
บทที ่3 

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดิน 

 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เม่ือเริ่มแรกสภาพปัญหามีไม่มาก รัฐได้ออกเอกสาร
เกี่ยวกับท่ีดินให้ตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าราษฎรมีสิทธิในที่ดินนั้น  
ไม่ได้ท าแผนที่แสดงที่ตั้งของท่ีดิน หรือท าแผนที่จ าลองรูปท่ีดินตามความเป็นจริงลงไป คงแสดง
รายละเอียดเพียงแต่ว่าเป็นของผู้ใด อยู่บ้านใด เข้าท าประโยชน์ที่ดินที่ไหน มีเนื้อที่เท่าใด และเพื่อ
ความสะดวกในการจัดเก็บภาษีอากรเท่านั้น แต่ภายหลังเมื่อมีข้อจ ากัดในเรื่องท่ีดิน ไม่สมดุลกับ
ประชากรที่เพิ่มขึ้นมีความต้องการที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยมากขึ้นที่ดินซ่ึงเป็นทรัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีส าคัญต่อการด ารงชีพ และเป็นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจท ารายได้ให้กับประชาชน  
เกิดปัญหาการแย่งการครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดิน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมี
กฎหมายส าหรับใช้เป็นแนวทางส าหรับการควบคุมดูแลเพื่อก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และรักษาผลประโยชน์โดยส่วนรวมซ่ึงอาจกล่าวถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

ความหมายของเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน 

1. แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)  
 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 5 บัญญัติว่า “ให้ผู้ท่ีได้ครอบครอง
และท าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือส าคัญแสดง
กรรมสิทธ์ิที่ดินแจ้งการครอบครองท่ีดินต่อนายอ าเภอท้องท่ีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 ถ้าผู้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดิน ซ่ึงมีหน้าที่แจ้งการครอบครองท่ีดินไม่แจ้ง
ภายในระยะเวลาตามท่ีได้ระบุไว้ในวรรคแรก ให้ถือว่าบุคคลนั้นมีเจตนาสละสิทธิครอบครองท่ีดิน  
รัฐมีอ านาจจัดที่ดินดังกล่าวตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
มีค าส่ังผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะราย 
 การแจ้งการครอบครองตามมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด 
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 ในเรื่องการแจ้งการครอบครองนั้น ผู้มีหน้าที่แจ้งการครอบครองต้องเป็นผู้ท่ีครอบครอง
ที่ดินและท าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497 และยังไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ
 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ท าให้พิจารณาได้ว่าสถานภาพตามกฎหมายของ 
ส.ค.1 เป็นเพียงการที่เอกชนแจ้งต่อรัฐว่ามีที่ดินอยู่ในครอบครองของตนก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย
ที่ดินใช้บังคับ ไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการท าขึ้น ส.ค.1 จึงไม่ใช่เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารของทาง
ราชการ นอกจากนี้การที่พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 5 วรรคท้ายบัญญัติว่า 
“การแจ้งการครอบครองไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่อย่างใด” ส.ค.1 จึงเป็นเพียงหลักฐาน
อย่างหนึ่งซ่ึงแสดงว่าในขณะแจ้งการครอบครอง ผู้แจ้งอ้างว่าได้ครอบครองและท าประโยชน์ใน
ที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับเท่านั้น แต่สิทธิของผู้แจ้งจะมีอยู่แค่ไหน เพียงใด 
สิทธิคงมีอยู่เพียงนั้น แต่หากไม่เคยมีสิทธิอยู่จริง การแจ้ง ส.ค.1 ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้ง
แต่อย่างใด 
 นอกจากนี้ จากการที่ ส.ค.1 เป็นเพียง “การแจ้ง”การครอบครองท่ีดินต่อเจ้าหน้าที่ ซ่ึงเป็น
เพียงการบอกเล่า ไม่มีการรังวัดตามหลักวิชา ดังนั้น ส.ค.1 จึงเป็นหลักฐานที่มีความคลาดเคล่ือนสูง 
 2. โฉนดที่ดิน 
 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1 ให้ความหมายว่าเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดิน ซ่ึงสามารถจ าแนกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดินที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ 4 ชนิดด้วยกัน ดังนี้ 
   2.1 โฉนดที่ดิน ออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
   2.2 โฉนดแผนที่ ออกให้ตามประกาศออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 120 และออกตาม
พระราชบัญญัติออกโฉนด ร.ศ.127 
  2.3 โฉนดตราจอง ออกตามพระราชบัญญัติออกตราจองช่ัวคราว ร.ศ. 124 ซ่ึงต่อมา
เปล่ียนนามเป็นพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง ร.ศ.124 
  2.4 ตราจองท่ีตราว่าได้ท าประโยชน์แล้ว ออกตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2479  
 หลักเกณฑ์ในการออกโฉนดที่ดิน ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ซ่ึงก าหนดว่าลักษณะของ
ที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้นั้น จะต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและท า
ประโยชน์แล้ว แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินส าหรับท่ีดินดังต่อไปนี้ 
  1) ท่ีดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ ท่ีชายตล่ิง 
  2) ที่เขา เขา ท่ีภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา  9(2) แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดินแต่ไม่รวมถึงท่ีดินซ่ึงผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
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  3) ท่ีเกาะ แต่ไม่รวมถึงท่ีดินของผู้ซ่ึงมีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง มีใบจอง     
ใบเหยียบย่ า หนังสือรับรองการท าประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราว่า “ได้ประโยชน์แล้ว” 
หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ผู้มีหลักฐาน น.ค.3 กสน.5) หรือ
ที่ท่ีคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือที่ดินซ่ึงได้มีการจัดหา
ผลประโยชน์ตามมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติได้อนุมัติแล้ว 
  4) ท่ีสงวนหวงห้ามตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ.2497 (ที่ดินซ่ึงได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 หรือตามกฎหมายอ่ืนก่อนวันที่ประมวล
กฎหมายที่ดินใช้บังคับ) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา 20 (3) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ที่ดิน         
ที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติสงวนและพัฒนาเพ่ือจัดให้แก่ประชาชน) ที่สงวนหวงห้ามตาม
มาตรา 20 (4) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ที่ดินของรัฐซ่ึงมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองท่ี
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติสงวนและพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน) และที่หวง
ห้ามตามกฎหมายอ่ืน 
  5) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะอ่ืน เช่น ป่าชายเลน ป่าไม้ถาวร 

วิธีการออกโฉนดที่ดิน การออกโฉนดที่ดิน สามารถด าเนินการได้ 3 วิธี คือ 
  1) การเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน     
การออกโฉนดที่ดินวิธีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
จังหวัดที่จะเดินส ารวจรังวัดท าแผนที่ส าหรับปีนั้น เขตที่ประกาศดังกล่าวไม่รวมท้องท่ีที่ทาง
ราชการได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร ในทางปฏิบัติ กรที่ดินจะเสนอโครงการต่อ
กระทรวงมหาดไทย แต่ในการออกโฉนดที่ดินตามโครงการดเดินส ารวจ จะไม่สามารถเข้าไป
ด าเนินการในเขตป่าไม้ได้ 
  2) การเปล่ียนหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3ก) เป็นโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 58 
ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การออกโฉนดที่ดิน โดยวิธีนี้เป็นการปรับแก้แผนที่ตามระวางรูป
ถ่ายทางอากาศที่ใช้กับหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3ก) 
  3) การออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
การออกโฉนดที่ดินวิธีนี้ เจ้าของท่ีดินต้องมายื่นค าขอออกโฉนดที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยต้อง
แสดงหลักฐานการครอบครองท่ีดิน เช่น ส.ค. 1, หนังสือรับรองการท าประโยชน์ หรืออ่ืน  ๆ ณ 
ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินสาขา/ส่วนแยก แห่งท้องท่ีที่ท่ีดินนั้นตั้งอยู่ 
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 หลักเกณฑ์การขอออกโฉนดเฉพาะราย ตามมาตรา 59 
 การออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย เป็นการออกโฉนดที่ดินตามความในประมวลกฎหมาย
ที่ดินตามมาตรา 59 และ มาตรา 59ตรี เจ้าของท่ีดินต้องไปยื่นค าขอที่ส านักงานที่ดินหรือส านักงาน
ที่ดินสาขาท่ีดิน และต้องช้ีต าแหน่งที่ดินที่ขอนั้นว่าอยู่ระวางอะไร เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัดจะท าการนัด
หมายวันที่จะออกไปท าการรังวัดออกโฉนดที่ดินให้ เจ้าของท่ีดินจะต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยมีการ
วางเงินมัดจ ารังวัด  
 ผู้มีสิทธิในการขอออกโฉนดเฉพาะราย ได้แก่ 
  1) ที่ดินที่ตกค้างอยู่ หรือเป็นที่ดินที่ได้ครอบครองและท าประโยชน์ขึ้นภายหลัง แต่อยู่
ในเขตที่ได้ประกาศออกโฉนดไว้แล้วและเจ้าของท่ีดินมีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 58 
ทวิอนุ 1 
  2) บุคคลที่มีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 58 ทวิ เช่น ส.ค.1 ใบจอง            
ใบเหยียบย่ า หนังสือรับรองการท าประโยชน์ เป็นต้น ไม่ว่าท่ีดินนั้นจะอยู่ในเขตพื้นที่ใดก็ตาม และ
ถึงแม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไม่เคยประกาศเขตนั้น เพ่ือออกโฉนดที่ดินทั้งต าบล
ตามมาตรา 58 มาก่อนก็ตามก็ไม่ส าคัญ 
 บุคคลสองจ าพวกนี้ ถ้าต้องการจะได้โฉนดที่ดิน จะต้องมายื่นค าขอรับโฉนดต่อเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัดในท้องท่ีที่ดินตั้งอยู่ (ซ่ึงแตกต่างกับการออกโฉนดทั้งต าบล ตามมาตรา 58      
ซ่ึงเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจากกรมท่ีดินเป็นผู้ไปท าการส ารวจ) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเมื่อได้รับค า
ร้องแล้ว จะด าเนินการส่งให้ช่างแผนที่ซ่ึงประจ าท่ีส านักงานที่ดินนั้นออกไปท าการรังวัดเป็นการ
เฉพาะราย ส่วนวิธีการสอบสวนเพื่อท าใบไต่สวนการรังวัด และเจ้าพนักงานปกครองท้องท่ีเช่น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจะต้องไประวังเขต จะด าเนินการท านองเดียวกับการออกโฉนดที่ดิน                
ตามมาตรา 58 แต่การออกโฉนดในกรณีนี้ เจ้าของท่ีดินต้องยื่นค าขอเอง และเสียค่าใช้จ่ายด้วย
ตนเองท้ังส้ิน (ส่วนการออกโฉนดตามมาตรา 58 รัฐเป็นผู้ริเริ่มขึ้น เจ้าของท่ีดินไม่ต้องยื่นค าขอ   
และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมในการออกโฉนดเท่านั้น) 
 กระบวนการในการออกโฉนดเฉพาะราย เหมือนกับกระบวนการในการออกโฉนดทั้ง
ต าบล เพียงแต่การออกโฉนดเฉพาะรายไม่มีขึ้นตอนในการประกาศเขต และผู้ขอออกโฉนดที่ดิน
จะต้องมายื่นค าขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 59 ต่อเจ้าพนักงาน
ที่ดินประจ าท้องท่ี (ถ้าจะขอโฉนด) หรือต่อนายอ าเภอประจ าท้องท่ีไม่ว่าท้องท่ีที่ตนอยู่ รัฐมนตรี
มหาดไทยจะเคยประกาศเขตนั้นเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ทั้งต าบล
ตามมาตรา 58 หรือไม่ก็ตาม 
 การออกโฉนดที่ดินในบริเวณที่มีการก าหนดเขตสงวนหวงห้ามที่ดิน สามารถด าเนินการ 
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ได้โดยการขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้น โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
   1) การออกโฉนดที่ดินบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ  
 นอกจากจะต้องด าเนินการตามกระบวนการออกโฉนดที่ดินโดยหลักเกณฑ์ท่ัวไปแล้ว   
ยังต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพื่อตรวจสอบว่าที่ดินที่ขอออกโฉนดอยู่ในเขตสงวน
หวงห้ามหรือไม่ หากอยู่ในเขตสงวนหวงห้ามก็จะต้องน าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.จังหวัด) พิจารณาก่อน 
  2) การออกโฉนดที่ดินในเขตป่า  มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการที่ตากต่างจากกรณี
การออกหนังสือแสดงสิทธิโดยทั่วไปกล่าวคือผู้วาราชการจังหวัดต้องแต่งตั้งคณะกรรมการออกไป
ตรวจพิสูจน์ที่ดินและเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าสมควรออกโฉนดที่ดินให้หรือไม่
เพียงใด ซ่ึงหากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า ผู้ขอออกโฉนดที่ดินได้ครอบครองและท าประโยชน์ใน
ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ก่อนวันที่ทางราชการก าหนดให้ที่ดินนั้นเป็นเขตป่าไม้และไม่มีการ
คัดค้าน พนักงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถออกโฉนดที่ดินให้ได้ 

การสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐ 

ที่ดินของรัฐ ได้มีการให้ความหมายของท่ีดินของรัฐไว้ดังนี้ 
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 2 บัญญัติว่า ท่ีดินของรัฐ หมายถึง ท่ีดินซ่ึงมิได้เป็น

กรรมสิทธ์ิของบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ถือว่าเป็นของรัฐ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2535ให้
ความหมายของท่ีดินของรัฐไว้ว่าหมายถึง ท่ีดินของรัฐที่จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน       
หรือสงวนไว้สาหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงได้แก่ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ทรัพย์สินของแผ่นดิน ท่ีสงวนหวงห้าม ท่ีสาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ และที่ดินตามกฎหมายป่า
ไม้ เป็นต้น 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 บัญญัติว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินมี
ด้วยกัน 3 ประเภท คือ 
  1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซ่ึงมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของ
แผ่นดิน โดยประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดิน 
  2) ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ท่ีชายตล่ิง ทางน้ า ทางหลวง 
ทะเลสาบ 
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  3) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร 
ส านักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์ 

จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่าท่ีดินของรัฐมีความหมายครอบคลุมถึงท่ีดิน         
ทุกประเภท ทั้งที่ดินที่มีการสงวนหวงห้าม ท่ีดินสาธารณประโยชน์ และที่ดินรกร้างว่างเปล่า 

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินที่มีการสงวนหวงห้าม 

 1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497  
 บุคคลอาจมีสิทธิในที่ดินโดยการครอบครอง สิทธิครอบครองท่ีดินได้ เป็นการ
ครอบครองในฐานะเจ้าของท่ีดิน โดยการท าประโยชน์และถือครอง แต่ที่ดินดังกล่าวหากยังไม่มี
เอกสารสิทธ์ิในที่ดิน รัฐมีหน้าที่ออกอกสารสิทธ์ิในที่ดินให้ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มีบทบัญญัติรับรองสิทธิการครองครองท่ีดินของประชาชน ดังนี้ 
 การแจ้งการครอบครองท่ีดินตามมาตรา 5 
 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ได้ก าหนดให้ผู้ท่ี
ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือ
ส าคัญแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดินแจ้งการครองครองท่ีดินต่อนายอ าเภอท้องท่ีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าไม่แจ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ถือว่าบุคคลนั้นเจตนา
สละสิทธิครอบครองท่ีดิน 
 เหตุที่ก าหนดให้เจ้าของท่ีดินแจ้งการครอบครอง เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อจะ
ได้ทราบว่านอกจากที่ดินทางการได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ เช่น ได้ออกโฉนดที่ดิน         
โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง หรือตราจองท่ีตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว ” ให้กับราษฎรไปแล้วนั้น
ยังคงมีที่ราษฎรได้ครอบครองและท าประโยชน์อยู่ โดยที่ยังไม่มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดินเป็นจ านวนเท่าใด เพราะถ้าได้ทราบถึงจ านวนของผู้ถือครอบท่ีดินและจ านวนที่ดินของผู้ที่ยัง
ไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดินแล้ว รัฐก็จะได้ตัวเลขที่แน่นอนพอสมควรเกี่ยวกับท่ีดินราษฎร
ที่ถือครองอยู่ทั้งประเภทมีหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ และยังไม่มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธ์ิว่า
เป็นจ านวนเนื้อที่เท่าใด และก็ได้ทราบต่อไปอีกว่ายังมีที่ดินของรัฐอีกเป็นจ านวนเท่าใดในจ านวน
ที่ดินของรัฐทั้งหมดที่ยังไม่มีผู้ใดเข้าถือครองหรือเข้าครอบครองท าประโยชน์ และจะได้ทราบถึง
จ านวนที่ดินรกร้างว่างเปล่าท่ีจะน าไปจักให้ราษฎรหรือจัดหาผลประโยชน์หรือว่าจัดให้ประโยชน์
ด้วยประการใดก็ตามเป็นจ านวนเท่าใด เหตุผลก็เพื่อก าหนดนโยบายในการจัดใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐในส่วนที่ยังไม่มีผู้ถือครอบได้ถูกต้อง 
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 หลักเกณฑ์ส าหรับผู้ที่อยู่ในข่ายท่ีต้องแจ้งการครอบครองตามความในมาตรา 5          
แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน มีดังนี้ 
   1) ต้องเป็นผู้ได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวล
กฎหมาย ที่ดินใช้บังคับ ความหมายของค าว่า “ครอบครองและท าประโยชน์ ” นั้น คือจะต้องเป็น
การเข้าครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินนั้นจริง ๆ เช่น ท าเป็นไร่ นา เรือกสวน ให้เห็นถึง
กิจกรรมการที่ท าประโยชน์ด้วย 
  2) ที่ดินที่ครอบครองและท าประโยชน์นั้น จะต้องเป็นที่ดินที่ยังไม่มีหนังสือส าคัญ
แสดงกรรมสิทธ์ิ หมายความว่า ท่ีดินนั้นยังไม่มีโฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง หรือตราจอง 
ที่ตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” 
 ส่วนการแจ้งการครอบครองนั้น กฎหมายก าหนดให้แจ้งต่อนายอ าเภอแห่งท้องท่ีที่ดินนั้น
ตั้งอยู่ภายในก าหนด 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 
 ตามความในมาตรา 5 วรรค 2 ผู้ใดมีหน้าที่ต้องแจ้งการครอบครองท่ีดินภายในก าหนด
แล้วไม่ปฏิบัติตามกฎหมายถือว่าผู้นั้นมีเจตนาสละสิทธิในที่ดินนั้น ซ่ึงเป็นบทสันนิษฐานโดย
เด็ดขาดและรัฐมีอ านาจน าที่ดินนั้นไปจัดตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ เช่น น าไปจัดให้ราษฎรใน
ลักษณะที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยหรือจัดในรูปท่ีดินผืนใหญ่ หรือน าไปจัดหาผลประโยชน์โดยการ
ขาย ให้เช่า หรือให้เช่าซ้ือ เป็นต้น เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มีค าส่ังผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะ
ราย 
 ต่อมาได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 ยกเลิกความใน
วรรค 2 ของมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเป็นอันว่านับแต่วันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้บังคับใช้แล้ว ก็จะไม่มีการผ่อนผันการแจ้งการครอบครองท่ีดินอีก
ต่อไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะไม่มีการออก ส.ค.1 ให้กับเจ้าของท่ีดินอีกต่อไปแล้ว 
 เมื่อเป็นเช่นนี้ รัฐจึงมีความจ าเป็นต้องหาช่องทางช่วยเหลือผู้สุจริตที่ยังตกค้างแจ้งการ
ครอบครองอยู่เป็นจ านวนมาก เพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้มาซ่ึงสิทธิในที่ดินที่ได้ครอบครองอยู่โดย
ชอบ ทางแก้ไขเรื่องนี้จึงได้มีบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 27 ตรี และ 59 ทวี ออกมาเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ตกค้างแจ้งการครอบครอง 

 2. ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497  
 ในการขออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน ประมวลกฎหมายที่ดิน (พ.ศ.2497) ได้ก าหนดไว้ตาม
มาตรา 56 และมาตรา 56/1 ว่าแบบหลักเกณฑ์ และวิธีการออกใบจอง หนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ใบไต่สวนหรือโฉนดที่ดิน รวมท้ังใบแทนของหนังสือดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง ซ่ึงก็คือกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ปัญหาในการ
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พิจารณาออกเอกสารสิทธ์ิที่ดินตามข้อห้ามของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ตามท่ีได้
กล่าวถึงการห้ามมิให้ออกเอกสารสิทธิที่ดินมาแล้วข้างต้น คือ การขอออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 59  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (พ.ศ.2497) ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป 
 มาตรา 59  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองท่ีดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การท าประโยชน์เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 58 แล้วหรือไม่ก็
ตาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรให้ด าเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การท าประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้ก าหนด 
 เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองท่ีดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง
ผู้ซ่ึงได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซ่ึงมีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง
ด้วย 
 แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการกับค าขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ตามหลักฐาน ส.ค.1 (หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0516.2 (1)/ว 7190 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์  
2553) 
 โดยที่ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.
2551 ใช้บังคับ  โดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก าหนดว่า ภายหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2553 หากมีผู้น าหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) มาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์
ให้ได้ต่อเมื่อศาลยุติธรรมได้มีค าพิพากษาหรือค าส่ังถึงท่ีสุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ซ่ึงได้ครอบครองและท า
ประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ และกรมท่ีดิน
ได้มีแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการกับค าขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์
จากหลักฐาน ส.ค.1 ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ดังนี้ 
  1. ในส านักงานที่ดินที่มีค าขอเกินจ านวนไม่มาก และสามารถด าเนินการตามขั้นตอน
ปกติ ให้ส านักงานที่ดินนั้น เร่งรัดด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรโดยเร็ว 
  2. ในส านักงานที่ดินที่มีค าขอเกิดจ านวนมาก และในวันรับค าขอยังไม่การชี้ระวางให้
ด าเนินการดังนี้ 
   2.1 น าค าขอทั้งหมดมาแยกเป็นอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน 
   2.2 น าค าขอที่เกิดในแต่ละหมู่บ้านมาตรวจสอบว่า มี ส.ค.1 จ านวนกี่แปลง และมี 
ส.ค.1 แปลงใดที่มีการน ามาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินหลายแปลง ให้จ าแนกข้อมูล
จ านวนแปลงในแต่ละหมู่ แล้วจัดท าบัญชีเป็นหมู่ไว้ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบต าแหน่งของท่ีดิน
ในภายหลัง 
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   2.3 เมื่อได้ค าขอและจ านวนแปลงตามข้อ 2.2 แล้วให้ตรวจสอบว่า ที่ดินดังกล่าวอยู่
ในระวางรูปถ่ายทางอากาศหรือระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหมายเลขใด ให้ลงหมายเลขระวางลง
ในค าขอและในบัญชีตามข้อ 2.2 เพื่อให้ง่ายแก่การตรวจสอบ ถ้าสามารถระบุต าแหน่งของ ส.ค.1ใน 
ระวางได้ ก็ให้หมายเหตุไว้ให้ทราบ 
   2.4 ที่ดินแปลงใดที่ไม่สามารถก าหนดต าแหน่งในระวางได้ ให้ส านักงานที่ดิน
ก าหนดนัดวัน เวลา และสถานที่ในการลงพื้นที่ในแต่ละหมู่ แต่ละต าบล เพื่อให้ราษฎรท่ียื่นค าขอไว้ 
มาน าชี้ต าแหน่งที่ดินในระวางโดยแจ้งให้ผู้ขอทราบเป็นกลุ่มตามหมู่และต าบล ในการชี้ต าแหน่ง
ที่ดินเพื่อให้ทราบต าแหน่งในระวางฯ อาจใช้เครื่อง GPS ช่วยหาต าแหน่งที่ดิน 
   2.5 เมื่อได้ต าแหน่งที่ดินในระวางตามข้อ 2.4 ครบถ้วนทุกแปลงตามค าขอแล้ว ให้
ตรวจสอบในเบ้ืองต้นว่า มีที่ดินแปลงใดอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน เช่น อยู่ในที่
สาธารณประโยชน์ ให้แยกออกเป็นกลุ่มท่ีน่าจะยกเลิกค าขอได้ เป็นกลุ่มท่ี 1 แปลงใดอยู่ในพื้นที่ท่ี
สามารถออกโฉนดที่ดินได้แต่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบตามระเบียบกฎหมายเพิ่มเติมด้วย เช่น 
อยู่ในเขตป่าไม้, ส.ป.ก. ให้แยกเป็นกลุ่มท่ี 2 แปลงใดที่ไม่อยู่ในพื้นที่ต้องห้าม และสามารถออก
โฉนดที่ดินได้ตามปกติ ให้แยกเป็นกลุ่มท่ี 3 
   2.6 ในกลุ่มท่ี 1 หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นการแจ้ง ส.ค.1 ในพื้นที่ต้องห้าม
โดยชัดแจ้งว่าได้มาภายหลังการเป็นที่หวงห้าม ให้เจ้าพนักงานที่ดินส่ังยกเลิกค าขอและแจ้งให้ผู้ขอ
ทราบตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และหมายเหตุไว้ในบัญชีการ
รับค าขอว่าได้ยกเลิกค าขอเพราะเหตุใด และลงลายมือชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อม วัน เดือน ปี 
ก ากับไว้ 
   2.7 ในกลุ่มท่ี 2 ให้ตรวจสอบในระวางว่าที่ดินแปลงข้างเคียง ได้มีการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินไปแล้วหรือไม่ หากมี ให้ตรวจสอบสารบบที่ดินแปลงข้างเคียงว่าสอดคล้อง
สัมพันธ์กับ ส.ค.1 ที่ผู้ขอน ามาเป็นหลักฐานหรือไม่ ถ้าไม่มีด้านใดสัมพันธ์กับ ส.ค.1 และสามารถ
พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าต าแหน่งที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินไม่ใช่ท่ีดินตาม ส.ค.1 ให้เจ้าพนักงานที่ดินส่ัง
ยกเลิกค าขอและแจ้งให้ผู้ขอทราบตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และ
หมายเหตุไว้ในบัญชีการรับค าขอว่าได้ยกเลิกค าขอเพราะเหตุใด และลงลายมือชื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ พร้อม วัน เดือน ปี ก ากับไว้ 
   2.8 ในกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 หากตรวจสอบแล้วสามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่า
ต าแหน่งที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินตาม ส.ค.1 ก็ให้ด าเนินการนัดรังวัดให้ผู้ขอต่อไป 
  3. เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนแปลงท่ีสามารถด าเนินการรังวัดออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินของส านักงานที่ดินนั้นได้ครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาว่าจะสามารถ
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ด าเนินการในรูปแบบงานปกติได้โดยไม่กระทบกับงานรังวัดประเภททั่วไปอ่ืนๆ และอัตราก าลังท่ีมี
อยู่ ก็ให้ด าเนินการไปตามระเบียบ 
  หากเจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาว่าค าขอมีมากเกินกว่าอัตราก าลังของส านักงานที่ดินให้  
เขียนแผนงาน / โครงการเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลัง เครื่องมือเครื่องใช้ และ
งบประมาณ โดยด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 
   3.1 ให้แยกค าขอออกหนังสือแสดงสิทธ์ิในที่ดินตาม ส.ค.1 ออกจากงานรังวัด
ประเภทท่ัวไปอ่ืน ๆ 
   3.2 ก าหนดให้มีการใช้เวลาท างานในวันหยุดราชการเพิ่มเติม โดยให้มีการแบ่ง
ทีมงานรับผิดชอบเป็นพื้นที่หมู่บ้าน ต าบล 
   3.3 พิจารณาว่าจะสามารถนัดรังวัดเป็นกลุ่มตามค าขอที่เกิดได้หรือไม่              
หากสามารถด าเนินการได้ให้แบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ ไป 
   3.4 หากปริมาณค าขอในส านักงานที่ดินนั้น ยังคงมีจ านวนมากเกินกว่าอัตราก าลัง
ของส านักงานที่ดินนั้น ให้รายงานให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทราบ เพื่อขอให้เกล่ียอัตราก าลังของ
ส านักงานที่ดินที่มีปริมาณงานน้อยไปช่วยในส านักงานที่ดินที่มีปริมาณงานมากเป็นการชั่วคราว 
   3.5 กรณีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดไม่สามารถบริหารจัดการในเรื่องการเกล่ีย
อัตราก าลังในจังหวัดได้ ให้รายงานกรมท่ีดินทราบ โดยชี้แจงปัญหาอุปสรรค รวมถึงปริมาณงาน
และอัตราก าลังของจังหวัดในภาพรวมไปให้กรมท่ีดินพิจารณาด้วย 
   3.6 ในพื้นที่ใดที่มีศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินเข้าไปด าเนินการ    
ให้ส านักงานที่ดินนั้นประสานกับศูนย์ฯ หากปริมาณงานมีเป็นจ านวนมากและเป็นกลุ่มใหญ่
พอที่จะให้ศูนย์ฯ เข้าด าเนินการได้ โดยไม่กระทบกับแผนงานปกติของศูนย์ฯ และเป็นพื้นที่ที่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ท่ีศูนย์จะด าเนินการ และให้ส านักงานที่ดินนั้นหมายเหตุไว้ในบัญชีรับค าขอว่า มอบให้
ศูนย์ฯ รับไปด าเนินการ และลงช่ือผู้ส่งมอบและรับมอบไว้เป็นหลักฐาน 
   3.7 ศูนย์อ านวยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินที่ได้รับมอบค าขอจากส านักงาน
ที่ดินตามข้อ 3.6 จะสามารถด าเนินการเดินส ารวจได้เฉพาะค าขอที่ยื่นไว้ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2553 เท่านั้น ห้ามมิให้ด าเนินการกับผู้ที่มิได้ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยเด็ดขาด      
เมื่อศูนย์ฯ ได้ด าเนินการออกโฉนดที่ดินตามค าขอให้ผู้ขอแล้ว ให้แจ้งให้ส านักงานที่ดินที่ศูนย์รับค า
ขอมาทราบ เพื่อหมายเหตุในบัญชีรับค าขอว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินไปแล้วตั้งแต่เม่ือใด แล้วลง
ลายมือชื่อ พร้อมวัน เดือน ปี ก ากับไว้ ค าขอรายใดที่ศูนย์ไม่สามารถด าเนินการออกโฉนดที่ดินได้ 
ให้ยกเลิกค าขอ และแจ้งให้ผู้ขอทราบตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
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และให้แจ้งให้ส านักงานที่ดินที่รับค าขอหมายเหตุไว้ในบัญชีการรับค าขอว่าได้ยกเลิกค าขอเพราะ
เหตุใด และลงลายมือชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อม วัน เดือน ปี ก ากับไว้ 
  4. ให้ทุกส านักงานที่ดินที่มีการรับค าขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตาม ส.ค.1 
รายงานผลการออกโฉนดที่ดินให้ส านักงานที่ดินจังหวัดทราบ และรวบรวมรายงานให้กรมท่ีดิน
ทราบเพื่อเก็บสถิติเป็นประจ าทุกเดือน โดยให้จังหวัดรายงานผลในภาพรวมของจังหวัดให้กรมท่ีดิน
ทราบผ่านทางเว็บไซด์กรมท่ีดินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ซ่ึงกรมท่ีดินจะได้จัดท าแบบรายงาน
ทางเว็บไซด์ให้จังหวัดทราบต่อไป 

 3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 มาตรา 1304 สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซ่ึงใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น 
  1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซ่ึงมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของ
แผ่นดินโดยประการอ่ืน ตามกฎหมายที่ดิน 
  2. ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าท่ีชายตล่ิง ทางน้ า ทางหลวง 
ทะเลสาบ 
  3. ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร 
ส านักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธ ยุทธภัณฑ์ 
 มาตรา 1334 “ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซ่ึงมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็น
ของแผ่นดิน โดยประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดินนั้น ท่านว่าบุคคลอาจได้มาตามกฎหมายที่ดิน” 

 4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
   (1) กฎกระทรวง (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   (2) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลก าหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
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   (3) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   (4) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 16 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 

   (5) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   (6) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 22 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   ( 7) กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   (8) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 28 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   (9) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 30 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   (10) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 34 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   (11) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
  หมวด 1 ใบจอง 
   ข้อ 2 แบบใบจองมี 2 แบบ คือ แบบ น.ส.2 และ น.ส.2 ก. ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
   การออกแบบใบจองในท้องท่ี ซ่ึงรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอ านาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจ ากิ่งอ าเภอ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2528 ให้ใช้แบบ น.ส.2 ส่วนในท้องท่ีอ่ืนให้ใช้แบบ น.ส.2 ก. 
   ข้อ 3 ใช้ใบแทนจองให้ใช้แบบ น.ส.2 หรือ น.ส.2 ก. แล้วแต่กรณี 
   การออกใบแทนใบจอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวิธีการออกใบแทน
โฉนดที่ดินโดยอนุโลม 
  หมวด 2 หนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
   ข้อ 4 แบบหนังสือรับรองการท าประโยชน์มี 3 แบบ คือ แบบ น.ส.3 น.ส.3 ก. และ  
น.ส.3 ข ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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   การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในท้องท่ีที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศให้ใช้
แบบ น.ส.3 ก. ในท้องท่ีที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศซ่ึงรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอ านาจหน้าที่
ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอ าเภอหรือปลักอ าเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528 แล้ว ให้ใช้แบบ น.ส.3 ข. ส่วนในท้องท่ีอ่ืนให้ใช้แบบ น.ส.3 
   ข้อ 5 ที่ดินที่จะออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้
ครอบครองและท าประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 14 
   ข้อ 6 ในการน าพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการส ารวจพิสูจน์สวบสวนการท าประโยชน์ตาม
มาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวล
กฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528 ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือตัวแทนปักหลักตามมุมเขตที่ดินของตน
และให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายตามแบบ น.ส.1ก. 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
  ก่อนออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศการออก
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้ทราบมีก าหนดสามสิบวัน ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ 
ส านักงานที่ดินท้องท่ีและในบริเวณที่ดินนั้น แห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ 
ส านักงานเทศบาล อีกหนึ่งฉบับ 
   ข้อ 7 การขอออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามมาตรา 59 และมาตรา 58 ทวิ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515 ให้ด าเนินการดังนี้ 
   (1) ให้ผู้ขอยื่นค าขอตามแบบ น.ส.1 ข. ท้ายกฎหระทรวงนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   (2) ในการยื่นค าขอตาม (1) ถ้าผู้ขอมีใบจองใบเหยียบย่ า ตราจอง หลักฐานการแจ้ง
การครอบครองท่ีดิน หลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพหรือ
พยานหลักฐานอ่ืนที่แสดงว่าได้สิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายให้แนบหลักฐานดังกล่าวมา
ประกอบการพิจารณาด้วย 
   ข้อ 8 เมื่อได้รับค าขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์
ยังท่ีดินตามแบบ น.ส.1 ค. ท้ายกฎกระทรวงนี้ ในการนี้จะมอบให้เจ้าหน้าที่ไปท าการแทนก็ได้ 
   ข้อ 9 ในการน าพนักงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ ให้ผู้มีสิทธิใน
ที่ดินหรือตัวแทนปักหลักตามมุมเขตที่ดินของตนและให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึง
พนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายตามแบบ น.ส.1 ค. ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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   ในการค านวณเนื้อที่เพื่อ ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามแบบ น.ส.3ก.       
ให้ค านวณโดยวิธีคณิตศาสตร์หรือโดยมาตราส่วน ทั้งนี้ ให้ถือว่าจ านวนเนื้อที่ท่ีค านวณได้เป็น
จ านวนเนื้อที่โดยประมาณ 
   ข้อ 10 เมื่อได้พิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์แล้ว ปรากฏว่าได้มีการครอบครอง
และท าประโยชน์ ตามสมควรแก่สภาพท่ีดินในท้องถ่ิน  รวมถึง สภาพของกิจการที่ท า
ประโยชน์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 
   (1) ประกาศการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้ทราบมีก าหนดสามสิบวัน
ประกาศนั้นปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานที่ดินท้องท่ี ส านักงานเขต หรือที่ว่าการอ าเภอหรือที่ว่า
การกิ่งอ าเภอท้องท่ี ท่ี ท าการแขวงหรือที่ท าการก านันท้องท่ี และในบริเวณที่ดินนั้น แห่งละหนึ่ง
ฉบับในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ ส านักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ 
   (2) ถ้าปรากฏว่าท่ีดินนั้นไม่อยู่ในเ ขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ       
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี และที่ดินนั้นไม่เป็นที่ดินซ่ึงห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามข้อ 5 
และไม่มีผู้คัดค้านภายในก าหนดเวลาท่ีประกาศตาม (1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการ
ท าประโยชน์ให้ได ้
   (3) ถ้าปรากฏว่าท่ีดินนั้นตั้งอยู่ในต าบลที่มีป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ พื้นที่
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่าพื้นที่ท่ีได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและกรมป่าไม้หรือ
กรมพัฒนาที่ดินยังไม่ได้ขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า        
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ลงในระวางรูปถ่าย
ทางอากาศเพื่อการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ หรือกรณีที่ขีดเขตแล้ว แต่ที่ดินที่ขอออก
หนังสือรับรอง การท าประโยชน์มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ          
เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน 
ประกอบด้วยป่าไม้อ าเภอผู้ท่ีป่าไม้จังหวัดมอบหมายส าหรับท้องท่ีที่ไม่มีป่าไม้อ าเภอ เจ้าหน้าที่
บริการงานที่ดินอ าเภอ ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) และกรรมการอ่ืนตามที่เห็นสมควร เมื่อ
คณะกรรมการดังกล่าวได้ท าการตรวจพิสูจน์แล้ว ให้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่า
สมควรออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้ได้หรือไม่ เพียงใด ส าหรับท่ีดินทีได้จ าแนกให้เป็นเขต
ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้ขีดเขตหรือขีดเขตแล้วแต่ที่ดินดังกล่าวมีอาณาเขตคาบ
เกี่ยวกับเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม่ถาวร ให้แต่งตั้งผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรรมการด้วย 
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   ข้อ 11 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาผลการตรวจพิสูจน์ที่ดินของคณะกรรมการ
ตามข้อ 10 (3) แล้ว ปรากฏว่าท่ีดินนั้นไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์หรือเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีหรือ
ปรากฏว่าท่ีดินนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขต
ที่ดินจ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ผู้ขอได้ครอบครองและท าประโยชน์ใน
ที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันที่ทางราชการก าหนดให้ที่ดินจ าแนก ให้เป็นเขตป่า
ไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และไม่มีผู้คัดค้านภายในก าหนดเวลาท่ีประกาศตามข้อ 10 (1) ให้   
ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังการให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาด าเนินการตามข้อ 10 (2)  
   ข้อ 12 ใบแทนหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้ใช้แบบ น.ส.3, น.ส.3ก. หรือ น.ส.3ข. 
แล้วแต่กรณี  
   การออกใบแทนหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม
วิธีการออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอนุโลม 
  หมวด 3 โฉนดที่ดิน 
   ข้อ 13 โฉนดที่ดินให้ใช้แบบ น.ส.4 จ. ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
   ในกรณีโฉนดที่ดินที่ออกเป็นตราจองหรือตราจองท่ีตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” ให้
มีค าว่า “โฉนดตราจอง” หรือ ตราจองท่ีตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” แล้วแต่กรณีไว้ได้ตราครุฑ 
  ข้อ 14 ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและท า
ประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน
ส าหรับท่ีดิน ดังต่อไปนี้  
   (1) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ ท่ีชายตล่ิง 
   (2) ที่เขา ท่ีภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา 9 (2) แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงท่ีดินซ่ึงผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 
   (3) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงท่ีดินของผู้ซ่ึงมีหลักฐานแจ้งการครอบครองท่ีดิน มีใบจอง 
ใบเหยียบย่ า หนังสือรับรองการท าประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราว่า “ได้ท าประโยชน์
แล้ว” หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชนหรือที่ดินซ่ึงได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 10 
และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว 
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   (4) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 20(3) และ (4) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526 หรือกฎหมายอ่ืน 
   (5) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะอย่างอ่ืน 
  ข้อ 15 การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528 ให้ด าเนินการดังนี้ 
   (1) ให้มีการรังวัดท าแผนที่ตามวิธีการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินโดยให้เจ้าของ
ที่ดินปักหลักหมายเขตที่ดินไว้ทุกมุมที่ดินของตน 
   (2) ให้เจ้าของท่ีดินหรือผู้แทนให้ถ้อยค าตามแบบ น.ส.5 ท้ายกฎกระทวง 
   (3) ก่อนแจกโฉนดที่ดิน ให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศการแจกโฉนดที่ดินให้ทราบ
มีก าหนดสามสิบวัน ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานที่ดินท้องท่ี ส านักงานเขตหรือ
ที่ว่าการอ าเภอหรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอ ท่ีท าการแขวงหรือที่ท าการก านันท้องท่ี และในบริเวณที่ดิน
นั้นแห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ ส านักงานเทศบาล อีกหนึ่งฉบับ 
  ข้อ 16 ในกรณีอกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 และมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 
ให้ผู้มีสิทธิครอบครองท่ีดินยื่นค าขอตามแบบ น.ส.1 ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้และให้น าข้อ 7 (2)      
ข้อ 10 (2) และ (3) ข้อ 11 และข้อ 15 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 17 ในการออกใบแทนโฉนดที่ดินให้ด าเนินการดังนี้ 
   (1) ในกรณีโฉนดที่ดินเป็นอันตรายหรือสูญหาย ให้เจ้าของท่ีดินยื่นค าขอและ
ปฏิญาณต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยให้น าพยานหลักฐานมาให้เจ้าพนักงานที่ดินท าการสอบสวนจน
เป็นที่เชื่อถือได้ และให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศให้ทราบมีก าหนดสามสิบวัน ประกาศนั้นให้ปิด
ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานที่ดินท้องท่ี ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอหรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอ
ท้องท่ีที่ท าการแขวงหรือที่ท าการก านันท้องท่ี และในบริเวณที่ดินนั้น แห่งหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาล
ให้ปิดไว้ ณ ส านักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ ถ้ามีผู้คัดค้านภายในเวลาท่ีก าหนดและน า
พยานหลักฐานมาแสดง ให้เจ้าพนักงานที่ดินสอบสวนแล้วส่ังการไปตามควรแก่กรณี ถ้าไม่มีผู้ใด
คัดค้านภายในเวลาท่ีก าหนดให้ออกใบแทนให้ไปตามค าขอ 
   (2) ในกรณีที่โฉนดที่ดินช ารุด ถ้าเจ้าของท่ีดินน าโฉนดที่ดินที่ช ารุดมามอบและ
โฉนดที่ดินที่ช ารุดนั้นยังมีต าแหย่งท่ีดิน เลขที่โฉนดที่ดิน ชื่อและตราประทับต าแหน่งของผู้ว่า
ราชการจังหวัดและหรือชื่อและตราประจ าต าแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินตามแบบโฉนดที่ดิน



 73 

ปรากฏอยู่ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ ให้ออกใบแทนให้ไปได้ ถ้าขาดข้อความส าคัญดังกล่าวให้น า
ความใน (1) มาใช้บังคับ 
   (3) ในกรณีศาลมีค าส่ังหรือมีค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือผู้ใดมี
สิทธิจดทะเบียนตามค าพิพากษาของศาล แต่ไม่ได้โฉนดที่ดินมาหรือโฉนดที่ดินเดิมเป็นอันตราย 
ช ารุดหรือสูญหายด้วยประการใด ให้ผู้มีสิทธิจดทะเบียนยื่นค าขอใยแทนแล้วให้ด าเนินการตามท่ี
ก าหนดไว้ใน (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี 
   (4) ในกรณีเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจยึดและขายทอดตลาดที่ดินของผู้ที่ค้างช าระภาษี 
อากรหรือเงินค้างจ่ายใด ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ ขอให้ออกโฉนดที่ดินส าหรับท่ีดินดังกล่าวซ่ึง
เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจให้ยึดมาขายทอดตลาดแล้ว แต่ไม่ได้โฉนดที่ดินมาหรือโฉนดที่ดินเดิมเป็น
อันตราย ช ารุดหรือสูญหายด้วยประการใด ให้ถือหนังสือของเจ้าพนักงานดังกล่าวเป็นค าขอและ
ด าเนินการท านองเดียวกับท่ีก าหนดไว้ใน (3) แต่ไม่ต้องสอบสวน 
   (5) ในกรณีอธิบดีจะใช้อ านาจจ าหน่ายที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่ได้
โฉนดที่ดินมาหรือโฉนดที่ดินเดิมเป็นอันตราย ช ารุด หรือสูญหายด้วยประการใด ให้ด าเนินการ
ท านองเดียวกับท่ีก าหนดไว้ใน (4) แต่ไม่ต้องสอบสวน 
   (6) ในกรณีอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อ านาจเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดิน
เพิกถอนหรืแก้ไขรายการจดทะเบียนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528 แต่ไม่ได้โฉนดที่ดิน
มาหรือโฉนดที่ดินเป็นอันตราย ช ารุดหรือสูญหายด้วยประการใด ให้ด าเนินการท านองเดียวกับ      
ที่ก าหนดไว้ใน (4) แต่ไม่ต้องสอบสวน 
   ในกรณีที่ไม่ได้โฉนดที่ดินมาตรา (3) (4) (5) และ (6) ให้ถือว่าโฉนดที่ดินสูญหาย 
  ข้อ 18 ใบแทนโฉนดที่ดินให้ใช้แบบ น.ส.4 จ. 
  การออกใบแทนโฉนดที่ดิน ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สาขาคนปัจจุบันหรือเจ้าพนักงานที่ดินซ่ึงอธิบดีมอบหมายลงลายมือชื่อและประทับตราประจ า
ต าแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นส าคัญ ให้มีค าว่า “ใบแทน ” ด้วยหมึกสีแดงไว้ด้านหน้าของ
โฉนดที่ดิน ในสารบัญจดทะเบียนให้ระบุวัน เดือน ปี ท่ีออกโฉนดที่ดินฉบับเดิมด้วยหมึกสีแดง ถ้า
มีรายการจดทะเบียนให้คัดรายการด้วยหมึกสีแดงและให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อและ
ประทับตราได้รายการสุดท้าย ถ้าไม่มีรายการจดทะเบียน ให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อและ
ประทับตราใต้วัน เดือน ปี ท่ี ออกโฉนดที่ดินฉบับเดิม 
  ส่วนโฉนดที่ดินฉบับส านักงานที่ดิน ในสารบัญจดทะเบียนให้มีค าว่า “ได้ออกใบแทน
โฉนดที่ดินแล้ว” และ วัน เดือน ปี ท่ีออกด้วยหมึกสีแดงกับเจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อก ากับไว้ 
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  ข้อ 19 ในกรณีการออกโฉนดที่ดินให้กับบุคคลตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้
ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ซ่ึงได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้
ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2479 ไว้แล้ว ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎกระทรวง
นี้ก าหนดไว้โดยอนุโลม 

 5. ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2532) ว่าด้วยเงื่อนไขการ
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526 มาตรา 58 ทวิ วรรคส่ี 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528 และมาตรา 59 ทวิ วรรคหนึ่ง และมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515 
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2532) 
ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเษกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
   (1) ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2515) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขออกโฉนดที่ดินและออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
   (2) ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2515) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขออกโฉนดที่ดินและออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
   (3) ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2515) ว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขออกโฉนดที่ดินและออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
  ข้อ 4 การออกโฉนดที่ดินให้กระท าได้ในบริเวณที่ดินทีได้สร้างระวางแผนที่เพื่อการ
ออกโฉนดที่ดินไว้แล้ว ในบริเวณที่ดินนอกจากนี้ให้ออกเป็นหนังสือรับรองการท าประโยชน์ใน
บริเวณที่ดินที่ได้สร้างระวางแผนที่ไว้แล้วไปพลางก่อนได้ 
 หมวด 1 การอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามมาตรา   
58 ทวิ วรรคส่ี และมาตรา 59 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
  ข้อ 5 ผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์รายใดเกินห้าสิบไร่ได้ต่อเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายได้
ตรวจสอบการท าประโยชน์แล้วปรากฏว่า 
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   (1) ผู้ครอบครองได้ท าประโยชน์หรืออ านวยการท าประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง
และ 
   (2) สภาพการท าประโยชน์ในที่ดินนั้นเป็นหลักฐานมั่นคงและมีผลผลิตอันเป็น
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
  ข้อ 6 ในกรณีที่ปรากฏว่าเนื้อที่ท าประโยชน์ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามข้อ 5 เกินห้าสิบ
ไร่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์เท่าจ านวนเนื้อที่ท่ีผู้ว่า 
ราชการจังหวัดส่ังอนุมัติ 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าเนื้อที่ท าประโยชน์ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามข้อ 5 (ไม่เกินห้าสิบไร่) 
ให้ผู้ว่าราชการส่ังไม่อนุมัติ ในกรณีเช่นนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การท าประโยชน์ให้เท่าจ านวนเนื้อที่ท่ีได้ท าประโยชน์แล้ว ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2497) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2479 แต่ต้องไม่เกินห้าสิบไร่  
  ข้อ 7 พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้แก่
บุคคลตามมาตรา 59 ทวิ วรรคหนึ่ง เป็นการเฉพาะรายได้ ถ้ามีความจ าเป็นดังต่อไปนี้ 
   (1) ที่ดินถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
   (2) ผู้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินจะโอนที่ดินนั้นให้แก่ทบวงการเมือง
องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติ 
 หมวด 2  การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ตามมาตรา 59 ตรี แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน  
  ข้อ 8 ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ถ้าปรากฏว่าท่ีดินมี
อาณาเขต ระยะของแนวเขต และที่ดินข้างเคียงทุกด้านถูกต้องตรงกับหลักฐานการแจ้งการ
ครอบครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2479 เชื่อได้ว่าเป็น
ที่ดินแปลงเดียวกันแต่เนื้อที่ค านวณได้แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง
ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์เท่าจ านวนเนื้อที่
ได้ท าประโยชน์แล้ว แต่ไม่เกินเนื้อที่ท่ีค านวณได้ 
  ในกรณีที่ระยะของแนวเขตที่ดินผิดพลาดคลาดเคล่ือน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์เท่าจ านวนเนื้อที่ท่ีได้ท าประโยชน์แล้ว เมื่อผู้มีสิทธิ
ในที่ดินข้างเคียงได้ลงช่ือรับรองแนวเขตไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนทุกด้าน 
  ข้อ 9 การรับรองแนวเขตของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามข้อ 8 วรรคสองให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือซ่ึงมีข้อความด้วยว่า ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมลง
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ชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่คัดค้านการรังวัด เม่ือพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันท าการรังวัด 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์โดยไม่ต้องมีการ
รับรองแนวเขต ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามท่ีอยู่ที่เคย
ติดต่อ หรือตามท่ีอยู่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ 
มารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดและให้อยู่ในบังคับแห่งเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (1)  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับหนังสือจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้มา ระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มีหรือมาแต่ไม่ยอมลงช่ือรับรองแนวเขตโดยไม่ต้อง
คัดค้านการรังวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์เท่า
จ านวนเนื้อที่ท่ีได้ท าประโยชน์แล้ว โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขตเม่ือพ้นก าหนดเวลาสามสิบวัน
นับแต่วันท าการรังวัด 
   (2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นมาลงช่ือรับรองแนวเขต หรือ
คัดค้านการรังวัดไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินสาขา ส านักงานเขต
หรือที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ท่ีท าการก านัน ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน และบริเวณที่ดินของผู้มีสิทธิ
ในที่ดินข้างเคียงแห่งละหนึ่งฉบับ ในกรณีที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลให้ปิด ณ ส านักงานเทศบาลอีก
หนึ่งฉบับด้วย ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาติดต่อหรือคัดค้านประการใดภายในสามสิบวันนับ
แต่วันปิดประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์เท่า
จ านวนเนื้อที่ท่ีได้ท าประโยชน์แล้ว โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต 
  ข้อ 10 ในกรณีที่ท่ีดินนั้นมีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านจดที่ป่าหรือรกร้างว่างเปล่า
และระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครองให้ถือระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการ
ครองครองเป็นหลักในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 

 6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2545 
 ระเบียบนี้เป็นความพยายามของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในระเบียบนี้ได้ให้ค าจ ากัดความของ “ที่ดินของรัฐ” ไว้ว่า หมายถึง
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท เช่น ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สงวนหวงห้ามของ
รัฐ ท่ีสาธารณประโยชน์ และที่ราชพัสดุ เป็นต้น นอกจากนี้ ระเบียบนี้ยังได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเรียกโดยย่อว่า “กบร.” มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้ 
  1. เสนอนโยบายหรือแผนงานในการแก้ไขปัญหา และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ต่อคณะรัฐมนตรี 
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  2. ก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา และมาตรการในการป้องกันการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ 
  3. ก ากับ ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน มาตรการในการแก้ไขปัญหา และมาตรการในการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
  4. รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการครอบครองท่ีดินของ
บุคคลใดๆ ในที่ดินของรัฐ 
  5. เรียกให้หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงหรือให้ส่งผู้แทน
มาชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของ กบร. หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่ กบร.แต่งตั้ง 
  6. ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานของรัฐในการด าเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกัน
การบุกรุกที่ดินของรัฐในการขอตั้งงบประมาณ และในเรื่องอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความรวดเร็ว 
  7. แต่งตังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน ให้ปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย 
  8. ให้หน่วยงานของรัฐและจังหวัดด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุก
รุกที่ดินของรัฐตามก าหนด 
  9. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุก
ที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ค าส่ัง ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
  นอกจากนี้ยังก าหนดให้ส านักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการของ กบร. กับให้มีอ านาจ
หน้าที่ประสานนโยบายการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและป้องกัน
การบุกรุกที่ดินของรัฐ ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ค าส่ัง ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ กบร. 
ก าหนด 
  โดยที่ กบร. มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ กบร. จึงได้วาง
มาตรการในการพิสูจน์สิทธิการครอบครองท่ีดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐไว้ดังนี้ 
   1. การพิสูจน์สิทธิครอบครองท่ีดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ต้องมี
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับท่ีดินแปลงนั้น ซ่ึงแสดงว่าได้ครอบครองท าประโยชน์อย่างต่อเนื่องมา
ก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ ดังนี้ 
    1.1 เอกสารที่ทางราชการท าขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารซ่ึงลงวันที่ก่อนการ
เป็นที่ดินของรัฐ หรือ 
    1.2 เอกสารที่ทางราชการท าขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารซ่ึงลงวันที่ภายหลัง 
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การเป็นที่ดินของรัฐ แต่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (วันที่ 1 ธันวาคม 2497)          
โดยเอกสารดังกล่าวมีข้อความแสดงว่าได้ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นมาก่อนการเป็น
ที่ดินของรัฐ 
    1.3 พยานหลักฐานอ่ืนนอกจากข้อ 1.1 หรือ 1.2 เช่น ส.ค.1 หรือพยานบุคคลเมื่อพิจารณา  
แล้วเห็นว่าพยานหลักฐานนั้นมีส่วนสนับสนุนค ากล่าวอ้างว่ามีการครอบครองท าประโยชน์มาก่อน
การเป็นที่ดินของรัฐ ให้ด าเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารที่ถ่ายภาพพื้นที่นั้น
ไว้เป็นครั้งแรกหลักจากเป็นที่ดินของรัฐหากปรากฏร่องรอยการท าประโยชน์ในที่ดินอยู่ในภาพถ่าย
ทางอากาศ จึงจะเชื่อตามพยานหลักฐานอ่ืนนั้น 
   2. เมื่อได้พิสูจน์สิทธิการครอบครองท่ีดินตามข้อ 1 แล้ว ปรากฏว่ามีการ
ครอบครองท าประโยชน์ภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ ให้ กบร. จังหวัดแจ้งผลการพิสูจน์สิทธิ
ดังกล่าวให้บุคคลที่ครอบครองท่ีดินทราบภายในก าหนด 30 วันท าการ และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการดังนี้ 
    2.1 กรณีที่ผู้ครอบครองท่ีดินมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้แจ้งเจ้าพนักงาน
ที่ดินด าเนินการตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
    2.2 กรณีที่ผู้ครอบครองท่ีดินได้ยื่นค าขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ยื่น
คัดค้านการออกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน  เพื่อให้ด าเนินการสอบสวน
เปรียบเทียบตามมาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
    2.3 กรณีที่ผู้ครอบครองท่ีดิน ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และไม่ได้ยื่นค า
ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้ด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป 
  3. เมื่อได้พิสูจน์สิทธิการครอบครองท่ีดินตามข้อ 1. แล้ว ปรากฏว่ามีการครอบครอง
ท าประโยชน์ภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ ให้ กบร. จังหวัด แจ้งผลการพิสูจน์สิทธิดังกล่าวให้
บุคคลที่ครอบครองท่ีดินทราบภายในก าหนด 30 วันท าการ และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ
ดูแลรักษาท่ีดินของรัฐด าเนินการดังนี้ 
   3.1 กรณีที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวเห็นด้วยกับมติของ กบร. จังหวัดให้เจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัดด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป 
   3.2 กรณีที่หน่วยงานดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับมติของ กบร. จังหวัดให้พิจารณา
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
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 7. ค าส่ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่ 2/2546 เร่ือง แต่งตัง
คณะอนุกรรมการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ 
 ค าส่ังนี้ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการจ านวน 22 ท่าน โดยมีผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยีท าแผนที่ กรมท่ีดิน เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่าน แปล 
ตีความภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมลงสัญลักษณ์และหมายแนวเขตพื้นที่ ทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏ
ร่องรอยการท าประโยชน์ ลงบนภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิในเขตที่ดินของรัฐ 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพื่อหาต าแหน่งและของเขตที่ดินของรัฐ 
  2.เพื่อหาร่องรอยการท าประโยชน์ในที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ 
  3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักในการด าเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินของ
รัฐ 
  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  1. ขั้นตอนการด าเนินการของ กบร. จังหวัด 
  กรณีที่ กบร. จังหวัด มีมติให้ใช้ผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศประกอบการพิจารณา
ให้ด าเนินการดังนี้ 
   1.1 แจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาท่ีดินของรัฐตามกฎหมาย 
ขีดขอบเขตบริเวณที่ขอให้อ่านภาพถ่ายทางอากาศลงบนแผนที่ภูมิประเทศในระบบพิกัดฉาก          
ยู ที เอ็ม มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุ L 7017 ของกรมแผนที่ทหาร 
   1.2 จัดซ้ือภาพถ่ายทางอากาศคู่ซ้อน พร้อม Diapositive ขนาด 9 x 9 นิ้ว ให้
ครอบคลุมบริเวณที่ขอให้อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ จากกรมแผนที่ทหารที่ถ่ายภาพพื้นที่
นั้นไว้เป็นครั้งแรก หลังจากเป็นที่ดินของรัฐ 
  ทั้งนี้ ให้จัดซ้ือภาพถ่ายทางอากาศที่แผนกผลิตภาพถ่ายทางอากาศ กองบินถ่ายภาพ
ทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร โดยห้ามขีดเขียนข้อความหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ลงบนภาพถ่ายทาง
อากาศ และ Diapositive 
  2. ขั้นตอนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ 
 เมื่อคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศได้รับเอกสารและหลักฐานตามข้อ 1.       
และพิจารณารับไว้ด าเนินการแล้ว จะต้องด าเนินการดังนี้ 
   2.1 จัดท าระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1 : 4,000 จากภาพถ่ายทาง
อากาศ Diapositive ส าหรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดท าระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือไม่
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สามารถก าหนดหมุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศลงบนรูปถ่ายทางอากาศให้จัดท าระวางภาพถ่ายทาง
อากาศในมาตราส่วนอ่ืนตามที่คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเห็นสมควรเป็นกรณีๆ ไป 
   2.2 ส่งระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือระวางภาพถ่ายทางอากาศใน 2.1  
จ านวน 1 ชุด ให้จังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาท่ีดินของรัฐตาม
กฎหมายนั้น ท าการส ารวจและลงรูปแปลงท่ีดินที่ขอให้อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ตามท่ี
ขีดขอบเขตในแผนที่ภูมิประเทศ 1: 50,000 แล้วส่งคืนให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
ใช้ประกอบการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศต่อไป 
   2.3 อ่าน แปล ตีความในภาพถ่ายทางอากาศ ขนาด 9 x 9 นิ้ว 
   2.4 ถ่ายทอด (Tranfer) ผลการอ่าน แปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ ขนาด 9 x 9 นิ้ว 
ลงบนระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือระวางภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จัดท าขึ้นใน 2.1  
   2.5 จัดท าแผนที่ต้นร่าง ซ่ึงแสดงผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศพร้อม
ลงสัญลักษณ์การจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ (Land use classification)  
   2.6 คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศพิจารณารับรองผลการอ่าน แปล 
ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ท่ีปรากฏในแผนที่ต้นร่างท่ีได้จัดท าขึ้นใน 2.5 พร้อมระวางแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศหรือระวางภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จัดท าขึ้นใน 2.1 
   2.7 จัดส่งเอกสารใน 2.2 และ 2.6 ให้จังหวัดพิจารณาด าเนินการตามมาตรการของ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์สิทธิการครอบครอง
ที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐต่อไป 

 8. คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ตามมาตรา 14  และมาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 
 มาตรา 14 ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ” 
ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดประทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม อธิบดีกรมกรปกครอง อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ อธิบดีกรม
ส่งเสริมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมธนารักษ์ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นกรรมการ อธิบดีเป็น
กรรมการและเลขาธิการ โดยต าแหน่ง และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไม่เกินเจ็ดคน   
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (ความในมาตรา 14 เดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 4 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 334 และให้ใช้ข้อความข้างบนแทน) 
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 คณะกรรมการชุดนี้ถือได้ว่าเป็นกรรมการระดับชาติท าหน้าที่ส าคัญตามมาตรา 20 ดังจะ
ได้กล่าวต่อไป แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ความรู้สึกของกรรมการซ่ึงมาจากส่วนราชการอ่ืนก็ดีหรือ
บุคคลภายนอกก็ดี ยังนึกคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นกรรมการของกระทรวงมหาดไทย เพราะมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ความร่วมมือ หรือความกระตือรือร้นจากส่วน
ราชการภายนอกไม่ค่อยดีพอ ซ่ึงในเรื่องนี้ก็ได้มีผู้เสนอแนะว่า เพื่อให้คณะกรรมการมีบทบาทที่
ส าคัญโดยแท้จริง ควรก าหนดให้นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีผู้รับมอบหมายเป็น
ประธาน และให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขาธิการ ซ่ึงเป็น
ที่น่าสนใจและควรติดตามการแก้ไขบทบัญญัติมาตรานี้ต่อไป 
 มาตรา 20 ให้คณะกรรมการมีอ านาจดังต่อไปนี้  
  (1) วางนโยบายการจัดที่ดิน เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีดินส าหรับอยู่อาศัยและหาเล้ียงชีพ
ตามควรอัตภาพ 
  (2) วางแผนการถือครองท่ีดิน 
  (3) สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน 
  (4) สงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐซ่ึงมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง เพื่อให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
  (5) อนุมัติโครงการจัดที่ดินของทบวงการเมือง 
  (6) ควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอ่ืน 
  (7) ปฏิบัติการเกี่ยวกับท่ีดินตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  (8) มอบหมายให้ทบวงการเมืองท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งในมาตรานี้แทนคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร 
  (9) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอ่ืน 
  (10) วางระเบียบ หรือข้อบังคับ ก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดิน
หรือเพื่อกิจการอ่ืนตามประมวลกฎหมายนี้ 
 ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชนให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 มาตรานี้ได้มีการแ ก้ไขมาแล้วถึง 2 ครั้ง เดิมบทบัญญัติว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขียนไว้ค่อนข้างแคบ เช่น ใน (1) วางโครงการจัดที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้
บุคคลมีท่ีดินส าหรับอยู่อาศัย และประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพตามควรแก่อัตภาพ โดยให้การ
ช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ และ(2) วางโครงการเพื่อสงวนและบ ารุงดินซ่ึงเห็นว่า
คณะกรรมการควรมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องการจัดที่ดินทั้งรัฐและเอกชนให้กว้างขวางและครอบคลุม
มากกว่าท่ีเป็นอยู่ ดังนั้น ในปี 2515 จึงได้มีการยกเลิกความในมาตรา 20 เดิมโดยข้อ 4 แห่งประกาศ
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ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ได้มีการแก้ไขถ้อยค าใน (1) เสียใหม่เป็น “วางนโยบายการจัดที่ดินการ
ใช้ท่ีดิน หรือการพัฒนาที่ดิน ” และใน (2) เป็น “วางแผนการก าหนดบริเวณใช้ท่ีดิน การถือครอง
ที่ดิน” รวมท้ังการอนุรักษ์ดินและน้ า รวมท้ังแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าในอนุมาตราอ่ืนและเพิ่มอนุมาตรา
เข้ามาใหม่ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่กว้างขวางและคล่องตัวยิ่งขึ้น 
 แนวความคิดในตอนนั้นก็เพื่อจะให้คณะกรรมการได้มีอ านาจหน้าที่ท้ังด้านการจัดที่ดิน 
การใช้ท่ีดิน การพัฒนาที่ดิน รวมท้ังการอนุรักษ์ดินและน้ าด้วย รวมท้ังการใช้อ านาจหน้าที่ในการ
อนุมัติโครงการจัดที่ดินของทบวงการเมือง และการควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และกฎหมายอ่ืน ฯลฯ 
 ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2526 ออกใช้บังคับอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาที่ดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ า เป็นของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาที่ดิน จึงได้มีการยกเลิกมาตรา 20 อีกครั้งหนึ่ง โดยมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526 ตามข้อความที่
ปรากฏอยู่แล้ว 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องวางนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน การจัดที่ดิน ตาม
พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ฯลฯ ด้วย
วัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนได้มีที่ดินส าหรับอยู่อาศัยและหาเล้ียงชีพตามควรแก่อัตภาพ 
นอกจากนโยบายแล้วในเรื่องการวางแผนการถือครองท่ีดินก็เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่
จะด าเนินการเพื่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ยากไร้ ซ่ึงไม่มี
ที่ดินเป็นของตนเองหรือไม่พอเล้ียงชีพ นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีอ านาจหน้าที่ท่ีจะสงวนที่ดิน
ของรัฐและท าการพัฒนาที่ดินให้พร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือน าไปจัดให้กับประชาชนต่อไป 
ที่ดินแห่งใดเห็นควรจะสงวนหรือหวงห้ามไว้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก็จะ
ด าเนินการสงวนหรือหวงห้ามไว้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ครอบคลุมถึงการจัดที่ดินของทบวงการเมืองท้ังหมด ซ่ึงจะต้องผ่านการอนุมัติโครงการ รวมท้ัง
ควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมืองท้ังหมด ซ่ึงจะต้องผ่านการอนุมัติโครงการ รวมท้ังควบคุม
การจัดที่ดินของทบวง การเมืองโดยเฉพาะอยู่แล้ว ในเรื่องการปฏิบัติการเกี่ยวกับ ที่ดินตามท่ี
คณะรัฐมนตรีมอบหมายนั้น ก็จะต้องดูเป็นเรื่อง ๆ  ไปว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้คณะกรรมการท าในเรื่องใดบ้าง
เท่าที่ทราบในขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาถอนสภาพท่ีดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ซ่ึงหมดสภาพหรือประชาชนเลิกใช้แล้วเพื่อ
น ามาจัดให้กับประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป (ศิริ เกวลินสฤษดิ์, 2534, หน้า 104-105) 



 83 

ระเบียบ ค าสั่ง ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา และค าพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง 

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0604/869 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2507 เรื่อง เพิกถอนสภาพท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ “ลาดหนองบัวหูช้าง” สรุปได้ว่าท่ีดินสาธารณประโยชน์ “ลาดหนองบัวหูช้าง ” 
ต าบลหัวโพ ปรากฏตามทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ อ าเภอได้ประกาศหวงห้ามไว้เมื่อวันที่ 6 
มิถุนายน 2477 และวันที่ 1 มีนาคม 2480 เนื้อที่ประมาณ 1,116 ไร่ แต่ค้นหาประกาศหวงห้ามไม่พบ 
ขณะนี้ตื้นเขินเป็นส่วนมาก คงเป็นที่ลุ่มลึกเฉพาะตอนกลาง อ าเภอสองพี่น้องขอให้ถอนสภาพส่วน
ที่ตื้นเขินเพื่อน าไปจัดสรรให้ราษฎรจับจอง จังหวัดเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ท่ีสาธารณประโยชน์ที่ทาง
ราชการหวงห้ามไว้ เพราะไม่พบประกาศหวงห้าม เมื่อกลายสภาพตื้นเขินเป็นที่ดินธรรมดา ก็ย่อม
พ้นจากที่สาธารณประโยชน์ จึงน่าจะไม่ต้องตราพระราชกฤษฏีกาถอนสภาพ ควรจัดให้ราษฎรเข้า
จับจองได้ ส่วนผู้ที่แจ้ง ส.ค.1 ไว้แล้วถือว่ามีสิทธิโดยชอบ แต่ที่ดินดังกล่าวมีทะเบียนที่
สาธารณประโยชน์อยู่ จึงขอให้กรมท่ีดินพิจารณา ซ่ึงกรมท่ีดินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหนองน้ า
สาธารณะนั้น เมื่อหมดสภาพไปโดยธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องถอนสภาพ และราษฎรท่ีครอบครองท า
ประโยชน์มาก่อนวันพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ใช้บังคับ และได้แจ้ง 
ส.ค.1 ไว้แล้ว ก็คงได้ไปตามกฎหมาย ส่วนที่ยังไม่หมดสภาพ ก็ยังเป็นที่สาธารณประโยชน์ จะต้อง
หวงห้ามไว้ต่อไป มิฉะนั้นจะมีผู้บุกรุกเข้าครอบครองถือสิทธิ ส าหรับทะเบียนที่สาธารณประโยชน์
ก็ให้พิจารณาตรวจสอบขอแก้ไขให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงตามระเบียบต่อไป 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2502/2533 การที่คลองหรือร่องน้ าสาธารณะซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของท่ีดิน
พิพาทกลายสภาพเป็นที่ตื้นเขินแม้ต่อมาพลเมืองจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยจ าเลยเข้า
ครอบครองปลูกสร้างเพิงสังกะสีแต่เพียงผู้เดียว เมื่อยังไม่มีบทกฎหมายเฉพาะ หรือพระราช
กฤษฎีกาให้ถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน คลอง
หรือร่องน้ าดังกล่าวก็ยังคงมีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ตามเดิม แม้โจทก์จะไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นที่ดินราชพัสดุและจ าเลยจะได้ครอบครองมาเกินสิบปีแล้วจ าเลยก็ไม่ได้กรรมสิทธ์ิ
เพราะต้องห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 1306 โจทก์ย่อม
มีอ านาจฟ้องขับไล่จ าเลยได้ 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1189/2535  ล ารางซ่ึงมีมานานเดิมมีสภาพเป็นคลองระบายน้ าจากภูเขา
ลงสู่คลองซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาล ไม่มีเอกชนผู้ใดขุดขึ้นใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นล าราง
สาธารณประโยชน์ จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้ต่อมาจะตื้น
เขินขึ้นตามธรรมชาติ หรือมีผู้ถมดินรุกล้ าเข้ามาไม่มีสภาพเป็นทางระบายน้ า ต่อมาไม่มีราษฎรใช้
ประโยชน์ก็ตาม เมื่อทางราชการยังมิได้ตราพระรากฤษฎีกาเพิกถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติ
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ของแผ่นดินตาม มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ท่ีดินนั้นก็ยังเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
อยู่เช่นเดิม 
 ท่ีงอกริมตล่ิงหมายถึงท่ีดินที่งอกไปจากตล่ิงธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากที่สายน้ าพัดพาดินจาก  
ที่อ่ืนมาทับถมกันริมตล่ิงจนเกิดที่งอกขึ้น มิใช่งอกจากที่อ่ืนเข้ามาหาตล่ิง 
 เทศบาลโจทก็มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตเทศบาลตาม
ค าส่ังกระทรวงมหาดไทย  มีอ านาจฟ้องให้จ าเลยรื้อถอนอาคารที่จ าเลยปลูกสร้างรุกล้ าล าราง
สาธารณะที่ตื้นเขินกลายสภาพเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลได้โดยไม่จ าต้องบอก
กล่าวล่วงหน้า 
 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 เรื่อง  ขอหารือข้อกฎหมาย  (สถานะทางกฎหมายของท่ีสงวนหวงห้ามของกองทัพเรือ  
(ฐานทัพเรือสัตหีบ))   
 ตามหนังสือที่อ้างถึง  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการได้ขอให้กรมส่งก าลังบ ารุง
ทหารเรือจัดตั้งผู้แทนไปช้ีแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีขอให้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย
ของท่ีสงวนหวงห้ามของกองทัพเรือ (ฐานทัพเรือสัตหีบ) นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย  คณะที่  2) ได้พิจารณาปัญหาท่ีขอ
หารือดังกล่าวแล้ว มีความเห็นสรุปได้ ดังนี้ 
 ประเด็นที่หนึ่ง  ที่ว่า ที่ดินในเขตทรงสงวนตามพระบรมราชโองการ พ.ศ.2465 เป็นที่ราช
พัสดุหรือไม ่
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  
ที่ดินใน “เขตทรงสงวน” ตามพระบรมราชโองการ พ.ศ.2465 ไม่มีลักษณะเป็นที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน ์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะเพราะพระบรมราชโองการ  พ.ศ.2465 ได้ก าหนดให้คนไทยเข้าจับจองท า
ประโยชน์ได้โดยขออนุญาตต่อกองทัพเรือ ดังนั้น ที่ดินใน  “เขตทรงสงวน ” จึงไม่เป็นที่ราชพัสดุ
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 
 ประเด็นที่สอง  ที่ว่า กองทัพเรืออ้างว่าแนวเขตพระราชทานกรรมสิทธ์ิตามท่ีกรมหลวง  
ชุมพร  เขตอุดมศักดิ์  ทรงขอพระราชทานจากรัชการที่  6 คือ เส้นดินสอสีแดง  แต่ต่อมาได้มีการ
ก าหนดเขตพระราชทานโดยคณะรัฐมนตรีเสียใหม่ซ่ึงได้แก่ เส้นสีแดงทางด้านใต้สุดตามรูปแผนที่  
ในกรณีเช่นนี้จะควรยึดถือแนวเขตใดเป็นเขตพระราชทานกรรมสิทธ์ิ จึงจะถูกต้อง 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย  คณะที่  2) ได้พิจารณาเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับแนวเขตที่ดินที่เรียกว่า  “ เขตพระราชทาน ” แล้วเห็นว่าปัญหาเรื่องแนวเขตที่ดิน                                
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“ เขตพระราชทาน” นั้นเป็นปัญหาท่ีคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติไปแล้ว และเมื่อคณะรัฐมนตรี
ไม่มีข้อสงสัย ขอให้พิจารณาให้ความเห็นในประเด็นนี้  คณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการร่าง
กฎหมาย 
คณะที่ 2) จึงเห็นว่าไม่สมควรที่จะต้องพิจารณาให้ความเห็นในชั้นนี้ 
 ประเด็นที่สาม  ที่ว่า  กรณีราษฎรท่ีอยู่อาศัยในเขตทรงสงวน  โดยมิได้ขออนุญาตต่อ
กองทัพเรือ แต่อยู่นอกเขตพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ.2479 ปรากฏว่าราษฎรได้
น าที่ดินที่ตนครอบครองไปขอออกเอกสารสิทธิและได้รับเอกสารสิทธิไปแล้วจ านวนมาก          
และปรากฏหลักฐานข้อมูลจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบว่าในเขตทรงสงวนได้มี
การออก  น.ส.3ก.แล้ว จ านวน  13,578 แปลง  ออกโฉนดแล้วจ านวน  1,483 แปลง  จะถือว่าเอกสาร
สิทธิดังกล่าวออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  หากไม่ชอบด้วยกฎหมายจะด าเนินการอย่างไร       
จึงจะถูกต้อง จะให้กองทัพเรืออนุญาตหรือให้สัตยาบันย้อนหลังได้หรือไม่ 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  
การครอบครองท่ีดินในเขตทรงสงวนเป็นการครอบครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่ได้ปฏิบัติ
ตามพระบรมราชโองการฯ ที่ก าหนดให้กระทรวงทหารเรือเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตให้ราษฎรเข้าไป
ครอบครองในเขตทรงสงวน  ดังนั้น  การที่ราษฎรได้น าท่ีดินที่ตนครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไปขอออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินและกรมท่ีดินได้ออกเอกสารสิทธิให้ตามค าขอ  
จึงเป็นการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงเจ้าพนักงานที่ดินจะต้องด าเนินการ
ต่อไปตามมาตรา  61 แห่งประมวลกกหมายที่ดิน  ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทัพเรือ  ถ้ากองทัพเรือ 
ประสงค์จะแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือให้ยุติลง กองทัพเรือจะ
พิจารณา อนุญาตการครอบครองท่ีดินในเขตทรงสงวนเป็นราย ๆ ไปก็ย่อมกระท าได้  เพราะพระบรม
ราชโองการฯ ไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขเวลาในการอนุญาตไว้ 
 ประเด็นที่ส่ี  เนื่องจากเอกสารสิทธิที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีสาขาสัตหีบออก
ให้กับราษฎรตามข้อหารือ ท่ี  3 บางแปลงได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบว่า          
ไม่ขัดข้องในการออกเอกสารสิทธิในบริเวณเขตทรงสงวน  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบจะมี
อ านาจอนุญาตหรือไม่ หากไม่มีอ านาจอนุญาต ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจอนุญาต 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  
ผู้แทนกองทัพเรือที่มีอ านาจอนุญาตให้ราษฎรเข้าจับจองท าประโยชน์ในเขตทรงสงวนได้  คือ  
ผู้บัญชาการทหารเรือ  มิใช่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  เว้นแต่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบจะ
ได้รับมอบอ านาจจากผู้บัญชาการทหารเรือโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
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 ประเด็นที่ห้า  ที่ว่า กรณีราษฎรท่ีครอบครองอยู่อาศัยในเขตทรงสงวนมาก่อน  พ.ศ.2465 
หรือเข้ามาอยู่อาศัยในระหว่าง  พ.ศ.2465 - 2479 โดยมิได้ขออนุญาตต่อกองทัพเรือและต่อมาได้
มีพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2479 ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าทับเขตทรงสงวนบางส่วน
และครอบคลุมท่ีดินที่ราษฎรครอบครองอยู่ก่อน ฉะนั้น ราษฎรท่ีอยู่มาก่อนพระราชกฤษฎีกา       
พ.ศ.2479 จะมีสิทธิในที่ดินหรือไม ่(เพราะในเขตทรงสงวน ราษฎรสามารถยับจองท่ีดินได้  และพระ
ราชกฤษฎีกา  พ.ศ.2479 เป็นการสงวนหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่คลุมถึงท่ีดินที่ราษฎร
ครอบครองอยู่) 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า พ.ศ.2479 ย่อมไม่มีผลกระทบกระเทือน
สิทธิของราษฎรท่ีมีอยู่ก่อนพระบรมราชโองการ  พ.ศ.2465 แต่ส าหรับกรณีราษฎรท่ีเข้าอยู่อาศัย  
หลัง พ.ศ.2465 มาแต่ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา  พ.ศ.2479 โดยไม่ได้ขออนุญาตกองทัพเรือจะมีสิทธิ
ในที่ดินหรือไม่นั้น   คณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการร่างกฎหมาย  คณะที่  2) มีความเห็นว่า  
ราษฎรท่ีเข้าครอบครองท่ีดินในเขตทรงสงวนก่อนมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินรก
ร้างว่างเปล่าออกมาทับที่ดินที่ราษฎรครอบครองอยู่  หากราษฎรท่ีครอบครองอยู่ก่อนพระราช
กฤษฎีกา พ.ศ.2479 ได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือโดยถูกต้อง ตามพระราชกฤษฎีกา  พ.ศ.2479 ย่อม
ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของราษฎรท่ีอยู่มาก่อน  เพราะราษฎรดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
ขั้นตอนที่พระบรมราชโองการ  พ.ศ.2465 ก าหนดไว้  แต่ส าหรับราษฎรท่ีเข้าครอบครองท า
ประโยชน์ในเขตทรงสงวนโดยมิได้รับ อนุญาตจากกองทัพเรือก่อ น แม้ราษฎรดังกล่าวจะเข้า
ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินก่อนมีพระ ราชกฤษฎีกา  พ.ศ.2479 ราษฎรผู้นั้นก็ไม่มีสิทธิที่จะ
ยกขึ้นอ้างต่อกองทัพเรือได้เพราะเป็นการครอบครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 เรื่อง สถานะทางกฎหมายของท่ีสงวนหวงห้ามของกองทัพเรือ (ฐานทัพเรือสัตหีบ) 
 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ  ด่วนมาก  ที่ นร 1211/7087 ลงวันที่  19 
กรกฎาคม  2537 ความว่า  จังหวัดชลบุรีได้ส่งค าร้องเรียนของราษฎรต าบลแสมสาร  อ าเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรีซ่ึงร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการปกครองสภาผู้แทนราษฎรว่า  ได้รับความเดือดร้อน
เรื่องท่ีอยู่อาศัยและที่ท ากินเนื่องจากอยู่ในที่สงวนหวงห้ามกองทัพเรือ  (ฐานทัพเรือสัตหีบ ) ตาม
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ีพ.ศ. 2479 มาเพื่อคณะกรรมการ
ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐส่วนกลาง  (กปร.ส่วนกลาง ) ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี พิจารณาด าเนินการ โดยข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวปรากฏว่า 



 87 

  1. เดิมที่ดินบริเวณที่ราษฎรร้องเรียนเป็นที่ดินอยู่ในเขตพระบรมราชโองการ 
พ.ศ.2457 ให้ทรงสงวนที่ดินฝั่งต าบลสัตหีบและใกล้เคียง ตลอดทั้งเกาะใหญ่น้อยบรรดาท่ีอยู่ริมฝ่ัง 
นั้น 
  2. ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการ พ.ศ.2465 ให้แบ่งที่ดินที่ทรงสงวนออกเป็น 
สองส่วน คือ ส่วนหนึ่งต้องการหวงห้ามกรรมสิทธ์ิกับอีกส่วนหนึ่งไม่หวงแต่ไม่อยากให้ต่างประเทศ
มาจับจองหรือรับซ้ือไปได้ โดยให้กระทรวงทหารเรือมีอ านาจอนุญาตผู้ท่ีจะจับจองท าไร่นาและถาก
ถาง 
  3. ในปี พ.ศ.2479 ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน  อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2479 ส าหรับไว้ใช้ในราชการทหารครอบคลุมท่ีดินเขตทรงสงวนบางส่วน 
  4. จังหวัดชลบุรีได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการครอบครองท่ีดินของราษฎรท่ี
ร้องเรียนแล้ว ปรากฏว่าราษฎรมีหลักฐาน ส.ค.1 ระบุว่าท าประโยชน์มาก่อนปี พ.ศ.2479 จ านวน 10 
ฉบับ มีผู้ครอบครอง 36 ราย 
  5. กปร.ส่วนกลาง ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่  17/2536 เมื่อวันที่  30 
พฤศจิกายน  2536 แล้วมีมติให้จัดให้ราษฎรอยู่อาศัยโดยวิธีการจัดให้เช่า  ตามหลักเกณฑ์ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2533 และวันที่ 21 สิงหาคม  2533 และวันที่  4 พฤษภาคม  2536 
และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แต่จะไม่ให้กรรมสิทธ์ิกับ
ราษฎร 
  6. ต่อมาราษฎรได้ร้องเรียนเพิ่มเติม โดยอ้างว่า 
   (1) ที่ดินในเขตทรงสงวนที่ก าหนดให้ราษฎรคนไทยสามารถจับจองได้  แต่ต้อง
ได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือก่อนจึงจะได้สิทธิ  ซ่ึงกองทัพเรืออ้างว่าไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดเข้า        
จับจองท าประโยชน์ นั้น ความจริงปรากฏว่ากองทัพเรือเคยอนุญาตให้ราษฎรท าประโยชน์มาแล้ว  
นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าได้มีราษฎรเข้าครอบครองอยู่อาศัยในเขตทรงสงวน และได้รับเอกสารสิทธิ
ในที่ดินไปแล้วเป็นจ านวนมาก 
   (2) หลักฐานแนวเขตพระราชทานกรรมสิทธ์ิที่กองทัพเรือกล่าวอ้างไม่ตรงกับ
หลักฐาน แนวเขตพระราชทานกรรมสิทธ์ิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 
  7. กปร.ส่วนกลาง  ในการประชุมครั้งที่  6/2537 เมื่อวันที่  29 เมษายน  2537 พิจารณา
แล้วเห็นว่า  กองทัพเรือมีความจ าเป็นจะต้องใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งหน่วยงานของ
กองทัพเรือ หลายหน่วยงาน ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ให้เสร็จได้โดยเร็ว  ก็จะเกิด
ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของกองทัพเรือได้ ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามมติ
คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่  4 พฤษภาคม  2536 คือ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าราษฎรอยู่มาก่อนพระราชกฤษฎีกา
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ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน  พ.ศ.2479 ก็ให้ราษฎรได้สิทธิในที่ดินนั้น  หากปรากฏว่าราษฎรอยู่
ภายหลัง ก็ให้เช่ากับกรมธนารักษ์ ทั้งนี้ ให้หารือปัญหาข้อกฎหมายมายังส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาด้วย 
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจึงขอหารือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า 
  (1) พระบรมราชโองการ  พ.ศ.2465 จะมีผลเป็นการยกเลิก  พระบรมราชโองการ  
พ.ศ.2457 หรือไม ่ถ้าไม่ยกเลิกในส่วนที่แนวเขตที่ดินที่ทับกัน ควรจะใช้กฎหมายหรือพระบรมราช
โองการฉบับใดบังคับ และที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขตพระบรมราชโองการ พ.ศ.2465 แต่อยู่ในเขต พระ 
บรมราชโองการ พ.ศ.2457 ซ่ึงเรียกว่าเขตทรงสงวนโดยได้พระราชทานสิทธิแก่กระทรวงทหารเรือ
ให้มีอ านาจอนุญาตให้ราษฎรจับจองท าไร่นาและถากถางได้ตามสมควรนั้น  จะถือเป็นที่ราชพัสดุ
ด้วยหรือไม ่
  (2) เนื่องจากกองทัพเรืออ้างว่า เขตพระราชทานกรรมสิทธ์ิตามท่ี กรมหลวงชุมพร เขต
อุดมศักดิ ์ทรงขอพระราชทานจากรัชการที่ 6 คือ เส้นดินสอสีแดง แต่เขตพระราชทานที่คณะรัฐมนตรี 
ก าหนด คือ เส้นสีแดงข้างในสุด ตามรูปแผนที ่จึงควรจะยึดแนวเขตใดเป็นเขตพระราชทานกรรมสิทธ์ิ 
จึงจะเป็นการถูกต้อง 
  (3) กรณีราษฎรท่ีอยู่อาศัยในเขตทรงสงวน (โดยมิได้ขออนุญาตต่อกองทัพเรือ) แต่อยู่นอกเขต
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ.2479 ไปแล้วจ านวนมาก และปรากฏหลักฐาน ข้อมูลจากเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบว่า ในเขตทรงสงวนได้มีการออก น.ส.3 ก. แล้วจ านวน 13,578 แปลง 
ออกโฉนดแล้วจ านวน 1,483 แปลง จะถือว่าเอกสารสิทธิดังกล่าวออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากไม่
ชอบด้วยกฎหมาย จะด าเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้อง จะให้กองทัพเรืออนุญาตหรือให้สัตยาบันย้อนหลังได้
หรือไม ่
  (4) เนื่องจากเอกสารสิทธิที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบออกให้กับราษฎร 
ตามข้อ (3) บางแปลงได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ว่าไม่ขัดข้องในการออกเอกสาร
สิทธิในบริเวณเขตทรงสงวน  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบจะมีอ านาจอนุญาตหรือไม่  หากไม่มี
อ านาจอนุญาต ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจอนุญาต 
  (5) กรณีราษฎรท่ีครอบครองอยู่อาศัยในเขตทรงสงวนมาก่อน พ.ศ.2465 หรือเข้ามาอยู่อาศัย
ในระหว่าง พ.ศ.2465-2479 โดยมิได้ขออนุญาตต่อกองทัพเรือและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2479 
ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าทับเขตทรงสงวนบางส่วนและครอบคลุมท่ีดินที่ราษฎร
ครอบครองอยู่ก่อน ฉะนั้น ราษฎรท่ีอยู่มาก่อนพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2479 จะมีสิทธิในที่ดินหรือไม่ 
(เพราะในเขตทรงสงวนราษฎรสามารถจับจองท่ีดินได้ และพระราชกฤษฎีกา  พ.ศ.2479 เป็นการสงวน
หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า ไม่คลุมถึงท่ีดินที่ราษฎรครอบครองอยู่) 
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 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที ่2) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว โดย
ได้รับฟังค าช้ีแจงข้อเท็จจริงจากผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี  (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ) 
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมท่ีดิน) และผู้แทนกระทรวง 
การคลัง (กรมธนารักษ์) แล้ว สรุปความได้ว่า  
 ผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี  (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ) ชี้แจงสรุปได้ว่าปัญหา  
ข้อหารือนี้เนื่องมาจากราษฎรต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีได้รับความเดือดร้อน  เรื่อง
ที่อยู่อาศัยและที่ท ากินในที่สงวนหวงห้ามของกองทัพเรือ  (ฐานทัพเรือสัตหีบ ) ตามพระราช
กฤษฎีกา ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน  อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.2479 โดยมีการโต้แย้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เขตที่ดินตามพระบรมราชโองการ พ.ศ.2457 และเขตที่ดินตามพระบรมราชโองการ 
พ.ศ.2465 โดยเฉพาะ อย่างยิ่งแนวเขตที่ดินที่เรียกว่า  “เขตพระราชทานกรรมสิทธ์ิ ” ซ่ึงมีปัญหาว่า
แนวเขตใดเป็นแนวเขตที่ถูกต้อง โดยทหารเรืออ้างถึงแผนที่ท่ีท าขึ้นในครั้งที่กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ทรงขอพระราชทาน จากรัชการที่ 6 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าแผนที่ดังกล่าวได้ท าขึ้น
เมื่อใด แต่ราษฎรเห็นว่าแนวเขตพระราชทานกรรมสิทธ์ิที่ถูกต้องคือแนวเขตที่คณะรัฐมนตรีก าหนด
โดยยึดแนวเขตตามหนังสือของปลัดทูลฉลองกระทรวงทหารเรือ  เมื่อวันที่  14 ตุลาคม  พุทธศักราช  
2468 นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับท่ีดินในเขตทรงสงวนซ่ึงราษฏรได้เข้าครอบครองท า
ประโยชน์และได้ขอออกเอกสารสิทธิไปแล้ว  แต่เนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่ได้เข้าครอบครองโดย
ไม่ได้ขออนุญาตจากกองทัพเรือ จึงมีประเด็นว่าการครอบครองดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม ่
 ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  (กองทัพเรือ ) ชี้แจงสรุปได้ว่า  เขตพระราชทานกรรมสิทธ์ิคือ
แนวเขตที่ปรากฏตามแผนที่ปราจีนบุรี -จันทบุรี  ซ่ึงกรมแผนที่ทหารได้ส ารวจเมื่อ  พ.ศ.2460 และ
พิมพ์ท่ีกรมแผนที่ทหารใน พ.ศ.2465 ซ่ึงแผนที่ดังกล่าวได้มีการถ่ายไมโครฟิล์มไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ 
แต่เนื่องจากต้นฉบับได้สูญหายไปแล้ว  ปรากฏหลักฐานตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ลงวันที่  25 พฤษภาคม  2477 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือเรียนเสนาธิการทหารเรือว่า   
“แผนที่อ่าวสัตหีบกับแผนที่ต าบลสัตหีบและแผนที่แหลมเทียนนั้น  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ทรงยืมไปยังไม่ได้ส่งคืน ” กองทัพเรือจึงเห็นว่าแผนที่ก าหนดแนวเขตพระราชทานกรรมสิทธ์ิคือ
แผนทีป่ราจีนบุร-ีจันทบุร ีแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเส้นแนวเขตที่ปรากฏในแผนที่ดังกล่าวได้ท าขึ้น
เมื่อใด ส่วนที่ดินในเขตทรงสงวนนั้น  กองทัพเรือเห็นว่า  เป็นที่ดินตามพระบรมราชโองการ  
พ.ศ.2465 ที่ให้กองทัพเรือมีอ านาจอนุญาตให้ราษฎรเข้าจับจองอยู่อาศัยได้  ดังนั้น  การออกเอกสาร
สิทธิจะต้องได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือก่อน 
 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมท่ีดิน) ชี้แจงสรุปได้ว่า กรมท่ีดินได้ออกเอกสารสิทธิให้
ราษฎรท่ีอยู่ในเขตทรงสงวนเพราะตามกฎหมายเห็นว่าราษฎรสามารถจับจองได้  และกรมท่ีดินได้
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ประสานกับกองทัพเรือแล้วว่า  เขตใดเป็นเขตพระราชทานกรรมสิทธ์ิ  เขตใดเป็นเขตทรงสงวน  
ดังนั้น การออกเอกสารสิทธิของกรมท่ีดินจึงเป็นการกระท าโดยชอบแล้ว 
 ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) ได้ชี้แจงว่า การที่พระบรมราชโองการ พ.ศ.2457 
ให้ทรงสงวนที่ดินฝั่งต าบลสัตหีบและใกล้เคียง  และพระบรมราชโองการ พ.ศ.2465 ให้แบ่งที่ทรง
สงวนเป็นสองส่วน คือ ส่วนหนึ่งทรงสงวนไว้โดยแท้ (เขตพระราชทานกรรมสิทธ์ิ) อีกส่วนหนึ่งไม่
หวงแต่ไม่อยากให้ต่างประเทศมาจับจองหรือซ้ือไปได้ ฉะนั้น เขตที่ดินทั้งหมดตามพระบรมราช 
โองการ พ.ศ.2457 และตามพระบรมราชโองการ พ.ศ.2465 เป็นที่ท่ีทางราชการสงวนไว้ทั้งส้ิน และเมื่อ
พิจารณาพระราชหัตถเลขาของรัชการที่ 6 ลงวันที่  25 มีนาคม  พ.ศ.2464 ที่ว่า “เห็นควรจะรวบรวม
บรรดาท่ีดินของหลวงในกระทรวงต่าง ๆ มาขึ้นทะเบียนราชพัสดุไว้ที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
ทั้งหมด” กรมธนารักษ์จึงเห็นว่า ที่ดินตามพระบรมราชโองการทั้งหมดเป็นที่ดินที่สงวนหวงห้ามไว้ใช้
ประโยชน ์ในทางราชการของกองทัพเรือจึงเป็นที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) ได้พิจารณาข้อเท็จจริงในเรื่อง
นี้แล้ว ปรากฏว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการร่างกฎหมาย  คณะที่  7) ได้เคยพิจารณาปัญหา
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับท่ีดินที่ฐานทัพเรือสัตหีบมาแล้วสองครั้ง  ครั้งที่หนึ่งเม่ือ  พ.ศ.2515 และครั้งที่
สองเมื่อ พ.ศ.2534 ดังนี้ 
 ครั้งที ่1 เมื่อ พ.ศ.2515 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้
ความเห็นในปัญหาของกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับสิทธิของกองทัพเรือในที่ดินพื้นที่สถานีทหารเรือ
สัตหีบว่า  
  1. กองทัพเรือมีกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์ในที่ดินในเขตที่ทรงสงวนเช่นเดียวกับท่ีดินใน
เขตพระราชทานหรือไม่ และ 
  2. ราษฎรซ่ึงได้ครอบครองท่ีดินในเขตทรงสงวนมาก่อนมีพระบรมราชโองการฯ และ
พระราชทานให้แก่กองทัพเรือโดยมีหนังสือส าคัญส าหรับท่ีดิน เช่น โฉนดหรือ น .ส.3 ยังคงมีสิทธิ
ประเภทใดอยู่อีกหรือไม่ เพียงใด 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการร่างกฎหมาย  คณะที่  7) ได้ตอบข้อหารือของส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามประเด็นข้อหารือดังกล่าว ว่า “พระราชประสงค์ตามพระบรมราชโองการ 
ที่ทรงสงวนที่ไว้เพ่ือใช้เป็นฐานทัพเรือโดยเฉพาะ โดยมีก าหนดเขตตามแผนที่ท่ีกระทรวงทหารเรือ
ส ารวจและท าขึ้น เมื่อเสนาธิการทหารเรือจัดท าแผนที่ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที ่6 แผนที่ฉบับนี้จึงเป็นการแสดงเขตฐานทัพเรือที่แน่นอน  สมตามพระราชประสงค์  และ
ตามแผนที่นี้ได้แบ่งเขตเป็นสองตอน  ตอนหนึ่งเป็นเขตที่ทหารเรือต้องการหวงห้ามกรรมสิทธ์ิไว้
เพื่อใช้เป็นฐานทัพเรือโดยตรง อีกตอนหนึ่งไม่หวงแต่ไม่อยากให้ต่างประเทศจับจองหรือรับซ้ือไป
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ได้ จึงขอพระราชทานสิทธิแก่กระทรวงทหารเรือให้มีอ านาจอนุญาตผู้ท่ีจะจับจองท าไร่นาแลถาก
ถางตามควร  ซ่ึงไม่เกินขีดขั้นตามพระราชบัญญัติการตัดไม้  ตามท่ีกระทรวงทหารเรือต้องการนี้  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงอนุญาตจึงเป็นอันว่าก าหนดเขตที่ผู้ว่าราชการเมืองชลบุรี
ก าหนดไว้เป็นเลา  ๆ ต้องถูกเพิกถอนไปในตัว  คงมีเขตแน่นอนอยู่สองเขต  เขตที่หวงห้ามซ่ึงทาง
ทหารเรือมีกรรมสิทธ์ิสมบูรณ์อีกเขตหนึ่ง  ทหารเรือไม่มีกรรมสิทธ์ิ  มีแต่อ านาจที่จะอนุญาตให้
คนไทยเข้ามาจับจอง เพื่อที่จะกันมิให้คนต่างด้าวมาจับจองหรือรับซ้ือไปได้เท่านั้น 
 ส าหรับปัญหาข้อต่อไปท่ีว่า ราษฎรซ่ึงได้ครอบครองท่ีดินในเขตทรงสงวนมาก่อนมีพระ
บรมราชโองการ กองทัพเรือจะยังคงมีสิทธิในที่ดินดังกล่าวอยู่หรือไม่ นั้น คณะกรรมการกฤษฎีการ
เห็นว่า ปัญหาข้อนี้ก็สืบเนื่องมาจากปัญหาข้อแรกที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กล่าวคือ เมื่อวินิจฉัยได้ ว่า
กองทัพเรือไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินในเขตทหารเรือมีเพียงอ านาจอนุญาตให้คนไทยเข้ามาจับจองแล้ว 
ดังนั้น ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าราษฎรผู้ใดซ่ึงได้ครอบครองท่ีดินในเขตนี้มาก่อนมีพระบรมราชโองการ 
โดยราษฎรผู้ครอบครองมีหนังสือส าคัญส าหรับท่ีดิน เช่นโฉนด ตราจอง หรือ น .ส.3 ราษฎรนั้น       
ก็ย่อมมีสิทธิในที่ดินในเขตนี้อยู่ต่อไป และสิทธิเช่นว่านี้ก็ย่อมเป็นไปตามกฎหมายที่ดินหรือกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี เพราะพระบรมราชโองการที่พระราชทานอ านาจให้แก่ทหารเรือที่จะ
อนุญาตให้ใครเข้าจับจองได้นั้น ไม่ใช่พระราชทานให้มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนที่อยู่ในที่
นั้นก่อนแล้ว ผิดกับเขตที่หวงห้ามแท้นั้นพระราชทานให้กองทัพเรือมีกรรมสิทธ์ิเด็ดขาด แม้ราษฎร
จะมีกรรมสิทธ์ิ มาก่อนมีพระบรมราชโองการก็ไม่มีสิทธิใด ๆ ยิ่งไปกว่ากองทัพเรือ การที่ได้มี
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องท่ีอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง พ .ศ.2514 ออกมาทับแนวเขตที่ดินทรงสงวนอยู่ด้วย ก็ไม่ได้สนับสนุนให้เห็นว่า
กองทัพเรือมีกรรมสิทธ์ิในเขตที่ทรงสงวนนี้มาแต่ก่อน” 
 ครั้งที่  2 เมื่อ พ.ศ.2534 กองทัพเรือได้ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหา 
ข้อกฎหมาย ดังนี้ 
  1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า “ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน
ในท้องท่ีต าบลสัตหีบ กิ่งอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2490 มีความหมายอย่างไร 
  2. ที่ดินที่มี ส.ค.1 ซ่ึงแจ้งการครอบครองหลังจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ
แล้ว แต่แจ้งว่าได้ครอบครองท าประโยชน์มาก่อนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับจะถือว่าท่ีดิน
นั้นเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือไม ่
  3. ตามมาตรา  4 วรรคแรก  แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จะตีความว่าหวงห้าม
ที่ดินรกร้างว่างเปล่าเฉพาะท่ีซ่ึงไม่มีผู้ใดเข้าจับจองซ่ึงอยู่ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราช
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กฤษฎีกานั้น หรือจะตีความว่าท่ีดินที่หวงห้ามภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น
ทั้งหมดเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าอยู่ก่อนแล้ว 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที ่7) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดย 
ได้รับฟังค าช้ีแจงจากผู้แทนกระทรวงกลาโหม  (กองทัพเรือ) แล้วได้ท าบันทึกความเห็นมีความว่ า 
“ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นมาของท่ีดินบริเวณที่มีปัญหานี้ว่า  ในปี พ.ศ.2457 พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีพระบรมราชโองการให้สงวนหวงห้ามที่ดินริมฝ่ังทะเล ต าบล 
สัตหีบ และเกาะต่าง  ๆ ไว้เพื่อใช้เป็นฐานทัพเรือ  ต่อมา  เมื่อวันที่  6 กันยายน  พ.ศ.2465 นายพลเรือ
เอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  เสนาธิการทหารเรือได้ทูลขอพระราชทานให้เป็นสิทธิแก่
กระทรวงทหารเรือ โดยแบ่งเขตที่ดินทั้งหมดเป็นสองตอนคือ ตอนที่หนึ่งต้องการแท้ต้องหวงห้าม
กรรมสิทธ์ิ กับอีกตอนหนึ่งไม่หวงห้ามแต่ไม่อยากให้ต่างประเทศจับจองหรือรับซ้ือไปได้  และให้
กระทรวงทหารเรือมีอ านาจอนุญาตแก่ผู้ท่ีจะจับจองท าไร่นาและถากถางได้ตามสมควร  ซ่ึงไม่เกิน
ขีดขั้นพระราชบัญญัติการตัดไม ้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอนุญาตให้ตามท่ีขอ  
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2465 ซ่ึงในภายหลังกองทัพเรือได้ตรวจสอบพบแผนที่ท่ีเก็บไว้ ณ หอสมุด 
แห่งชาต ิปรากฏว่า  พื้นที่ท่ีมีพระบรมราชโองการให้สงวนหวงห้ามดังกล่าวนั้นแบ่งเป็นสองเขต  
เขตหนึ่งเรียกว่า “เขตพระราชทาน” เป็นกรรมสิทธ์ิแก่กองทัพเรือ และอีกเขตหนึ่งเรียกว่า  “เขตทรง
สงวน” 
 อนึ่ง ในพื้นที่ท้ังเขตพระราชทานและเขตทรงสงวนนี้มีบางส่วนที่ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและ
กองทัพเรือได้ออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดิน
ดังกล่าวจ านวน 4 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ พ.ศ.2486 พระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ฯ  พ.ศ.2514 พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้าท่ีดินฯ  พ.ศ.2479 และพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ.2490 ข้อเท็จจริงปรากฏว่าท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตหวงห้ามที่ดินในเขตท้องท่ีต าบลสัตหีบ  พ.ศ.2490 ซ่ึงกองทัพเรือหารือมานี้  อยู่ภายในเขตที่  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่6 มีพระบรมราชโองการให้สงวนหวงห้ามไว้ 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการร่างกฎหมาย  คณะที่  7) พิจารณาแล้วเห็นว่า  การที่มี
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ  พ.ศ.2490 ใช้บังคับนั้น ท าให้อ านาจอนุญาตของ
กองทัพเรือ ในการให้ราษฎรจับจองท าประโยชน์ในเขตที่ดินทรงสงวนตามพระบรมราชโองการฯ  
หมดไป แต่ข้อเท็จจริงตามค าช้ีแจงของกองทัพเรือ  ปรากฏว่าราษฎรเข้าจับจองท่ีดินตั้งแต่  พ.ศ.2480 
ก่อนมีพระ ราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ ซ่ึงขณะนั้นที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นที่ดินในเขต
ทรงสงวนและอยู่ในอ านาจของกองทัพเรือที่จะอนุญาตให้ผู้ใดจับจองท่ีดินนั้นได้  ทั้งนี้ ได้เคยมี
ความเห็นของคณะกรรมกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 7) เมื่อ พ.ศ.2515 วินิจฉัยเกี่ยวกับ
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ที่ดินตามพระบรมราชโองการนี้ว่า ท่ีดินในเขตทรงสงวนมิใช่กรรมสิทธ์ิของกองทัพเรือ กองทัพเรือ
คงมีเพียงอ านาจอนุญาตให้คนไทยเข้าจับจองได้เท่านั้น ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าราษฎรผู้ใดได้ครอบครอง 
ที่ดินในเขตนี้มาก่อนมีพระบรมราชโองการโดยมีหนังสือส าคัญส าหรับท่ีดิน ราษฎรนั้นก็ย่อมมีสิทธิ
ในที่ดินในเขตนี้อยู่ต่อไป และหากราษฎรผู้ใดจะเข้าครอบครองท าประโยชน์ก็ต้องได้รับอนุญาต
จากกองทัพเรือก่อนตามที่ได้ทรงอนุญาตไว้ตามค าขอของนายพลเรือเอก กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ แต่ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเรื่องนี้ตามค าช้ีแจงของกองทัพเรือนั้น ราษฎรท่ีเข้าครอบครอง 
ที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ ได้แจ้งการกครอบครองท่ีดินตามมาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ว่าได้เข้ายึดถือครอบครองท่ีดินดังกล่าว 
ตั้งแต่ พ.ศ.2480 ก่อนมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯพ.ศ.2490 แต่เป็นเวลาหลังจากมี
พระบรมราชโองการฯ ให้สงวนหวงห้ามที่ดินบริเวณนี้ และไม่ปรากฏว่าราษฎรดังกล่าวได้รับอนุญาต
จากกองทัพเรือให้ยึดถือครอบครองและท าประโยชน์ ท าให้การครอบครองนั้นไม่ชอบ จึงไม่อาจ
ยกขึ้นอ้างต่อกองทัพเรือได้” 
 เมื่อพิจารณาบันทึกตอบข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย 
คณะที่ 7) เมื่อ พ.ศ.2515 และ พ.ศ.2534 แล้ว คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 
2) มีความเห็นว่า ข้อหารือของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มีประเด็นท านอง
เดียวกันกับข้อหารือที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 7) ได้พิจารณาให้
ความเห็นไว้บ้างแล้ว อย่างไรก็ดี เพื่อความชัดเจนและเพื่อแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติของส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) เห็นสมควรที่
จะพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมตามประเด็นข้อหารือ ดังนี้    
   ประเด็นที่หนึ่ง ที่ว่า พระบรมราชโองการ พ .ศ.2465 จะมีผลเป็นการยกเลิกพระบรม
ราชโองการ พ.ศ.2457 หรือไม่ ถ้าไม่ยกเลิก ในส่วนที่แนวเขตที่ดินที่ทับกันควรจะใช้กฎหมายหรือ
พระบรมราชโองการฉบับใดบังคับ และที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขตพระบรมราชโองการ พ .ศ.2465 แต่
อยู่ในเขตพระบรมราชโองการ พ .ศ.2457 ซ่ึงเรียกว่าเขตทรงสงวนโดยได้พระราชทานสิทธิแก่
กระทรวงทหารเรือ ให้มีอ านาจอนุญาตให้ราษฎรจับจองท าไร่นาและถากถางได้ตามสมควรนั้น 
จะถือเป็นที่ราชพัสดุด้วยหรือไม่ 
   ส าหรับข้อหารือในประเด็นที่หนึ่งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย 
คณะที่ 2) ได้พิจารณาแล้วมีข้อสงสัยว่าค าถามตามประเด็นนี้ มีบางค าถามที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการครอบครองท่ีดินของประชาชน และไม่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยปัญหาตามข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏในเอกสาร คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) จึงได้เชิญผู้แทน
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุทธิชัย เลียงชเยศ รองปลัดส านักนายกรัฐมนตร)ี มาชี้แจง
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ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของข้อหารือในประเด็นนี้ ซ่ึงผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้
ชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการหารือในประเด็นที่หนึ่งนี้เนื่องจากคณะกรรมการประสาน
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐส่วนกลาง (กปร.ส่วนกลาง ) มีข้อสงสัยว่าท่ีดินที่เรียกว่า 
“เขต ทรงสงวน ” ตามพระบรมราชโองการ พ .ศ.2465 เป็นที่ราชพัสดุหรือไม่ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) จึงเห็นควรสรุปประเด็นข้อหารือในประเด็นที่หนึ่งใหม่
เป็นดังนี้ 
   ประเด็นที่หนึ่ง ที่ว่า ที่ดินในเขตทรงสงวนตามพระบรมราชโองการ พ .ศ.2465 เป็นที่
ราชพัสดุหรือไม ่

   คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่าพระบรมราชโองการ พ.ศ.2465 ได้แบ่งเขตที่ดินที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้สงวนไว้ตามพระบรมราช
โองการ พ .ศ.2457 ออกเป็น 2 เขต คือ เขตหวงห้ามที่ทหารเรือมีกรรมสิทธ์ิสมบูรณ์ซ่ึงเรียกว่า 
“เขตพระราชทาน” อีกเขตหนึ่งเรียกว่า “เขตทรงสงวน” ซ่ึงทหารเรือไม่มีกรรมสิทธ์ิมีแต่อ านาจที่จะ
อนุญาตให้คนไทยเข้าจับจองท าไร่นา ฉะนั้น ท่ีดินใน “เขตทรงสงวน ” ตามพระบรมราชโองการ 
พ.ศ.2465 จึงไม่มีลักษณะเป็นที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเพราะพระบรมราชโองการ 
พ.ศ.2465 ได้ก าหนดให้คนไทยเข้าจับจองท าประโยชน์ได้โดยขออนุญาตต่อกองทัพเรือด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ที่ดินใน “เขตทรงสงวน” จึงไม่เป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติที่ราช
พัสดุ พ.ศ.2518 

   ประเด็นที่สอง ที่ว่า กองทัพเรืออ้างว่าแนวเขตพระราชทานกรรมสิทธ์ิตามท่ีกรมหลวง 
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงขอพระราชทานจากรัชกาลที่ 6 คือ เส้นดินสอสีแดง แต่ต่อมาได้มีการก าหนด
เขตพระราชทานโดยคณะรัฐมนตรีเสียใหม่ซ่ึงได้แก่เส้นสีแดงทางด้านใต้สุดตามรูปแผนที่ ในกรณี
เช่นนี้จะควรยึดถือแนวเขตใดเป็นเขตพระราชทานกรรมสิทธ์ิ 
   คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) ได้พิจารณาเอกสารหลักฐาน 
เกี่ยวกับแนวเขตที่ดินที่เรียกว่า “เขตพระราชทาน” แล้วปรากฏว่าได้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเขตพระราชทาน 
ระหว่างทหารเรือกับกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริง
และชี้ขาดปัญหาท่ีดินเขตพระราชทาน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 เห็นชอบ
ด้วยกับแนวเขตตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงฯ คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) จึงมีความเห็นว่า ปัญหาเรื่องแนวเขตที่ดิน “เขตพระราชทาน ” 
นั้น เป็นปัญหาท่ีคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติไปแล้ว และเมื่อคณะรัฐมนตรีไม่มีข้อสงสัย
ขอให้พิจารณาให้ความเห็นในประเด็นนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) 
จึงเห็นว่าไม่สมควรที่จะต้องพิจารณาให้ความเห็นในชั้นนี้     
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   ประเด็นที่สาม  ที่ว่า กรณีราษฎรท่ีอยู่อาศัยในเขตทรงสงวน โดยมิได้ขออนุญาตต่อ
กองทัพเรือ แต่อยู่นอกเขตพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ.2479 ปรากฏว่าราษฎรได้
น าที่ดินที่ตนครอบครองไปขอออกเอกสารสิทธิและได้รับเอกสารสิทธิไปแล้วจ านวนมาก และ
ปรากฏหลักฐานข้อมูลจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาสัตหีบว่าในเขตทรงสงวนได้มีการ
ออก น.ส.3 ก.แล้วจ านวน 13,578 แปลง ออกโฉนดแล้วจ านวน 1,483 แปลง จะถือว่าเอกสารสิทธิ
ดังกล่าวออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะด าเนินการอย่างไรจึงจะ 
ถูกต้อง จะให้กองทัพเรืออนุญาตหรือให้สัตยาบันย้อนหลังได้หรือไม่ 
   คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่าข้อหารือในประเด็นนี้หมายถึงกรณีที่ราษฎรเข้าไปยึดถือครอบครองท่ีดินในเขตทรงสงวนหลังจาก
ที่มีพระบรมราชโองการ พ .ศ.2465 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือ จึงท าให้การครอบครอง
ที่ดินในเขตทรงสงวนเป็นการครอบครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามพระบรม
ราชโองการฯ ที่ก าหนดให้กระทรวงทหารเรือเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตให้ราษฎรเข้าไปครอบครองใน
เขตทรงสงวน ดังนั้น การที่ราษฎรได้น าท่ีดินที่ตนครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไปขอออก
เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินและกรมท่ีดินได้ออกเอกสารสิทธิให้ตามค าขอ จึงเป็นการ
ออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเจ้าพนักงานที่ดินจะต้องด าเนินการต่อไปตาม
มาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
   ประเด็นที่ส่ี ที่ว่า เนื่องจากเอกสารสิทธิที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ
ออกให้กับราษฎรตามข้อหารือที่ 3 บางแปลงได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบว่าไม่
ขัดข้องในการออกเอกสารสิทธิในบริเวณเขตทรงสงวน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบจะมีอ านาจ
อนุญาตหรือไม่ หากไม่มีอ านาจอนุญาต ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจอนุญาต 
   คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่าพระบรมราชโองการ พ .ศ.2465 ก าหนดให้ทหารเรือมีอ านาจอนุญาต ซ่ึงค าว่า “ทหารเรือ ” ใน
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราช หมายถึง กระทรวงทหารเรือโดยมีเสนาบดีกระทรวงทหารเรือเป็นผู้
บังคับ บัญชาและเป็นผู้แทนกระทรวงทหารเรือ ต่อมาเมื่อได้ตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2477 ใช ้
   ก่อนที่จะด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอ านาจสอบสวนและเรียก
โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการท าประโยชน์ เอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่
ได้จดแจ้งรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์หรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา และแจ้งให้ผู้มีส่วน
ได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่รับทราบ ให้ถือว่า
ไม่มีการคัดค้านเม่ือผู้มีอ านาจตามวรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแล้ว ก็ให้ด าเนินการไปตามนั้น 
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ถ้ามีการคลาดเคล่ือนเนื่องจากเขียนหรือพิมพ์ข้อความผิดพลาด โดยมีหลักฐานชัดแจ้ง และผู้มีส่วน
ได้เสียยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอ านาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
   ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าส่ังถึงท่ีสุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้วให้เจ้า
พนักงานที่ดินด าเนินการตามค าพิพากษาหรือค าส่ังนั้นตามวิธีการที่อธิบดีก าหนดบังคับ มาตรา 8 (*5) 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชาด าเนินกิจการของ
กองทัพเรือ ฉะนั้น ผู้แทนกองทัพเรือที่มีอ านาจอนุญาตให้ราษฎรเข้าจับจองท าประโยชน์ในเขตทรง
สงวนได้ คือผู้บัญชาการทหารเรือ มิใช่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เว้นแต่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือ
สัตหีบจะได้รับมอบอ านาจจากผู้บัญชาการทหารเรือโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
   ประเด็นที่ห้า ที่ว่า กรณีราษฎรท่ีครอบครองอยู่อาศัยในเขตทรงสงวนมาก่อน พ.ศ.2465 
หรือเข้ามาอยู่อาศัยในระหว่าง พ .ศ.2465-2479 โดยมิได้ขออนุญาตต่อกองทัพเรือและต่อมาได้มี
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2479 ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าทับเขตทรงสงวนบางส่วนและ
ครอบคลุมท่ีดินที่ราษฎรครอบครองอยู่ก่อน ฉะนั้น ราษฎรท่ีอยู่มาก่อนพระราชกฤษฎีกา พ .ศ.2479 
จะมีสิทธิในที่ดิน หรือไม่ (เพราะในเขตทรงสงวน ราษฎรสามารถจับจองท่ีดินได้ และพระราช
กฤษฎีกา พ.ศ.2479 เป็นการสงวนหวงห้ามที่ดินรกร้างว่าเปล่า ไม่คลุมถึงท่ีดินที่ราษฎรครอบครองอยู่) 
   คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
เมื่อ พ.ศ.2515 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 7) ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับท่ีดิน
ตามพระบรมราชโองการนี้ว่า “ที่ดินในเขตทรงสงวนมิใช่กรรมสิทธ์ิของกองทัพเรือ กองทัพเรือมี
เพียงอ านาจอนุญาตให้คนไทยเข้าจับจองได้เท่านั้น ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่า ราษฎรผู้ใดได้
ครอบครองที่ดินในเขตนี้อยู่ต่อไป และภายหลังพระบรมราชโองการ พ .ศ.2465 หากราษฎรผู้ใดจะ
เข้าครอบครอง ท าประโยชน์ก็ต้องได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือก่อน ตามที่ได้ทรงอนุญาตไว้ตามค า
ขอของนายพลเรือเอก กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ” คณะกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) จึงมี
ความพ้องด้วยกับความเห็นของกรรมการร่างกฎหมายคณะที่ 7 ว่า พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวง
ห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า พ .ศ.2479 ย่อมไม่มีผลกระทบกระเทือนสิทะของราษฎรท่ีมีอยู่ก่อนพระ
บรมราชโองการ พ .ศ.2465 แต่ส าหรับกรณีราษฎรท่ีเข้าอยู่อาศัยหลัง พ .ศ.2465 แต่ก่อนมีพระราช
กฤษฎีกา 
   มาตรา 8 กองทัพเรือ มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชาด าเนินกิจการ 
พ.ศ.2479 โดยไม่ได้ขออนุญาตกองทัพเรือจะมีสิทธิในที่ดินหรือไม่นั้น  คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 2) มีความเห็นต่อไปว่า ราษฎรท่ีเข้าครอบครองท่ีดินในเขตทรง
สงวน ก่อนมีพระราชกฤษฎีกาก าหนด เขตหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าออกมาทับที่ดินที่ราษฎร
ครอบครองอยู่  หากราษฎรท่ีครอบครองอยู่ก่อนพระราชกฤษฎีกา พ .ศ.2479 ได้รับอนุญาตจาก
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กองทัพเรือโดยถูกต้อง พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2479 ย่อมไม่กระทบกระเทือนสิทธิของราษฎรท่ีอยู่มา
ก่อน เพราะราษฎรดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนที่พระบรมราชโองการ พ.ศ.2465 ก าหนดไว้ 
แต่ส าหรับราษฎรท่ีเข้าครอบครองท าประโยชน์ในเขตทรงสงวนโดยมิได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือ
ก่อน แม้ราษฎรดังกล่าวจะเข้าครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินก่อนมีพระราชกฤษฎีกา พ .ศ.2479 
ราษฎรผู้นั้นก็ไม่มีสิทธิที่จะยกขึ้นอ้างต่อกองทัพเรือได้เพราะเป็นการครอบครองท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

 เลขเสร็จ 
 690/2538 เรื่อง การออกโฉนดที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน 
 เนื้อหา 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0705.03/39877  ลงวันที่ 12 
กันยายน 2538 ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า  กระทรวงและสหกรณ์ได้รับแจ้งจาก
กรมป่าไม้ว่า มีความเห็นในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายแตกต่างกับจังหวัดเชียงใหม่ (โดยส านักงาน
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่) กรณีการพิจารณาสิทธิในที่ดินที่นายสันต์ ศิลปิกุล ขอออกโฉนดที่ดิน หมู่ท่ี 2 
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงมีรายละเอียดข้อเท็จจริง ดังนี้ 
  1. เรื่องเดิม 
   1.1 ที่ดินแปลงท่ีพิพาทอยู่ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องท่ีต าบลโป่งแยง ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม ต าบลช้างเผือก ต าบล
สุเทพ และต าบล แม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ และต าบลหนองควาย ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2492 ซ่ึงหวงห้ามที่ดินไว้เพื่อประโยชน์ในราชการแห่งกรมป่าไม้ 
   1.2 นายศักดิ์ชัย นภาวรรณ ได้แจ้ง ส.ค.1 ที่ดินแปลงดังกล่าว  เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม  พ.ศ.2498 โดยอ้างว่าซ้ือต่อจากนายกระจ่าง สุจินดา โดยมือเปล่า และนายสันต์ ศิลปิกุล 
ได้ซ้ือที่ดินดังกล่าวจากนายศักดิ์ชัย นภาวรรณ 
   1.3 ป่าดอยสุเทพ ได้ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.
2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เป็นป่าสงวนแห่งชาติพิเศษตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2510 และอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกาก าหนด
ที่ดินป่าดอยสุเทพให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2524 
   1.4 เมื่อ พ.ศ.2509 นายศักดิ์ชัย นภาวรรณ (โดยนายสันต์ ศิลปิกุล ผู้รับมอบอ านาจ) 
ได้ฟ้อง คดีแพ่งให้นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าเลยที่ 3 ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์         
ศาลพิพากษาว่าโจทก์ได้ฟ้องจ าเลยในฐานะส่วนตัวเพื่อบังคับ  ให้จ าเลยปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่ง
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ราชการย่อมมิอาจกระท าได้ โจทก์ไม่มีอ านาจฟ้อง  จ าเลยในฐานะส่วนตัว ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2509 
   1.5 หนังสือกรมป่าไม้ ท่ี กส 0711/4556 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2523 ขอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เชียงใหม่ยกเลิก ส.ค.1 รายดังกล่าว  ซ่ึงต่อมาอ าเภอเมืองเชียงใหม่ได้จ าหน่าย ส.ค.1 ออกจาก
สารบบรับแจ้งการครอบครองเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2523 
   1.6 พ.ศ.2528 พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญานายพรหม  
มินทร์ ไชยา จ าเลยที่ 1 นายสันต์ ศิลปิกุล จ าเลยที่ 2 ฐานความผิดต่อพระราชบัญญัติอุทยาน  
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 แต่ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่าการ
กระท าของจ าเลยไม่ผิดต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 
   1.7 นายสันต์ ศิลปิกุล ได้ขอรังวัดที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อออกโฉนดที่ดิน             
ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ด าเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 
43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ตรวจพิสูจน์ที่ดินในเขตป่าไม้ร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน คณะกรรมการฯมี
ความเห็นแตกต่างกัน ดังนี้ 
    1.7.1 กรรมการฝ่ายผู้แทนป่าไม้จังหวัด ผู้แทนนายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ หัวหน้า
อุทยาน แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีความเห็นว่า ผู้ขอไม่มีสิทธิในที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดิน เนื่องจาก
กรมป่าไม้ พิจาณาแล้วเห็นว่าท่ีดินที่ขอออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินในเขตหวงห้ามตามพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ.2492  ผู้แจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) จึงไม่มีสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมายที่ดินโดยชอบ ที่ดินพิพาทจึงยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
    1.7.2 กรรมการ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด มีความเห็นว่า  ผู้ขอออกโฉนดที่ดิน
เป็นผู้มีสิทธิในที่ดินตามความเห็นของกรมท่ีดิน และค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีอาญาหมายเลข
แดง ที่ 8942-8943/2530 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2530 ซ่ึงเห็นว่าผู้ขอเป็นผู้มีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย 
    1.7.3 กรณีเนื้อที่ท่ีดินที่ครอบครองท าประโยชน์กรรมการฝ่าย ผู้แทนกรมป่าไม้ 
หัวหน้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีความเห็นว่าสภาพการท าประโยชน์มีเนื้อที่ 5-1-03 ไร่ 
กรรมการเจ้า พนักงานที่ดินจังหวัด มีความเห็นว่า สภาพการท าประโยชน์มีเนื้อที่ 6-0-73 ไร่ และ
กรรมการผู้แทนนายอ าเภอเมืองฯ ไม่แสดงความเห็นว่าสภาพการท าประโยชน์มีเนื้อที่เท่าใด 
   1.8 กองนิติการ กรมป่าไม้ได้รายงานอธิบดีกรมป่าไม้ สรุปได้ว่า  ในคดีอาญา
พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้น าสืบว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตหวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องท่ีต าบลโป่งแยง ต าบลสุเทพฯ ซ่ึงหวงห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหักร้างปลูก
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สร้างหรือจัดท าด้วยประการใดๆ ในที่ดินนั้น  เพื่อประโยชน์ในราชการแห่งกรมป่าไม้ ท่ีดินแปลง
ดังกล่าวเป็นที่ดินในเขตหวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ ทางราชการย่อม
ก าหนดที่ดินดังกล่าว  เป็นป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 6  (1)     
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 กรณีที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่ังจ าหน่าย ส.ค.1 
นั้นจึงชอบแล้ว ค าพิพากษาคดีอาญาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ที่ยกฟ้องโจทก์ (คดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 8942-8943/2530) เป็นเพียงพิพากษาว่าจ าเลยไม่มี  ความผิดตามฟ้องของโจทก์
เท่านั้น ไม่มีผลผูกพัน ให้กรมป่าไม้และกรมท่ีดินต้องเห็นชอบ  ให้มีการออกโฉนดที่ดิน
แปลงพิพาท แต่ประการใด ดังนั้น ที่ดินพิพาทกรณีนายสันต์ ศิลปิกุล จึงเป็นที่ดินต้องห้ามออก
โฉนดที่ดิน 
  มาตรา 6 เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรก าหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติ เป็นที่
น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม เพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษา และรื่นรมย์
ของประชาชน ให้มีอ านาจกระท าได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แนวเขต แห่ง
บริเวณที่ก าหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่ก าหนดนี้ เรียกว่า "อุทยานแห่งชาติ” 
  ที่ดินที่จะก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธ์ิหรือ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซ่ึงมิใช่ทบวงการเมือง 
   1.9 กรมท่ีดิน เห็นว่า แม้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีค าส่ังจ าหน่าย ส.ค.1 
ไปแล้วก็ตาม  แต่สิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ขอก็ยังคงมีอยู่ตามท่ีศาลอุทธรณ์ได้
พิพากษาไว ้การด าเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินให้ผู้ขอในกรณีนี้จะด าเนินการประเภทไม่แจ้งการ
ครอบครองไม่ได้เพราะไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ส่วนการที่จะออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอได้หรือไม่ให้
เป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และเนื่องจากที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ การออกโฉนดที่ดินในกรณีนี้ จะต้องด าเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ด้วย 
 2. ข้อเท็จจริง 
  2.1 ส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้พิจารณาส่ัง
การว่าผู้ขอออกโฉนดที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวหรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้
ขอเป็นผู้ มีสิทธิในที่ดินก็ขอให้ส่ังด าเนินการประกาศออกโฉนดที่ดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเห็นว่าผู้ขอออกโฉนด
ที่ดินเป็นผู้มีสิทธิครอบครองท่ีดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงได้มีการประกาศส านักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแจกโฉนดที่ดิน ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2538 ซ่ึงถ้าผู้ใดจะคัดค้านประการใด 
ต้องยื่นคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป 
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  2.2 กรมป่าไม้เห็นว่าได้เคยแจ้งจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ตามหนังสือ ด่วนมาก ท่ี กษ 
0705.2/14716 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2533 ซ่ึงสรุปได้ว่า เมื่อที่ดินพิพาทเป็นเขตหวงห้ามตามพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้ เมื่อ พ.ศ.2492 การแจ้ง 
ส.ค.1 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2498 ไม่ท าให้เกิดสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ที่ดินพิพาทยังคงเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ แม้ว่าที่ดินนั้นจะมีการครอบครองก่อนการก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ
และอุทยานแห่งชาติก็ตาม การเข้าครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินหวงห้ามตามพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ จึงไม่อาจอ้างสิทธิขึ้นใช้ยันรัฐได้ ที่ดินแปลงดังกล่าวจึง
ต้องห้ามออกโฉนดที่ดิน กรมป่าไม้จึงยืนยันความเห็นเดิม และคัดค้านการแจกโฉนดที่ดินราย
นายสันต์ ศิลปิกุล ตามประกาศส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 เมษายน 2538 
  2.3 ส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้ก าหนดวันท าการสอบสวนเปรียบเทียบตาม
มาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินรายดังกล่าว ในวันที่ 1 
สิงหาคม 2538 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
  2.4 กรมป่าไม้ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ว่า 
   2.4.1 เนื่องจากการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา 60  แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน เป็นกรณีที่มีผู้โต้แย้งกันในเรื่องการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์
ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน แต่การที่กรมป่าไม้ได้คัดค้านการขอออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติไม่ถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิกัน และตามข้อเท็จจริงเรื่องนี้การออก
โฉนดที่ดินรายนายสันต์ ศิลปิกุล  เป็นการออกโฉนดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ 
ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 และอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดที่ดินป่าดอยสุเทพให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  
เมื่อ พ.ศ.2524 และเป็นที่ดินซ่ึงได้มีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดินฯ เพื่อประโยชน์ในราชการแห่ง
กรมป่าไม้ พ.ศ.2492 ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่มีอ านาจท าการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา 
60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด ซ่ึงเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีตรงกับประเด็นที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้เคยวินิจฉัยข้อหารือของกรมป่าไม้แล้ว ตามหนังสือ ท่ี นร 0601/337 ลงวันที่ 17 เมษายน 
2533 
   2.4.2 ในเรื่องท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นในทางกฎหมายแล้วนั้น      
มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2482 วางระเบียบปฏิบัติไว้สรุปได้ว่า เมื่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกาให้ความเห็นในทางกฎหมายเป็นประการใดแล้วโดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกานั้น 
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   2.4.3 ถ้าส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่มีความเห็นในข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิใน
การครอบครองท่ีดิน ส.ค.1 แปลงดังกล่าว แตกต่างกับความเห็นของกรมป่าไม้ ก็ชอบท่ีจะหารือ
คณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนการออกโฉนดที่ดินต่อไป 
  2.5 ส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งกรมป่าไม้สรุปได้ว่า เนื่องจากกรมป่าไม้
คัดค้าน อ้างว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่หวงห้ามไม่ได้อ้างว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดมี
ความเห็นว่ากรณีนี้เจ้าพนักงานที่ดินมีอ านาจสอบสวนเปรียบเทียบ ตามมาตรา 60 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน จึงส่ังให้เจ้าพนักงานที่ดินด าเนินการสอบสวนเปรียบเทียบในวันที่ 1 สิงหาคม 2538 
และจังหวัดได้ เคยพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ศาลอุทธรณ์ได้พิเคราะห์พยานหลักฐาน ฟังได้ว่า
นายสันต์ ศิลปิกุล มี สิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ส่ังให้ออก
โฉนดที่ดินให้ผู้ขอได้ตามที่คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 รายงานผลการตรวจพิสูจน์
ที่ดินเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2538 แล้ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีสิทธิใน
การครอบครองท่ีดิน ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาแล้ว จึงไม่ควรหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาอีก 
  2.6 จังหวัดเชียงใหม่แจ้งกรมป่าไม้ว่า กรมป่าไม้ไม่ได้แต่งตั้งผู้แทนมาพบเจ้าพนักงาน 
ที่ดินจังหวัดเพื่อสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่อย่างใด 
จังหวัดจึงส่ังให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอได้ หากกรมป่าไม้ไม่
เห็นด้วยกับค าส่ังจังหวัดดังกล่าวขอให้ไปด าเนินการฟ้องต่อศาลเพื่อพิสูจน์สิทธิในที่ดินภายในก าหนด 
60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากกรมป่าไม้ไม่ด าเนินการฟ้องภายในก าหนดเจ้าพนักงานที่ดิน
จะได้แจกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอต่อไป 
 3. ข้อกฎหมาย 
 เมื่อตามข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ นายกระจ่าง สุจินดา ผู้ครอบครองท่ีดินพิพาทก่อนการแจ้ง 
ส.ค.1 โดยพลการ มิได้ขออนุญาตจับจองท่ีดินตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) 
พุทธศักราช 2479 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ.2497 และประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ แม้นายศักดิ์ชัย นภาวรรณ ผู้ครอบครองท่ีดินต่อเนื่อง 
จากนายกระจ่างฯ จะเป็นผู้แจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2498 ก่อนการ
ก าหนดป่าดอยสุเทพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2507 ก็ตาม เมื่อที่ดินพิพาทเป็นเขตหวงห้าม
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ เม่ือ พ.ศ.2492 การเข้าครอบครองและท าประโยชน์
ในที่ดินในเขตหวงห้ามจึงไม่อาจอ้างสิทธิขึ้นใช้ยันรัฐได้ ผู้แจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) จึงไม่มีสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมายที่ดินโดยชอบ ที่ดินพิพาทจึงยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเทียบ
ตามแนวค าพิพากษาฎีกาท่ี 1661-1667/2526 ระหว่าง นายประกอบ เขียวสะอาด กับพวก โจทก์ 
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กองทัพเรือ จ าเลย  ดังนั้น ทางราชการย่อมก าหนดที่ดินดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติและอุทยาน
แห่งชาติได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 6 วรรคสอง พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อประเด็นข้อกฎหมายเรื่องการ
พิจารณาสิทธิในที่ดินที่ นายสันต์ ศิลปิกุล ได้ขอออกโฉนดที่ดินซ่ึงจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่า ผู้ขอออก
โฉนดที่ดินนั้นเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน แต่กรมป่าไม้เห็นว่าท่ีดินแปลงดังกล่าวมีสภาพตามกฎหมายเป็น
ที่ดินหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้รวมท้ังเป็นป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ 
เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ส่วนราชการมีความเห็นแตกต่างกัน จึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาดังนี้ 
  1. กรณีการพิจารณาออกโฉนดที่ดิน รายนายสันต์ ศิลปิกุล ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
เชียงใหม ่ได้ส่ังให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดด าเนินการออกโฉนด ที่ดินให้แก่นายสันต์ ศิลปิกุล ผู้ขอ
แล้วนั้น จะเป็นการขัดต่อข้อ 14(4) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในระราช
บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 หรือไม ่
  2. ความเห็นของกรมป่าไม้ที่เห็นว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจท าการสอบสวน
เปรียบเทียบการออกโฉนดที่ดินรายดังกล่าวตามมาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจาก
ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินหวงห้ามตามกฎหมาย รวมท้ังเป็นป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ ตาม
ความเห็นของกรมป่าไม้ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่  
  3. กรณีที่ดินในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ เขตป่าตามมติคณะรัฐมนตรี
หรือที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอ านาจท าการสอบสวนเปรียบเทียบตาม
มาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้หรือไม่  
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และกรมป่าไม้สมควรด าเนินการอย่างไรกับกรณีการ
ออกโฉนดที่ดินรายดังกล่าว 
  5. ถ้ามีการแจกโฉนดที่ดินรายดังกล่าวนี้ไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรมป่าไม้จะ
ด าเนินคดีอาญากับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้หรือไม่ เพียงใด 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 7) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าว
โดยได้ฟังค าช้ีแจงข้อเท็จจริงจากผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส านักงานปลัดกระทรวง
และกรม ป่าไม)้ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย(กรมท่ีดินและจังหวัดเชียงใหม่)แล้ว เห็นว่า 
ข้อเท็จจริงเรื่องการครอบครองและท าประโยชน์ที่ดินรายนายสันต์ ศิลปิกุล ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  หารือนี้ ไม่สามารถรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าเริ่มมีการครอบครองและท าประโยชน์ตั้งแต่
เมื่อใด และที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ภายในแนวเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้าม
ที่ดินในท้องท่ี ต าบลโป่งแยง ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม ต าบลช้างเผือก ต าบลสุเทพและต าบลแม่
เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ และต าบลหนองควาย ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  
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พ.ศ.2492 หรือไม่ โดยกรมป่าไม้ได้ส่งนายวิฑูรย์ลายนาวิน ผู้เชี่ยวชาญของศาลในทางวิเคราะห์
ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่มาช้ีแจงผลการแปลภาพถ่ายทางอากาศและการตรวจสอบต าแหน่ง
ที่ตั้งของที่ดินแปลงท่ีนายสันต์ฯขอออกโฉนดที่ดินต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย 
คณะที่ 7) ซ่ึง นายวิฑูรย์  ผู้เชี่ยวชาญของศาลชี้แจงว่าจากผลการตรวจสอบปรากฏว่า ท่ีดินแปลงท่ี  
นายสันต์ฯขอออกโฉนดที่ดินนี้อยู่ในเขตหวงห้ามที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน
ในท้องท่ีต าบลโป่งแยง ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม ต าบลช้างเผือก ต าบลสุเทพและต าบลแม่เหียะ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ และต าบลหนองควาย ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2492 
และผลการแปลภาพถ่ายทางอากาศซ่ึงถ่ายเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2497 ปรากฏว่า  พื้นที่บริเวณที่
ตรวจสอบยังมีสภาพ  เป็นที่เขาหรือภูเขามีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ มีพรรณไม้ป่าขึ้นอยู่ทั่วไป   และ
ก่อนปี พ.ศ. 2492 ก็ยังมีสภาพเป็นป่าไม้เช่นกัน ไม่มีการเข้าครอบครองท าประโยชน์หรือที่อยู่อาศัย 
ไม่พบส่ิงปลูกสร้างหรือโรงงานตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) แต่อย่างใด และสภาพ
ที่ดินข้างเคียงท่ีตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับท่ีดินข้างเคียงตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง 
(ส.ค.1) ไม่ตรงกัน แต่กรมท่ีดินยืนยันข้อเท็จจริงตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ ซ่ึงคดีถึงท่ีสุดแล้ว     
ว่า “ ที่ดินดังกล่าวเดิมประมาณ 50 ปีมาแล้วเป็นของนายส่างหลู่และเป็นที่ตั้งโรงสีใช้พลังงานจาก
น้ าตกห้วยแก้ว ปัจจุบันยังคงเห็นร่องรอยของสภาพโรงสีเหลืออยู่” และที่ดินแปลงท่ีนายสันต์ ขอออก
โฉนดที่ดินนี้จะอยู่ภายในเขตหวงห้ามที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องท่ี
ต าบลโป่งแยง ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม ต าบลช้างเผือก ต าบลสุเทพและต าบลแม่เหียะ อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่และต าบลหนองควาย ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2492 หรือไม่ 
กรมท่ีดินไม่ทราบข้อเท็จจริงและเห็นว่าเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ และนายสันต์ฯที่
จะต้องตรวจสอบเพื่อหาข้อยุติในกรณีดังกล่าว  ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่าง
กฎหมาย คณะที่ 7) จึงเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงไม่อาจรับฟังเป็นที่ยุติได้เช่นนี้ จึงไม่สามารถวินิจฉัย
ปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่ส่ี และประเด็นที่ห้า ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หารือได้ 
 ส าหรับปัญหาข้อหารือในประเด็นที่สองและประเด็นที่สาม ท่ีว่า การออกโฉนดที่ดินใน
กรณีที่เป็นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าไม้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีหรือที่ดินของรัฐประเภทอ่ืน พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอ านาจท าการสอบสวนเปรียบเทียบ 
ตามมาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่าง
กฎหมาย คณะที่ 7)ได้เคยให้ความเห็นในการพิจารณาเรื่องหารือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรณีอ านาจสอบสวนเปรียบเทียบของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินในเขต 
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 มาตรา 60 ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ถ้ามี ผู้โต้แย้ง
สิทธิกัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีอ านาจท าการสอบสวน  
เปรียบเทียบ ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ด าเนินการไปตามท่ีตกลงกัน หากตกลงกันไม่ได้ ให้เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขามีอ านาจพิจารณาส่ังการไปตามท่ีเห็นสมควร 
 เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่ังประการใดแล้ว ให้แจ้ง
เป็นหนังสือต่อคู่กรณีเพื่อทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไป  ด าเนินการฟ้องต่อศาลภายในก าหนด
หกสิบวันนับแต่วันทราบค าส่ัง 
 ในกรณีที่ได้ฟ้องต่อศาลแล้ว ให้รอเรื่องไว้ เม่ือศาลได้พิพากษาหรือมีค าส่ังถึงท่ีสุดประการใด
จึงให้ด าเนินการไปตามกรณี  ถ้าไม่ฟ้องภายในก าหนดให้ด าเนินการไปตามท่ีเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่ังแล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่ได้ฟ้องหรือร้องต่อศาลแล้ว ให้รอเรื่องไว้จนกว่าศาลจะพิพากษา หรือมีค าส่ัง
ประการใด จึงให้ด าเนินการไปตามกรณี ถ้าไม่ฟ้องหรือร้องภายในก าหนดก็ให้ด าเนินการไปตามท่ี
ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ัง  ป่าสงวนแห่งชาติมาแล้วว่า การสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา 60 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดินจะต้องใช้กับท่ีดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ได้ และการที่มาตรา 60 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติว่า “ถ้ามีผู้โต้แย้งสิทธิกัน ” หมายความว่า 
เป็นการโต้แย้งสิทธิกันระหว่างบุคคลสองฝ่าย ซ่ึงต่างอ้างว่าตนมีสิทธิในที่ดินนั้น และอาจออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นได้ แต่การที่กรมป่าไม้คัดค้านการขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น ไม่ถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิกันเพราะในเขตป่าสงวนแห่งชาติผู้ใดจะมี
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองท่ีดินไม่ได้ และที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ไม่อาจออกหนังสือ
ส าคัญแสดงสิทธิในที่ดินได้ ส าหรับกรณีการออกโฉนดที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่า เขตป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือที่ดินของรัฐประเภทอ่ืน  (สาธารณสมบัติของแผ่นดิน) 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือเพิ่มเติมในครั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการร่าง
กฎหมาย คณะที่ 7) เห็นว่า ท่ีดินดังกล่าวนั้นต่างก็เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นเดียวกับท่ีดินในเขต 
 บันทึก เรื่อง อ านาจสอบสวนเปรียบเทียบของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าพนักงาน  ท่ีดิน
และการฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ออกให้ราษฎรในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ (มาตรา 60 และมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) ตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร 0601/337 ลงวันที่ 17 เมษายน 2533 
 มาตรา 1304 สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซ่ึงใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น 
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   (1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซ่ึงมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมา
เป็นของ แผ่นดินโดยประการอ่ืน ตามกฎหมายที่ดิน 
  (2) ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าท่ีชายตล่ิง ทางน้ าทางหลวง 
ทะเลสาบ 
  (3) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร 
ส านักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์ ป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงจะโอนได้โดยอาศัยอ านาจตาม
กฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกานอกจากนั้น ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและเขตป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรียังเข้าลักษณะเป็นที่ดินที่ห้ามมิ
ให้ ออกโฉนดที่ดินตามข้อ 14  (5) (5) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ออก
ตามความใน พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 อีกด้วย ดังนั้น พนักงาน 
 ข้อ 14 ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครอง  และท า
ประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายแต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน
ส าหรับท่ีดิน ดังต่อไปนี้ (ต่อจากเชิงอรรถที่ 5) 
  (1) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบที่ชายตล่ิง 
  (2) ที่เขา ท่ีภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา 9(2) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงท่ีดินซ่ึงผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 
  (3) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงท่ีดินของผู้ซ่ึงมีหลักฐานแจ้งการครอบครองท่ีดิน มีใบจอง  
ใบเหยียบย่ า หนังสือรับรองการท าประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราว่า "ได้ท าประโยชน์
แล้ว" หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชนหรือที่ดินซ่ึงได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 10 
และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว 
  (4) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ.2497 มาตรา 20 (3) และ (4) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526 หรือกฎหมายอ่ืน 
  (5) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะอย่างอ่ืนเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินจึงใช้อ านาจตามมาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินท าการสอบสวนเปรียบเทียบในกรณีการออกโฉนดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือที่ดินของรัฐที่เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินไม่ได้ 
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 เลขเสร็จ 241/2541 
 เรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบนที่เกาะและที่สงวนหวงห้าม (กรณีการพิจารณา 
ค าขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่เกาะท่ีได้ยื่นไว้ก่อนการใช้บังคับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537)) 
 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ท่ี มท 0712/16252 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2540 ถึงส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า นายพานทอง ณ ระนองได้ยื่นค าขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นการ
เฉพาะรายโดยมิได้แจ้งการครอบครองซ่ึงท่ีดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ ณ หมู่ 1 ต าบลกะรน อ าเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 65 ไร่ ปรากฏว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รังวัดแล้วเห็นว่า ท่ีดิน
แปลงท่ีขอออกโฉนดที่ดินนี้เป็นที่ดินซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ปาเทือกเขานาคเกิด)  โดยทาง
ราชการยังมิได้มีโครงการที่จะเพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวอีกทั้งที่ดินแปลงนี้ยังติดอยู่
ในเขตอนุรักษ์ (โซน C) ไม่ได้กันออกให้ส านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดด าเนินการแต่อย่างไร ต่อมา
ได้มีการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับท่ี 43(พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497  โดยข้อ 14 (3) และ (4) แห่งกฎกระทรวงฉบับนี้ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ซ่ึงท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินแปลงนี้ให้แก่นายพานทองได้
เนื่องจาก เป็นที่เกาะและที่สงวนหวงห้าม จังหวัดภูเก็ตได้หารือกรมท่ีดินเพื่อพิจารณา  
 กรมท่ีดินได้พิจารณาแล้วมีความเห็นแตกต่างกันเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้ 
 ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า การที่กฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราช 
บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ข้อ 14 (3) ก าหนดห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการ
ท าประโยชน์หรือโฉนดที่ดินบนที่เกาะ ไม่มีผลท าให้ผู้ท่ีครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มี
หลักฐานหนังสือส าคัญส าหรับท่ีดินซ่ึงได้ยื่นค าขอหรือน าท าการรังวัดเพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับต้องเสียสิทธิในการขอออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ยื่นค าขอหรือน าท าการรังวัดเพื่อออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินแล้ว กฎหมายย่อมรับรองคุ้มครองสิทธิให้บุคคลนั้นสามารถด าเนินการ ออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินต่อไปได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว นอกจากนี้การที่จะน าความในข้อ 14 (3) แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 
(พ.ศ.2537) มาใช้บังคับกับข้อเท็จจริงหรือการกระท าท่ีเกิดขึ้นก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับย่อมเป็น
การใช้บังคับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่าราษฎรท่ีครอบครองและท า
ประโยชน์ในที่ดินเช่นเดียวกับนายพานทอง ณ ระนอง ได้ยื่นค าขอหรือน าท าการรังวัดเพื่อออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเช่นเดียวกัน ซ่ึงบางรายได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไปแล้วก่อนวัน
ประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) และบางรายยังไม่ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
เพราะอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ท าให้ต้องเสียสิทธิไปเมื่อกฎกระทรวงฉบับ
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ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ดังนั้น แม้กฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ข้อ 14 (3) จะก าหนดห้ามมิ ให้
ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบนเกาะ เว้นแต่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง มีใบจอง ใบ
เหยียบย่ า ฯลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็สามารถพิจารณาด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้กับนายพานทอง 
ณ ระนอง ต่อไปได้ 
  ฝ่ายที่สอง เห็นว่า การออกโฉนดที่ดินจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ซ่ึงขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้มีอ านาจลงนามใน
โฉนดที่ดินและแจกให้แก่ผู้ขอรับโฉนดที่ดินไปแล้ว แต่ตามข้อเท็จจริงที่จังหวัดภูเก็ตหารือมา
ปรากฏว่า นายพานทอง ณ ระนองได้ยื่นค าขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครองตาม
ค าขอที่ 101/101/33 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2533 เจ้าหน้าที่ได้ออกไปท าการรังวัด แต่ยังมิได้ออกโฉนด
ที่ดิน ดังนั้น เม่ือมีการใช้บังคับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ในวันที่ 1  เมษายน 2537 ซ่ึงข้อ 
14 (3) แห่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินในที่เกาะเว้นแต่มีหลักฐานการแจ้ง
การครอบครอง มีใบจอง ใบเหยียบย่ า ฯลฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องน าหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอด้วย เมื่อปรากฏว่าท่ีดินที่  นายพาน
ทอง ณ ระนอง ครอบครองและท าประโยชน์ไม่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองท่ีดิน  (ส.ค.1) 
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 หรือมีใบจอง ใบเหยียบย่ า 
ฯลฯ และเป็นที่ดินที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่เกาะ ประกอบกับอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ดิน
ดังกล่าวจึงไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ เพราะต้องห้ามตามนัยข้อ 14 (3) และ  (4) แห่ง
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว กรณีตามข้อหารือจึงไม่ใช่กฎหมายมีผลย้อนหลังแต่เป็นกรณีต้องน า
กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมาใช้บังคับ 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 7) ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวง 
มหาดไทยดังกล่าว โดยได้รับฟังค าช้ีแจงจากผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  (กรมท่ีดิน) แล้ว ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า เมื่อได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราช 
บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2497 ซ่ึงในข้อ 14 (3) (1) ก าหนดห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน
บนที่เกาะ ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองท่ีดิน หรือมิได้เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือมิได้เป็นที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้
จัดแก่ประชาชน ซ่ึงข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลให้การออกโฉนดที่ดินส าหรับท่ีเกาะ  
 ข้อ 14 ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้  ครอบครองและท า
ประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน
ส าหรับท่ีดินดังต่อไปนี้ 
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  (3) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงท่ีดินของผู้ซ่ึงมีหลักฐานแจ้งการครอบครองท่ีดิน มีใบจอง ใบ
เหยียบย้ า หนังสือรับรองการท าประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว ” 
หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการจัด
ที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชนหรือที่ดินซ่ึงได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 10 
และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว 
  (4) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  
พ.ศ.2497 มาตรา 20 (3) และ (4) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2526 หรือกฎหมายอ่ืน  รวมถึงเกาะใหญ่  ๆ 
ที่เป็นสถานที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือเป็นที่ตั้งท่ีว่าการอ าเภอด้วย เช่น เกาะภูเก็ตและเกาะสมุย 
ซ่ึงได้มีการยื่นค าขอออกโฉนดและอยู่ในระหว่างด าเนินการพิจารณาออกโฉนดตามค าขอด าเนินการ 
มาก่อนการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ดังกล่าว ต้องหยุดชะงักไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้จากการส ารวจสถิติมีการค้างออกโฉนดที่ดินเพราะเหตุเป็นเกาะ ท่ีจังหวัดภูเก็ต
จ านวน 169 ราย จังหวัดชลบุรีจ านวน 581 ราย จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ านวน 48 ราย และจังหวัดอื่นๆ 
อีกเป็นจ านวนมาก โดยข้อเท็จจริงของเรื่องท่ีหารือนี้ นายพานทอง ณ ระนอง ได้ยื่นค าขอรังวัดออก
โฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายโดยมิได้แจ้งการครอบครองท่ีดินเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2533 ในระหว่าง 
การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการใช้บังคับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ออกตาม
ความในประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ซ่ึงข้อ 14 (3) ของกฎกระทรวงดังกล่าวได้ห้ามมิให้ออก
โฉนดที่ดินส าหรับท่ีเกาะ จึงมีปัญหาว่าการพิจารณาเกี่ยวกับค าขอออกโฉนดที่ดินให้แก่นายพานทองฯ 
จะต้องน าหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดในข้อ 14 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) มาใช้ประกอบ 
การพิจารณา หรือจะต้องใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2497) ที่ใช้
บังคับอยู่ในขณะยื่นค าขอ 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 7)  พิจารณาแล้วเห็นว่า เดิม
หลักเกณฑใ์นการออกโฉนดที่ดินก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2497) ออกตามความใน
พระราช บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ไม่มีข้อก าหนดห้ามออกโฉนดที่ดินที่เกาะ 
แต่ต่อมา ได้มีการใช้บังคับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ซ่ึงข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2497) และข้อ 14 (3) ได้ก าหนดห้ามออกโฉนดที่ดินส าหรับท่ีเกาะท่ีไม่มี  หลักฐาน
แจ้งการครอบครองท่ีดิน ใบจอง ใบเหยียบย้ า หนังสือรับรองการท าประโยชน์ ฯลฯ โดยไม่มีบท
เฉพาะกาลรองรับให้น ากฎกระทรวงท่ีถูกยกเลิกมาใช้บังคับแก่การด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่
ผู้ยื่นค าขอไว้ก่อนใช้บังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่าง
กฎหมาย คณะที่ 7)  เห็นว่า หลักการทั่วไปในเรื่องการใช้บังคับกฎหมายในกรณีที่มีการแก้ไข
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เปล่ียนแปลงกฎหมายนั้น ถ้ากฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่ได้ยกเลิกกฎหมายที่ใช้อยู่เดิม ผลในทาง 
กฎหมายคือกฎหมายเดิมที่ถูกยกเลิกไม่สามารถใช้บังคับต่อไปได้ทั้งหมด แต่บางกรณีกฎหมายที่
ออกมาใหม่อาจมีบทเฉพาะกาลรองรับให้น าบทบัญญัติในกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปบางส่วนมาใช้
บังคับต่อไปได้เป็นการชั่วคราวในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย กรณีเช่นนี้ถือเป็นข้อยกเว้นที่
น ากฎหมายเดิมที่ก าหนดไว้มาใช้บังคับต่อไปได้ เม่ือพิจารณากฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) แล้ว 
ไม่มีบทเฉพาะกาลรองรับให้น ากฎกระทรวงท่ีถูกยกเลิกมาใช้บังคับต่อไปได้ การออกโฉนดที่ดิน
ให้แก่ผู้ขอออกโฉนดที่ดินที่อยู่ระหว่างด าเนินการของเจ้าหน้าที่จึงต้องน าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537)ฯ มาพิจารณาเท่านั้น ไม่สามารถน าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2497) ที่ถูกยกเลิกมาใช้ในการพิจารณาได้ 
 อนึ่ง ตามข้อเท็จจริงที่ผู้แทนกรมท่ีดินชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาว่ามีผู้ขอออกโฉนด
ที่ดินในบริเวณที่เกาะท่ีค้างการด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ในพื้นที่เกาะบางแห่ง เช่น จังหวัด
ภูเก็ตตลอดทั้งจังหวัดหรืออ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะมีสภาพทางภูมิศาสตร์เข้า
ลักษณะเป็นที่เกาะแต่ก็มีสภาพเป็นที่ตั้งจังหวัดและอ าเภอ ท้ังยังมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไม่แตกต่าง
กับพ้ืนที่จังหวัดหรืออ าเภออ่ืนของประเทศ การห้ามออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว 
อาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนได้นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย
คณะที่ 7) ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าว แต่เมื่อกฎหมายไม่เปิดช่องให้
ออกโฉนดที่ดินให้แก่บุคคลเหล่านั้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในส่วนนี้ สมควรที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบจะพิจารณาด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมหรือไม่
เหมาะสมต่อไป 

หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการออกโฉนดที่ดิน 

 ตามท่ีได้กล่าวมาบ้างแล้วในบทก่อนนี้ว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก
เอกสารสิทธ์ิที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับตั้งแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายล าดับรองท่ี
ออกมาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน (พ.ศ.2497) มาตรา 5  
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 27 ตรี มาตรา 56 มาตรา 64 กฎกระทรวงและระเบียบคณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2532) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ
ท าประโยชน์ในที่ดิน ซ่ึงบทบัญญัติดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ 
และความเหมาะสมกับสถานการณ์ในด้านต่างๆ มาโดยตลอด เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะปฏิบัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 27 
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ตรี 57,  58, 58 ทวิ, 59 , 59 ทวิ, 59 ตรี, 59 จัตวา , 59 เบญจ และโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 56, 
มาตรา 56/1, และตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้ผู้มี ส.ค.1 ต้องขอออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ภายในสองปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 ส าหรับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ซ่ึงได้เริ่มใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน  
2537 นั้น ได้ยกเลิกกฎกระทรวงท่ีเคยใช้บังคับมาท้ังส้ินรวม 11 ฉบับ คือกฎกระทรวง (พ.ศ.2497) 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2497) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2497) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 16 
(พ.ศ.2514) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 18 (พ.ศ.2515) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 22 (พ.ศ.2515) กฎกระทรวง
ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2515) กฎกระทรวงฉบับที่ 28 (พ.ศ.2516) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 30 (พ.ศ.2518) 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 34 (พ.ศ.2529) และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 (พ.ศ.2533) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ทั้งนี้เนื่องจากหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์และโฉนดที่ดินได้ใช้ยังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงให้เหมาะสม 
กับสภาวการณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการขอออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นไปเขตป่าไม้
ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ยังไม่มีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสม จึงก าหนดให้มีการตรวจสอบรับรอง
จากกรมป่าไม้และกรมพัฒนาที่ดินก่อนออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ด้วย และก าหนดห้าม
มิให้ออกโฉนดที่ดินในที่เกาะเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการบุกรุกของราษฎรรวมท้ังเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร  
ธรรมชาติ นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ขึ้นอีก
แบบหนึ่ง โดยให้เข้าพนักงานที่ดินสามารถออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (แบบ น.ส.3ข.)   
ในท้องท่ีที่มีประกาศ กระทรวงมหาดไทยยกเลิกอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วได้ 
 ส าหรับระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2532) ได้ยกเลิก
ระเบียบท่ีเคยประกาศใช้มารวมท้ังสิน 3 ฉบับ คือ ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2515) ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2515) และฉบับที่ 7 (พ.ศ.2524) โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการแต่
ประการส าคัญได้แก่ การแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายเนื่องจากระเบียบเดิมมี
การก าหนดที่เกินตัวบทโดยเฉพาะมาตรา 58 ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อันส่งผลให้มีการ
เปล่ียนแปลงหลักการที่ส าคัญในกรณี การเดินส ารวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้แก่ บุคคล   
ทีค่รอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินภายหลังจากวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้ยังคับและไม่มีใบ
จอง ใบเหยียบย่ า หรือหลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพตาม
มาตรา 58 ทวิ วรรคสอง (3) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงเดิมได้ก าหนดให้เฉพาะบุคคลที่ครอบครอง 
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และท าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2512 (ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2515 ข้อ 7) เท่านั้น จึงมีสิทธิน าพนักงานเจ้าหน้าที่เดินส ารวจออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ได้ แต่ตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
มิได้มีการก าหนดระยะเวลาดังกล่าวได้แต่ประการใด อันท าให้เป็นการขยายโอกาสให้ผู้ บุกรุก
ที่ดินของรัฐหรือผู้ท่ีเข้าครอบครองท าประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิได้รับหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินมายิ่งขึ้น 
 นอกจากการพิจารณาตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว หากมีกรณีจะต้องพิจารณากฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เช่น 
 - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อเป็นหลักในการพิจารณาเกี่ยวกับสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินตามมาตรา 1304 หรือการได้มาซ่ึงท่ีดินตามมาตรา 1344 หรือการได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิใน
ที่งอกริมตล่ิงตามมาตรา 1308 
 - กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ได้แก่พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 โดยในบางกรณีต้องพิจารณาถึงบทกฎหมายที่ยกเลิกไปแล้วด้วย เช่น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนสัตว์ป่า พุทธศักราช 2481 ซ่ึงพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.2507 ได้ยกเลิกไป ทั้งนี้เพื่อให้ทราบฐานะทางกฎหมายของพื้นที่นั้นว่าได้มีการก าหนดเป็นเขต
ป่าไม้มาตั้งแต่เม่ือใด อันจะท าให้ทราบได้ว่า บุคคลที่มายื่นค าขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้
ครอบครองท าประโยชน์ที่ดินโดยชอบกฎหมายก่อนการก าหนดเป็นเขตป่าไม้หรือไม่ 
  -  กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน เช่น พระราชบัญญัติการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2515 
พระราชบัญญัติการจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517  พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ.2518 
  -  กฎหมายอ่ืน เช่น พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พุทธศักราช 2456 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พุทธศักราช 2457 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 
 นอกจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ดินและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้ว ในบางพ้ืนที่มี
ความจ าเป็นต้องวินิจฉัยถึงแนวนโยบายของรัฐหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือมติของคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ ประกอบด้วยเช่นกัน เช่น มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ระเบียบส านักนายรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2535 
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 โดยสรุปการพิจารณาออกเอกสารสิทธ์ิในที่ในปัจจุบันคือการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ ซ่ึงตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2532) 
 ข้อ 4 “การออกโฉนดที่ดินให้กระท าได้ในบริเวณที่ดินที่ได้สร้างระวางแผนที่เพื่อการ
ออกโฉนดที่ดินไว้แล้ว ในบริเวณที่ดินนอกจากนี้ให้ออกเป็นหนังสือรับรองการท าประโยชน์เว้นแต่
อธิบดีกรมท่ีดินเป็นเป็นการสมควร ให้ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในบริเวณที่ดินที่ได้
สร้างระวางแผนที่แล้วไปพลางก่อนได้” 
 พนักงานเจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องพิจารณาเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประมวล
กฎหมายที่ดินและกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ตลอดจนระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2532) ได้บัญญัติไว้เป็นหลักการเบื้องต้น โดยพิจารณาประกอบกับกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะกรณีไป ซ่ึงการพิจารณาว่าจะออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้ได้หรือไม่
นั้นจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์เบื้องต้นในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงประกอบกันดังต่อไปนี้ 
 ผู้มีสิทธิขอออกโฉนดที่ดิน แบ่งพิจารณาได้เป็น 2 ประเภท  
   ประเภทแรก ได้แก่ ผู้ที่ครอบครองท าประโยชน์มาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้
บังคับไม่ว่าจะเข้าครอบครองท าประโยชน์ด้วยกฎหมายในขณะนั้นหรือไม่ แต่ถ้าได้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยแจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) 
   ตามมาตรา 5 หรือได้รับใบเหยียบย่ า ตามมาตรา 14 ก็ได้รับการรับรองสิทธิตามมาตรา 
4 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ว่ามีสิทธิครอบครองสืบไป และสามารถขอออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินได้ทุกกรณี เว้นแต่เป็นพื้นที่ที่กฎหมายห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยเด็ดขาด 
เช่น ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือเป็นพื้นที่ที่ทางราชการได้
สงวนหวงห้ามไว้ก่อนมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดินและผู้ออกเอกสารสิทธ์ิได้เข้าครอบครอง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในขณะนั้นหรือเข้าครอบครองภายหลังการสงวนหวงห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่
ก็ไม่อาจออกเอกสารสิทธ์ิได้เช่นกัน เนื่องจากสิทธิดังกล่าวใช้ยันกับรัฐไม่ได้ แต่มีข้อสังเกตว่าการ
แจ้ง ส.ค.1 ดังกล่าว มิได้เป็นข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าผู้แจ้งการครอบครองและท าประโยชน์
ในที่ดินอยู่ก่อนแล้ว หากไม่มีการครอบครองท าประโยชน์ผู้แจ้งก็ย่อมไม่มีสิทธิในที่ดินเนื่องจาก
การแจ้ง ส.ค.1 ย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แต่ประการใด ส าหรับกรณีที่แม้จะเป็นผู้ครอบครองมา
ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ แต่ถ้ามิได้แจ้ง ส.ค.1 ก็มีบทกฎหมายสันนิษฐานเด็ดขาด
ว่าบุคคลนั้นเจตนาสละสิทธิครอบครองท่ีดิน ซ่ึงผลทางกฎหมายย่อมถือว่าท่ีดินนั้นไม่มีบุคคลใดยก
สิทธิครอบครองขึ้นยันกับรัฐได้อีกต่อไป แม้ว่าข้อเท็จจริงก็จะมีการครอบครองท่ีดินอยู่ก่อนก็ตาม 
อย่างไรก็ดีบุคคลที่มิได้แจ้ง ส.ค.1 นี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ได้
เฉพาะในบางกรณีเท่านั้น กล่าวคือโดยวิธีการเดินส ารวจ ตามมาตรา 58 ทวิ วรรคสอง (2)            
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แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และวิธีการออกเฉพาะรายโดยไม่แจ้งการครอบครองตามมาตรา 59 ทวิ
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงต้องเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและโดยทั่วไปต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่า
ราชการ เท่านั้น แต่ทั้งสองวิธีจะต้องถูกจ ากัดเนื้อที่ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของผู้ครอบครองท า
ประโยชนก์่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับนี้ไม่ว่าจะได้แจ้ง ส.ค.1 หรือไม่ก็ตาม มิได้เป็น
เฉพาะตัวแต่ยังหมายความรวมถึงผู้ที่ครอบครองและท าประโยชน์ต่อ เนื่องมาจากบุคคลดังกล่าว
ด้วย(ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 27 ตรี มาตรา 58 ทวิ มาตรา 59 ทวิ) 
   ประเภทท่ีสอง ได้แก่ ผู้ที่ครอบครองท าประโยชน์หลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้
บังคับ ซ่ึงแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี กล่าวคือกรณีแรก เป็นการเข้าครอบครองโดยได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ได้รับใบจองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้รับหนังสือ
แสดงการท าประโยชน์ (น.ค. 3 ในเขตนิคมสร้างตนเอง หรือ ก.ส.น. 5 ในเขตนิคมสหกรณ์) ตาม
พระราชบัญญัติการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 เป็นต้น ส าหรับบุคคลประเภทนี้ กฎหมาย
ถือว่าเป็นผู้มีหลักฐานท านองเดียวกับผู้แจ้ง ส.ค. 1 และสามารถขอออกหนังสือแสดงสิทธิได้ทั้งโดย
วิธีการเดินส ารวจและวิธีการเฉพาะราย แต่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกไปนั้น โดยทั่วไป จะถูก
ห้ามโอน 10 ปี นับแต่วันได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินด้วย หรือห้ามโอน 5 ปี ในกรณีเป็นการ
ออกหนังสือแสดงสิทธิสืบเนื่องจากใบจองท่ีออกก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2515 เฉพาะรัฐให้การ
ช่วยเหลือในด้านสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ เนื่องจากการจัดที่ดิน (ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31
และพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 12) ส าหรับกรณีที่สองเป็นการเข้า
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฝ่าฝืนกฎหมายอันถือได้ว่าเป็นผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ แต่บุคคล
ประเภทนี้อาจได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้กรณีเดียว คือกรณีการน าเดินส ารวจออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามมาตรา 58 ทวิ วรรคสอง (3) แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน แต่จะถูกจ ากัดทั้งในเรื่องท่ีที่ออกและห้ามโอนที่เป็นเวลา 10 นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดง
สิทธ์ิในที่ดิน  (ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิ) ส าหรับเหตุที่กฎหมายเปิดโอกาสให้บุคคล
ประเภทนี้ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น เนื่องจากได้ครอบครองท าประโยชน์อยู่แล้ว และ
เพื่อความสะดวกในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ท าให้สามารถออกหนังสือแสดงสิทธิได้
ต่อเนื่องกันไปโดยมิต้องมีการเว้นว่างเป็นห้วงเป็นต้น ประกอบกับในกรณีนี้บุคคลดังกล่าวสามารถ
ขอให้ทางราชการด าเนินการออกใบจองให้ในลักษณะการจัดที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยตามประมวล
กฎหมายที่ดินได้อยู่แล้ว จึงเป็นการสมควรที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ไปในคราว
เดียวกันเพื่อไม่ต้องตกเป็นภาระของรัฐในการออกใบจองอีกต่อไป ดังนั้น การออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินโดยการเดินส ารวจให้แก่บุคคลที่ครอบครองท าประโยชน์หลังวันที่ประมวลกฎหมาย
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ที่ดินใช้บังคับโดยไม่มีหลักฐานตามมาตรา 58 ทวิ วรรคสอง (3) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงถือ
ว่าเป็นการจัดที่ดินประเภทหนึ่งด้วยดังได้กล่าวแล้วข้างต้น 
 สถานะทางกฎหมายของท่ีดินที่จะออกโฉนดที่ดิน 
 จะต้องไม่เป็นที่ดินที่มีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ทั้งนี้ไม่
ว่าจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องก็ตาม โดยบทบัญญัติหลักใน
เรื่องนี้ย่อมต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ข้อ 14 และมีข้อสังเกตว่าท่ีดินแปลง
เดียวกันอาจมีสภาพทางกฎหมายหลายสถานะก็ได้ เช่น พื้นที่หวงห้ามเพื่อใช้ในราชการทหารใน
ท้องท่ีจังหวัดกาญจนบุรี มีทั้งที่ดินที่เป็นที่สงวนหวงห้าม ท่ีราชพัสดุ เขตอุทยานแห่งชาติ อันท าให้
มีฐานะทางกฎหมายเป็นทั้งที่เกาะและเป็นเขตอุทยานแห่งชาติด้วย เป็นต้น ในกรณีนี้จึงต้อง
พิจารณาท่ีดินแปลงนั้นทุกสถานประกอบกัน ซ่ึงในบางครั้งก็มีปัญหาไม่สามารถจ าแนกหรือจัด
ประเภทท่ีดินได้อย่างชัดเจน ว่ามีสถานะทางกฎหมายเช่นใด อย่างไรก็ดีในที่ดินบางประเภทแม้จะ
ถูกห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินก็ตาม แต่หากได้มีกฎหมายบัญญัติข้อยกเว้นไว้ เช่น      
ที่เขา ท่ีภูเขา ท่ีเกาะ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) หรือกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิของ
บุคคลที่ได้ครอบครองมาก่อน เช่น มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 6      
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็อาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ได้
ตามบัญญัติที่แต่ละกรณีก าหนด 
 การครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดิน 

ต้องมีการครอบครองและต้องมีการท าประโยชน์ในที่ดิน ซ่ึงการท าประโยชน์นั้นต้อง
เป็นตามสมควรแก่สภาพของท่ีดินในท้องถ่ิน ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ท าประโยชน์จึงเป็น
ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีว่าได้ท าประโยชน์
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หรือควรออกหนังสือแสดงสิทธิให้ได้เท่าใด แต่ตามหลักการแล้ว
พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้เท่าที่ท าประโยชน์แล้วเท่านั้น อย่างไร
ก็ดีส าหรับกรณีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่มีข้อจ ากัดเรื่องเนื้อที่ตามมาตรา 58 ทวิ      
วรรคสาม และมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงหากออกเกิน 50 ไร่ จ าเป็นต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุมัติได้ต่อเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้
ครอบครองได้ท าประโยชน์หรืออ านวยการท าประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองและสภาพการท า
ประโยชน์ในที่ดินนั้นเป็นหลักฐานมั่นคงและมีผลผลิตอันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ (ระเบียบ
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2532)) 

 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับท่ีดินที่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน 
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ที่ดินที่ห้ามมิให้ออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดินนั้น มีการก าหนดทั้งในส่วนที่เป็นบทบัญญัติ
ของกฎหมาย และส่วนที่มิใช่กฎหมายซ่ึงเป็นการก าหนดข้อห้ามโดยใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร เช่น 
เป็นมติของคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ ซ่ึงหากเป็นข้อห้ามที่ก าหนด
โดยกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมต้องพิจารณาโดยเคร่งครัด หากได้ด าเนินการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ดังกล่าว การออกเอกสารเอกสารสิทธ์ิในที่ดินย่อมเป็นการออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องมี
การเพิกถอนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
 ในปัจจุบันมีการห้ามมิให้ออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน โดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) 
รวม 5 ประเภท ดังนี้  

 ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ีราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ ท่ี
ชายตล่ิง 
 ที่ดินประเภทนี้ก็มีสถานะทางกฎหมายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา  
1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ่ึงไม่อาจโอนให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้เว้นแต่
อาศัยอ านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น แม้จะมิได้มีการบัญญัติห้ามไว้ใน
กฎกระทรวงฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอ านาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ในที่ดินประเภทนี้ได้แต่ประการใด 
 ประเภทท่ี 2  ที่เขา ท่ีภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศหวง
ห้ามตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 
2523) แต่ไม่รวมถึงท่ีดินซ่ึงผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 ส าหรับสถานะกฎหมายที่เขาหรือที่ภูเขานั้นมีสภาพเป็นที่รกร้างว่างเปล่าผู้ครอบครอง
และท าประโยชน์ในที่ดินกล่าวอาจได้สิทธิตามกฎหมายตามมาตรา 1134 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 
 ประเภทท่ี 3 ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงท่ีดินของผู้ซ่ึงมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองท่ีดิน     
มีใบจอง ใบเหยียบย่ า หนังสือรับรองการท าประโยชน์โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราว่า “ได้ท า
ประโยชน์แล้ว ” หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือที่ดิน           
ที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติอนุมัติให้แก่ประชาชน หรือที่ดินซ่ึงได้มีการจัดหาผลประโยชน์
ตามมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติ
แล้ว 
 ค าว่าเกาะนั้นไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้ค านิยมไว้ แต่ความเข้าใจทั่วไปหมายถึง
พื้นที่ดินที่มีน้ าล้อมรอบ และมีขนาดแตกต่างกันไปตามธรรมชาติ ส าหรับการเกิดของเกาะอาจแยก
การพิจารณาได้เป็น 2 ระยะ กล่าวคือ ระยะที่หนึ่ง ได้แก่ ระยะที่เกาะก าลังจะเกิดขึ้น แต่ยังอยู่ใต้พื้น
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น้ า จึงยังไม่เรียกว่าเป็นเกาะโดยสมบูรณ์และถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 1304 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส าหรับระยะที่สอง ได้แก่ เกาะได้สูงขึ้นเหนือพื้นน้ ามีความ
มั่นคงพอที่จะอยู่เหนือน้ าได้ในเวลาน้ าขึ้นเต็มฝ่ัง แต่ไม่รวมถึงกรณีน้ าท่วมล้นฝั่ง ซ่ึงถือเป็นเกาะ
โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย และตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตามมาตรา 1309 แห่งประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งย่อมเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทท่ีรกร้างว่างเปล่า
ซ่ึงบุคคลอาจได้มาซ่ึงสิทธิในที่ดินตามกฎหมายที่ ท้ังนี้ตามนัยมาตรา 1334 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ท านองเดียวกับท่ีเขาหรือที่ภูเขา อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตว่าหลักกฎหมายของไทยใน
เรื่องท่ีดินไม่ได้สนใจในเรื่องท่ีเกาะแต่ประการใด มีการกล่าวถึงแต่ที่ดินอันเป็นเรือกสวนไร่นา
เท่านั้นจึงไม่มีนโยบายมาแต่เดิม และเริ่มมีนโยบายเมื่อใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
บรรพ 4 เท่านั้น (บันทึกเรื่องท่ีเกาะ คณะกรรมการกฤษฎีกา 18 กันยายน 2494) นอกจากนี้มีนัก
นิติศาสตร์บางท่านเห็นว่าหากเป็นเกาะใหญ่ ๆ เช่น เกาะภูเก็ต เกาะนั้นจะประกอบด้วยที่ดินของรัฐ
ทุกประเภท และที่ดินของเอกชนทุกประเภทเช่นเดียวกับแผ่นดินใหญ่ แต่ถ้าเป็นเกาะเล็ก  ๆ ท่ีไม่มี
คนอยู่อาศัยอาจจะเป็นที่ดินของรัฐประเภทท่ีสงวนหวงห้าม หรือเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือเป็น
ที่พลเมืองใช้ร่วมกันก็ได้ (ภาสกร ชุณหอุไร, 2538, หน้า 29) 
   ประเภทท่ี 4  ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 20 (3) และ (4) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ กฎหมายอ่ืน 
   ส าหรับการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐก่อน พ.ศ.2478 ไม่มีกฎหมายบังคับไว้และ
ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน การสงวนหรือหวงห้ามอาจกระท าได้โดยพระบรมราชโองการ ประกาศของ
สมุหเทศาภิบาล ประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือประกาศของเจ้าพนักงานปกครองท้องท่ีก็ได้ 
และจะสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐเพื่อการใดก็ได้ ส าหรับการยกเลิกหรือเพิกถอนการสงวนหวง
ห้ามนั้นก็มิได้มีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้เช่นกัน แต่โดยหลักการทั่วไปหากจะมีการยกเลิกหรือเพิกถอน
การสงวนหวงห้ามที่ดินดังกล่าว ก็จะกระท าในลักษณะเดียวกับการสงวนหรือหวงห้ามนั้น ต่อมาใน
ปี พ.ศ.2478 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 บัญญัติวิธีการหวงห้ามที่ดินของรัฐให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน
โดยก าหนดให้การหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าต้องกระท าโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ส าหรับ
การถอนการหวงห้ามนั้น ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเช่นเดียวกัน ในปี พ.ศ.2497 เมื่อมีการประกาศใช้
บังคับประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ได้ยกเลิก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินพุทธศักราช 
2478 แต่มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ก็ได้บัญญัติให้ที่ดินซ่ึงได้หวงห้าม
ไว้เพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติ
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ของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 หรือตามกฎหมายอ่ืน อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินก็ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา 8 วรรคสอง ว่าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์
ร่วมกัน หากราษฎรมิได้ใช้ประโยชน์ต่อไปแล้วหรือรัฐจัดหาท่ีดินอ่ืนที่ราษฎรให้ประโยชน์ร่วมกัน
แทนแล้ว การถอนสภาพก็ให้กระท าโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และแม้ว่าต่อมาได้มีการแก้ไข
มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2515 ก็ตาม แต่ก็คงหลักการในการถอนสภาพท่ีดินไว้โดยการถอนสภาพท่ีดินให้พลเมือง
ใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมืองรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดหาท่ีดินให้พลเมืองใช่ร่วมกันแล้ว การถอน
สภาพก็ให้กระท าโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองเลิกใช้แล้วหรือที่ดินนั้นได้เปล่ียน
สภาพไปจากการเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช่ร่วมกัน การถอนสภาพก็ให้กระท าโดยการตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา ส าหรับการถอนสภาพท่ีดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่
ราชพัสดุนั้น ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2528 
   มีข้อสังเกตว่าท่ีสงวนหวงห้ามตามกฎหมายอ่ืนในข้อนี้ ย่อมหมายความรวมถึงป่าสงวน
แห่งชาติ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 อุทยานแห่งชาติตามมาตรา 
16 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
ตามมาตรา 33 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ด้วยอย่างไร
ก็ตามท่ีดินในเขตอุทยานแห่งชาตินั้นอาจมีฐานะทางกฎหมายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย
นอกจากนี้การหวงห้ามและการสงวนก็มีความหมายแตกต่างกัน กล่าวคือ “หวงห้าม” เป็นการห้ามมิ
ให้ผู้ใดเข้าหักร้าง จัดท า หรือปลูกสร้างด้วยประการใดในที่ดินนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากเจ้าหน้าที่แต่ค าว่า “สงวน” หมายถึง ทางราชการสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันเท่านั้น 
   ประเภทท่ี 5  ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณอย่างอ่ืน 
   การก าหนดในลักษณะนี้ เป็นกรณีที่กฎหมายล าดับรองบัญญัติรับรองค าส่ังของฝ่าย
บริหารซ่ึงโดยทั่วไปถือว่าไม่มีสภาพเป็นกฎหมายและสามารถใช้บังคับได้เฉพาะกับข้าราชการ
เท่านั้น จึงไม่อาจบังคับให้ราษฎรปฏิบัติตามได้ ดังนั้น ในบางกรณีเมื่อทางราชการเห็นว่าเพื่อการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณอย่างอ่ืน คณะรัฐมนตรีก็สามารถมีมติสงวนที่ดิน
ไว้ได้ และที่ดินดังกล่าวก็ไม่สามารถน าไปออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้ เช่น เขตที่ได้จ าแนก
ไว้เป็นเขตป่าไม้ถาวร เป็นต้น อย่างไรก็ตามโดยหลักทั่วไปท่ีรัฐไม่สามารถออกกฎหมายไปลบล้าง
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สิทธิของบุคคลได้ จึงย่อมต้องค านึงถึงสิทธิในที่ดินที่ของบุคคลที่มีอยู่เดิมแล้วด้วย ในกรณีนี้จึงอาจ
มีข้อยกเว้นที่สามารถออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินประเภทนี้ได้ 

โดยสรุปในปัจจุบันพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ในที่ดินทั้ง 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้นให้แก่บุคคลใดได้ อย่างไรก็ดีการห้ามดังกล่าวมิได้
เป็นข้อห้ามเด็ดขาด เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ได้บัญญัติข้อยกเว้นให้สามารถ
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ใดในที่เขาหรือภูเขา และที่เกาะนอกจากนี้ยังมี
ข้อควรสังเกตว่าหากเป็นกรณีที่ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนการก าหนดพื้นที่ให้เป็น
ที่ดินซ่ึงห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เช่น ที่สงวนหวงห้ามเพื่อใช้ในราชการทหาร ท่ีป่า
สงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติเป็นต้น แม้จะไม่มีการก าหนดข้อยกเว้นตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 
43 (พ.ศ.2537) ไว้ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ก็อาจโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้
บุคคลนั้นได้โดยผลของการตีความกฎหมายหรือบทกฎหมายเฉพาะ  
    

 
  



 108 

  


