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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดิน 

อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

----------- 
 
  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสา
ธารณ 
สมบัติของแผนดินซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยไดเปนไปดวยความเรียบรอย  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน
ดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้ใหเรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษา
และ 
คุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔" 
  ขอ ๒ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาท่ีดินอันเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
  ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๔ ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่อยูในบังคับของระเบียบนี ้หมาย
ถึง 
   (๑) ท่ีดินรกรางวางเปลาซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และท่ีดินซ่ึงมี 
ผูเวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 
   (๒) ที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไมวาเปนโดยสภาพที่ดินหรือ 
ทางราชการไดสงวนไวก็ตาม เชน ท่ีชายตล่ิง ทางบก ทางนํ้า สวนสาธารณะ ท่ีเล้ียงสัตว และที ่
สาธารณะประจําตําบล และหมูบาน เปนตน 
  ขอ ๕ อํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน 
  (๑) ท่ีดินตามขอ ๔ (๑) ใหเปนอํานาจหนาท่ีของอธิบดีกรมท่ีดินและทบวงการ
เมือง 
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย ตามความในมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมาย 
ท่ีดิน 
  (๒) ท่ีดินตามขอ ๔ (๒) ใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด และนายอําเภอทองที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๖ การดําเนินคด ีการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การตรวจสอบแนว
เขต  
และการดําเนินการใด ๆ เพื่อปองกันการบุกรุก หรือเขาไปยึดถือครอบครองโดยไมชอบดวย
กฎหมาย  
หรือแกไขปญหาการบุกรุก ใหใชงบประมาณของหนวยงาน ดังน้ี 
  (๑) ท่ีดินตามขอ ๔ (๑) ใหใชงบประมาณของหนวยงานตามขอ ๕ (๑) 
  (๒) ท่ีดินตามขอ ๔ (๒) ใหใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในการดําเนินการและแจงนายอําเภอทองที่ทราบ ในเขตพื้นที่สภาตําบลใหใชงบประมาณของ 
สภาตําบล ท้ังน้ี ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๖ เปนตนไป 
  ขอ ๗ การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน 
  (๑) ท่ีดินตามขอ ๔ (๑) ไมตองจัดทําทะเบียน แตใหทบวงการเมืองผูไดรับมอบ
หมาย 
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีหนาที่ดูแลรักษาสํารวจรายละเอียดตามแบบที่ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวเปนหลักฐาน 
  (๒) ท่ีดินตามขอ ๔ (๒) เวนแตท่ีชายตล่ิง ทางบก ทางนํ้า ลํากระโดง ลําราง 
สาธารณะ และทางระบายน้ําที่อยูในความดูแลรักษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ ดําเนินการสํารวจจัดทําทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชนตามแบบท่ี 
กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยใหจัดทําจํานวน ๔ ชุด ใหเก็บรักษาไวที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  
๑ ชุด อําเภอหรือกิ่งอําเภอ ๑ ชุด จังหวัด ๑ ชุด และใหจังหวัดสงใหกรมท่ีดิน ๑ ชุด ถาที่ดิน
แปลงใด 
ยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ใหผูมีหนาท่ีดูแลรักษาและคุมครองปองกันตามกฎหมาย 
ดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตอไป สําหรับที่ดินสาธารณประโยชนที่ไดจัดทํา 
ทะเบียนไวแลวกอนระเบียบนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการขอคัดมาเก็บไวที่องคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๑ ชุด 
  ที่ดินนอกจากที่กลาวไวในวรรคหนึ่ง ใหเปนหนาท่ีของนายอําเภอทองท่ี 
  อนึ่ง ทางสาธารณประโยชนหรือทางนํ้าสาธารณะท่ีไมใชทางหลวงตามกฎหมาย 
วาดวยทางหลวงหรือทางท่ีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูมี
หนาท่ี 
รับผิดชอบตามกฎหมายสํารวจจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนไวเปนหลักฐานดวย 
  ขอ ๘ การใชที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ตามขอ ๔ ทบวงการเมือง 
ผูขอใชจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และจะตองไดรับ
อนุมัต ิ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน จึงจะเขาใชประโยชนในที่ดินดังกลาวได 
  ขอ ๙ การถอนสภาพท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๘ วรรค



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สอง  
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ทบวงการเมืองผูขอถอนสภาพจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ี 
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  ขอ ๑๐ การเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนที่ดินจากการใชประโยชนอยางหนึ่งเปน
อีก 
อยางหนึ่งใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  ขอ ๑๑ การจําหนายทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน 
  เม่ือไดมีการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือกฎหมายอ่ืนใหผูมีหนาท่ี 
ดูแลรักษาจัดการจําหนายทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนและคืนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  
ตามวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  ขอ ๑๒ การชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงแกหนวยงานอื่นที่เกี่ยวกับที่ดินอันเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดิน ตามขอ ๔ เปนตนวา ประวัติความเปนมา ท่ีต้ัง ขอบเขต สภาพปญหา
และ 
การแกไขปญหา 
  (๑) กรณีที่ดินตามขอ ๔ (๑) ใหเปนหนาท่ีของทบวงการเมืองตาม 
ขอ ๕ (๑) 
  (๒) กรณีที่ดินตามขอ ๔ (๒) ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่มีหนาที่ดูแล 
รักษาตามขอ ๕ (๒) 
  ขอ ๑๓ ใหอธิบดีกรมที่ดินเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 
    ประกาศ ณ วันที ่๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
           สมบัติ อุทัยสาง 
     รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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          สุรินทร / 
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