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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

สําหรับพลเมืองใชรวมกัน   
พ.ศ.  ๒๕๕๓   

 

 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการดูแลรักษา 
และคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับมาตรา  ๑๒๒  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๒๒  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่   
พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๑๑)  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการดูแลรักษาและคุมครอง
ปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน

ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๔   
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับหรือคําส่ังอื่นใด  ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  โดยใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา  

รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติ  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ลักษณะที่ดิน 

 

 

ขอ ๕ ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันที่อยูในบังคับ
ของระเบียบนี้  หมายถึง  ที่ดินสําหรับประชาชนใชประโยชนรวมกัน  ไมวาเปนโดยสภาพธรรมชาติ  
โดยการใชรวมกันของประชาชน  โดยทางนิติกรรม  หรือโดยผลของกฎหมาย  เชน  ที่ชายตลิ่ง  ที่ปาชา  
ทางบก  ทางน้ํา  สวนสาธารณะ  ที่เลี้ยงสัตว  และที่สาธารณะประจําตําบลหรือหมูบาน   
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หมวด  ๒ 
อํานาจหนาที่ 

 

 

ขอ ๖ อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินตามขอ  ๕  ใหเปนอํานาจ

หนาที่ของนายอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่   

ในกรณีมีขอพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เปนผูดําเนินการระงับขอพิพาทหรือรองทุกขกลาวโทษภายในสามสิบวัน  นับแตรูเหตุแหงขอพิพาท

หรือคดีนั้น  เวนแตคดีจะขาดอายุความใหรองทุกขกลาวโทษโดยทันที 

หากมิไดมีการดําเนินการตามวรรคสอง  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงเหตุผลและ 

ความจําเปนใหนายอําเภอทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ครบกําหนด  และใหนายอําเภอเปนผูดําเนินการ  

หรือนายอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการก็ได 

การดําเนินการระงับขอพิพาทหรือการดําเนินคดีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือนายอําเภอ

ไดดําเนินการไปกอนระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือนายอําเภอดําเนินการ

ตอไปจนกวาจะถึงที่สุด 

ความในวรรคสอง  ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของนายอําเภอที่จะดําเนินการฝายเดียว 

หมวด  ๓ 
การใชประโยชน 

 

 

ขอ ๗ นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีอํานาจใช  หรือยินยอมใหบุคคลอื่น

ใชที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ

จากผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และระเบียบ 

ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ขอ ๘ การขอถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง 

ใชรวมกันตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  การขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามมาตรา  ๙   

และการขอสัมปทานตามมาตรา  ๑๒  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  ใหปฏิบัติตามกฎ  หรือระเบียบวาดวย 

การนั้นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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ขอ ๙ ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจขอเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  จากการใชเพื่อประโยชนอยางหนึ่งเปนอีก 
อยางหนึ่งได  ทั้งนี้  ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกันที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

หมวด  ๔ 
การจัดทําทะเบียน 

 

 

ขอ ๑๐ ที่ดินตามขอ  ๕  เวนแตที่ชายตลิ่ง  ทางบก  ทางน้ํา  ลํากระโดง  ลํารางสาธารณะ  
หรือทางระบายน้ํา  รวมทั้งที่เรียกชื่ออยางอื่นในทํานองเดียวกัน  ใหนายอําเภอรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
จํานวน  ๔  ชุด  โดยใหเก็บรักษาไวที่อําเภอ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สํานักงานที่ดินจังหวัด   
และกรมที่ดิน  แหงละ  ๑  ชุด 

ถาที่ ดินแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  ใหผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา 
และคุมครองปองกันตามกฎหมาย  เปนผูดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

สําหรับทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนที่ไดจัดทําไวกอนระเบียบนี้  ใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นขอคัดสําเนามาเพื่อจัดเก็บไวที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทองที่ดวย 

ในการดําเนินการขางตนใหสํานักงานที่ ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ ดินจังหวัดสาขา 
ใหการสนับสนุนในการดําเนินการ  เชน  ดานขอมูลและการรังวัดทําแผนที่   

ขอ ๑๑ กรณีที่ได ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแลว  ใหผู ดูแลรักษา
ตรวจสอบทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนฉบับที่ผู ดูแลรักษาเก็บไว  หากไมปรากฏหลักฐาน 
ในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน   หรือปรากฏหลักฐานแตรายละเอียดไมตรงกัน  ใหแจง 
เจาพนักงานที่ดินดําเนินการลงรายการเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้นในทะเบียนใหครบถวน  หรือดําเนินการ
แกไขทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนใหตรงตามขอเท็จจริง  เสร็จแลวลงลายมือชื่อพรอมชื่อตัวบรรจง  
ตําแหนง  และวัน  เดือน  ป  กํากับไว   

กรณีที่ไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ ดินตามขอ  ๕  หรือมี
พระราชบัญญัติใหโอนที่ดินหรือมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอันถึงที่สุดวาที่ดินดังกลาวไมเปน
ที่ดินสาธารณประโยชนทั้งแปลง  ใหเจาพนักงานที่ดินจําหนายทะเบียนโดยการขีดฆารายการทะเบียน
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ที่ดินสาธารณประโยชนตลอดทั้งรายการ   แตหากกรณีเปนที่ดินสาธารณประโยชนบางสวน 
ใหเจาพนักงานที่ดินแกไขรายการใหถูกตอง  พรอมทั้งหมายเหตุทายทะเบียนของที่ดินแปลงนั้น  
ตามแตกรณีว าที่ ดินสาธารณประโยชน ดังกล าวไดโอนหรือถอนสภาพตามพระราชบัญญั ติ   
พระราชกฤษฎีกา  คําพิพากษา  หรือคําส่ังศาลใด  ต้ังแตเมื่อใด  เสร็จแลวลงลายมือชื่อพรอมชื่อ 
ตัวบรรจง  ตําแหนง  และวัน  เดือน  ป  กํากับไว   

กรณีที่ยังมิไดมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  เมื่อปรากฏวาการจัดทําทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชนผิดพลาดคลาดเคลื่อน  ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดรวบรวมขอเท็จจริงและความเห็น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และอําเภอ  เพื่อรายงานผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นเพื่อนําเสนอ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ  หากกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบใหแกไขหรือจําหนายรายการ
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน  ใหเจาพนักงานที่ดินแกไขรายการในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน
หรือหมายเหตุไวตอนทายของทะเบียนวา  “ไมมีที่ดินตามที่ระบุไวในทะเบียนเดิม”  เสร็จแลวลงลายมอืชื่อ
พรอมชื่อตัวบรรจง  ตําแหนง  และวัน  เดือน  ป  กํากับไว   

เมื่อไดมีการแกไขหรือหมายเหตุในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  
และวรรคสามเสร็จแลว  ใหจัดสงสําเนาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนใหหนวยงานตามขอ  ๑๐  
แกไขหลักฐานทะเบียนใหถูกตองตรงกัน 

หมวด  ๕ 
การตรวจสอบขอเท็จจริง 

 

 

ขอ ๑๒ การตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินตามขอ  ๕  เชน  ประวัติความเปนมา  ที่ต้ัง  
ขอบเขต  สภาพปญหาและการแกไขปญหา  ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอรวมกับองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  โดยใหสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาใหการสนับสนุน 
ในการดําเนินการดวย 

หมวด  ๖ 
คาใชจาย 

 

 

ขอ ๑๓ คาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน  เชน  การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง   
การตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  การดําเนินคดีกรณีมีขอพิพาท  การรังวัดทําแผนที่   
การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน  รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่ เกี่ยวของ  ใหเบิกจายจาก
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๔ บรรดาคําขอ  และเร่ืองราวใดซึ่งไดดําเนินการไปแลว  หรืออยูระหวางดําเนินการ
กอนระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปได  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
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