
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอนัเปนสาธารณสมบตัิของแผนดิน 

สําหรับพลเมืองใชรวมกัน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษา
และคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

ทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและ

คุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครอง

ปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับหรือคําส่ังอ่ืนใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช

ระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

ลักษณะที่ดนิ 
   

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๙๕ ง/หนา ๓/๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕  ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันที่อยูใน
บังคับของระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินสําหรับประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไมวาเปนโดยสภาพ
ธรรมชาติโดยการใชรวมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เชน ที่ชาย
ตลิ่ง ที่ปาชา ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ที่เล้ียงสัตว และท่ีสาธารณะประจําตําบลหรือหมูบาน 

 
หมวด ๒ 

อํานาจหนาที ่
   

 
ขอ ๖  อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินตามขอ ๕ ใหเปน

อํานาจหนาที่ของนายอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ 

ในกรณีมีขอพิพาทหรือคดีเก่ียวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนผูดําเนินการระงับขอพิพาทหรือรองทุกขกลาวโทษภายในสามสิบวัน นับแตรูเหตุแหง
ขอพิพาทหรือคดีนั้น เวนแตคดีจะขาดอายุความใหรองทุกขกลาวโทษโดยทันที 

หากมิไดมีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจง
เหตุผลและความจําเปนใหนายอําเภอทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ครบกําหนด และให
นายอําเภอเปนผูดําเนินการหรือนายอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการก็ได 

การดําเนินการระงับขอพิพาทหรือการดําเนินคดีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือนายอําเภอไดดําเนินการไปกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
นายอําเภอดําเนินการตอไปจนกวาจะถึงที่สุด 

ความในวรรคสอง ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของนายอําเภอที่จะดําเนินการฝาย
เดียว 

 
หมวด ๓ 

การใชประโยชน 
   

 
ขอ ๗  นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอํานาจใช หรือยินยอมให

บุคคลอื่นใชที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายอื่นที่
เก่ียวของ และระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ขอ ๘  การขอถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง

ใชรวมกันตามมาตรา ๘ วรรคสอง การขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ และ
การขอสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ใหปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบวาดวย
การนั้นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๙  ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดินอาจขอเปลี่ยนสภาพการใชที่ดนิ

อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน จากการใชเพ่ือประโยชนอยางหนึ่ง
เปนอีกอยางหนึ่งได  ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
หมวด ๔ 

การจัดทําทะเบียน 
   

 
ขอ ๑๐  ที่ดินตามขอ ๕ เวนแตที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา ลํากระโดง ลําราง

สาธารณะหรือทางระบายน้ํา รวมทั้งที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในทํานองเดียวกัน ใหนายอําเภอรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดจํานวน ๔ ชุด โดยใหเก็บรักษาไวที่อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สํานักงานที่ดินจังหวัดและกรมที่ดิน แหงละ ๑ ชุด 

ถาที่ดินแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ใหผูมีอํานาจหนาที่ดูแล
รักษาและคุมครองปองกันตามกฎหมาย เปนผูดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

สําหรับทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนที่ไดจัดทําไวกอนระเบียบนี้ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขอคัดสําเนามาเพื่อจัดเก็บไวที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินทองที่ดวย 

ในการดําเนินการขางตนใหสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา
ใหการสนับสนุนในการดําเนินการ เชน ดานขอมูลและการรังวัดทําแผนที่ 

 
ขอ ๑๑  กรณีที่ไดดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแลว ใหผูดูแล

รักษาตรวจสอบทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนฉบับที่ผูดูแลรักษาเก็บไว หากไมปรากฏหลักฐาน
ในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน หรือปรากฏหลักฐานแตรายละเอียดไมตรงกัน ใหแจงเจา
พนักงานที่ดินดําเนินการลงรายการเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้นในทะเบียนใหครบถวน หรือดําเนินการ
แกไขทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนใหตรงตามขอเท็จจริง เสร็จแลวลงลายมือช่ือพรอมชื่อตัว
บรรจงตําแหนง และวัน เดือน ป กํากับไว 

กรณีที่ไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินตามขอ ๕ หรือมี
พระราชบัญญัติใหโอนที่ดินหรือมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอันถึงที่สุดวาที่ดินดังกลาวไมเปน
ที่ดินสาธารณประโยชนทั้งแปลง ใหเจาพนักงานที่ดินจําหนายทะเบียนโดยการขีดฆารายการ
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตลอดทั้งรายการ แตหากกรณีเปนที่ดินสาธารณประโยชนบางสวน
ใหเจาพนักงานที่ดินแกไขรายการใหถูกตอง พรอมทั้งหมายเหตุทายทะเบียนของที่ดินแปลงนั้น
ตามแตกรณีวาที่ดินสาธารณประโยชนดังกลาวไดโอนหรือถอนสภาพตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา คําพิพากษา หรือคําส่ังศาลใด ตั้งแตเมื่อใด เสร็จแลวลงลายมือช่ือพรอมชื่อตัวบรรจง 
ตําแหนง และวัน เดือน ป กํากับไว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีที่ยังมิไดมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เมื่อปรากฏวาการจัดทํา
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนผิดพลาดคลาดเคลื่อน ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดรวบรวม
ขอเท็จจริงและความเห็นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และอําเภอ เพ่ือรายงานผูวาราชการ
จังหวัดใหความเห็นเพื่อนําเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ หากกระทรวงมหาดไทย
เห็นชอบใหแกไขหรือจําหนายรายการทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน ใหเจาพนักงานที่ดินแกไข
รายการในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนหรือหมายเหตุไวตอนทายของทะเบียนวา “ไมมีที่ดิน
ตามที่ระบุไวในทะเบียนเดิม” เสร็จแลวลงลายมือช่ือพรอมชื่อตัวบรรจง ตําแหนง และวัน เดือน ป 
กํากับไว 

เมื่อไดมีการแกไขหรือหมายเหตุในทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนตามวรรค
หนึ่ง วรรคสองและวรรคสามเสร็จแลว ใหจัดสงสําเนาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชนให
หนวยงานตามขอ ๑๐ แกไขหลักฐานทะเบียนใหถูกตองตรงกัน 

 
หมวด ๕ 

การตรวจสอบขอเท็จจริง 
   

 
ขอ ๑๒  การตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับที่ดินตามขอ ๕ เชน ประวัติความ

เปนมา ที่ตั้งขอบเขต สภาพปญหาและการแกไขปญหา ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาใหการ
สนับสนุนในการดําเนินการดวย 

 
หมวด ๖ 
คาใชจาย 

   
 

ขอ ๑๓  คาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน เชน การออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวงการตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การดําเนินคดีกรณีมีขอพิพาท การรังวัดทํา
แผนที่การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่เก่ียวของ ใหเบิกจายจาก
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๑๔  บรรดาคําขอ และเร่ืองราวใดซึ่งไดดําเนินการไปแลว หรืออยูระหวาง
ดําเนินการกอนระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปได เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ถาวร  เสนเนยีม 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 
ณัฐวดี/ตรวจ 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 


