินในระหว่าง
ดําเนินการออกโฉนดที่ดิน ให้ยกรายการดังกล่าวมาจดแจ้งไว้ในโฉนดที่ดินด้วย” 

  เหตุผลที่มีบทบัญญัติมาตรานี้ ก็เพื่อให้มีกฎหมายรองรับทางปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่
ดําเนินการอยู่ก่อนแล้วก่อนออกโฉนดที่ดิน เช่น โฉนดที่ดินที่ออกโดยการเดินสํารวจทั้งตําบลตาม
มาตรา 58 ทวิ หรือออกตามมาตรา 58 ตรี โดยการปรับแก้ระวางรูปถ่ายทางอากาศเปล่ียน น.ส.3 ก. 
เป็นโฉนดที่ดิน หรือโฉนดที่ดินที่ออกตามคําขอเฉพาะราย ตามมาตรา 59 ถ้าหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินเดิม เป็นต้นว่า น.ส.3 ก. มีรายการผูกพัน เช่น จํานอง ขายฝาก เช่า หรือ ทรัพยสิทธิใด ๆ ผูกพัน
อยู่ก่อน หรือจดทะเบียนภาระผูกพันระหว่างการออกโฉนดที่ดิน หรือมีรายการเปล่ียนแปลงผู้มีสิทธิ
ในที่ดินระหว่างดําเนินการออกโฉนดที่ดิน เช่น มีการโอนขาย โอนให้ หรือรับมรดกในระหว่างนั้น 
ก็ให้ยกรายการดังกล่าวมาจดแจ้งในโฉนดด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการรับรองสิทธิที่ผูกพันกับ
ที่ดินมาก่อนการออกโฉนดที่ดิน รวมท้ังรับรองการเปล่ียนแปลงสิทธิในที่ดินในระหว่างการออก
โฉนดที่ดินด้วย ซ่ึงบางครั้งเอกชนก็มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทําการโอนสิทธิในที่ดินกัน
ระหว่างนั้น 

  มีข้อสังเกตว่า การจดแจ้งรายการภาระผูกพัน หรือรายการเปล่ียนแปลงผู้มีสิทธิใน
ที่ดินในระหว่างดําเนินการออกโฉนดที่ดินนั้น มีทางปฏิบัติสําหรับการออกโฉนดที่ดินแต่ละวิธีไม่
เหมือนกัน คือจะสามารถจดแจ้งรายการดังกล่าวได้ดังนี้ 

   (1) กรณีการออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ และมาตรา 59 โฉนดที่ดินเป็นผล
สมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้ลงนามในโฉนดที่ดินและแจกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้มี
สิทธิรับไปแล้ว หลังจากนั้นไม่สามารถจดแจ้งได้ 

   (2) กรณีการออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ตรี โฉนดที่ดินเป็นผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมายในวันกําหนดแจกโฉนดที่ดินตามประกาศของเจ้าพนักงานที่ดิน ฉะนั้น จึงสามารถจดแจ้ง
รายการดังกล่าวในกรณีนี้ได้ก่อนวันกําหนดแจกโฉนดที่ดินตามประกาศของเจ้าพนักงานที่ดินและ
ตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป จะไม่สามารถจดแจ้งได้ 
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  9. การกําหนดให้ยกเลิกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิม 
  โดยเพิ่มเติม มาตรา 59 เบญจ ซ่ึงกําหนดว่า 
  “การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ และมาตรา 59 ให้ถือว่า หนังสือแสดงสิทธิใน

ที่ดินเป็นอันยกเลิก และให้ส่งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ยกเลิกแล้วนั้นคืนแก่เจ้าพนักงานที่ดิน 
เว้นแต่กรณีสูญหาย” 

กฎหมายมาตรานี้  มีสาระสําคัญ  คือ เมื่อมีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ใดไปโดยการเดิน
สํารวจตามมาตรา 58 ทวิ ก็ดี หรือโดยการขอเฉพาะรายตามมาตรา 59 ก็ดี ให้ถือว่า หนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินเดิม เช่น น.ส.3, น.ส.3ก., โฉนดตราจอง, หรือตราจองท่ีตราว่า  “ได้ทําประโยชน์แล้ว ” 
เป็นอันยกเลิก และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินนั้นส่งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ยกเลิกแล้วนั้นคืนแก่เจ้า
พนักงานที่ดิน ยกเว้นกรณีสูญหาย เมื่อไม่สามารถคืนได้ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกการสูญหาย
ไว้เป็นหลักฐาน (สําหรับการออกโฉนดที่ดินโดยการปรับแก้ระวางรูปถ่ายทางอากาศเปล่ียนจาก 
น.ส.3ก. ตามมาตรา 58 ตรี มีการบัญญัติกําหนดให้ยกเลิกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิม (น.ส.3ก.)    
ไว้ในมาตรา 58 ตรี นั้นแล้ว คือให้ถือว่า น.ส.3ก. สําหรับท่ีดินแปลงนั้นได้ยกเลิกตั้งแต่วันกําหนด
แจกโฉนดที่ดินตามประกาศของเจ้าพนักงานที่ดินและให้ส่ง น.ส.3ก. ที่ยกเลิกแล้วนั้นคืนแก่เจ้า
พนักงานที่ดิน เว้นแต่กรณีสูญหาย 

 เหตุผลสําคัญในการแก้ไขเพิ่มเติม ก็เพราะว่าแต่เดิมมาเมื่อได้ออกโฉนดที่ดินให้ผู้ใดไป
แล้ว มิได้มีบทบัญญัติให้หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเดิมต้องยกเลิก เป็นเหตุให้ที่ดินแปลง
เดียวกันมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหลายฉบับ จึงมีกรณีผู้ฉวยโอกาสเอาหลักฐานเดิมจาก
สํานักงานที่ดิน หรือที่ยังไม่ได้มอบคืนให้เจ้าหน้าที่ ไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ เช่น นําไป
ประกันเงินกู้ทําให้เกิดความเสียหายขึ้น จึงจําเป็นต้องเพิ่มบทบัญญัติมาตรานี้เพ่ือป้องกันปัญหาท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

 โดยสรุปแล้ว ปัจจุบันการออกโฉนดที่ดินมีการดําเนินการเป็น 3 วิธีใหญ่ๆ ดังนี้  
 วิธีที่หนึ่ง การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 58,  58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมาย

ที่ดิน แยกเป็น 
  (1) การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินภาคพื้นดิน ดําเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน หรือพื้นที่ท่ี

มีส่ิงปกคลุมไม่เห็นรายละเอียดในระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ หรือในพื้นที่ท่ีไม่สามารถสร้าง
ระวางรูปถ่ายทางอากาศได้ 

  (2) การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินโดยใช้ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ดําเนินการ 
ในพื้นที่โล่งสามารถเห็นลวดลายในระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศซ่ึงเป็นลักษณะงานเก็บตกเสริม
หรือเพิ่มเติมในพื้นที่ระวางแผนที่เดียวกับการเปล่ียน น.ส.3ก.  เป็นโฉนดที่ดินในกรณีที่ดินไม่มี    
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น.ส.3ก. หรือมีแต่ไม่สามารถย้ายรูปแปลงท่ีดินในระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศเพื่อเปล่ียนเป็น
โฉนดที่ดินได้ 

 วิธีที่สอง การออกโฉนดที่ดินโดยการเปล่ียน น.ส.3ก. เป็นโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ตรี แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน  

 วิธีที่สาม การออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซ่ึง
รวมการออกโฉนดที่ดินตามโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

  (1) การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถ่ิน 
  (2) การออกโฉนดที่ดินตามโครงการจัดรูปท่ีดิน 
  (3) การออกโฉนดที่ดินตามโครงการปฏิรูปท่ีดิน 
 วิธีที่ส่ี การออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) ตามมาตรา 59 ทวิ แห่ง

ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 ปัจจุบันการออกโฉนดที่ดินสําหรับบุคคลซ่ึงมีหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน 
(ส.ค.1) ตามมาตรา 59 มีข้อจํากัดอย่างมากเมื่อมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ใช้บังคับ โดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กําหนดว่า ภายหลัง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 หากมีผู้นําหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) มาขอออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ให้ได้ต่อเมื่อศาลยุติธรรมได้มีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงท่ีสุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ซ่ึงได้
ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้
บังคับ กฎหมายที่ออกมกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ 

  (1) ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป หากเจ้าของท่ีดินที่มีหลักฐานแบบแจ้ง
การครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) หากประสงค์จะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ 
ให้ไปยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ได้ที่สํานักงานที่ดินท้องท่ีที่
ที่ดินตั้งอยู่ โดยนําหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) และหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานใบมรณะบัตร (กรณีเป็นทายาทของผู้แจ้ง ส.ค.1) 
สัญญาซ้ือขายท่ีดินตาม ส.ค.1 (ถ้ามี) สําเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3,
น.ส.3ก.) ของท่ีดินแปลงข้างเคียง (ถ้ามี)ฯลฯ 

  (2) เมื่อยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานที่ดินท้องท่ีแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่
จะเก็บค่าคําขอตามระเบียบ และให้เจ้าของช้ีระวางเพื่อให้ทราบตําแหน่งของท่ีดินที่จะทําการ รังวัด 
เมื่อทราบตําแหน่งที่ดินแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะนัดทําการรังวัดตามลําดับขอ งผู้ยื่นคําขอ และ
เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการรังวัด และเงินมัดจํารังวัดตามประกาศของจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ 
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  (3) เมื่อถึงกําหนดวันทําการรังวัด ให้เจ้าของท่ีดินนําพนักงานเจ้าหน้าที่ทําการรังวัดใน
ที่ดินของตนตลอดจนให้ถ้อยคําต่าง ๆ และลงนามในเอกสารของทางราชการตามระเบียบ  

  (4) ภายหลังจากทําการรังวัดแล้ว หากไม่มีการคัดค้านและไม่มีเหตุขัดข้องใด  ๆ 
พนักงาน  เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของท่ีดินนําหลักฐานการรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่ได้ทําการรังวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังหลักฐานแบบแจ้งการ
ครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1)ไปยื่นคําร้องต่อศาลยุติธรรมที่ท่ีดินนั้นอยู่ในเขตอํานาจ เพื่อให้ศาลมีคํา
พิพากษาหรือคําส่ังว่า ผู้นั้นเป็นผู้ซ่ึงได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย
อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยศาลจะแจ้งให้กรมท่ีดินทราบ และตรวจสอบกับ
ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือระวางรูปถ่ายทางอากาศฉบับที่ทําขึ้นก่อนสุดเท่าท่ีทางราชการมี
อยู่ และทําความเห็นเสนอต่อศาล 

  (5) เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงท่ีสุดว่าผู้ขอเป็นผู้ซ่ึงได้ครอบครองและทํา
ประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับแล้ว ให้นําคํา
พิพากษาหรือคําส่ังถึงท่ีสุดของศาลดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานที่ดินที่ได้
ยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ไว้ เจ้าพนักงานที่ดินจะได้พิจารณา
ลงนามในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ และแจกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ให้เจ้าของท่ีดินต่อไป 

  (6) ในกระบวนการทางศาลนั้น ปกติจะเป็นหน้าที่ของเจ้าของท่ีดินที่จะนําสืบให้ศาล
เห็นว่า ตนเองเป็นผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินตรงตามหลักฐาน ส.ค.1 อย่างต่อเนื่องมา
ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 

  (7) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทางศาล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์สิทธิและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามกระบวนการนี้ (ถ้ามี) เจ้าของท่ีดินเป็นผู้ออก 

  (8) หากศาลมีคําส่ังถึงท่ีสุดให้ยกคําร้อง โดยเห็นว่าผู้นั้นมิได้เป็นผู้ซ่ึงได้ครอบครอง
และทําประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่จะมีคําส่ังยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ เมื่อได้รับแจ้ง
จากเจ้าของท่ีดินหรือจากศาล ค่าใช้จ่ายเรียกคืนไม่ได้ทุกกรณี 

  (9) ในกรณีเจ้าของท่ีดินที่มีหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) ไปยื่นคําร้อง
ต่อศาลโดยมิได้ยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ที่สํานักงานที่ดินท้องท่ี 
ที่ท่ีดินนั้นตั้งอยู่ เมื่อศาลรับคําร้องแล้วจะมีคําส่ังให้ผู้ร้องไปยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ที่สํานักงานที่ดินที่ท่ีดินนั้นตั้งอยู่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะดําเนินการตาม      
ข้อ 1 ถึงข้อ 5 
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  (10) ในกรณีมีการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเข้าไปในพื้นที่ใด พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
ไม่เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของท่ีดินที่มีหลักฐาน ส.ค.1 ที่ไม่ได้ยื่นคําขอภายในวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2553 โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินไปยื่นคําขอตามข้อ 1 ที่สํานักงานที่ดินท้องท่ีที่
ที่ดินตั้งอยู่เพื่อดําเนินการตามข้อ 2 ถึงข้อ 8 ต่อไป (ประกาศกรมท่ีดิน เรื่องคําแนะนําประชาชนกรณี
นําหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) มายื่นขอออกโฉนดที่ดิน ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 
2553) 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ ค ่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จะเป็นการยากยิ่งขึ้นหากปรากฏว่าหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน 
(ส.ค.1) ที่นํามาเป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินนั้นอยู่ในเขตสงวนหวงห้ามเพราะต้องมีการ
พิสูจน์สิทธิจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ว่าได้มีการครอบครองเข้าทําผล 
ประโยชน์มาก่อนการสงวนหวงห้ามซ่ึงมีขั้นตอนที่ใช้เวลานาน 

 อย่างไรก็ตาม การออกโฉนดที่ดินในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมท่ีดิน ก็จะต้อง มีการ
ดําเนินการและมีวิวัฒนาการต่อไปดังท่ีเคยมีวิวัฒนาการมาก่อนแล้วในประวัติศาสตร์ ตามท่ีกล่าวมา
โดยลําดับ และในที่สุดก็จะต้องมีการพัฒนาวิธีดําเนินการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อกําหนดเงื่อนไขให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สมประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของทางราชการ และก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนสืบต่อไป (กรมท่ีดิน 2543, หน้า 87, 92-98) 

วิวัฒนาการในการออกโฉนดที่ดินของต่างประเทศ 

 1. สมัยจักรวรรดิโรมัน  
 ประมาณ 168 B.C. ระบบสังคมของโรมันยุคนี้แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือชนชั้นสูงเป็นเจ้าของท่ีดิน 
ชนชั้นกลางเป็นพ่อค้าและชนชั้นต่ําเป็นกรรมกรและพวกเจ้าของท่ีดินแปลงเล็กแปลง น้อย (เจริญ 
ไชยชนะ, 2508, หน้า 495) หลังจากนั้นโรมันได้พยายามจัดระบบการถือครองท่ีดินเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมด้วยการปฏิรูปท่ีดินในหลายครั้ง แต่ไม่สําเร็จ เนื่องจากเจ้าของท่ีดินมีอิทธิพลในสภาซีเนต 
มักจะล้มกฎหมายอยู่เสมอ และในสมัย Tiberius Cracchus เมื่อประมาณ 133-121 B.C. ได้มีการ
ปฏิรูปท่ีดินสําเร็จ โดยการออกกฎหมายจํากัดการถือครองท่ีดิน แล้วนําส่วน ที่เกินไปจัดแบ่งให้คน
ยากจน แต่ Tiberius Cracchus ได้ถูกสังหารในเวลาต่อมา และกฎหมายดังกล่าวก็ได้ถูกยกเลิก ต่อมาเมื่อ
ประมาณ 40 B.C. สมัยจูเลียต ซีซาร์ ได้มีการปฏิรูปท่ีดินอีกครั้งหนึ่ง โดยการนําเอาท่ีดินสาธารณะ
มาจัดสรรแบ่งให้แก่ประชาชน ทําให้ประชาชนมีท่ีดินทํากินเพิ่มมากขึ้น และเมื่อประมาณ ค.ศ. 530 
ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินโดยตรงเกิดขึ้น คือ Justinian Code กําหนดให้เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน
ได้ และได้เป็นแบบแก่ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปในเวลาต่อมา (อุกฤษ มงคลนาวิน, 2542, หน้า 5) 
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 2. ระบบการถือครองที่ดินของยุโรป  
 หลังจากจักรวรรดิโรมันเส่ือมลง ชนชาติต่าง ๆ ในยุโรปเริ่มรวมกลุ่มกันขึ้น ระบบการถือ 
ครองท่ีดินมีการเปล่ียนแปลงท่ีเด่นชัด คือ ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 8 ซ่ึงเป็นระยะเริ่มระบบ 
Feudalism ในสมัย Charles Martel ซ่ึงระยะนั้น พวก Saracen กําลังรุกรานเพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลาม
ประมุขของรัฐบาลมีความจําเป็นต้องการกําลังทหาร จึงนําเอาท่ีดินซ่ึงส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินของ
วัดไปแจกจ่ายให้แก่ขุนนาง โดยแลกเปล่ียนกับการจัดทหารให้เป็นการตอบแทน แล้วพวกขุนนางก็
นําที่ดินไปแจกด้วยเงื่อนไขเดียวกันเป็นทอด  ๆ โดยทั้งหมดขึ้นตรงต่อขุนนางเจ้าของท่ีดินหรือ
เรียกว่า Land Lord ขุนนางท่ีได้รับแบ่งที่ดินนี้จะมีอํานาจในการปกครองเหนือบุคคลที่อยู่ในที่ดิน
ของตนและเป็นผู้เดี่ยวที่มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินโดยตรง ทําให้มีอํานาจอธิปไตยเหนือที่ดินโดยประมุข
เป็นเพียงเจ้าของท่ีดินในนามเท่านั้น ส่วนเจ้าของท่ีดินต่อจากขุนนาง หรือเจ้าของท่ีดินรายย่อยจึง
เป็นเพียง “ผู้ถือครองท่ีดิน” เท่านั้น มิได้เป็นเจ้าของท่ีแท้จริงแต่อย่างใด เม่ือถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 
ระบบสังคมของยุโรปเปล่ียนแปลงระบบ Land Lord เส่ือมสลายลง ได้มีการปฏิรูประบบการปกครอง 
การเมืองและระบบเศรษฐกิจ ทําให้ระบบท่ีดินก็เปล่ียนแปลงไปด้วย โดยการยกเลิกกฎหมายที่สงวน
กรรมสิทธ์ิในที่ดินไว้ให้เฉพาะอภิสิทธ์ิชนบางประเภทเสีย แล้วนําระบบกฎหมายโรมันที่ยอมรับให้
เอกชนทุกคนสามารถมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินเท่าเทียมกันมาใช้แทน เช่น กฎหมายของฝรั่งเศส, อิตาล่ี, 
สเปน, เนเธอร์แลนด์, และเยอรมัน เป็นต้น ซ่ึงมีอิทธิพลต่อกฎหมายของไทยในเวลาต่อมา      
(วรงค์  ศิริพาณิช, 2516, หน้า 9) 

  3. สาธารณรัฐอินเดีย  
 ตามคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ปรากฏว่า ในสมัยก่อนพุทธกาลอินเดียให้กรรมสิทธ์ิใน ที่ดิน
แก่ราษฎร ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เมื่ออินเดียตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ  อังกฤษ
ได้จัดกรรมสิทธ์ิในที่ดินเสียใหม่โดยให้กรรมสิทธ์ิในที่ดินแก่ราษฎรส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งอังกฤษ
ยึดไว้ แล้วให้ราษฎรเข้าทํากิน โดยมีคนคอยควบคุมและเก็บภาษีที่ดินให้รัฐบาล และเมื่อ อินเดีย
ได้รับเอกสารจึงได้มีการปฏิรูปท่ีดินโดยการเวนคืนที่ดินจากเอกชน แล้วแบ่งให้ชาวไร่ ชาวนา เข้าทํา
มาหากิน (ร.แลงกาต์, 2528, หน้า 5) 

 4. ประเทศญี่ปุ่น  
ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 7 ระบบการถือครองท่ีดินของญี่ปุ่น มีลักษณะที่ดินส่วนใหญ่ตก อยู่

ในมือเอกชนส่วนน้อย ครั้นในศตวรรษที่ 7 ญี่ปุ่นได้นําระบบซุนเทียนของจีนมาใช้ โดยการเวนคืน
ที่ดินส่วนตัวของเอกชนมาเป็นที่ดินของรัฐ แล้วนําแจกจ่ายให้แก่ชาวนา จนคริสต์ศตวรรษที่ 12 
ระบบซุนเทียนในญี่ปุ่นก็เส่ือมลง และที่ดินก็กลับไปสู่มือของชนส่วนน้อย คือขุนนางและสกุลสําคัญ
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เช่นเดียวกับระบบศักดินาสวามิภักดิ์ (Feudalism) ในยุโรปสมัยกลาง จนกระทั่งใน ค.ศ. 1867 ญี่ปุ่น
จึงได้เริ่มปฏิรูปกฎหมายตามแนวทางของประเทศยุโรป จึงทําให้ราษฎรมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินได้และ
เมื่อ ค.ศ.1945 ก็ได้ดําเนินการปฏิรูปท่ีดินอย่างแท้จริง โดยการโอนที่ดินจากเจ้าของท่ีดินรายใหญ่มา
จัดสรรให้แก่ราษฎรใช้จนถึงปัจจุบัน 
 จากการศึกษาระบบการถือครองท่ีดินของประเทศในกลุ่มอารยะธรรมตะวันตกและ
ประเทศในแถบเอเชีย สรุปได้ว่าทุกประเทศให้กรรมสิทธ์ิในที่ดินแก่เอกชนเท่าเทียมกัน ซ่ึงเมื่อ
กฎหมายได้ให้กรรมสิทธ์ิในที่ดินแล้ว ย่อมต้องออกเอกสารสิทธ์ิที่ดินให้ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินด้วย 

แนวคิดทฤษฎีและหลักการในการออกโฉนดที่ดิน 

สืบเนื่องจากปัญหาการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอย่างรวดเร็ว ในขณะที่จํานวนที่ดินมี
อยู่อย่างจํากัด จึงเกิดปัญหาการแย่งชิง โต้แย้งสิทธ์ิในที่ดิน ระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือระหว่าง
เอกชนกับรัฐอย่างมากมาย แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองรับรองสิทธิของประชาชน คือการออก
เอกสารสิทธ์ิที่ดินให้ประชาชนซ่ึงการออกเอกสารสิทธ์ิที่ดินจําเป็นจะต้องศึกษาถึงแนวคิด เกี่ยวกับ
หลักกรรมสิทธ์ิ แนวคิดเกี่ยวกับสิทธ์ิในทรัพย์สินและที่ดิน ความเป็นมาของระบบกรรมสิทธ์ิ  ท่ีดิน
หลักเกณฑ์การออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดิน และทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน 

 1. หลักกรรมสิทธิ ์
 คําว่า “กรรมสิทธ์ิ” มาจากคําว่า “Dominium” ในกฎหมายโรมันซ่ึงปรากฏอยู่ใน Corpus 
juris civilis ของพระเจ้าจัสติเนียน (Justinian) ถือว่าเป็นสิทธิเหนือทรัพย์ท่ีสมบูรณ์ที่สุดใน สถาบัน
กฎหมายเอกชน ลักษณะสําคัญของหลักกรรมสิทธ์ิมีอยู่ 3 ประการ คือ (1) กรรมสิทธ์ิเป็นสิทธ์ิเด็ดขาด 
(2) กรรมสิทธ์ิก่อให้เกิดอํานาจหวงกัน และ (3) กรรมสิทธ์ิมีลักษณะถาวร เจ้าของกรรมสิทธ์ิ  
ครอบครอง (Jus possidendi) มีสิทธิในการใช้สอย ( Jus abutendi) สิทธิที่จะได้ดอกผล ( Jus fruendi) 
จําหน่ายจ่ายโอนและทําลายทรัพย์สินของตน (Jus abutendi) อย่างสมบูรณ์ สิทธิดังกล่าวอาจถูกจํากัด
ได้บ้าง แต่ยังคงถือว่ามีความสมบูรณ์อยู่ (นัยนา เกิดวิชัย, 2549 ,หน้า 12) 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน  
 อริสโตเติล (Aristotle) ให้ทัศนะเกี่ยวกับทรัพย์สินว่าต้องยอมรับในกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคล 
เพราะกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคลก่อให้เกิดคุณค่าท้ังทางภาคเศรษฐกิจและศีลธรรม กล่าวคือในแง่
เศรษฐกิจกระตุ้นให้คนอยากทํางานเพื่อเพิ่มพูนทรัพย์สินส่วนตัวให้มากขึ้น ขณะเดียวกันการมี
ทรัพย์สมบัติส่วนบุคคลทําให้แยกส่วนได้ส่วนเสียของคนในสังคมได้ชัดเจนกว่า และทําให้เกิด
ความขัดแย้งน้อยกว่าการให้ทรัพย์สินเป็นของส่วนรวม ส่วนในแง่ศีลธรรมทรัพย์สมบัติส่วนบุคคล
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ทําให้คนมีศักดิ์ศรี กล่าวคือ เมื่อมีทรัพย์สินส่วนตัวทําให้ไม่ต้องพึ่งพาคนอ่ืน เป็นตัวของตัวเองและ
ทรัพย์ สมบัติส่วนตัวสามารถแบ่งปันให้บุคคลอ่ืน  เป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงคุณธรรม
ความเมตตา กรุณา ต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคม 
 ฌอง โบแดง ( Jean Bodin) มีความคิดสนับสนุนเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินส่วน
บุคคล โดยกล่าวได้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินเพราะสิทธิในทรัพย์สินเป็นสิทธิธรรมชาติ 
(Nature right) และรัฐต้องให้การรับรองและคุ้มครองในสิทธิดังกล่าวแก่ประชาชนด้วย (สถิต จําเริญ, 
2549, หน้า 48) 

 3. แนวความคิดในการจ ากัดสิทธิในที่ดิน 
 สิทธิในทรัพย์สินเอกชน จัดได้ว่าเป็นประเภทหนึ่งของเสรีภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่บรรดารัฐเสรีประชาธิปไตยให้การรับรองคุ้มครองไว้โดยรัฐธรรมนูญ แต่รัฐก็สามารถจํากัดสิทธิ
ดังกล่าวได้ เหตุผลสําคัญที่สุดเป็นเหตุผลเดียวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของเอกชน โดยทั่วไป นั่น
คือเพื่อการรักษาไว้ซ่ึงประโยชน์สาธารณะ ในปัจจุบันหลักกรรมสิทธ์ิจะแสดงบทบาท พร้อมกัน     
สองด้าน คือ ด้านหนึ่งเอกชนมีอิสระในการใช้สอยทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของตนอีกด้านหนึ่ง
กรรมสิทธ์ิมีความผูกพันต่อสังคม กล่าวคือ การใช้สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวมด้วย ในฐานะที่เจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการ
แสดงบทบาทด้านแรกได้เรียกร้องให้มีการประกันสิทธิดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันการ
แสดงบทบาทในด้านที่สองก็เรียกร้องให้รัฐสามารถออกกฎหมายมากําหนดขอบเขตการใช้สอย
ทรัพย์สินของเจ้าของเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะได้ (นัยนา เกิดวิชัย, 2549, หน้า 14) ดังนั้นภายใต้
การใช้อํานาจเช่นนี้ของรัฐสิทธิในทรัพย์สินย่อมอยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมาย 

 4. หลักความเป็นธรรม 
 กฎหมายบัญญัติขึ้น โดยยึดถือหลักความเป็นธรรมในสังคม ดังนั้น หลักความเป็นธรรม
จึงเป็นแก่นแท้ของกฎหมาย ปัญหามีว่าแค่ไหนเพียงไรจึงจะเรียกได้ว่า “เป็นธรรม ” นักปราชญ์จึง
พยายามหาข้อยุติของความเป็นธรรม เพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็ต้องแจกแจงรายละเอียดกันไม่รู้จบ    
ส่ิงท่ียุติในสายตานักปราชญ์ทางกฎหมาย คือ ความเป็นธรรมตามกฎหมาย ซ่ึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
ความยุติธรรม ที่อาจจะไม่ใช่ความเป็นธรรมในสายตาประชาชนทั่วไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
ย่อมบัญญัติขึ้นเพื่ออํานวยความยุติธรรมให้ปวงชนโดยเสมอหน้ากัน ด้วยเหตุนี้ส่วนใหญ่ความเป็น
ธรรมตามกฎหมายจะไม่ผิดแผกแตกต่างหรือห่างไกลจากความเป็นธรรมตามตามธรรมชาติมากนัก 
กฎหมายส่วนมากจึงยังเป็นที่ยอมรับนับถือของปวงชนมาตราบเท่าทุกวันนี้กฎหมายแม้จะมีความ 
สําคัญแต่ก็ยังไม่เพียงพอและไม่เป็นหลักประกันว่าจะทําให้ชีวิตดีงามและสังคมมีสันติสุขได้ 
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โดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตยที่มีและยอมรับความแตกต่างหลากหลายของประชาชนคนในสังคม
จะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือมีความสามัคคีเป็นเอกภาพ และมีหลักความประพฤติ
ปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีจะทําให้เกิดความเป็นเอกภาพความสามัคคี จึงจะดํารงรักษาสังคมให้มั่นคงและมี
สันติสุขหลักการต่าง ๆ เพื่อดํารงรักษาสังคมให้มั่นคงและมีความสุขนั้นเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ถ้ายึดและปฏิบัติตามหลักการเหล่านั้น ก็แทบจะกล่าวได้ว่าไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายหลักการดังกล่าว
เป็นหลักทั่วไปมีอยู่ในรูปคติธรรมหรือหลักคําสอนทางศาสนา นอกจากนี้ยังนํามาเป็นหลักการใน
การบัญญัติข้อกฎหมายด้วย คือ หลักนิติรัฐ (เพียงจิตต์ คล้ายสวน, 2549, หน้า 22-23) 

 5. ทฤษฎีกฎหมายมหาชน 
 ปรัชญาของหลักกฎหมายมหาชน คือ การสร้างดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของเอกชน
และประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ ( Interet general) อีกนัยหนึ่งคือการประสาน
ประโยชน์สาธารณะให้เข้ากับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน ” (ภูริชญา วัฒนรุ่ง , 2550ข, 
หน้า 65) 
   5.1 หลักนิติรัฐ 
  นิติรัฐ คือ รัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย เป็นระบบท่ีสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้
เป็นหลักในการป้องกันและแก้ไขเยียวยาการใช้อํานาจรัฐตามอําเภอใจของฝ่ายปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่รัฐ ท้ังนี้เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  ภายใต้แนวคิดของหลักนิติรัฐ รัฐหนึ่ง  ๆ จะมีองค์กรอยู่ 2 ประเภท ซ่ึงเป็นองค์กรใช้
อํานาจรัฐทําหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการทั่วไป ได้แก่ รัฐสภา เป็นองค์กรที่ใช้
อํานาจฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร เป็นองค์กรที่ใช้อํานาจฝ่ายบริหาร 
  โดยหลักทั่วไป กฎของฝ่ายบริหารเป็นกฎหมายลําดับรองตามลําดับศักดิ์ของกฎหมาย 
กฎของฝ่ายบริหารจึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และการออกกฎของฝ่ายบริหารจะต้องมีฐานมาจาก
กฎหมายของรัฐสภาท้ังในเรื่องการกําหนดรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของรัฐสภานั้น ดังนั้น กฎของฝ่ายบริหารจึงไม่อาจจะขัดต่อกฎหมายหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายได้
ส่ิงสําคัญที่ฝ่ายบริหารจะต้องคํานึงถึงในการออกกฎหมายลําดับรองก็คือ หลักการทั้งหลายท่ี
กําหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท่ีสําคัญได้แก่ เรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์     
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย และหลักแห่งความเสมอภาค 
  รัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกรอบของการปกครองในรัฐประชาธิปไตยเสรีนิยมนั้นล้วน
แล้วแต่เป็นรัฐธรรมนูญที่มีแหล่งกําเนิดมาจากทัศนะและแนวความคิดของ “ลัทธิปัจเจกชนนิยม ” 
(Individualism) ทั้งส้ิน 
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  แนวความคิดของลัทธิดังกล่าวนี้ เน้นย้ําความสําคัญในเรื่อง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” 
(Human dignity) กล่าวคือ “มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วนั้น มีศักดิ์ศรี ซ่ึงจะปรากฏให้เห็นได้ในการที่
มนุษย์สามารถกําหนดวิถีชีวิตของแต่ละคนได้ด้วยตนเองได้ มนุษย์ทุกคนจะต้องมีอาณาเขตแห่ง
เสรีภาพ ” (Sqhere of individual liberty) ที่ทุกคนสามารถจะคิด หรือสามารถที่จะกระทําได้อย่าง
เป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงของผู้ปกครอง 
  สิทธิและเสรีภาพท่ีมนุษย์ทุกคนจําเป็นต้องมีเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแห่งตนเอง ท้ังทาง
กายภาพและทางจิตใจนั้น เรียกรวม  ๆ ว่า สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ( Fundamental rights 
liberties) อันเป็นส่ิงท่ีรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีนิยมประชาธิปไตยทุกรัฐได้บัญญัติให้การรับรองไว้ 
ซ่ึงอาจ จําแนกได้ 6 ประเภท คือ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิเสรีภาพในทางความคิดและในการ
แสดงออกซ่ึงความคิด สิทธิเสรีภาพในทางสังคมและเศรษฐกิจ สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม สิทธิ
เสรีภาพในทางการเมือง และสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน 
  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในทางกฎหมาย หมายถึง คุณค่าท่ีมีลักษณะเฉพาะและผูกพัน
อยู่กับความเป็นมนุษย์ ซ่ึงเป็นความหมายเชิงอุดมการณ์ แต่สาระสําคัญของเรื่องศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์จะประกอบด้วย 2 ประการ คือสิทธิในชีวิตและร่างกาย กับสิทธิในความเสมอภาค 
  สิทธิในชีวิตและร่างกาย มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การป้องกันและคุ้มครองเอกชนจากการใช้
อํานาจรัฐตามอําเภอใจ 
  ส่วนสิทธิในความเสมอภาค เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลในฐานะที่เป็น
เอกชนด้วยกันและเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม อันเป็นการให้หลักประกันว่าบุคคล
ในฐานะเอกชนย่อมจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในสังคม และย่อมจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันจากผู้ใช้อํานาจรัฐ (ภูริชญา วัฒนรุ่ง, 2550ก หน้า 3) 
  5.2 หลักความเสมอภาค 
  รัฐและฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญอย่างเดียวกันและ
ปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสําคัญแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคนการ
ไม่ปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญอย่างเดียวกันก็ดี  ย่อมขัดหลักความเสมอภาคซ่ึง
หลักการนี้ใช้บังคับในการออกกฎหมาย การปฏิบัติการ การออกคําส่ัง หรือการออกกฎระเบียบของ
ฝ่ายปกครองด้วย ซ่ึงสาระสําคัญของหลักการนี้ได้บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 มาตรา 30 (ภูริชญา วัฒนรุ่ง, 2550ก, หน้า 10) 
  5.3 หลักแห่งความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง 

  จากหลักนิติรัฐซ่ึงเป็นหลักการใหญ่ในกฎหมายมหาชนที่จํากัดอํานาจรัฐให้อยู่ภายใต้
กฎหมายนั้น ยังมีหลักการย่อยต่างๆ อีก และหลักการสําคัญหลักหนึ่งคือ “หลักความชอบด้วยกฎหมาย
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ของการกระทําทางปกครอง ” หลักการนี้กําหนดว่าฝ่ายปกครองจะกระทําการใด  ๆ ท่ีเป็นการ
ลิดรอนสิทธิของปัจเจกบุคคล ต้องมีกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติให้อํานาจไว้จึงจะทําได้ หรือ
อาจจะเรียกว่า “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอํานาจ” แต่ในทางความเป็นจริงฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถที่จะออก
กฎหมาย ให้มีความครอบคลุม ถึงทุกการกระทําของฝ่ายปกครองได้ จึงทําได้เพียงออ กฎหมาย
กําหนดกรอบแห่งอํานาจให้ฝ่ายปกครองดําเนินการภายในกรอบท่ีกําหนด (วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , 
ออนไลน์, 2550) 
 


