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ค าน า 
 

  กรมท่ีดินมีภารกิจรับผิดชอบการจัดท่ี ดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินและตามนโยบาย  
ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการ 
ตามกฎหมาย  ระเบียบและค าสั่งต่าง ๆ บางเร่ืองยงัปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน บางเร่ืองเจ้าหน้าท่ี 
ยงัปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง จนอาจท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติอาจได้รับผลกระทบ
โดยไม่มีเจตนาท่ีจะใหเ้กิดความเสียหายดงักล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และบุคลากรมีการปฏิบติัตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน จึงได้จัดท าคู่มื อการจัดท่ี ดินเ พ่ือประชาชน  เ พ่ือเ ป็นแนวทางการปฏิบัติ งาน 
ของเจา้หนา้ท่ีและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

  คู่มือการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชนน้ีประกอบด้วย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดท่ีดิน 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งระเบียบ ค าสั่ง ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท่ีดิน 
และประเด็นวินิจฉยัทางปฏิบติัท่ีควรทราบ จึงหวงัว่าคู่มือน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูท่ี้เ ก่ียวข้องในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย 
 

  อน่ึง  ขั้ นตอนและวิ ธี ป ฏิบั ติตาม คู่ มือ น้ี เ ป็นขั้ นตอน ท่ี เ ป็นหลักการป ฏิบัติ ท่ี ส าคัญ  
ส่วนท่ีเป็นรายละเอียดปลีกยอ่ยบางเร่ืองรวมทั้งวิธีปฏิบติับางประการ เช่น วิธีการรังวัดและค านวณเน้ือท่ีกรณี
ขอจบัจองท่ีดิน ซ่ึงมิไดน้ ามาจดัพิมพน์ั้น เน่ืองจากปัจจุบนักรมท่ีดินได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติและมีเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการรังวัดท่ีสามารถปฏิบัติได้ละเอียดและรวดเร็วกว่าแต่ก่อน อย่างไรก็ตามหากมีผูส้นใจอยากทราบ
รายละเอียดสามารถดูไดจ้ากหนงัสือรวมระเบียบค าสั่งของกรมท่ีดิน 
 
 
 
        ส่วนจดัท่ีดินเพ่ือประชาชน 
            ส านกัจดัการท่ีดินของรัฐ                                                                                                           
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การจดัท่ีดินแปลงเล็ก ๗ 
การจดัท่ีดินโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ๑๑ 
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ระเบียบ ค าสั่ง 

 โครงการจดัท่ีดินเพ่ือประชาชนอยูอ่าศัยและประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพ                            ๒๕ 
ตามควรแก่อัตภาพ 

 ระเบียบว่าดว้ยการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน                                                                                  ๓๒ 

 ระเบียบคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๙)                                           ๔๑  
ว่าดว้ยการควบคุมการจัดท่ีดินของทบวงการเมือง 

 ระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๐)                            ๔๔ 
ว่าดว้ยการควบคุมการจัดท่ีดินของทบวงการเมือง 

 ค าสั่งท่ี ๑๑๕๐/๒๔๙๘ เร่ือง การออกใบจองและหนังสือรับรองการท าประโยชน์               ๔๕ 
 ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าดว้ยการเพิกถอนและจ าหน่ายใบจองจากทะเบียนท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ ๔๙ 
 ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๔๗๗/๒๔๙๘ เร่ืองแต่งตั้งพนกังานเจา้หน้าท่ี                             ๕๑ 

ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๕๑/๒๕๓๓ เร่ือง แต่งตั้งพนกังานเจา้หน้าท่ี                             ๕๒ 
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๕๒/๒๕๔๐ เร่ือง แต่งตั้ งพนักงานเจา้หนา้ท่ี                             ๔๓ 
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 ค าสั่งกรมท่ีดิน ท่ี ๒๒๔๔/๒๕๓๕ เร่ือง  มอบอ านาจใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัปฏิบัติราชการแทน ๕๔ 
 ค าสั่งกรมท่ีดิน ท่ี ๒๑๘๕/๒๕๔๖ เร่ือง  มอบอ านาจใหผู้ว้่าราชการจงัหวัดปฏิบติัราชการแทน ๕๕ 
 หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๙๗๑๖/๒๔๙๙ ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙                             ๕๗ 

เร่ือง การจดัท่ีดินเพ่ือประชาชนตามประมวลกฎหมายท่ีดิน (ป่าส่วนกลาง) 



 ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๓๓๑/๒๕๐๗  เร่ือง  การย่ืนอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๕๙ 
ตามความในมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  

 แบบรายงานการใชจ้่ายเงินงบประมาณจดัท่ีดิน (แบบ ๑)                                                        ๖๐ 

 แบบรายงานผลงานจดัท่ีดิน (แบบ ๒)                                                                                   ๖๑ 
 แบบรายงานผลงานจดัท าสาธารณูปโภค (แบบ ๓)                                                                      ๖๓ 
 แบบรายงานการปฏิบติังานของช่างแผนท่ี (แบบ ๖)                                                         ๖๖ 
 แบบรายงานปิดหน่วยจดัท่ีดิน (แบบ ๘)                                                                                    ๖๘ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดทีดิ่นเพื่อประชาชน 
_______________ 

   
  การจัดท่ีดินเพ่ือประชาชนเป็นภารกิจท่ีกรมท่ีดินมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
และตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน อันเน่ืองมาจากการไม่มีท่ีดินท ากิน 
หรือมีท่ีดินไม่ เพียงพอแก่การท ากิน พร้อมทั้งจัดสร้างสาธารณูปโภคขั้ นพ้ืนฐานท่ีจ าเ ป็น ได้แก่ ถนน 
และแหล่งน ้ า เ พ่ือให้ผู ้รับการจัดท่ี ดินสามารถใช้ท่ีดินให้เ กิดประโยชน์มากท่ีสุด ซ่ึงมีผลให้สามารถ 
ลดความรุนแรงในการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ประชาชนได้รับการพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  
ทั้งยงัเป็นการสร้างความมัน่คงและความเขม้แข็งใหแ้ก่ชุมชน 
 

๑. การจัดทีดิ่นตามประมวลกฎหมายทีดิ่น 
  อธิบดีกรมท่ีดินมีอ านาจน าท่ีดินซ่ึงมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใช่ท่ีสงวนหวงห้าม
ตามท่ีก าหนดไว้ใน หมวด ๒ ของระเบียบว่าด้วยการจัดท่ีดินเ พ่ือประชาชน ไปจัดให้ประชาชนอยู่อาศัย - 
และท ากิน ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ ดงัน้ี 
  ๑.๑  การจัดที่ ดินผืนใหญ่ ได้แก่การน าท่ีดินของรัฐซ่ึงมีเ น้ือท่ี ติดต่อกันตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่  
ไปจดัใหร้าษฎร โดยด าเนินการรังวดัวางผงัแบ่งแปลง และจัดสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานได้แก่ ถนน สระน ้ า 
และบุกเ บิกป รับพ้ืนท่ี  เ พ่ือ ส่งเ สริมให้มี การใช้ท่ี ดินในการประกอบอาชีพมี รายได้ในการด ารงชีพ 
ตามควรแก่อตัภาพ  
  ๑.๒  การจัดที่ดินแปลงเล็ก ได้แก่การน าท่ีดินของรัฐซ่ึงมีเน้ือท่ีต ่ ากว่า ๑,๐๐๐ไร่ และแปลงท่ีดิน
ตั้ งอยู่กระจัดกระจายไม่ ติดต่อกันหรือท่ีหัวไร่ปลายนาของราษฎรไปให้ราษฎรจับจองเ พ่ืออยู่อาศัย - 
และท าประโยชน์ 
 

๒. การจัดทีดิ่นตามนโยบายของรัฐบาล 
  การจัด ท่ี ดินตามนโยบายของ รัฐบาล ปัจจุบัน เ ป็นการน า ท่ี ดินของรัฐซ่ึงไม่สามารถ 
ออกหนัง สื อแสดงสิท ธิ ตามประมวลกฎหมาย ท่ี ดินไปจัดให้ราษฎร ท่ี ยากจนอยู่อ าศัยและท า กิน  
ซ่ึงผูรั้บการจดัท่ีดินจะไดรั้บสิทธิท ากิน โดยกรมท่ีดินไดด้ าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
  ๒.๑  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  เป็นการจัดท่ีดินแบบบูรณาการโดยส่วนราชการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งไดป้ระสานการด าเนินงานสนับสนุนปัจจัยด้านต่าง ๆ แก่ราษฎรในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในท้องถ่ินทุรกันดาร 
ได้ มี ท่ี ดินส าหรับ เ ป็น ท่ีอยู่อ าศัยและประกอบการ เ กษตรกรรม เ ป็นหลักแหล่ ง  กรม ท่ี ดินได้ รับ 
การประสานงานรับผิดชอบในการรังวัดท าแผนท่ีแปลงท่ีดินท ากินและอยู่อาศัย และจัดท าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ไดแ้ก่ ถนนล าลอง และสระน ้ า 
   

๑ 



๒.๒  โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคง เป็นการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือช่วย
สนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคงในพ้ืนท่ีตลอดแนวชายแดนไทย - พม่า และชายแดนไทย - ลาว  
และช่วยแก้ปัญหาของราษฎร ท่ีขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐานในด้านแหล่งน ้ าและท่ีดินท ากิน รวมทั้งเป็นการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในด้านการต่อต้านยาเสพติด การค้าส่ิงผิดกฎหมาย และการลักลอบเข้าเมือง
  ๒.๓ โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน  เป็นการจัดท่ีดินให้แก่ราษฎรท่ีอยู่ตามบริเวณ
แนวชายแดน เ พ่ือส่งเสริมให้ราษฎร มีรายได้และ มีความเ ป็นอยู่ท่ี ดี ข้ึน เ ป็ นการสร้างความเข้มแข็ง 
ใหแ้ก่ชุมชนในพ้ืนท่ีดงักล่าว 
 

  นอกจากนั้ น กรมท่ีดินยงัได้ด าเ นินการจัดท่ี ดินเพ่ือช่วยเหลือราษฎรท่ีได้รับผลกระทบ 
จากภัยพิบัติ ท่ี เ กิดจากธรรมชาติ โดยจัดหา ท่ีดินส าหรับสร้างบ้าน เ รือนอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ  
เกษตรกรรมแห่งใหม่  พร้อมทั้งจัดสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชน 
ผูเ้ดือดร้อนอีกทางหน่ึง 
 

  เน่ืองจากการจดัท่ีดินตามนโยบายดังกล่าว  ส่วนใหญ่เป็นท่ีดินของรัฐท่ีอนุญาตหรือผ่อนผนั 
ให้ประชาชนอยู่อาศัยและท ากิน ดังนั้น จึงไม่ให้กรรมสิทธ์ิแก่ผูท่ี้ได้รับการจัดท่ีดิน แต่วิธีการและขั้นตอน 
การปฏิบติัก็ด าเนินการเช่นเดียวกับการจัดท่ีดินตามกฎหมาย  มีการวางผงั  รังวัดท าแผนท่ี และสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
เพียงแต่ไม่มีการออกใบจองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 



ข้ันตอนการจัดทีดิ่นผืนใหญ่ 
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จงัหวดัประกาศใหป้ระชาชนทราบเขต 

           และท่ีต ั้งของท่ีดินไม่น้อยกวา่หน่ึงเดือน 

 

 

ผูป้ระสงคเ์ขา้อยูอ่าศยัและท ากิน 

ยื่นค  าร้องภายในก าหนดประกาศ 

 
 

จงัหวดัแตง่ต ั้งคณะกรรมการคดัเลือกบุคคล

คดัเลือกบุคคล 

 
 

 

จดัใหบุ้คคลท่ีไดร้ับการคดัเลือก 

เขา้อยูอ่าศยัและท ากิน 

 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีออกใบจอง 

 
 

 

 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัรายงาน 

ปิดหน่วยจดัท่ีดินใหอ้ธิบดีทราบ  

 

๓ 



การจัดทีดิ่นผืนใหญ่ 
---------------------------------  

 

๑. การส ารวจที่ดิน 
 จังหวัดจัดการส ารวจท่ีดินเ พ่ือให้ทราบถึงท่ีตั้ ง อาณาเขตและเน้ือท่ีตามลักษณะท่ีดิน 

ท่ีสามารถน ามาจดัใหแ้ก่ประชาชนตามระเบียบว่าดว้ยการจดัท่ีดินเพ่ือประชาชน หมวด ๒ 
 ท่ีตั้ งของท่ีดินอยู่ท้องท่ีต าบลใด ห่างไกลจากทางคมนาคมทั้ งทางบกและทางน ้ าเท่าไร 

ห่างไกลจากท่ีชุมชนเพียงใด 
 ลักษณะของดินมีความสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งประการใด เหมาะส าหรับใช้ประโยชน์  

อย่างใด สมควรท่ีทางราชการจะสงวนไว้เ พ่ือทรัพยากรธรรมชาติหรื อประโยชน์ 
ของสาธารณชน หรือประโยชน์ในราชการอยา่งไร เพียงใด 

 ประสานหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องพิจารณาการใช้ท่ีดินตามมาตรการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้ า 
ความเหมาะสมของดินและแผนการใช้ท่ีดิน ตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมการจัดท่ีดิน -
ของทบวงการเมือง 

 ท าบัญ ชีส ารวจและแผนท่ีโดยสัง เ ขปแสดงภูมิประ เทศและอาณาเขตข้าง เ คี ยง 
และจัดการวางผงัแบ่งแปลงโดยประมาณ เพ่ือหาข้อมูลในการจัดท าโครงการจัดท่ีดิน  
ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง 

 
๒. การจัดท าโครงการจัดทีดิ่น 

๒.๑ จังหวัดจัดท าโครงการจัดท่ี ดินเ พ่ือเสนอคณะกรรมการจัดท่ี ดินแห่งชาติพิจารณา  
โดยโครงการจดัท่ีดินต้องมีสาระส าคัญตามระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ว่าด้วยการควบคุม - 
การจดัท่ีดินของทบวงการเมือง ดงัน้ี 

(๑) ช่ือทบวงการเมืองท่ีจะจดัท่ีดิน 
(๒) ผลการพิจารณาของกรมพฒันาท่ีดินและการพิจารณาการใช้ท่ีดินตามมาตรการ

ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าของประเทศ 
(๓) ท่ีตั้ง เน้ือท่ี อาณาเขต และสภาพท่ีดินท่ีจะด าเนินการจดัท่ีดิน 
(๔) ผลการส ารวจการถือครองในพ้ืนท่ีท่ีจะด าเนินการจดัท่ีดิน 
(๕) จ านวนเน้ือท่ีท่ีจะจดัแบ่งใหป้ระชาชนเขา้ครอบครอง 
(๖) หลกัเกณฑ์และวิธีการในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะรับการจดัท่ีดิน 
(๗) เง่ือนไขท่ีผูไ้ดรั้บการจดัท่ีดินจะตอ้งปฏิบติั 
(๘) การใหสิ้ทธิในท่ีดินแก่ผูไ้ดรั้บการจดัท่ีดิน 
(๙) การจดัใหมี้สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
(๑๐)  ก าหนดเวลาการจดัท่ีดิน ตลอดจนระยะเวลาด าเนินการ 

๔ 



(๑๑)  งบประมาณในการด าเนินการ 
(๑๒)  หลัก เ กณฑ์ในการให้ผู ้ได้ รับการจัด ท่ี ดินชดใช้ทุน ท่ี รัฐบาลได้ลงไปใน  

 ในการจดัท่ีดิน 
(๑๓)  แผนผงัแสดงพ้ืนท่ีท่ีจะด าเนินการจัดท่ีดิน พร้อมทั้งแสดงบริเวณท่ีจะจัดแบ่งท่ีดิน

เป็นท่ีอยู่อาศัยประกอบการท ามาหาเ ล้ียงชีพ สมบัติส่วนกลาง และสาธารณูปโภคโดยใช้มาตราส่วน 
ท่ีสามารถใชพิ้จารณาไดส้ะดวก  

 ในกรณีท่ีทบวงการเ มือง ประสงค์จะเปล่ียนแปลงสาระส าคัญของโครงการ  
ท่ีได้ รับอนุมัติแล้ว  ให้เ สนอรายการ ท่ีประสงค์ จะเป ล่ียนแปลง พร้อมทั้ งเ หตุผลและคว ามจ า เ ป็น 
ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติั เม่ือคณะกรรมการอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลง จึงใหด้ าเนินการตามนั้นได ้

๒.๒ เม่ือไดรั้บแจง้ความประสงค์พร้อมทั้งโครงการจัดท่ีดินจากจังหวัดแล้ว กรมท่ีดินจะได้
ด าเ นินการจัดท าค าขอจัดตั้ งงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  พร้อมทั้ งส่ งเ ร่ืองให้ส านักงานนโยบาย - 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติพิจารณาต่อไป 

 

๓. การด าเนินการจัดทีดิ่น 
๓.๑ เม่ือคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติอนุมัติโครงการ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายแล้ว กรมท่ีดินจะได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีและเคร่ืองจักรกลออกไปด าเนินการ โดยด าเนินการวางผ ังแบ่งแปลง 
ตามโครงการท่ีคณะกรรมการจัดท่ี ดินแห่งชาติอนุมัติ  พร้อมทั้ งจัดสร้างสาธารณูปโภคประกอบด้วย 
ถนนสายหลกั ถนนสายซอย ท่อระบายน ้ า ขดุสระน ้ า 
  ๓.๒ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีด าเ นินการจัดท่ี ดินจะต้องประกาศ เ ร่ืองการจัดท่ี ดิน 
เพ่ือให้ประชาชนทราบท่ีตั้ งอาณาเขตและเน้ือท่ีจัดท่ี ดิน และเพ่ือให้ประชาชนผู ้ประสงค์จะขอรับการจัดท่ีดิน 
ย่ืนค าขอจับจองท่ีดิน โดยประกาศตามแบบ จ .ด. ๑ มีก าหนดไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ให้ปิดไว้ในท่ีเ ปิดเผย  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ ๑ ฉบับ ท่ีบ้านก านันหรือผูใ้หญ่บ้าน ๑ ฉบับ และในท่ีดินท่ีจัด ๑ ฉบับ  
หากเป็นการสมควรจะประกาศโดยวิธีอ่ืนดว้ยก็ได ้
  ๓.๓ ให้บุคคลท่ีประสงค์จะเข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพในท่ีดินท่ีจัดไว  ้
ย่ืนค าร้องต่อเจา้หนา้ท่ีในการจดัท่ีดินนั้นภายในก าหนดประกาศของเจา้หนา้ท่ีตามแบบ จ.ด. ๒  
  ๓.๔ เม่ือครบก าหนดประกาศรับบุคคลเข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพแล้ว 
ให้ เจ้าหน้าท่ี ในการจัดท่ี ดินแต่งตั้ งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงมี จ านวนไม่น้อยกว่ า ๓ นาย เ รี ยกว่ า 
คณะกรรมการคัดเ ลือกบุคคล และให้คณะกรรมการคัดเ ลือกบุค คลมีหน้าท่ีพิจารณาคัดเ ลือกบุคคล 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดตามระเบียบว่าดว้ยการจดัท่ีดินเพ่ือประชาชน หมวด ๓ 
  ๓.๕ บุคคลใดประสงค์จะได้รับการจัดให้เข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพ 
ในท่ีดินแปลงใด ใหจ้ดัเข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพในท่ีดินแปลงนั้น แต่ถ้าบุคคลหลายคน
ประสงค์ท่ีดินแปลงเดียวกันก็ให้ใช้วิธีจับสลาก เว้นแต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเ พ่ือประโยชน์ความมั่นคง 

๕ 



และความปลอดภัยของประเทศชาติ คณะกรรมการคัดเลือกอาจจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้อยู่ในท่ีดิน  
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้
  ๓.๖ ในกรณีท่ีดินท่ีจะจัดให้เ ข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพ มีไม่เพียงพอ 
กบัจ านวนบุคคลซ่ึงคณะกรรมการคดัเลือกบุคคลไดค้ดัเลือกไวแ้ลว้ ใหค้ณะกรรมการตัดเลือกพิจารณาคัดเลือก
อีกชั้นหน่ึงตามหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี 

(๑) ให้พิจารณาให้บุคคลท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในท้องท่ีนั้นได้เข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการ 
ท ามาหาเล้ียงชีพก่อน เม่ือมีท่ีดินเหลืออยูจึ่งจดัใหบุ้คคลท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นทอ้งท่ีอ่ืนต่อไป 

(๒)  ถา้ท่ีดินจะจัดแบ่งมีน้อยไม่พอแก่การจัดแบ่งให้ทั่วถึงอีก ก็ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จดัใหมี้การจบัสลากเพ่ือใหไ้ดจ้ านวนบุคคลพอดีกบัจ านวนท่ีดินท่ีจะแบ่ง ส่วนบุคคลท่ีเหลือก็ให้สอบถามความ
ประสงค์ว่า ถา้มีท่ีดินเหลือจากการจดัแบ่งในทอ้งท่ีอ่ืนแลว้ ทางการจะจัดให้เข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามา
ห า เ ล้ี ย ง ชี พ  จ ะ ขั ด ข้ อ ง ห รื อ เ ต็ ม ใ จ ห รื อ ไ ม่  แ ล้ ว บั น ทึ ก ถ้ อ ย ค า ไ ว้ เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  ๓.๗ เม่ือได้จัดให้บุคคลใดเข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพในท่ีดินแปลงใด  
และบุคคลผูน้ั้นได้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีในการจัดท่ีดิน
ด าเ นินการติดต่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามความในมาตรา ๓๐ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ออกใบจอง 
ใหบุ้คคลนั้นถือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
๔. การรายงาน 
  ๔.๑ เม่ือจงัหวดัประกาศรับค าขอและคัดเลือกบุคคล ให้หัวหน้าหน่วยจัดท่ีดินประสานงาน
จัดท ารายงานในแบบ ๒ และรายงานการปฏิบัติงานช่างแผนท่ีตามแบบ  ๖ กับรายงานผลงานจัดท า
สาธารณูปโภคตามแบบ ๓ ใหจ้งัหวดัรายงานกรมท่ีดินประจ าเดือน 
  ๔.๒ เ มื่อหน่ว ยจ ัดที่ดินได ้ป ฏิบ ัติงานเสร็จ ส้ินแล ้ว  ให้ร ายงานผลการด าเ นินการให้ 
ผูว้่าราชการจงัหวดัทราบและขอปิดหน่วยจัดท่ีดิน เม่ือผูว้่าราชการจังหวัดได้พิจารณาปิดหน่วยจัดท่ีดินแล้ว  
ใหร้ายงานอธิบดีทราบตามแบบ ๘ 

  
 
 
 

๖ 



 
 

ข้ันตอนการจัดทีดิ่นแปลงเล็ก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมที่ดิน 

แจ้งจังหวัดจัดท  าแผนงานและงบประมาณ 

 

จังหวัด 

สั่งการให้อ  าเภอด าเนินการ 

 

 

อ าเภอ 

 ท  าการส ารวจท่ีดินท่ีอยูใ่นลักษณะท่ีจะจัดใหจ้ับจอง 

 ท  าแผนท่ีสังเขป 

 ท  าบญัชีส ารวจท่ีดิน 

 จัดท  าแผนงานจัดท่ีดินและประมาณการค่าใช้จา่ย  

 

จังหวัดตั้ งคณะกรรมการคัดเลือกท่ีดินส่วนจังหวัดพิจารณาแผนท่ีสังเขป บญัชีส ารวจท่ีดิน และแผนงานจัดท่ีดิน

แปลงเล็ก 

 
กรณีอนุมัติ 

ส่งกรมท่ีดิน 

 
 

กรณีไม่อนุมัติ 

แจ้งให้อ  าเภอทราบ 
 

 
กรมที่ดิน 

 ตรวจสอบแผนงาน/งบประมาณ 
 อธิบดีพิจารณาอนุมติัแผนงาน และงบประมาณ 
 แจ้งจังหวัดด าเนินการตามแผนงานท่ีได้รับอนุมติั 
 โอนงบประมาณให้จังหวัด  
 

 

อ าเภอ 

 จังหวัดสั่งอ  าเภอด าเนินการ 
 ประกาศให้ราษฎรทราบ 

เพ่ือย่ืนค าขอจับจอง 
 รับค าขอสอบสวนคุณสมบติั 
 ตั้ งคณะกรรมการคัดเลือก

บุคคล 
 

กรณีไม่ได้รับการคัดเลือก 

 ท  าหนงัสือแจ้งผู้ขอ 
 

 

กรณีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล  

 อ าเภอสัง่ให้เจ้าหนา้ท่ีไปท  าการรังวดัชันสูตรสอบสวน 

 ประกาศหาผู้คัดคา้น 

 ออกใบจอง  
 

 
 

 

รายงานผลให้กรมท่ีดินทราบ 
 

 

๗ 



 
 

การจัดทีดิ่นแปลงเล็ก 
-----------------------------------------  

 

๑. การส ารวจที่ดิน 
  ๑.๑  กรมท่ีดินเ วียนหนังสือแจ้งให้จังหวัดท่ีมีความประสงค์จะด าเ นินการจัดท่ี ดิน  
ด าเนินการส ารวจท่ีดินท่ีอยูใ่นลกัษณะท่ีจะจดัใหป้ระชาชนจบัจอง  (ตามระเบียบว่าด้วยการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน 
หมวด ๒) 
  ๑.๒  อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอส ารวจท่ีดินแลว้กรอกลงตามบญัชีส ารวจและท าแผนท่ีแสดงท่ีตั้ ง
ของท่ีดินท่ีจะน ามาจดั พร้อมทั้งจดัท าแผนงาน/โครงการจดัท่ีดินและประมาณการค่าใชจ้่าย 
  ๑.๓  อ าเภอเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณ พร้อมบัญชีส ารวจท่ีดินและแผนท่ี
สังเขปไปยงัจงัหวดั 
 

๒. การคัดเลือกที่ดิน 
  ๒.๑  เจา้พนกังานท่ีดินจังหวัดเสนอแผนงาน/โครงการต่อผูว้่าราชการจังหวัดตั้ งคณะกรรมการ
คดัเลือกท่ีดิน   
  ๒.๒ เ ม่ือคณะกรรมการคัดเ ลือกท่ีดินพิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด 
เสนอแผนงาน/โครงการจดัท่ีดิน พร้อมประมาณการงบประมาณต่อผูว้่าราชการจังหวัดเพ่ือลงนามหนังสือ
น าส่งกรมท่ีดิน 
 

หมายเหตุ 
๑. ใหเ้สนอแผนงาน/โครงการท่ีจะจดัท่ีดินในปีงบประมาณถดัไปล่วงหน้า ๑ ปีงบประมาณ 
๒.  แผนท่ีสังเขปท่ีเสนอคณะกรรมการคัดเลือกท่ีดินพิจารณาควรประสานงานกับป่าไม  ้

เพ่ือพิจารณาและรับรองรูปแผนท่ี รวมทั้งการตรวจสอบเขตปฏิรูปท่ีดิน 
 

๓. การจัดท าโครงการและงบประมาณ 
  ๓.๑  กรมท่ีดินตรวจสอบแผนงาน/โครงการของจงัหวดัและจดัท าค าขอจดัตั้งงบประมาณรายจ่าย 
  ๓.๒ เม่ืออธิบดีพิจารณาอนุมติัแผนงาน/โครงการ กรมท่ีดินจะแจ้งให้จังหวัดทราบก่อนเร่ิมต้น
ปีงบประมาณ เพ่ือเตรียมการเร่ืองต่าง ๆ และกรมท่ีดินจะโอนเงินงบประมาณให้จังหวัด เม่ือได้รับอนุมัติ  
งบประมาณรายจ่าย 

 
 
 
 

๘ 



 
 
๔. การด าเนินการ 
  ๔.๑   เม่ือผูว้่าราชการจงัหวดัไดรั้บแผนงาน/โครงการท่ีกรมท่ีดินอนุมัติแล้ว สั่งให้เจ้าพนักงาน- 
ท่ีดินจงัหวดั/เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขา/เจา้หนา้ท่ีบริหารงานท่ีดินอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ จดัท าแผนการปฏิบติังาน 
  ๔.๒  เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั/เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา/นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ 
ผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอประกาศให้ราษฎรทราบ(ตามแบบ จ.ด.๑) เพ่ือให้ผูป้ระสงค์จะขอจับจอง 
มาย่ืนค าขอ มีก าหนดไม่นอ้ยกว่าหน่ึงเดือน 
  ๔.๓  เ ม่ือมีผู ้มาแสดงความประสงค์จะขอจับจอง ให้จัดการให้ผูข้อย่ืนค าขอจับจอง  
ตามแบบ (จ.ด. ๒) 
  ๔.๔  เม่ือรับค าขอแล้วให้สอบสวนคุณสมบัติของผูจ้ ับจอง โดยบ ันทึกการสอบสวน  
ลงในแบบพิมพด์า้นหลงัค าขอ (จ.ด.๒) แลว้ลงช่ือผูส้อบสวนไว้เป็นหลักฐานและเขียนใบรับค าขอ (จ.ด.๕) 
มอบใหผู้ข้อ ๑ ฉบบัเก็บติดไวใ้นตน้ขั้วใบรับ ๑ ฉบบั 
  ๔.๕  ในตอนเย็นทุกวันให้น าเล่มใบรับเร่ืองราวขอจับจองท่ีดิน (จ.ด.๕) มากรอกลงในบัญชี 
รับท าการและคุมเร่ือง (ท.ด.๑๔) ใหค้รบทุกรายการและกรอกใหเ้สร็จทุกรายในวนันั้น 

  ๔.๖  เม่ือประกาศครบก าหนดแลว้ ใหอ้ าเภอตั้งคณะกรรมการคดัเลือกบุคคล 
  ๔.๗ คณะกรรมการตัดเลือกบุคคล พิจารณาคัดเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ  ตามระเบียบ- 
ว่าดว้ยการจดัท่ีดินเพ่ือประชาชน หมวด ๓ 
  ๔.๘  เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด/เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา/นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ 
ผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอสั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีออกไปรังวัดชันสูตรสอบสวนท่ีดิน ตามค าขอท่ีผ่านการคัดเลือก
คุณสมบติัของบุคคลแลว้ 
 

๕. การรังวัดชันสูตรสอบสวนและออกใบจอง 
  ๕.๑  การรังวดั รังวดัเป็นรายแปลงท่ีขอจบัจองเพ่ือทราบแนวเขตและเน้ือท่ี  
  ๕.๒  การชนัสูตร ใหท้ าการชนัสูตรว่าท่ีดินมีไม้มีค่า มีแร่โลหะธาตุ มีทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งใด หรือไม่ เป็นท่ีดินควนดิน เขาหิน หรือท่ีราบ ลักษณะของดินเป็นอย่างไร เหมาะสมท่ีจะท าประโยชน์
อยา่งไรบา้ง 
  ๕.๓  การสอบสวน ให้ทราบว่าเป็นท่ีดินอยู่ในหรือนอกเขตท่ีทางราชการ จ าแนกไว้เป็น 
ป่าไม้ถาวรเ ป็นท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือเ ป็นท่ีดินท่ีมีผู ้ครอบครอง  
ท าประโยชน์อยูแ่ลว้ ท าประโยชน์เพียงใดหรือไม่ 
  ๕.๔  ให้กรอกข้อความลงในแบบรังวัดชันสูตรสอบสวน (จ.ด.๗) โดยให้ผูข้อ ก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น พยาน และผูรั้งวดัชนัสูตรสอบสวนลงช่ือรับรองดว้ย 
  ๕.๕  รายใดชนัสูตรสอบสวนเสร็จแล้ว ให้พิมพ์ประกาศ (ท.ด.๒๕)  เป็นแปลง ๆ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วแลว้ส่งประกาศไปติดตามสถานท่ีต่าง ๆ ตามระเบียบปฏิบติัว่าดว้ยการออกใบจอง 

๙ 



 
 
  ๕.๖  เม่ือครบก าหนดประกาศแลว้ไม่มีการขัดข้องหรือคัดค้าน และท่ีดินนั้นอยู่ในลักษณะ 
ท่ีจะพึงอนุญาตใหจ้บัจองไดต้ามระเบียบแลว้ เจา้หนา้ท่ีด าเนินการเขียนใบจอง (น.ส.๒) 
  ๕.๗  เม่ือไดจ้ดัท าใบจองแล้วเสนอพนักงานเจ้าหน้าท่ีลงนามประทับตราและด าเนินการ  
แจกใบจองผูข้อต่อไป 

หมายเหตุ 
๑. ในกรณีท้องท่ีใดมีการประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเลิกอ านาจหน้าท่ีนายอ าเภอ  

หรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอ ในการปฏิบติัการตามประมวลกฎหมายท่ีดินตามความในมาตรา ๑๙ 
แห่งพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ แล้วให้เจ้าพนักงานท่ีดิน-
จงัหวดัและหรือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขา แลว้แต่กรณีเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการออกใบจอง ตามค าสั่ง
กระทรวงมหาดไทยท่ี ๕๑/๒๕๓๓ ลงว ันที่  ๑ ก ุมภาพนัธ์  ๒๕๓๓ เ ร่ืองการแต่งตั้ งพนักงานเจ ้าหน้าท่ี  
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินและค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๕๒/๒๕๔๐  
ลงวนัท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐ เร่ืองแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ตามมาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๓  แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

๒.  การออกใบจองปัจจุบันด าเ นินการตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
กล่าว คือ กรณีออกใบจองในท้องท่ีซ่ึงรัฐมนตรีย ังไม่ได้ประกาศยกเลิกอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติการ  
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินของหัวหน้าเขต นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู ้เป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ 
ใหใ้ชแ้บบ น.ส.๒ ส่วนในทอ้งท่ีอ่ืนใหใ้ชแ้บบ น.ส.๒ ก. 

 

๖. การรายงานผล 
  ๖.๑  อ าเภอ ส านักงานท่ีดินจังหวัดสาขารายงานผลการจัดท่ี ดินและค่าใช้จ่ายเ งิน
งบประมาณประจ าเดือนตามแบบ จ.ด. ๙ ต่อจงัหวดั  
  ๖.๒  จงัหวดัรวบรวม จ.ด. ๙ ส่งกรมท่ีดินภายในวันท่ี ๕ ของทุกเดือนถัดไปตามแบบ จ.ด. ๑๐ 
  ๖.๓  เ ม่ืออ าเภอ ส านักงานท่ีดินจังหวัดสาขาด าเนินการแจกใบจองแล้ว ให้รายงานผล  
การแจกใบจอง (จ.ด. ๑๒) ไปจงัหวดั เพ่ือรวบรวมรายงานกรมท่ีดินภายในวนัท่ี ๕ ของเดือนถัดไปเป็นประจ า 
ทุกเดือนจนกว่าจะแจกใบจองเสร็จส้ิน 
  ๖.๔  อ าเภอ/ส านักงานท่ีดินจังหวัดสาขารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ
พร้อมสรุปผลการด าเนินการและจดัท าบญัชีรายช่ือผูไ้ดรั้บการแจกใบจอง (จ.ด. ๑๓)   
 

 

 
 

๑๐ 



 

ข้ันตอนการจัดท่ีดินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคง โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 พิจารณาก าหนดพ้ืนท่ีโครงการจดัท่ีดิน 
 จดัท าแผนงาน/โครงการจดัท่ีดิน 

 

กรมที่ดิน  

 จดัท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 จดัท าค าสั่งแต่งตั้ งเจา้หนา้ท่ีปฏิบัติงาน 
 จดัสรรงบประมาณ เคร่ืองจกัรกล 
 

 
เจา้หนา้ท่ีหน่วยจดัท่ีดิน รายงานตวัต่อจังหวดั อ าเภอ 

และประสานงานส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หน่วยจดัท่ีดิน ส ารวจพ้ืนท่ี เพ่ือสร้างท่ีพกั ท่ีท าการชัว่คราว 

 

หน่วยจดัท่ีดินปฏิบัติงานจดัท่ีดินตามโครงการ  

 

วางผงั แบ่งแปลง สอบสวนสิทธิ 

 

จดัท าสาธารณูปโภค  

 

 

บุกเบิกปรับพ้ืนท่ี 

 
หวัหน้าหน่วยรายงานงบเดือน 

 
เสร็จส้ินโครงการ หวัหนา้หน่วยเสนอผูว้่าราชการจังหวดัขออนุมัติปิดหน่วย 

 

ผูว้่าราชการจงัหวดัอนุมัติปิดหน่วยและแจ้งกรมท่ีดิน 

 

หวัหน้าหน่วยส่งมอบพ้ืนท่ีใหเ้จา้ของโครงการ 

 

๑๑ 



 

การจัดทีดิ่นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
โครงการพัฒนาเพื่อความม่ันคง โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 

-----------------------------------------------  
 

๑. การจัดท าแผนงาน/โครงการ 
  ๑.๑ หน่วยงานท่ี รับผิดชอบ เช่น กองทัพภาค ส านักงาน กปร . พิจารณาก าหนดพ้ืนท่ี 
และเป้าหมายในการจัดท่ีดิน ถ้าท่ี ดินท่ีจะจัดท าโครงการมีหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี ดูแลรักษาจะต้อง
ประสานงานในการขอเขา้พ้ืนท่ีก่อน 
  ๑.๒ จดัท าแผนงาน/โครงการส่งใหก้รมท่ีดิน เพ่ือจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 
  ๑.๓ กรมท่ีดินจัดท าแผนงาน/โครงการและค าขอจัดตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
กรณี ท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการให้การสนับสนุนงบประมาณ ให้จัดส่งแผนงาน /โครงการ 
และค าขอจดัตั้งงบประมาณรายจ่ายใหห้น่วยงานดงักล่าวดว้ย 

 

๒. การเตรียมการปฏิบัติ 
  เม่ือไดรั้บอนุมติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนงาน/โครงการแล้ว กรมท่ีดินจะจัดส่ง
เจา้หนา้ท่ีไปปฏิบติังานโดยด าเนินการดงัน้ี 
  ๒.๑ จดัท าแผนการปฏิบติังานจดัท่ีดิน 
  ๒.๒ จดัท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานโครงการจดัท่ีดิน 
  ๒.๓ จัดท าค าสั่ งจัดเคร่ืองจักรกลและแต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ี ดูแลรักษาเคร่ืองจักรกลประจ า 
หน่วยจดัท่ีดิน 
  ๒.๔ จดัท าประมาณการค่าใชจ้่ายของหน่วยจดัท่ีดิน 

 

๓. การเตรียมงานในพื้นที ่
  ๓.๑  เม่ือเดินทางไปถึงจังหวัดพ้ืนท่ีท่ีจะด าเนินงานให้หัวหน้าหน่วยจัดท่ีดินน าเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยทุกคนไปรายงานตวัต่อเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั 
  ๓.๒ เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดน าหัวหน้าหน่วยจัดท่ีดินไปรายงานตัวต่อผูว้่าราชการจังหวัด 
  ๓.๓ หัวหน้าหน่วยจัดท่ี ดินไปพบนายอ าเภอ /ก านันและผู ้ใหญ่บ้านท้องท่ี ซ่ึงท่ี ดิน 
นั้นตั้ งอยู่ พร้อมทั้ งช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการมาท างานให้ทราบและขอความอนุเคราะห์ในเร่ืองต่าง ๆ 
เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานไดส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
  ๓.๔ ส ารวจบริเวณท่ีจะจัดตั้ งท่ีท าการหน่วย ทั้ งน้ี  ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและ 
การคมนาคมท่ีจะติดต่อกบัอ าเภอและจงัหวดัไดส้ะดวกรวดเร็วดว้ย 
 

๑๒ 



 

๔. การปฏบัิติงานจัดที่ดิน 
  ๔.๑ ช่างรังวัดท าการส ารวจตรวจสอบรอบแปลงท่ีดินโดยสังเขป เ พ่ือทราบแนวเ ขต 
และระยะโดยประมาณ 
  ๔.๒ ส ารวจภูมิประเทศและระดบัโดยสังเขป เพ่ือประกอบการพิจารณาวางผงัจัดแบ่งท่ี ดิน
ใหเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั และท่ีส าหรับประกอบการเกษตรกรรม รวมทั้งการจดัสร้างสาธารณูปโภค 
  ๔.๓ ด าเนินการรังวดัท าแผนท่ีและสอบสวนการถือครองท่ีดิน 
  ๔.๔ จดัท าถนนสายหลกั ถนนสายซอย ขดุสระน ้ า และบุกเบิกปรับพ้ืนท่ี 

 

๕. การรายงานและงบเดือน 
  ๕.๑  การรายงานต่าง ๆ  ใหร้ายงานผา่นเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัทุกเร่ือง เม่ือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวัด
เห็นสมควรแลว้ ใหเ้สนอผูว้่าราชการจงัหวดัเพ่ือส่งไปยงักรมท่ีดิน 
  ๕.๒ งบเดือนต่าง ๆ  ให้ท าตามแบบ ๑, ๒, ๓  และ  ๖  และให้ท าเป็น ๓  ชุด เก็บไว้ ณ หน่วยจัดท่ีดิน 
 ๑ ชุด  ส านกังานท่ีดินจงัหวดั ๑ ชุด ส่งกรมท่ีดิน ๑ ชุด 
  ๕.๓ การส่งงบเดือนต้องเสนอเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดภายในวันท่ี ๑ ของเดือนถัดไป  
และใหจ้งัหวดัส่งถึงกรมท่ีดินภายในวนัท่ี ๕ ของเดือนถดัไป 

 

๖. การปิดหน่วยและส่งมอบพื้นที ่
  ๖.๑   เม่ือด าเนินการจดัท่ีดินเสร็จส้ินภารกิจตามแผนงาน/โครงการแล้วให้หัวหน้าหน่วยจัดท่ีดิน
ท ารายงานการปิดหน่วยเสนอผูว้่าราชการจงัหวดั เพ่ือขออนุมติัปิดหน่วยจดัท่ีดินแล้วส่งรายงานการปิดหน่วย
ใหก้รมท่ีดินทราบต่อไป 
  ๖.๒  หัวหน้าหน่วยจัดท่ี ดินส่งมอบงานพร้อมระวางแผนท่ี  รายการรังวัดและพ้ืนท่ี
ด าเนินการใหแ้ก่ส่วนราชการเจา้ของโครงการรับไปด าเนินการต่อไป 
 

๑๓ 



 

การออกใบจอง 
___________________ 

 

  เน่ืองจากกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนนั้น เปิดโอกาสให้ประชาชนจับจองเป็นเจ้าของท่ีดิน  
จึงมีประชาชนท่ีมีก าลังความสามารถมีโอกาสบุกเบิกก่นสร้างจับจองเป็นเจ้าของท่ีดินอย่างกว้างขวาง  
แต่ก็มีประชาชนอีกจ านวนไม่นอ้ยท่ียงัไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง ดังนั้น เหตุผลส าคัญในการใช้บังคับ
ประมวลกฎหมายท่ีดินประการหน่ึง ก็ เพ่ือให้รัฐด าเนินการจัดท่ีดินให้แก่ประชาชนท่ียากจนยังไม่ มี 
ท่ีดินท ากินและอยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือมีน้อยไม่เพียงพอแก่การท ากิน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ 
จดัสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ให้การช่วยเหลือแนะน าในการปรับปรุงท่ีดินและอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผูท่ี้ได้รับ 
การจดัท่ีดินสามารถใชท่ี้ดินใหเ้กิดประโยชน์มีผลผลิตและรายไดเ้พียงพอแก่การเล้ียงชีพ 
   
  เม่ือไดจ้ดัใหบุ้คคลใดเขา้อยูอ่าศยัและท ากินในท่ีดินแล้วพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะออกใบจอง  
ให้ไว้เ ป็นหลักฐานก่อน และเม่ือบุคคลท่ีได้จัดให้เข้าครอบครองท่ีดินได้ท าประโยชน์ และได้ปฏิบัติ  
ตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติก าหนดโดยครบถ้วนแล้ว  
ก็สามารถขอใหอ้อกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินได ้
 

๑.  วิธีการออกใบจอง 
  ประมวลกฎหมายท่ีดินบญัญติัเร่ืองการออกใบจองไวใ้นมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แต่มิได้
กล่าวถึงวิธีการปฏิบติั ดงันั้น กระทรวงมหาดไทยจึงไดมี้ค าสั่ง ท่ี ๑๑๕๐/๒๔๙๘ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๔๙๘ 
เ ร่ือง การออกใบจองและหนังสือรับรองการท าประโยชน์ วางระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการออกใบจอง  
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน นอกจากนั้น คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
ยงัไดว้างระเบียบปฏิบติัในการออกใบจองตามมาตรา ๓๐ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ไวใ้นโครงการจัดท่ีดิน-
เพ่ือประชาชนอยูอ่าศยัและประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพตามควรแก่อตัภาพ กล่าวคือ 
  ๑.๑  เม่ือไดจ้ดัใหบุ้คคลใดเขา้อยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพในท่ีดินแปลงใด  
และบุคคลนั้นได้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีในการจัดท่ีดิน
ด าเนินการติดต่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามความในมาตรา ๓๐ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ออกใบจอง 
ใหบุ้คคลนั้น 
  ๑.๒  เม่ือได้มีประกาศให้ประชาชนทราบถึงเขตและท่ีตั้ งของท่ีดินท่ีจะจัดให้ประชาชน 
จับจองตามมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินแล้ว  ให้ผู ้ประสงค์จะจับจองย่ืนค าขอตามแบบ 
ของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด  
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการจดัดินแห่งชาติก าหนดไว  ้

๑๔ 



 

  เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดรั้บค าขอแล้ว ให้ด าเนินการรังวัดชันสูตรสอบสวนและประกาศ  
ค าขอจบัจองมีก าหนด ๓๐ วนั เม่ือไม่มีการขัดข้องและพิจารณาเห็นสมควรแล้ว จึงด าเนินการออกใบจอง  
ใหต่้อไป 
 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที ่
  เพ่ือปฏิบติัการตามประมวลกฎหมายท่ีดิน กระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่ง ท่ี ๔๗๗/๒๔๙๘
ลงวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๙๘ แต่งตั้ งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอท้องท่ี 
ซ่ึ ง ท่ี ดิ นนั้ นตั้ งอยู่ เ ป็ นพนักงานเ จ้าหน้ า ท่ี ออกใบจองตามความในมาตรา  ๓๐  และมาตรา ๓๓  
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ยกเ ลิกอ านาจหน้าท่ี เ ก่ียวกับการปฏิบัติการ  
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินของผูอ้  านวยการเขตในกรุงเทพมหานคร และนายอ าเภอในบางท้องท่ีตามความ
ในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเ พ่ิมเ ติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี  ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
กระทรวงมหาดไทยจึงมีค าสั่ง ท่ี ๕๑/๒๕๓๓ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๓ แต่งตั้ งให้เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน เฉพาะในท้องท่ี 
ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศยกเลิกอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
ของหวัหนา้เขต นายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอ 
 

  แต่เน่ืองจากมีปัญหาเก่ียวกับเร่ืองพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการออกใบจองตามมาตรา ๓๐ 
และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีหลายจังหวัดย ังปฏิบัติไม่เ ป็นไปในแนวทางเ ดียวกัน 
กระทรวงมหาดไทยจึงมีค าสั่ง ท่ี ๑๕๒/๒๕๔๐ ลงวนัท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐ แก้ไขค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี ๕๑/๒๕๓๓ ลงวนัท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๓ โดยแต่งตั้ งให้เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด และหรือเจ้าพนักงานท่ีดิน
จงัหวดัสาขาแลว้แต่กรณี เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน
เฉพาะในท้องท่ี ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศยกเลิกอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติการ 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินของหวัหนา้เขต นายอ าเภอ หรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอ 
 

  ส่วนทอ้งท่ีใดท่ียงัไม่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเลิกอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติการ        
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินของนายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ออกใบจองในท้องท่ีนั้น ๆ ยงัคงเป็นผูไ้ด้รับการแต่งตั้ งตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๔๗๗/๒๔๙๘ 
ลงวนัท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๙๘ คือ นายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอ 
 

๓. แบบใบจอง 
  แบบใบจองท่ีใช้ในคร้ังแรก คือแบบ น.ส.๒ ท้ายกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗)  
ลงวันท่ี  ๙ ธันวาคม ๒๔๙๗ ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  
 

๑๕ 



 

ต่อมาไดมี้การออกกฎกระทรวงฉบบัท่ี ๔๓  (พ.ศ. ๒๕๓๗)  ลงวนัท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๗ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง
ฉบับท่ี   ๕  (พ.ศ. ๒๔๙๗) และได้ก าหนดแบบใบจองข้ึนใหม่ ๒ แบบ คือ แบบ น.ส.๒ และ น.ส.๒ ก.  
โดยมีขอ้แตกต่างในการใช ้ดงัน้ี 
  ๓.๑ การออกใบจองในท ้องที่ ซ่ึ งรัฐมนตรีย งัไม่ได ้ประกาศยก เลิกอ านาจหน ้า ท่ี  
ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายท่ีดินของหัวหน้าเขต นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผูเ้ ป็นหัวหน้า - 
ประจ าก่ิงอ าเภอ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหใ้ชแ้บบ น.ส.๒ 
  ๓.๒ การออกใบจองในทอ้งท่ีอ่ืนใหใ้ช้แบบ น.ส. ๒ ก. 
  ส่วนใบแทนใบจองให้ใช้แบบ น.ส.๒ หรือ น.ส.๒ ก. แลว้แต่กรณี 

 

๔. การท าทะเบียน การโอน  
  ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๑๕๐/๒๔๙๘ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๔๙๘ นอกจาก
ก าหนดวิธีด าเนินการออกใบจองดังกล่าวแล้ว ยงัได้วางระเบียบการจัดท าทะเบียนและการจดทะเบียน  
โอนมรดกท่ีดินตามใบจอง ดงัน้ี 
  ๔.๑ การท าทะเบียน 

(๑)  ใหมี้สมุดบญัชีรับค าขอใบจองและหนังสือรับรองการท าประโยชน์โดยใช้บัญชี  
แบบหมายเลข ๖ ลงรวมในเล่มเ ดียวกันไม่ต้องแยกประเภท ให้ท าเป็น พ.ศ. ตั้ งต้นเลขท่ี ๑ เรียงต่อไป  
จนส้ิน พ.ศ. นั้ น ข้ึน พ.ศ. ใหม่  ให้ข้ึนต้นเลขท่ี ๑ ไปใหม่ โดยให้เว้นหน้าและเขียน พ.ศ. ไว้ให้ทราบว่า  
เป็น พ.ศ. อะไร บญัชีหนา้หน่ึงใหใ้ชเ้พียง ๕ ราย และใหน้ าเลขท่ีในบญัชีช่องท่ี ๑ มาลงในค าขอช่องฉบบัท่ี ....... 

(๒)  สมุดทะเบียนใบจองหรือใบเหยียบย ่าและหนังสือรับรองการท าประโยชน์  
ใหใ้ชท้ะเบียนการครอบครองท่ีดิน ซ่ึงอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอไดล้งรายการรับแจง้การครอบครองท่ีดินไว้แล้วนั้น 
ลงต่อกันไปแต่ละหมู่บ้าน ต าบล ให้เขียนเล่มท่ีไว้ท่ีปกหน้าเป็นเล่ม ๑ เล่ม ๒ ต่อกันไปจนหมดสมุดทะเบียน 
ท่ีมีอยูใ่นอ าเภอนั้น 
  โดยท่ีการท าทะเ บียนการครอบครองแยกท าเ ป็นหมู่  ๆ และเป็นต าบล ไม่ปะปนกัน  
หมู่ใด ต าบลใด ลงรายการเต็มในเล่มหน่ึง ๆ จ าเป็นจะต้องลงต่อไปในเล่มใด หน้าใด ให้เขียนไว้ในแผ่นสุดท้าย 
ของหมู่นั้น ต าบลนั้น ว่ายกไปต่อเล่มใด หนา้ใด และในเล่มใหม่ก็ใหเ้ขียนไว้ในแผ่นต้นของหมู่นั้น ต าบลนั้น
ว่ายกมาจากเล่มใด หนา้ใด เพ่ือใหโ้ยงถึงกนัและคน้หาไดง้า่ย 

(๓)  วิธีการกรอกรายการในสมุดทะเบียนการครอบครองใหป้ฏิบติัดังน้ี 
(๓.๑) ในกรณีออกใบจองหรือใบเหยียบย ่า ให้ลงสมุดทะเบียนการครอบครอง  

เรียงต่อไปตามล าดับเลขท่ีส าหรับท่ีดินในหมู่นั้น ในช่อง ๔ ให้เขียนว่า “ออกใบจอง” หรือ “ออกใบเหยียบย ่า”  
แลว้เซ็นช่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีพร้อมดว้ยวนั เดือน ปี ก ากบัไว  ้

๑๖ 



 

(๓.๒)  ในกรณีออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ให้น าสมุดทะเบียนการครอบครอง 
ท่ี มีการออกใบจองหรือใบเหยียบย ่ า หรือท่ีแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ไว้นั้ น ๆ มาหมายเหตุ เพ่ิมในช่อง ๔  
ว่า  “การออกหนงัสือรับรองการท าประโยชน์” แลว้เซ็นช่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีพร้อมดว้ยวนั เดือน ปี ก ากบัไว  ้

(๔)  การกรอกเล่ม..........หน้า.........ของทะเบียนในแบบ น.ส.๒ และแบบ น.ส.๓  
ใหใ้ชเ้ลขตามสมุดทะเบียนการครอบครองนั้น ๆ เช่น เล่ม ๑ หนา้ ๑ เล่ม ๒ หนา้ ๑ เป็นตน้ 

(๕)  การเก็บเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับใบจองหรือใบเหยียบย ่าและหนังสือรับรอง - 
การท าประโยชน์ใหป้ฏิบติั  ดงัน้ี 

(๕.๑)  ในกรณีออกใบจองหรือใบเหยียบย ่า ให้เก็บเอกสารต่าง ๆ รวมไว้ในสารบบ 
ส.ค. ๑ โดยเก็บเรียงเลขท่ีตามล าดบัหมู่บา้น ต่อจากสารบบ ส.ค. ๑ 

(๕.๒) ในกรณีหนังสือรับรองการท าประโยชน์ส าหรับท่ีดินท่ีได้ลงทะเบียน  
การครอบครองและมีสารบบ ส.ค. ๑ ไว้แล้ว ให้เก็บเอกสารต่าง ๆ พร้อมหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
ฉบบัพนักงานเจ้าหน้าท่ีรวมไว้ในสารบบ ส.ค. ๑ และให้เก็บหนังสือรับรองการท าประโยชน์ไว้เป็น แผ่นท่ี ๒  
ต่อจาก ส.ค. ๑ หรือใบจอง หรือใบเหยียบย ่าแลว้แต่กรณี 

ส่วนท่ีดินท่ีไดอ้อกใบเหยียบย ่าไปก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ใชบ้งัคบั ใหน้ าเอกสารในสารบบใบเหยียบย ่าเดิมมารวมเก็บไวใ้นสารบบ ส.ค.๑ 

(๕.๓)  เม่ือได้เก็บเอกสารต่าง ๆ ไว้ในสารบบใบแจ้งการครอบครองซ่ึงได้เก็บรวม 
ตามเลขท่ีของหมู่บา้นเป็นหมู่ ๆ และเป็นต าบล ๆ แลว้ เล่ม..............หน้า............ของสารบบในแบบ น.ส. ๒ 
และ น.ส. ๓ จึงเ ป็นอันไม่ต้องใช้ แต่ให้เขียนหมู่ ท่ีลงในช่องสารบบ เล่ม .................และเขียนเลขท่ี 
ตามสมุดทะเบียนการครอบครองลงในช่องสารบบหน้า..........ในแบบ น.ส. ๒ ส่วนแบบ น.ส. ๓ ให้เขียนเลขท่ี 
ตามทะเบียนครอบครองลงในช่องเล่มโดยแกไ้ขตามควรแก่กรณี 
  ๔.๒  การโอน 

(๑) ในกรณี จดทะ เบีย นโอนมรดกที่ดินตามใบ จองหรือใบ เหยียบย ่ าก ็ดี  
จดทะ เบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ก็ ดี  ให้จดแจ้งการโอนไว้ในหลังใบจอง 
หรือใบเหยียบย ่าหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์แล้วแต่กรณี ให้ปรากฏประเภทการโอน ช่ือผูรั้บโอน  
วนั เดือน ปี ท่ีโอน และพนกังานเจา้หนา้ท่ีลงช่ือประทับตราประจ าต าแหน่งเป็นส าคัญ ถ้ามีคู่ฉบับก็ให้จดแจ้ง
ในคู่ฉบบัดว้ย 

ส่วนสมุดทะเบียนการครอบครองในช่อง ๕ ให้ขีดฆ่าช่ือผูถื้อเ ดิมด้วยเส้นแดง 
แลว้เขียนช่ือผูรั้บโอนต่อทา้ยไป ใตช่ื้อผูรั้บโอนใหเ้ขียนอกัษรย่อประเภทการโอนและวัน เดือน ปี ท่ีโอนก ากับไว้
ดว้ย อกัษรแดง   

(๒) ในกรณีขาดอายใุบจองหรือใบเหยียบย ่าหรือเวนคืน ให้ขีดฆ่าทะเบียนด้วยเส้นแดง
และหมายเหตุว่า “ขาดอาย”ุ หรือ “เวนคืน” ส่วนใบจอง ใบเหยียบย ่า และหนังสือรับรองการท าประโยชน์  
ใหเ้รียกเก็บเขา้สารบบโดยหมายเหตุท านองเดียวกนั ถา้เรียกเก็บไม่ได ้ใหห้มายเหตุไวด้ว้ย 
 
 

๑๗ 



 

การส่ังให้ออกจากที่ดิน 
_______________________ 

  
  การจดัท่ีดินมีเจตนารมณ์เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ซ่ึงไม่มีท่ีอยู่อาศัยและท ากินหรือมีน้อย 
ไม่เพียงพอแก่การท ากิน ใหมี้ท่ีดินอยู่อาศัยและประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพเป็นของตนเอง จึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขไว้ส าหรับผูท่ี้ประสงค์ขอรับการจัดท่ีดินถือปฏิบัติไว้ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๒  
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน และตามระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ หากผูท่ี้ได้รับการจัดท่ีดิน  
คนใดไม่ปฏิบติัตามท่ีก าหนด ใหอ้ธิบดีมีอ านาจสั่งใหบุ้คคลนั้นออกไปจากท่ีดินและให้ขาดสิทธิอันจะพึงได ้
ตามระเบียบ ขอ้บงัคบัทั้งหลายทนัที 
 
  กรณีอธิบดีใชอ้ านาจสั่งใหอ้อกจากท่ีดินตามบทบญัญติั มาตรา ๓๒  แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินนั้น 
กฎหมายได้ก าหนดมูลเหตุท่ีจะใช้อ านาจ ไว้กว้าง ๆ คือ บุคคลท่ีได้รับการจัดให้เข้าครอบครองท่ีดิน 
ไม่ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด หรือเง่ือนไขของคณะกรรมการ ส่วนกรณีท่ีอธิบดีใช้อ านาจสั่ง
ใหอ้อกจากท่ีดิน ตามระเบียบว่าดว้ยการจดัท่ีดินเพ่ือประชาชนในหมวด ๖ เน่ืองจากไม่ท าประโยชน์ในท่ีดิน
ตามท่ีก าหนด การใชอ้ านาจของอธิบดีแต่ละกรณีมีขอ้แตกต่างกนั กล่าวคือ 
 
  กรณีอธิบดีใช้อ านาจสั่งให้ออกจากท่ีดินตามหมวด ๖ ว่าด้วยการท าประโยชน์ในท่ีดิน 
และการส้ินสิทธิในท่ีดินตามใบจอง ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๕ ก าหนดให้ผูถื้อใบจองเร่ิมท าประโยชน์ในท่ีดิน 
ท่ีได้รับการจัดให้เข้าครอบครองภายในหกเดือน  นับตั้งแต่วันท่ีได้รับใบจอง หากไม่เร่ิมท าประโยชน์ 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตามระเบียบ ฯ  ข้อ ๑๖ให้เจ้าหน้าท่ีในการจัดท่ีดินสอบสวนรายงานตามล าดับ  
ไปยงัอธิบดีกรมท่ีดิน เพ่ือพิจารณาสั่งให้ผูน้ั้ นออกไปจากท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน เม่ือผู ้นั้ น 
ได้รับทราบค าสั่ งหรือควรจะได้รับทราบค าสั่ งอธิบดีกรมท่ีดินแล้ว เป็นอันขาดสิทธิในการอยู่อาศัย 
หรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพในท่ีดินท่ีจัดแบ่งตามใบจองนั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลสมควร ให้เจ้าหน้าท่ี 
ในการจดัท่ีดินสอบสวนช้ีแจงเหตุผลไปยงัพนกังานเจ้าหน้าท่ีผูอ้อกใบจองพิจารณา เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ี
พิจารณาอนุมติัแลว้ ใหมี้สิทธิตามใบจองนั้นต่อไปได ้และใหถื้อเสมือนว่าเป็นผูรั้บใบจองใหม่ 
 
  นอกจากกรณีขาดสิทธิในท่ีดินเพราะเหตุไม่ เ ร่ิมท าประโยชน์ในท่ีดินภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนดแลว้ ตามระเบียบ ฯ ขอ้ ๑๘ ยงัใหอ้ธิบดีพิจารณาสั่งใหข้าดสิทธิเพราะเหตุท าประโยชน์ไม่แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ ปี หรือภายในเวลาท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติก าหนด เฉพาะส่วนท่ียงัไม่ได้ท าประโยชน์อีกด้วย 
 
   
 

๑๘ 



 

  ส่วนกรณีอธิบดีใชอ้ านาจสั่งให้ออกจากท่ีดินตามหมวด ๗ อันเน่ืองมาจากบุคคลท่ีได้รับ 
การจดัท่ีดินไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือเง่ือนไขของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ  
ใหเ้จา้หนา้ท่ีในการจดัท่ีดินสอบสวนรายงานตามล าดับไปยงัอธิบดีกรมท่ีดิน เพ่ือพิจารณาสั่งให้บุคคลนั้น 
ออกไปจากท่ีดิน และเม่ืออธิบดีมีค าสั่งดงักล่าวแลว้ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการจดัท่ีดินนั้นพร้อมด้วยบริวารออกไปจาก
ท่ีดินภายในก าหนดตามค าสั่ง เวน้แต่จะไดมี้การอุทธรณ์ค าสั่งตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  
จึงใหป้ฏิบติัตามค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป 
 

๑. วิธีด าเนินการ 
  ๑.๑ อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ/ส านักงานท่ีดินจังหวัด/ส านักงานท่ีดินสาขาท้องท่ีท่ีท่ีดินนั้นตั้ งอยู่
แล้วแต่กรณี เห็นว่าผูถื้อใบจองรายใดไม่ปฏิบัติตามระเ บียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือเง่ือนไขของ
คณะกรรมการ ใหส้อบสวนผูถื้อใบจองแต่ละรายถึงสาเหตุการไม่ปฏิบัติหรือการทอดท้ิงไม่ท าประโยชน์
หรือท าประโยชน์ไม่แล้ว เส ร็จเพราะเหตุใด ตั้ งแต่เม่ือใด ในกรณีท่ีไม่สามารถสอบสวนผู้ถือใบจอง 
ไดใ้หส้อบสวนผูป้กครองทอ้งท่ีแทน 
  ๑.๒ ใหอ้ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ/ส านกังานท่ีดินสาขา เสนอความเห็นพร้อมกบัส่งใบจองและสารบบใบจอง
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหจ้งัหวดัพิจารณา 

๑.๓ เม่ือจงัหวดั (ส านกังานท่ีดินจงัหวดั) มีความเห็นประการใด ก็ให้เสนอความเห็นพร้อม
เอกสารเร่ืองราวใหผู้ว้่าราชการจังหวัดพิจารณา (อธิบดีได้มอบอ านาจให้ผูว้่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน) 
 กรณี ที ่จ ังห ว ัด เ ห็น คว รสั ่ง ให ้ผู ถ้ ือ ใ บจองออกไปจาก ท่ีดินตามมาตรา  ๓๒  
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ใหจ้ดัท าค าสั่งเสนอไปดว้ย 
  ๑.๔ เม่ือผูว้่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นควรให้ผูถื้อใบจองออกไปจากท่ีดินและลงนามค าสั่ง
ดงักล่าวแลว้ ใหจ้งัหวดัแจง้อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ/ส านกังานท่ีดินสาขา เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  ๑.๕ ใหอ้ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ/ส านกังานท่ีดินสาขา แจง้ใหผู้ถื้อใบจองทราบและปฏิบัติตามค าสั่ง 
และใหแ้จง้ไปดว้ยว่าค าสั่งอธิบดีดงักล่าวเป็นค าสั่งทางปกครอง หากผูถื้อใบจองไม่พอใจก็มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ 
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไดภ้ายในก าหนดสามสิบวัน  นับแต่วันท่ีได้รับค าสั่ง ตามมาตรา ๓๒  
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 

๒. ผู้มีอ านาจออกค าส่ัง 
  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเก่ียวกับการออกค าสั่งให้ผูท่ี้ได้รับการจัดเข้าครอบครองท่ีดิน  
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ออกไปจากท่ีดินและให้ขาดสิทธิอันจะพึงได้ 
ตามระเบียบ ข้อบังคับทั้ งหลายตามความในมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ด าเ นินไปด้วย 
ความสะดวกรวดเ ร็ว  อธิบดีกรมท่ีดินได้มีค าสั่ ง ท่ี ๒๒๔๔/๒๕๓๕ ลงวันท่ี  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๕  
มอบอ านาจให้ผูว้่ าราชการจังหวัดเป็นผู ้ปฏิบัติราชการแทนในการออกค าสั่ งให้ผู ้มีสิทธิตามใบจอง 
 

๑๙ 



 

ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหเ้ขา้ครอบครองท่ีดินตามมาตรา ๓๐ หรือได้รับอนุญาตให้จับจองท่ีดิน
ตามมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือเ ง่ือนไข  
ของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ออกไปจากท่ีดินท่ีรัฐจัดให้ตามใบจองและให้ขาดสิทธิอันพึงจะได้  
ตามระเบียบ ข้อบังคับทั้งหลายทันที ส าหรับท่ีดินท่ีอยู่ในเขตจังหวัดนั้น ๆ โดยค าสั่งดังกล่าว มีผลตั้งแต่ 
วนัท่ี ๔ มกราคม ๒๕๓๖ เป็นตน้ไป 
  ต่อมาอธิบดีเ ห็นว่า  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เ ห็นชอบ 
เร่ืองการมอบอ านาจใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัแบบบูรณาการ เพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
(ก.พ.ร .) ได้แก่ เร่ืองการมอบอ านาจด้านการสั่ งการ การอนุญาต การอนุมัติ  และการปฏิบัติ ราชการ  
หรือการด าเนินการอ่ืน ๆ ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารงบประมาณ ดังนั้ น เ พ่ือให ้
การบริหารงานแบบบูรณาการของผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว  รวดเร็ว  
สามารถบริหารงานแก้ไขปัญหาพัฒนาพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมและหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร ๑๒๐๓/ว ๒ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ 
อธิบดีจึงมีค าสั่ ง ท่ี ๒๑๘๕/๒๕๔๖ ลงวันท่ี  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ มอบอ านาจให้ผูว้่ าราชการจังหวัด 
ทุกจงัหวดัปฏิบติัราชการแทนอธิบดีกรมท่ีดินในการออกค าสั่งตามมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 



 
 

การอุทธรณ์ค าส่ังอธิบดี 
_______________ 

 
  แม้กฎหมายจะให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผูท่ี้ได้รับการจัดท่ีดินซ่ึงไม่ปฏิบัติตามระเ บียบ 
ข ้อบ ังค ับ ข ้อก าหนด หรือเ งื่อนไขของคณะกรรมการจ ัดที่ ดินแห่งชาติ  ออกไปจากท่ีดินท่ีรัฐจัดให ้
และใหข้าดสิทธิอันจะพึงได้ตามระเบียบ ข้อบังคับทั้งหลายทันที ตามความในมาตรา ๓๒ แห่งประมวล-
กฎหมายท่ีดินแต่เ พ่ืออ านวยความเป็นธรรม จึงให้ผูท่ี้ได้รับการจัดท่ี ดินสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้  
ตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง โดยย่ืนอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายในก าหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่ 
วันท่ีบุคคลนั้นได้รับทราบค าสั่งของอธิบดี เม่ือได้ย่ืนอุทธรณ์ภายในก าหนดแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จะตอ้งวินิจฉยัและสั่งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงว่าจะใหบุ้คคลนั้นมีสิทธิในท่ีดินนั้นต่อไปหรือใหข้าดสิทธิตามค าสั่ง 
ของอธิบดีกรมท่ีดินภายใน ๖๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมิได้วินิจฉัย 
สั่งการอย่างใดอย่างหน่ึงภายในก าหนดดังกล่าว ก็ให้ถือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้บุคคลนั้น 
มีสิทธิในท่ีดินนั้นต่อไป ในกรณีเ ช่นน้ีหรือในกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้มีสิทธิ
ครอบครองท่ีดิน ต่อไปก็ ให้ถือเส มือนว่า เ ป็นผู ้รับใบจองใหม่  ซ่ึ งจะต้องปฏิบัติตามระเ บียบของ
คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ หากผูมี้สิทธิในท่ีดินไม่ปฏิบัติตาม อธิบดีกรมท่ีดินก็มีสิทธิจะออกค าสั่ง 
ใหอ้อกไปจากท่ีดินตามมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินไดอี้ก การอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินดงักล่าว เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  มีค าสั่งอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว 
ใหถื้อว่าเป็นท่ีสุด 
 
๑. วิธีด าเนินการ 
  เพ่ือให้การพิจารณาอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามความในมาตรา ๓๒  
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว กระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่ง ท่ี ๑๓๓๑/๒๕๐๗  
ลงวนัท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ วางระเบียบปฏิบติัว่าดว้ยการย่ืนอุทธรณ์ ดงัน้ี 
  ๑.๑  ให้ผูมี้สิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
โดยย่ืนต่อนายอ าเภอทอ้งท่ีหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอท้องท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้ งอยู่แล้วแต่กรณี 
และเม่ือไดรั้บอุทธรณ์แลว้ใหน้ายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอนั้นรีบท าการสอบสวน
เพ่ิมเ ติมเ พ่ือหาข้อเท็จจริงตามค าร้องโดยด่วน และบันทึกความเห็นเสนอเ ร่ืองทั้งหมดให้ถึงจังหวัด 
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัไดรั้บอุทธรณ์ 

   ๑.๒ ในการรับอุทธรณ์ดังกล่าวในข้อ ๑.๑ ให้เจ้าหน้าท่ีอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอแล้วแต่กรณี
ลงบญัชีรับหนงัสือตามระเบียบงานสารบรรณ เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าไดรั้บอุทธรณ์วนัใด 

๒๑ 



 

  ๑.๓  เม่ื อจังหวัดได้รับอุทธรณ์และเร่ืองราวทั้ งหมดจากอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอดังกล่าว 
ในข้อ ๑.๑  แล้ว ให้รีบพิจารณาเป็นเร่ืองด่วนมาก และจัดส่งอุทธรณ์พร้อมด้วยความเห็นและเร่ืองทั้งหมด 
ไปกรมท่ีดินภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ืองจากอ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ แลว้แต่กรณี 
  ๑.๔  การจดัส่งเอกสารเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ใหจ้ดัส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 
หมาย เหตุ  ท้อ ง ท่ี ใด ท่ี มีประกา ศกระทรวงมห าดไทยยก เ ลิก อ านาจหน้า ท่ี ใ นการป ฏิบั ติก า ร  
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินของนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ การย่ืนอุทธรณ์ดังกล่าว 
ใหย่ื้นต่อเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขาท่ีท่ีดินตั้งอยูแ่ลว้แต่กรณี 
 
๒. การนับระยะเวลาอุทธรณ์ 
  เน่ืองจากมีปัญหาทางปฏิบัติ กรณีท่ีอธิบดีกรมท่ีดินมีค าสั่งตามมาตรา ๓๒ วรรคหน่ึง  
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ใหบุ้คคลซ่ึงเขา้ครอบครองท่ีดินท่ีรัฐจดัใหร้าษฎรเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัและท ามาหาเล้ียงชีพ 
ออกจากท่ีดินท่ีไดรั้บอนุญาตใหค้รอบครอง และบุคคลนั้นอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีกรมท่ีดินตามมาตรา ๓๒ 
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยปฏิบั ติตามค าสั่ งกระทรวงมหาดไทย ท่ี  ๑๓๓๑/๒๕๐๗ 
เร่ืองการย่ืนอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามความใน มาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ กรมท่ีดินจึงขอให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่า  
การย่ืนอุทธรณ์ต่อนายอ าเภอท้องท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้ งอยู่ จะต้องนับระยะเวลาวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี- 
ว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เม่ือใด 
 

  ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนงัสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๖๐๑/๑๓๓  ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๓๕ 
เห็นว่า การท่ีมาตรา ๓๒ วรรคสอง ไดก้ าหนดให้ถือว่าถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์
ภายใน ๖๐ วนั นบัแต่วนัไดรั้บอุทธรณ์ บุคคลนั้นมีสิทธิครอบครองท่ีดินต่อไปนั้น เป็นการเร่งรัดให้รัฐมนตรี
ตอ้งสั่งการโดยเร็วภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น เม่ือปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ไดอ้อกค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี ๑๓๓๑/๒๕๐๗ เร่ือง การอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ตามความในมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ก าหนดให้ผูมี้สิทธิอุทธรณ์ 
ย่ืนอุทธรณ์ต่อนายอ าเภอทอ้งท่ีหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอทอ้งท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้ งอยู่และให้มี
การลงบัญชีรับเพ่ือเป็นหลักฐานว่ารับอุทธรณ์วันใด จึงต้องถือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายใหน้ายอ าเภอ ฯ หรือปลดัอ าเภอ ฯ รับอุทธรณ์แทน และจะต้องเร่ิมนับระยะเวลาวินิจฉัยอุทธรณ์
ตั้งแต่วนัท่ีนายอ าเภอ ฯ หรือปลดัอ าเภอ ฯ ดงักล่าวรับอุทธรณ์เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 



 

การเพิกถอนและจ าหน่ายใบจอง 
----------------------------- 

 
  ใบจองเป็นหนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองท่ีดินชั่วคราว ซ่ึงกฎหมายก าหนดให ้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีออกใหแ้ก่บุคคลท่ีไดรั้บการจดัใหค้รอบครองท่ีดินของรัฐ หรือบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้จับจอง
ท่ีดิน ตามความในมาตรา ๓๐  และมาตรา ๓๓  แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยปฏิบติัตามระเบียบว่าด้วยการจัดท่ีดิน-
เพ่ือประชาชน การออกใบจองบางแปลงอาจจ าเป็นต้องมีการเพิกถอนหรือจ าหน่าย ดังนั้น กรมท่ีดินจึงได้ก าหนด
ระเบียบเก่ียวกับการเพิกถอนและจ าหน่ายใบจองออกจากทะเบียนท่ีดิน กรณีท่ีได้มีการออกใบจองไปโดยมิชอบ 
และกรณีผูถื้อใบจองไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขของคณะกรรมการจัดท่ี ดินแห่งชาติ  
ซ่ึงจะต้องสั่งให้ออกไปจากท่ีดินตามมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินไว้ตามระเ บียบกรมท่ีดิน  
ว่าดว้ยการเพิกถอนและจ าหน่ายใบจองออกจากทะเบียนท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 

๑. การเพิกถอนใบจอง 
  เม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงแก่พนกังานเจ้าหน้าท่ีว่า ได้ออกใบจองไปโดยไม่ชอบด้วยระเบียบ 
ว่าดว้ยการจดัท่ีดินเพ่ือประชาชน พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
  ๑.๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผูอ้อกใบจองท าการสอบสวนพยานหลักฐานและมีหนังสือ  
แจ้งให้ผู ้ถือใบจองทราบ พร้อมกับขอให้ส่งใบจองและเอกสารอ่ืน (ถ้ามี ) คืนมาเพ่ือท าการเพิกถอน 
โดยใหส่้งหนงัสือแจง้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏหลักฐานทางส านักงานท่ีดินอ าเภอ  
หรือก่ิงอ าเภอแลว้แต่กรณี หากไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ ก็ให้ส่งตามท่ีอยู่ท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีสอบถาม 
ไดค้วามจากนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายอ าเภอทอ้งท่ีแลว้แต่กรณีอีกคร้ังหน่ึง 
  ๑.๒ ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกใบจองมาด าเนินการได้ ให้ถือว่าใบจองสูญหายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการออกใบแทนใบจอง ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ข้อ ๑๗ โดยอนุโลมแต่ไม่ต้อง
สอบสวนและใหถื้อว่าหนงัสือแจง้ตาม ขอ้ ๑.๑ เป็นค าขอออกใบแทน  
  ๑.๓ เม่ือไดรั้บใบจองหรือได้ออกใบแทนใบจองตาม ข้อ ๑.๒ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ผูอ้อกใบจองมีค าสั่งเพิกถอนใบจอง พร้อมกับให้หมายเหตุด้วยวิธีขีดเส้นคู่ขนานลงบนด้านหน้าใบจอง 
แลว้เขียนดว้ยอกัษรสีแดงว่า “ใบจองฉบบัน้ีไดเ้พิกถอนตามค าสั่งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้า-
ประจ าก่ิงอ าเภอทอ้งท่ี หรือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขา................................... 
ลงวนัท่ี................เดือน.................พ.ศ. .....................” และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีลงช่ือพร้อมด้วย วัน เดือน ปี 
ก ากบัไว ้แลว้น าค าสั่งเพิกถอนใบจองรวมไวใ้นสารบบท่ีดินแปลงนั้น 

 
 
 

๒๓ 



 

  ๑.๔ เม่ือได้ด าเนินการตาม ข้อ ๑.๓ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหมายเหตุการเพิกถอน 
ตามข้อ ๑.๓ ในทะเบียนการครอบครองท่ีดินด้วยอักษรสีแดงไว้ด้วย แล้วรายงานการเปล่ียนแปลง  
ทางทะเบียนใหก้รมท่ีดินทราบเพ่ือแก้ไขทะเบียนการครอบครองท่ีดินให้ถูกต้องตรงกัน พร้อมทั้งแจ้งให ้
ผูถื้อใบจองทราบถึงการเพิกถอนใบจองดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี ใหแ้จง้ตามวิธีการเช่นเดียวกบั ขอ้ ๑.๑ 
 

๒. การจ าหน่ายใบจอง 
  ในกรณีท่ีผูถื้อใบจองไม่เร่ิมท าประโยชน์ในท่ีดินท่ีจดัแบ่งใหภ้ายในหกเดือนนับแต่ได้รับใบจอง
หรือในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ข้อก าหนด หรือเง่ือนไขของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
ตามน ัยแห่งหมวด  ๖  และหมวด  ๗  ของระเบียบว่าด ้ว ยการจ ัด ท่ีดินเ พ่ือประชาชน พ.ศ. ๒๔๙๘  
ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าท่ีสอบสวนแล้วเห็นควรเสนอไปยงัอธิบดีกรมท่ีดิน เพ่ือพิจารณาสั่งให้ผูน้ั้นออกไป 
จากท่ีดินและใหส้ิ้นสิทธิในท่ีดินตามมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีผูอ้อกใบจอง
ด าเนินการดงัน้ี 
  ๒.๑ ใหพ้นกังานเจ้าหน้าท่ีแจ้งรายช่ือผูถื้อใบจองท่ีไม่ปฏิบัติตามระเบียบและส่งส านวน  
การสอบสวนทั้งหมดพร้อมทั้งความเห็นไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดั (ผูใ้ชอ้ านาจแทนอธิบดี) 
  ๒.๒ เ ม่ื อผู ้ว่ าราชการจังหวัดได้มี ค าสั่ งให้ผู ้ถื อใบจองนั้ นออกไปจากท่ีดินแล้วให ้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งส าเนาค าสั่งใหผู้ถู้กสั่งให้ออกจากท่ีดินทราบ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏหลักฐานท่ีส านักงานท่ีดินอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ เช่น ใบสารบบท่ีดินหรือตามท่ีอยู่ท่ี 
ผู้ถือใบจองแจ้งการเปล่ียนแปลงหรือการย้ายท่ี อยู่ไว้เ ป็นลายลักษ ณ์อักษรต่อพนักงาน เจ้าหน้า ท่ี  
หากไม่สามารถแจง้ใหท้ราบได ้ใหส่้งตามท่ีอยูท่ี่พนกังานเจา้หนา้ท่ีสอบถามได้ความจากนายทะเบียนอ าเภอ
หรือนายทะเบียนท้องท่ีแล้วแต่กรณีอีกคร้ังหน่ึง ในกรณีไม่อาจส่งส าเนาค าสั่ งดังกล่าวให้ทราบได ้ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีปิดค าสั่งไว้ในท่ี เปิดเผย ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอท้องท่ี ซ่ึงท่ีดินนั้ นตั้ งอยู ่
และในบริเวณท่ีดินตามใบจองนั้น อีกฉบับหน่ึง โดยให้มีพยานรู้เห็นการปิดส าเนาค าสั่งอย่างน้อย ๒ คน  
กบัใหบ้นัทึกถอ้ยค าพยานเป็นหลกัฐานติดเร่ืองไวด้ว้ย 

 

๒.๓ เ ม่ือได้ด าเ นินการตามข้อ  ๒.๒ แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจ าหน่ายใบจอง 
โดยปฏิบติัเช่นเดียวกนัการเพิกถอนใบจอง ขอ้ ๑.๑ - ขอ้ ๑.๔ 
 

 
 
 
 

 
 
 

๒๔ 



 

 
 
 
 
 

ระเบียบ   ค าส่ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ 
จัดที่ดินเพ่ือประชาชนอยู่อาศัย  และประกอบการท ามาหาเลีย้งชีพ  

ตามควรแก่อัตภาพ 

 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ (๑) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
ก าหนดโครงการจดัท่ีดิน  เพ่ือประชาชนอยูอ่าศยั  และประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพตามควรแก่อตัภาพ  ดงัต่อไปน้ี 
 

ส่วนที่  ๑ 
การส ารวจที่ดิน 

 

  ขอ้ ๑. ในกรณีท่ีคณะกรรมการฯ ยงัไม่ได้จัดให้มีการส ารวจท่ีดินเพ่ือพิจารณาวางโครงการจัดท่ีดิน 
ตามความในมาตรา ๒๕ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ให้จังหวัดพิจารณาวางโครงการจัดท่ีดินของแต่ละ
จงัหวดัข้ึนไว ้โดยด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  ๑. ใหส้ั่งนายอ าเภอทุกอ าเภอจัดการส ารวจท่ีดินของรัฐในเขตท้องท่ีเพ่ือทราบถึงรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
 ก. เขตและเน้ือท่ีของ 

(๑)  ท่ีดินซ่ึงมิไดมี้บุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และมิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
อนัราษฎรใชป้ระโยชน์ร่วมกนั หรือมิใช่ท่ีสงวนหวงหา้ม หรือมิใช่ท่ีเขา ท่ีภูเขา 

(๒)  ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน ท่ีราษฎรไดเ้คยใชป้ระโยชน์ร่วมกนั   
แต่ปรากฏว่าราษฎรมิได้ใชป้ระโยชน์ต่อไปแลว้ หรือรัฐหาท่ีดินอ่ืนให้ราษฎรใชป้ระโยชน์ร่วมกันแทนแลว้  

(๓)  ท่ีดินซ่ึงมีผูเ้วนคืนสิทธิในท่ีดินใหแ้ก่รัฐ หรือทอดท้ิงไม่ท าประโยชน์หรือปล่อย 
ใหเ้ป็นท่ีรกร้างว่างเปล่าตกเป็นของรัฐตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 ข. ท่ีตั้ งของท่ีดิน อยู่ท้องท่ีต าบลใด ห่างไกลจากทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน ้ า
เพียงใด  ห่างไกลจากท่ีชุมนุมชนเพียงใด 
 ค. ลกัษณะของท่ีดิน มีความอุดมสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งประการใด เหมาะส าหรับ 
ใช้ท าประโยชน์อย่างใด สมควรท่ีทางราชการจะสงวนไว้เพ่ือทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชน์  
ของสาธารณชน หรือเพ่ือประโยชน์ในราชการอยา่งใด เพียงใด 
 ง. มีภยัธรรมชาติ อาทิเช่น ไขจ้บัสั่นหรือไม่ 
  ๒.  เ ม่ือได้จัดการส ารวจท่ีดินแล้ว ให้นายอ าเภอจัดท าแผนท่ีสังเขปแสดงภูมิประเทศ 
และแนวเขตข้ึนไวเ้ป็นแห่ง ๆ กับให้ท าบัญชีส ารวจท่ีดินตามแบบท้ายโครงการน้ีเสนอไปยงัผูว้่าราชการจังหวัด 
การพิจารณาเสนอดงักล่าวน้ี เม่ือกระท าแลว้ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงประการใดก็ใหพิ้จารณาเสนอใหม่ได ้

 

 
 

๒๕ 



 

ส่วนที่  ๒ 
การเลือกที่ดิน 

 

  ข้อ ๒.  เ ม่ือผูว้่าราชการจังหวัดได้รับแผนท่ีสังเขปและบัญชีส ารวจจากนายอ าเภอแล้ว  
ให้จัดตั้ งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาเลือกท่ีดิน เพ่ือจัดให้ราษฎรจับจอง หรือจัดให้อยู่อาศัยและประกอบ  
การท ามาหาเล้ียงชีพ ประกอบดว้ยผูว้่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ป่าไม้จังหวัด กสิ กรรมจังหวัด 
นายช่างเขตหรือแขวงการทาง สหกรณ์จังหวัด สหกรณ์ท่ีดิน นายอ าเภอท้องท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้ งอยู่ เจ ้าหน้าท่ี- 
ฝ่ายการเกษตรและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องตามสมควรเป็นกรรมการ ถ้าในท้องท่ีใดอยู่ในเขตชลประทานหรือ  
ในจังหวัดใดมีเจ้าหน้าท่ีกรมชลประทานประจ าอยู่ ก็ให้ตั้ งเจ้าหน้าท่ีกรมชลประทานเป็นกรรมการร่วมด้วย  
และใหต้ั้งเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ ถา้จงัหวดัใดไม่มีเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดก็ให้
ตั้งปลดัจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ขอ้ ๓.  ใหค้ณะกรรมการมีหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกท่ีดินตามหลกัเกณฑ์  ดงัน้ี 
  ก. ท่ี ดินซ่ึงไม่ควรจัดให้ประชาชนจับจองหรือจัดให้อยู่อาศัย และประกอบ  
การท ามาหาเล้ียงชีพเป็นนิคม คือ 

  (๑)  ท่ีดินท่ีออกโฉนดท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินไม่ได้ นอกจากท่ีดิน  
ตามขอ้ ๑ (ก) (๒) 
 (๒)  ท่ีดินซ่ึงทบวงการเมือง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กรมป่าไม ้
และกรมโลหะกิจ  มีความประสงค์จะสงวนไวใ้ชร้าชการ หรือเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติ 
 (๓)  ท่ีดินซ่ึงทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้ เพ่ือประโยชน์ของสาธารณชน   
อาทิ ท่ีเล้ียงสัตว์ ท่ีสาธารณะประจ าต าบลและหมู่บา้น ท่ีสงวนไวเ้พ่ือความชุ่มช้ืนของพ้ืนดินตามธรรมชาติ 
 ข. ท่ีดินซ่ึงควรจดัใหป้ระชาชนจบัจองหรือจัดให้อยู่อาศัยและประกอบการท ามา - 
หาเล้ียงชีพใหพิ้จารณาดงัน้ี 

(๑) ลกัษณะของท่ีดินเหมาะสมท่ีจะใชป้ระกอบการท ามาหาเล้ียงชีพ เช่น ถ้าจะ
เป็นท่ีเพาะปลูกก็เป็นท่ีมีน ้ าบริบูรณ์ หรือพอจะแกไ้ขดดัแปลงใหมี้น ้ าเพียงพอแก่การเพาะปลูกได ้เป็นตน้ 

(๒)  ตามปกติไม่ เป็นท่ีซ่ึงได้รับอันตรายจากภัยธรรมชาติ อาทิ  ไข้จับสั่น หรือ  
หากจะมีบา้งก็มีทางดดัแปลงแกไ้ขได ้

(๓)  เป็นท่ีซ่ึงมีทางคมนาคมสะดวก หรือถา้ไม่มีก็อาจจดัท าข้ึนได ้
(๔)  ท่ีหวัไร่ปลายนา สมควรให้ราษฎรจับจองเพ่ือจะขยายเขตการท ามาหากิน

ออกไป หรือเป็นท่ีดินซ่ึงอยูใ่นบริเวณท่ีมีการอนุญาตใหจ้บัจองเป็นกลุ่มกอ้นอยูแ่ลว้ 
 ขอ้ ๔.  ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกท่ีดินซ่ึงจะจัดให้ประชาชนจับจองหรือจัดให้ 

อยูอ่าศยัและประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพ โดยแบ่งเป็นสองประเภท  ดงัน้ี  
          

๒๖ 



 

 ก. ท่ีดินแปลงเล็กแปลงน้อย ไม่ต่อเน่ืองกัน เช่น ท่ีหัวไร่ปลายนาหรือท่ีดินซ่ึงมีเน้ือท่ี 
ต ่ากว่า ๑,๐๐๐ ไร่ลงมา  ส าหรับให้ราษฎรขออนุญาตจับจอง ตามความในมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
                                            ข. ท่ีดินผืนใหญ่ มีเน้ือท่ีตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ข้ึนไป ส าหรับให้ทบวงการเมืองหรือจังหวัด 
หรืออ าเภอจดัใหร้าษฎรอยูอ่าศยั และประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพ 

ขอ้ ๕.   เม่ือคณะกรรมการคดัเลือกท่ีดิน ตามนยัขอ้ ๔ เสร็จแลว้ ใหเ้สนอผูว้่าราชการจังหวัด
พิจารณาด าเนินการใหเ้ป็นไปตามโครงการน้ี และคดัส าเนาส่งไปใหก้ระทรวงมหาดไทยเพ่ือทราบ 
 

ส่วนที่ ๓ 
การเลือกบุคคล 

 

 ข้อ  ๖ . ให้ทบวงการ เ มื อง  หรือผู ้ว่ าราชการจังหวัด  หรือนายอ า เ ภอแล้วแต่กรณี   
ซ่ึงมีหนา้ท่ีจดัท่ีดินประกาศใหป้ระชาชนทราบถึงเขตและท่ีตั้งของท่ีดิน ท่ีจะจัดให้ประชาชนจับจองหรือจัด
ให้เ ป็นท่ีอยู่อาศัยและท ามาหาเ ล้ียงชีพ แล้วแต่กรณี เ ป็นแห่ง ๆ และจัดให้คนไทยท่ีไม่ มี ท่ีอยู่อาศัย 
อันเป็นของตนเองหรือไม่ มีท่ีดินส าหรับท ามาหาเล้ียงชีพของตนเอง หรือมีแต่ไม่พอให้เข้าครอบครอง 
และประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพของตนเอง หรือมีแต่ไม่พอให้เข้าครอบครองและประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพ 
โดยก าหนดคุณสมบติั  ดงัน้ี 

ก. มีสัญชาติไทย 
ข. บรรลุนิติภาวะแลว้ 
ค. มีร่างกายสมบูรณ์ไม่เจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือไร้ความสามารถ หรือสติฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่ออนัน่ารังเกียจ  เว้นแต่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวท่ีอยู่ในลักษณะมีความจ าเป็น   
ซ่ึงทางการพิจารณาเห็นสมควร 

ง. มีความขยนัขนัแข็งการประกอบอาชีพ 
จ. มีความประพฤติดี ไม่เป็นคนเสเพลหรืออนัธพาล 
ฉ. มีความสามารถประกอบการเกษตรกรรมได ้
ช. ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง หรือมีอยูแ่ลว้แต่เป็นจ านวนนอ้ย ไม่พอท ามาหาเล้ียงชีพ 
ซ. ยอมรับปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด และเง่ือนไข ท่ีคณะกรรมการ-

จดัท่ีดินแห่งชาติหรือเจา้หนา้ท่ีก าหนด 
ขอ้ ๗.  ในกรณีท่ีผูว้่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ จัดให้ผูว้่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูข้ออนุญาตจับจองหรือผูข้อเข้าอยู่อาศัยและประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพ  
ประกอบดว้ยปลดัจงัหวดัหรือนายอ าเภอทอ้งท่ีแลว้แต่กรณี  เป็นประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการ
ในจงัหวดัหรืออ าเภอแลว้แต่กรณี  ไม่นอ้ยกว่าสองนายเป็นกรรมการ ส่วนในกรณีท่ีทบวงการเมืองจัดนั้นการ
แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกบุคคลให้เป็นไปตามโครงการท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติจะได้อนุมัติ  
โดยให้คณะกรรมการท่ีผู ้ว่ าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภ อแต่งตั้ งหรือคณะกรรมการตามโครงการ 
 

๒๗ 



 

ท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติจะได้อนุมัติ มีหน้าท่ีคัดเลือกบุคคล ซ่ึงเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๖  และเป็น
บุคคลท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นทอ้งท่ีนั้น  ไดเ้ขา้อยูอ่าศยัและท าประโยชน์ก่อน  ต่อเม่ือมีท่ีดินเหลืออยู่ จึงจัดให้บุคคล
ท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นทอ้งท่ีอ่ืนต่อไป 
 

ส่วนที่ ๔ 
เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดิน 

 

ขอ้ ๘.  ใหน้ายอ าเภอทอ้งท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีในการจดัท่ีดินตามขอ้ ๔ (ก) 
ขอ้ ๙.   ใหก้รมท่ีดินหรือผูว้่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอ เป็นเจ้าหน้าท่ีในการจัดท่ีดิน 

ตามข้อ ๔ (ข) โดยให้ปฏิบัติตามโครงการ น้ีและตามระเ บียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด และเ ง่ือนไข 
ท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติก าหนด ก่อนท่ีจะด าเนินการให้เสนอโครงการและแผนผงัการจัดท่ีดิน
รวมถึงรายการดงัต่อไปน้ี ไปยงัคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติดว้ยคือ 

(๑) จ านวนท่ีดินท่ีจะแบ่งใหค้รอบครอง 
(๒) หลกัเกณฑ์สอบสวนคดัเลือกผูเ้ขา้ครอบครอง 
(๓) วิธีท่ีผูเ้ขา้ครอบครองพึงปฏิบติั 
(๔) การช่วยเหลือในดา้นสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย 

ท่ีจ  าเป็นระยะแรก 
(๕) หลกัเกณฑ์การชดใชทุ้นท่ีไดล้งไปในท่ีดินนั้น และการเรียกค่าธรรมเนียมบางอย่าง 
(๖) กิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัแบ่งท่ีดิน  

เม่ือคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติอนุมัติโครงการแลว้จึงใหด้ าเนินการต่อไปได้ 
 ขอ้ ๑๐. ในกรณีท่ีกรมประชาสงเคราะห์ หรือกรมสหกรณ์ท่ีดินจัดตามกฎหมายอ่ืนให้เสนอโครงการ
แผนผงัการจดัท่ีดินและรายการโดยอนุโลมเช่นเดียวกับข้อ ๙. เสนอไปยงัคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ  
เพ่ือพิจารณาสงวนท่ีดินใหต้ามความประสงค์ต่อไป 
 ขอ้ ๑๑. ถา้ท่ีดินนั้นเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินตามขอ้ ๑ (ก) (๒) ให้เจ้าหน้าท่ีในการจัดท่ีดิน 
ส่งส าเนาหลกัฐานการหวงหา้ม และแผนท่ีแสดงเขตท่ีดินท่ีจะจัดแบ่ง เพ่ือด าเนินการออกพระราชกฤษฎีกา  
ถอนสภาพการหวงหา้มท่ีดินนั้นดว้ย 
 

ส่วนที่ ๕ 

การจัดแบ่งทีดิ่น 
 

 ขอ้ ๑๒. การจัดแบ่งท่ีดินตามข้อ ๔ (ก)  ให้นายอ าเภอด าเนินการดังน้ี 
ก. ท าแผนผงัการจดัแบ่งท่ีดินใหเ้รียบร้อยก่อนท่ีจะอนุญาตใหร้าษฎรจบัจอง 
ข. ถา้เป็นท่ีดินแปลงใหญ่ ให้พิจารณาสงวนท่ีดินไว้เพ่ือจัดให้มีสาธารณูปโภค  

และอ่ืน ๆ เช่น หอประชุม สนามกีฬา และท่ีพกัผอ่น บ่อน ้ า สะพาน ถนน ชลประทาน เป็นตน้  

๒๘ 



 

ค. การจัดแบ่งท่ี ดินให้บุคคลท่ีคัดเลือกแล้วครอบครองท าประโยชน์ให้ปฏิบัติ  
ตามวิธีการแบ่งท่ีดินตามขอ้ ๑๓ โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓. การจัดแบ่งท่ีดินตามข้อ ๔ (ข) ให้กรมท่ีดิน ผูว้่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ
ด าเนินการดงัน้ี  

ก. ท าการส ารวจสิทธิท่ีดินของราษฎรท่ีเขา้ครอบครองท าประโยชน์อยูก่่อนแลว้ 
ข. ท าการส ารวจรังวดัเขต วางผงั ท าแผนท่ี และพิจารณาจัดแบ่งท่ีดินให้ราษฎร 

โดยพิจารณาสงวนท่ีดินไว้เป็นสมบัติส่วนกลาง เพ่ือจัดให้มีสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
กับเน้ือท่ีดิน  เช่น ท่ีท าการเจ้าหน้าท่ี  บ้านพกัเจ้าหน้าท่ี โรงเก็บพสัดุและผลิตผลโรงเ รียน สถานีต ารวจ  
สุขศาลา หอประชุม สนามกีฬา และท่ีพกัผอ่น ไร่นาตวัอยา่ง บ่อน ้ า สะพาน ถนน ชลประทาน เป็นตน้ 

ค. โดยปกติใหจ้ดัแบ่งท่ีดินใหแ้ต่ละครอบครัวตามสมควรแก่อตัภาพโดยเสมอกัน  
ทั้งน้ี ภายใตก้ าหนดสิทธิการมีท่ีดินของบุคคลตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

ง. ผูท่ี้ มีสิทธิในท่ีดินบริเวณท่ีจะจัดแบ่งโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนแล้ว  
แต่เป็นพ้ืนท่ีผืนเล็ก และไม่เป็นระเบียบตามแผนผงั ถา้สมัครเข้ารับการจัดแบ่งด้วย ก็ให้พิจารณาจัดแบ่งให้
ตาม ขอ้ ค.  แต่ถา้ไม่สามารถท่ีจะจัดแบ่งในเขตท่ีดินท่ีมีสิทธิอยู่เดิมได้  ก็ให้แนะน าให้บุคคลผูน้ั้นเวนคืน
ท่ีดินท่ีมีสิทธิอยูเ่ดิมเสียก่อนการจดัแบ่ง 

จ. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดพิ้จารณาจดัแบ่งท่ีดินให้แก่บุคคลใดแล้ว ให้ควบคุมให้บุคคลนั้น
ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ หรือเจ้าหน้าท่ีก าหนด
โดยเคร่งครัด 
 

ส่วนที่ ๖ 

การช่วยเหลือ 
 

ขอ้ ๑๔.  ส าหรับท่ีดินแปลงเล็กแปลงนอ้ย เช่น หวัไร่ปลายนา ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการแนะน า
และควบคุมใหผู้ข้ออนุญาตจบัจองท าประโยชน์ในท่ีดินจริงจัง ระมัดระวังมิให้จับจองเพ่ือหวังจะขาย ท่ีดิน 
ต่อไปในเ ม่ือท่ีดินมีราคาในภายหน้า และให้การช่วยเหลือแนะน าในการปรับปรุงท่ีดินให้มีคุณภาพ  
เช่น การใชปุ้๋ ยท่ีเหมาะกบัพนัธ์ุขา้ว และพนัธ์ุพืชอ่ืน ๆ พนัธ์ุข้าวและพนัธ์ุพืชต่าง ๆ ควรจะคัดเลือกใช้แต่พนัธ์ุท่ีดี 
  ข้อ ๑๕. ส าหรับ ท่ีดินแปลง ซ่ึงมี เ น้ือท่ีต ่ ากว่า  ๑,๐๐๐ ไร่ลงมา ให้คัดเ ลือกผู ้ท่ี มีทุน 
และแรงงานพอท่ีจะช่วยตัว เองได้เข้าจับจอง และให้ผู ้จ ับจองร่วมกันสละทรัพย์และแรงงานจัดให้มี
สาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ เจ้าหน้าท่ีเพียงแต่ให้ความช่วยเหลือ ควบคุมและแนะน าให้ด าเนินการไปตาม
โครงการของเจา้หนา้ท่ีและทางการใหค้วามช่วยเหลือท่ีจ าเป็น 

ข้อ ๑๖. ส าหรับท่ีดินแปลงซ่ึงมีเน้ือท่ีตั้ งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ข้ึนไป ให้คัดเลือกผูท่ี้ไม่มีทุนพอ 
ท่ีจะด าเนินการได้ตามล าพงัได้เข้าครอบครองและประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพ โดยให้ความช่วยเหลือ 
ในดา้นสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ  จากเงินบ ารุงท้องท่ีหรือเงินงบประมาณตามโครงการ การช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว  
ถา้เป็นประโยชน์เฉพาะตวัผูไ้ดรั้บการช่วยเหลือ เช่น การปรับพ้ืนท่ีให้หรือการจัดให้มีน ้ าประปาหรือไฟฟ้า  

๒๙ 



 

แต่ละครอบครัว ก็ใหผู้ไ้ดรั้บประโยชน์ชดใชทุ้นท่ีไดล้งไป และใหพิ้จารณาด าเนินการเป็นระยะ ๆ  ตามความเหมาะสม 
แก่สภาพของพ้ืนท่ีและการจดัท่ีดินเป็นแห่ง ๆ ไปอาทิ เช่น 

ก. ท่ีดินแห่งใดควรจะต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ เ ช่น บ่อ สระน ้ า  
หรือทางคมนาคม ก่อนไปตั้งครอบครัว ก็ให้ด าเนินการโดยขอให้ผูท่ี้จะเข้าอยู่อาศัยและท ามาหาเล้ียงชีพ 
สละแรงงานช่วยเหลือ โดยทางการจดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองบริโภคจ่ายใหใ้นระหว่างจดัท า 

ข. ตั้ งเ งินทุนไว้ช่ว ยเหลือโดยวิ ธี ให้ยืม เ ม่ือ มีความจ า เ ป็น เ ช่น  ให้ยืมเ ป็น 
ค่าปลูกสร้างท่ีพกัอาศยั ค่าเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพ โดยมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค ้ าประกัน 
ใหช้ดใชเ้งินคืนภายในก าหนดเวลา และเรียกดอกเบ้ียพอสมควร 

ค. จัดเคร่ืองทุ่นแรง เช่น รถแทรคเตอร์ และเคร่ืองถอนตอ เคร่ืองยนต์สูบน ้ า 
ในการบุกเบิกป่า ปรับพ้ืนท่ี ถอนตอไม้ และท าเกษตรกรรม เพ่ือประหยดัการใช้แรงคนให้ได้ผลงานมาก 
และเสียเวลานอ้ย โดยคิดค่าใชจ้่ายจากราษฎรพอสมควรเป็นเงินเช่ือ ก าหนดใหช้ าระหน้ีเม่ือจ าหน่ายพืชผลได ้

ง. จัดให้มีทางคมนาคมติดต่อภายในบริเวณและติดต่อกับทางหลวงแผ่นดิน 
เพ่ือประโยชน์ในการล าเลียงพืชผล 

จ. จัดให้มีน ้ าใช้ในการประกอบการอาชีพและน ้ าบริโภค เช่น ขุดคลอง คู สระ  
บ่อขงัน ้ าฝน บ่อน ้ าบาดาล ประปา 

ฉ. ส่งเสริมการเกษตร โดยจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีเทคนิคทางเกษตรประจ าให้ค าแนะน า
ส่งเสริมการใชปุ้๋ ย เพ่ือใหพ้ื้นดินมีคุณภาพ จัดหาและแนะน าให้ใช้พนัธ์ุข้าว พนัธ์ุพืช พนัธ์ุไม้ และพนัธ์ุสัตว์ท่ีดี
เหมาะสมแก่สภาพของพ้ืนดินและภูมิประเทศ ใหป้ลูก และเล้ียง ช่วยเหลือท าการป้องกันและปราบโรคระบาดสัตว์ 
และโรคพืชต่าง ๆ ในเม่ือคราวจ าเป็น 

ช. จดัท าไร่ นา เล้ียงสัตว์ เป็นส่วนกลางเพ่ือเป็นตวัอยา่ง 
ซ. ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว เพ่ือให้ราษฎรท ามาหาเล้ียงชีพเป็นการเพ่ิมพูนรายได้

ในเวลาว่างจากการประกอบเกษตรกรรม โดยจดัใหเ้จา้หนา้ท่ีเทคนิคอุตสาหกรรมในครอบครัวให้ค าแนะน า
ส่งเสริมเป็นคร้ังคราว 

ฌ. จดัใหมี้เวชภณัฑ์ หรือมีสุขศาลา แพทย์ และนางพยาบาล พร้อมด้วยเวชภัณฑ์ 
ไวป้ระจ าใหค้วามช่วยเหลือราษฎร 

ญ. จดัรักษาความปลอดภยั โดยด าเนินการดงัน้ี 
(๑) ใหแ้บ่งครอบครัวออกเป็นเขต ๆ เขตหน่ึงประมาณ ๒๐ ครอบครัว แล้วให้

หัวหน้าครอบค รัวใน เขตแต่ละเขต เ ลือกหัวหน้าครอบค รัวชาย  ซ่ึงอ่ านและ เ ขียนหนังสือไทยได ้
เป็นหัวหน้าเขตคนหน่ึงและผูช่้วยคนหน่ึง มีหน้าท่ีช่วยปกครองดูแลและรักษาความปลอดภัยให้เป็นไป  
ตามขอ้บงัคบัของเจา้หนา้ท่ีและให้ผูไ้ด้รับแต่งตั้ งเป็นหัวหน้าเขตหรือผูช่้วยก็ดีอยู่ในต าแหน่ง คร้ังละ ๒ ปี 
นับแต่วันได้รับหมายตั้ง เ ม่ือครบก าหนดแล้วให้ท าการเ ลือกใหม่ตามนัยข้างต้น ในระหว่างท่ียงัมิได ้
แต่งตั้งผูใ้ดแทน ใหผู้ท่ี้ท าหนา้ท่ีเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปก่อน 

 

๓๐ 



 

(๒) จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีต ารวจ หรือสถานีต ารวจ และเจา้หนา้ท่ีต ารวจอยูป่ระจ า 
ฎ. จัดให้มีสถานศึกษาแก่บุตรหลานราษฎร จัดให้ราษฎรปฏิบัติกิจทางศาสนา  

เป็นคร้ังคราว หรือจดัใหมี้วดัหรือส านกัสงฆ์ 
ฏ. จัดตั้ งร้านช าเพ่ือจ าหน่ายเคร่ืองอุปโภคบริโภคในราคาเยา และรับซ้ือพืชผล 

ท่ีราษฎรผลิตได ้หรือจดัหาตลาดจ าหน่ายใหร้าษฎรไดรั้บความสะดวก 
ฐ. ถ้าพืชผลของราษฎรและของประชาชน ในบริเวณใกล้เคียงมีจ านวนมากพอ  

ท่ีจะตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงได้ ก็ให้ติดต่อกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริม 
ใหเ้อกชนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือจดัใหมี้โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือรับซ้ือพืชผล 

ฑ. จัดให้มีหอวิทยุสาธารณะ ไฟฟ้า ตลาดชุมนุมการค้า และสถานมหรสพ  
เพ่ือความเพลิดเพลินบนัเทิงใจของราษฎรในยามว่าง 

ฒ. จดัตั้งทุนสวสัดิการส าหรับราษฎร เพ่ือช่วยเหลือในการคลอดบุตรเจ็บป่วยหรือตาย 
ณ. ส่งเสริมให้รู้จกัหลักการประหยดั เช่น ฝากเงินท่ีหามาได้ไวก้บัธนาคารออมสิน    เป็นตน้ 
ด. ช่วยเหลือในดา้นสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม 

แก่สภาพของทอ้งท่ีนั้น ๆ 
ต. ส ารวจรังวดัจดัแบ่งท่ีดินใหร้าษฎรไว้โดยเรียบร้อยทุกรายไป เพ่ือให้มีก าลังใจ 

ในการท ามาหาเล้ียงชีพ และมีโอกาสได้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีได้รับแบ่งโดยแท้จริง เม่ือตนได้ท าประโยชน์ 
ในท่ีดินโดยสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายท่ีดินแลว้ 

ขอ้ ๑๗. โดยท่ีการด าเนินการช่วยเหลือตามตัวอย่างในข้อ ๑๖. ย่อมจัดท าไม่ได้ในระยะเดียวกัน   
จึงใหเ้จา้หนา้ท่ีพิจารณาว่า ในปีใดควรจะจัดการช่วยเหลืออย่างใด ประการใด แล้วจัดท าโครงการเป็นปี ๆ 
เสนอไปยงักระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาตั้งงบประมาณ โครงการดงักล่าวแลว้ใหมี้รายการดงัน้ี 

ก. ช่ือโครงการ เหตุผล และความมุ่งหมาย 
ข. รายการและวิธีการด าเนินการ 
ค. ก าหนดเวลาด าเนินการ 
ง. งบประมาณค่าใชจ้่ายตามระยะเวลาของโครงการ 
จ. วิธีการชดใช้เงินทุนท่ีได้ลงไปในท่ีดินนั้น หรือจัดให้เป็นบริการสาธารณะ 

โดยไม่ตอ้งใหช้ดใชเ้งินทุนท่ีไดล้งไป 
ฉ. แสดงผลอนัจะบงัเกิดข้ึนจากโครงการนั้นเม่ือส าเร็จแลว้ 

 
 
            วนัท่ี  ๒๖  มีนาคม  ๒๔๙๘ 
           (ลงช่ือ)    พลเรือโท  สุนาวินวิวฒั 
                                          (หลวงสุนาวินวิวฒั) 
                 ประธานกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ 

๓๑ 



 

ระเบียบว่าด้วยการจัดทีดิ่นเพ่ือประชาชน 
-----------------------------------  

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ (๖) มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๓  แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน
คณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติวางระเบียบ ว่าดว้ยการจดัท่ีดินเพ่ือประชาชน ดงัต่อไปน้ี 
 

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 

 ขอ้ ๑.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบว่าดว้ยการจดัท่ีดินเพ่ือประชาชน” 
 ขอ้ ๒.  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี ตั้ งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 
หมวด ๒ 

ลักษณะของที่ดินที่จะจัดให้ประชาชน 
 

 ข้อ ๓.  ท่ี ดินท่ีจะจัดให้ประชาชนอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพตามความ 
ในมาตรา ๒๐ (๑)  และมาตรา ๒๗ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ตอ้งเป็นท่ีดินของรัฐซ่ึงอยูใ่นลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ 

(๑) ท่ีดินซ่ึงมิไดมี้บุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และมิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
อนัราษฎรใชป้ระโยชน์ร่วมกนั หรือมิใช่ท่ีสงวนหวงหา้ม หรือมิใช่ท่ีเขา ท่ีภูเขา 

(๒) ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ท่ีราษฎรเคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
แต่ปรากฏว่าราษฎรมิได้ใช้ประโยชน์ต่อไปแล้ว หรือรัฐหาท่ีดินอ่ืนให้ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันแทน   
และไดมี้พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพท่ีสาธารณประโยชน์นั้นแลว้  

(๓) ท่ี ดินซ่ึงมีผู ้เ วนคืนสิทธิในท่ีดินให้แ ก่รัฐ หรือทอดท้ิงไม่ท าประโยชน์ 
หรือปล่อยใหเ้ป็นท่ีรกร้างว่างเปล่าจนตกเป็นของรัฐตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 

หมวด ๓ 
คุณสมบัติของบุคคลที่จะจัดให้เข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเลีย้งชีพ 

 

 ขอ้ ๔.  บุคคลท่ีจะจดัใหเ้ขา้อยูอ่าศยัหรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพ  จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา 
ซ่ึงมีคุณสมบติัและอยูใ่นลกัษณะขอ้ก าหนดโดยครบถว้นดงัน้ี คือ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  บรรลุนิติภาวะแลว้ หรือเป็นหวัหนา้ครอบครัว 
(๓)  มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ หรือไร้ความสามารถ หรือมีสติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

หรือเป็นโรคติดต่ออนัน่ารังเกียจ เวน้แต่จะเป็นหวัหน้าครอบครัวท่ีอยู่ในลักษณะมีความจ าเป็น ซ่ึงทางการ
พิจารณาเห็นสมควรยกเวน้ 

๓๒ 



 

(๔)  มีความขยนัขนัแข็งในการประกอบอาชีพ 
(๕)  มีความประพฤติดี ไม่เป็นคนเสเพลหรืออนัธพาล 
(๖) มีความสามารถประกอบการอาชีพเก่ียวกบัท่ีดินท่ีจดัใหไ้ด ้ 
(๗)  ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีอยูแ่ลว้แต่เป็นจ านวนนอ้ยไม่พอเล้ียงชีพ 
(๘)  ต้องรับปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก าหนด และเ ง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ - 

จดัท่ีดินแห่งชาติก าหนด 
 

หมวด ๔ 
การด าเนินการจัดที่ดินให้ประชาชน 

 

 ข้อ ๕.  ในการจัดท่ีดินให้ราษฎรอยู่อาศัย หรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพให้เป็นไป 
ตามโครงการท่ีคณะกรรมการจัดท่ี ดินแห่งชาติก าหนด และให้กรมพฒันาท่ีดินด าเนินการส ารวจดิน  
การวินิจฉยัคุณภาพของท่ีดินจ าแนกสมรรถนะท่ีดิน และวางแผนการใช้ท่ีดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ก่อนท่ีจะด าเนินโครงการจดัท่ีดินใหป้ระชาชน 

 ขอ้ ๖.  โดยปกติให้จัดแบ่งท่ีดินให้แต่ละครอบครัวตามสมควรแก่อัตภาพทั้งน้ีภายใต้ก าหนด
สิทธิการมีท่ีดินของบุคคลตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 ข้อ ๗.    ก่อนท่ีจะจัดท่ีดินให้ประชาชนอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพให้เจ้าหน้าท่ี 
ในการจดัท่ีดินตามโครงการของคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ หรืออธิบดีกรมท่ีดินซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีในการจัดท่ีดิน 
ตามมาตรา ๒๗  แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน แลว้แต่กรณี  ประกาศก าหนดเขตและท่ีตั้งของท่ีดินท่ีจะจัดให้ประชาชน 
อยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเล้ี ยงชีพ ตลอดจนวิ ธี การรับบุ คคลเข้ าอยู่อาศัยให้ประชาชนทราบ 
ตามแบบ จ. ด. ๑  ทา้ยระเบียบน้ี 

 ข้อ ๘.   ประกาศตามความในข้อ ๗ นั้น ให้ปิดไว้ในท่ีเ ปิดเผย ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือ 
ก่ิงอ าเภอ ๑ ฉบับ ท่ีบ้านก านันหรือผูใ้หญ่บ้าน ๑ ฉบับ  และในท่ีดินท่ีจัด ๑ ฉบับ หากเป็นการสมควรจะประกาศ 
โดยวิธีอ่ืนดว้ยก็ได ้

 ข้อ ๙.   การก าหนดวันรับสมัครบุคคลเข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเ ล้ียงชีพ 
ตอ้งประกาศใหป้ระชาชนทราบล่วงหนา้มีก าหนดไม่นอ้ยกว่าหน่ึงเดือน 

 ข้อ ๑๐. บุคคลใดประสงค์จะเข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเ ล้ียงชีพในท่ีดิน 
ท่ีจ ัดไว้ให้ย่ืนค าร้องต่อเจ้าหน้าท่ีในการจัดท่ีดินนั้ นภายในก าหนดประกาศของเจ้าหน้าท่ีตามแบบ จ. ด. ๒  
ทา้ยระเบียบน้ี 

 ข้อ ๑๑.  เม่ือครบก าหนดประกาศรับบุคคลเข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพ 
แล้วหน้าท่ีในการจัดที่ ดินแต่งตั้ งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงมีจ านวนไม่น ้อยกว่าสามนาย เ รียกว่า
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและให้คณะกรรมการค ัดเลือกบุคคลมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคล
ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบน้ี 

๓๓ 



 

 ขอ้ ๑๒. บุคคลใดประสงค์จะไดรั้บการจดัใหเ้ขา้อยูอ่าศยั หรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพ
ในท่ีดิน แปลงใดให้จัดเข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเ ล้ียงชีพในท่ีดินแปลงนั้น แต่ถ้ามีบุคคล 
หลายคนประสงค์ท่ีดินแปลงเดียวกัน ก็ให้ใช้วิธีจับสลาก เว้นแต่ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์  
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติคณะกรรมการคัดเลือกอาจจะพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
ใหอ้ยูใ่นท่ีดินตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้

 ข้อ ๑๓. ในกรณี ท่ีท่ีดินจะจัดให้เข้าอยู่อาศัย หรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพมีไม่พอ 
กับจ านวนบุคคล ซ่ึงคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลได้คัดเ ลือกไว้แล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
พิจารณาคดัเลือกอีกชั้นหน่ึงตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

(๑) ให้พิจารณาให้บุคคล ท่ีมีภู มิล า เนาอยู่ในท้องท่ีนั้ นได้เข้าอยู่อาศัยหรือ
ประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพก่อน เม่ือมีท่ีดินเหลืออยูจึ่งจดัใหบุ้คคลท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นทอ้งท่ีอ่ืนต่อไป   

(๒)  ถา้ท่ีดินท่ีจะจดัแบ่งมีนอ้ยไม่พอแก่การจดัแบ่งใหท้ัว่ถึงอีก  ก็ใหค้ณะกรรมการ-
คดัเลือกบุคคลจดัใหมี้การจบัสลาก เพ่ือใหไ้ดจ้ านวนบุคคลพอดีกบัจ านวนท่ีดินท่ีจะแบ่ง 

ส่วนบุคคลท่ีเหลือก็ให้สอบถามความประสงค์ว่า ถ้ามีท่ี ดินเหลือจากการจัดแบ่ง 
ในท้องท่ีอ่ืนแล้ว ทางการจะจัดให้เข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพจะขัดข้องหรือเต็มใจหรือไม่  
แลว้บนัทึกถอ้ยค าไวเ้ป็นหลกัฐานเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

หมวด ๕ 
การออกใบจอง 

 

ขอ้ ๑๔.  เม่ือไดจ้ดัใหบุ้คคลใดเขา้อยูอ่าศยัหรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพในท่ีดินแปลงใด  
และบุคคลนั้นได้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติแล้วให้เจ้าหน้าท่ีในการจัดท่ีดิน
ด าเนินการติดต่อให้นายอ าเภอท้องท่ีหรือปลัดอ าเภอผู ้เป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอซ่ึงท่ีดินนั้ นตั้ งอยู ่  
ซ่ึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามความในมาตรา ๓๐ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินออกใบจองให้บุคคลนั้ น 
ยึดถือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

หมวด ๖ 

การท าประโยชน์ในที่ดินและการส้ินสิทธิในที่ดินตามใบจอง 
 

ขอ้ ๑๕.  ใหผู้ถื้อใบจองเร่ิมท าประโยชน์ในท่ีดินท่ีจดัแบ่งภายในหกเดือนนบัแต่วันไดรั้บใบจอง 
ขอ้ ๑๖.  ถา้ผูถื้อใบจองไม่เ ร่ิมท าประโยชน์ในท่ีดินท่ีจัดแบ่งให้ภายในหกเดือนนับแต่วัน 

ไดรั้บใบจอง ให้เจ้าหน้าท่ีในการจัดท่ีดินสอบสวนรายงานตามล าดับไปยงัอธิบดีกรมท่ีดิน เพ่ือพิจารณา 
สั่งให้ผู ้นั้ นออกไปจากท่ีดินตามมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน เ ม่ือผู ้นั้นได้รับทราบค าสั่ ง  
หรือควรจะไดรั้บทราบค าสั่งอธิบดีกรมท่ีดินแลว้  เป็นอนัขาดสิทธิในการอยูอ่าศยัหรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพ 
ในท่ีดินท่ีจดัแบ่งตามใบจองนั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลสมควรก็ให้เจ้าหน้าท่ีในการจัดท่ีดินสอบสวนช้ีแจงเหตุผล 

๓๔ 



 

ไปยงัพนักงานเจ้าหน้าท่ีผูอ้อกใบจองพิจารณา เ ม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้มีสิทธิ  
ในท่ีดินตามใบจองนั้นต่อไปได ้และใหถื้อเสมือนว่าเป็นผูรั้บใบจองใหม่ ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามนยัขอ้ ๑๕ 

ขอ้ ๑๗. ผูถื้อใบจองตอ้งท าประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับตั้ งแต่วันท่ีได้รับใบจอง   
แต่ถา้ในทอ้งท่ีใดมีความจ าเป็น ซ่ึงไม่สามารถจะท าประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปีได้ ก็ให้เสนอเหตุผล 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี เสนอคณะกรรมการจัดท่ี ดินแห่งชาติ พิจารณาก าหนดอายุการท าประโยชน์ 
เกินกว่า ๓ ปี ได ้

การท าประโยชน์ให้แล้วเส ร็จตามความหมายในข้อน้ี ให้หมายถึงการท าประโยชน์ 
ประมาณ ๓ ใน ๔ ส่วน 

ขอ้ ๑๘. ถา้ผูถื้อใบจองท าประโยชน์ไม่แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับตั้ งแต่วันท่ีได้รับใบจอง   
หรือภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติก าหนดไว้ แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าท่ีในการจัดท่ีดิน
สอบสวนรายงานตามล าดับ เสนอไปยงัอธิบดีกรมท่ีดิน เพ่ือพิจารณาสั่งให้ผูน้ั้ นขาดสิทธิอันพึงได ้
ตามมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน เม่ือผูน้ั้นได้รับทราบค าสั่งหรือควรจะได้รับทราบค าสั่งอธิบดี- 
กรมท่ีดินแลว้ ใหผู้ถื้อใบจองนั้นเป็นอนัขาดสิทธิในการครอบครองและท าประโยชน์ในท่ีดินเฉพาะส่วนท่ียงั
ไม่ไดท้ าประโยชน์ตามสมควรแก่เน้ือท่ี 
 

หมวด ๗ 
การส่ังให้ออกจากที่ดิน 

 

ขอ้ ๑๙. บุคคลใดท่ีไดรั้บการจดัแบ่งท่ีดินจากทางการแล้ว ปรากฏว่าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ระเบียบ ขอ้ก าหนด  หรือเง่ือนไขของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ให้เจ้าหน้าท่ีในการจัดท่ีดินสอบสวน
รายงานตามล าดบัไปยงัอธิบดีกรมท่ีดิน เพ่ือพิจารณาสั่งให้บุคคลออกไปจากท่ีดินตามความในมาตรา ๓๒  
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินต่อไป 

ข้อ ๒๐. เม่ืออธิบดีกรมท่ีดินสั่งให้ผูใ้ดออกไปจากท่ีดินท่ีครอบครองแล้วให้บุคคลนั้ น 
พร้อมด้วยบริวารออกไปจากท่ีดินครอบครองภายในก าหนดตามค าสั่ง เว ้นแต่จะได้มีการอุทธรณ์ค าสั่ ง 
ตามมาตรา ๓๒ วรรค  ๒  แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  จึงใหป้ฏิบติัตามค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

 

หมวด ๘ 
การรับรองการท าประโยชน์ 

 

ข้อ ๒๑. เม่ือผูถื้อใบจองได้ท าประโยชน์ในท่ีดินนั้นโดยปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 
ข้อก าหนด หรือเ ง่ือนไขของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ และได้ชดใช้เงินค่าบริการในการจัดท่ีดิน  
ดว้ยวิธีผอ่นส่งเสร็จส้ินแลว้ ใหย่ื้นค าขอหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัท่ี ๕ 
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ในการย่ืนค าขอดังกล่าว 
ใหย่ื้นผา่นเจา้หนา้ท่ีในการจดัท่ีดิน 

๓๕ 



 

หมวด ๙ 
การจับจองที่ดิน 

 

ขอ้ ๒๒. ในกรณีท่ีใหร้าษฎรไดจ้บัจองท่ีดินตามนยัมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ใหน้ าระเบียบหมวด ๒ ถึงหมวด ๘  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในการประกาศใหป้ระชาชนทราบถึงเขตและท่ีตั้งของท่ีดินท่ีจะจดัใหป้ระชาชนจบัจอง
ส าหรับท่ีดินแปลงเล็กแปลงนอ้ยดงักล่าวน้ี ใหเ้จา้หน้าท่ีประกาศเป็นรายต าบลหรือรายอ าเภอแลว้แต่ 
จะเห็นสมควร 

 
                 ให้ไว ้ ณ  วันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๙๘ 
                       
                                                             (ลงช่ือ)           จอมพล  ป.  พิบูลสงคราม 
                                                                                        (ป. พิบูลสงคราม) 

                                             ประธานคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ 
                                                   (ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๗๒  ตอนท่ี ๖๘  ลงวนัท่ี  ๖  กนัยายน  ๒๔๙๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 



 

(จ.ด.๑) 
ประกาศ 

เร่ือง  จัดที่ดินให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยและประกอบการท ามาหาเลีย้งชีพตามควรแก่อัตภาพ 
 

 ด้วย...............................จะจัดท่ีดินให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยและประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพ 
ตามควรแก่อตัภาพ ตามโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
   

 ท่ีดินท่ีจะจดัใหป้ระชาชนอยูอ่าศยัและประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพน้ีอยู่ในทอ้งท่ี...............
ต าบล....................อ าเภอ................................จังหวดั................................มีอาณาเขตดังน้ี 
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 ทิศตะวนัออก  จด.............................ยาวประมาณ................................. 
 ทิศใต้   จด.............................ยาวประมาณ................................. 
 ทิศตะวนัตก  จด.............................ยาวประมาณ................................. 
 ผูส้มคัรจะตอ้งมีคุณสมบติัและอยูใ่นลกัษณะขอ้ก าหนด ดังน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) บรรลุนิติภาวะแลว้หรือเป็นหวัหนา้ครอบครัว 
(๓) มี ร่ างกายสมบู รณ์  ไม่ทุพพลภาพ หรือไร้คว ามสามารถ  หรือมีสติ ฟ่ัน เ ฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่ออันน่ารังเกียจ เว้นแต่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวท่ีอยู่ในลักษณะมีความจ าเป็น  
ซ่ึงทางการพิจารณาเห็นสมควร 

(๔) มีความขยนัขนัแข็งในการประกอบอาชีพ 
(๕) มีความประพฤติดี ไม่เป็นคนเสเพล หรืออนัธพาล 
(๖) มีความสามารถประกอบการอาชีพเก่ียวกบัท่ีดินท่ีจดัใหไ้ด้ 
(๗) ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง หรือมีอยูแ่ลว้แต่เป็นจ านวนนอ้ยไม่พอเล้ียงชีพ 
(๘) บุคคลท่ีไดรั้บมอบท่ีดินจะต้องชดใช้ค่าบริการต่าง ๆ ท่ีเจ้าพนักงานท าให้เป็นประโยชน์-

เฉพาะตวั โดยวิธีผอ่นส่งใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัย่ืนค าขอหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ 
   

  จึงขอประกาศใหป้ระชาชนทราบทัว่กนั หากผูใ้ดประสงค์จะเข้าอยู่อาศัยและประกอบการ-
ท ามาหาเ ล้ียงชีพในท่ีดินตามท่ีกล่าวแล้วนั้น ให้ไปแจ้งความประสงค์หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด 
ไดท่ี้............................... ณ ท่ี......................................จนถึงวนัท่ี...............................เป็นหมดเขต 

 

  ประกาศ ณ วนัท่ี................................เดือน..................................พ.ศ.................................. 
 

เจา้หนา้ท่ีในการจดัท่ีดิน 
 

๓๗ 



 

เขียนท่ี..................................................... 
วนัท่ี.......................เดือน.....................พ.ศ............................ 

เรียน  เจา้หนา้ท่ีในการจดัท่ีดิน 
 

  ขา้พเจา้ไดน้ าประกาศฉบบัท่ี................./....................ลงวนัท่ี....................เดือน....................
พ.ศ. ......................ไปปิด ณ ........................เม่ือวนัท่ี...................เดือน...........................พ.ศ. ..........................
แลว้จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

           (ลงช่ือ) ...........................................ผูปิ้ดประกาศ 
(ลงช่ือ) ...........................................พยาน 
(ลงช่ือ) ...........................................พยาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๓๘ 



 

(จ.ด.๒) 
 

เร่ืองราวขอจบัจองเขา้อยูอ่าศยั เพ่ือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพในท่ีดินต าบล................................................ 
 

ฉบบัท่ี............................................... 
เขียนท่ี................................................... 

วนัท่ี................เดือน.....................พ.ศ. ........................ 
  ขา้พเจา้..............................................อายุ..................ปี สัญชาติ..............................................
เช้ือชาติ......................................บุตร...........................................อยูท่ี่บา้น........................................................
เลขท่ี...................หมู่ท่ี..............ต าบล.................................อ าเภอ.............................จงัหวดั............................. 
ขอย่ืนเร่ืองราวต่อ...........................................................ดังต่อไปน้ี 
   

  ขอ้ ๑. ขา้พเจา้มีความประสงค์ขอ จบัจองเข้าอยู่อาศัย เพ่ือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพในท่ีดิน 
ต าบล........................อ าเภอ............................จงัหวดั............................ตามประกาศของ.................................. 
ลงวนัท่ี................................................................... 
  ข้อ ๒. ข้าพเจ้ามี คุณสมบัติครบถ้วนตามความประสงค์ ของทางราชการและยินยอม 
ท่ีจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ขอ้ก าหนด และเง่ือนไขซ่ึงทางราชการวางไวทุ้กประการ 
  ขอ้ ๓. ท่ีดินตามท่ีกล่าวในขอ้ ๑ ใหมี้หลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 ทิศเหนือ  ประมาณ............................จด.................................. 
 ทิศตะวนัออก  ประมาณ............................จด..................................   

  ทิศใต้   ประมาณ............................จด.................................. 
 ทิศตะวนัตก  ประมาณ............................จด.................................. 
 รวมเน้ือท่ีประมาณ........................ไร่..........................งาน.......................วา 

(รายการตามข้อ ๓. น้ี ถ้าเป็นกรณีตามมาตรา ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผูก้รอกข้อความ ถ้าเป็นกรณี  
ตามมาตรา ๓๓ ผูข้อเป็นผูก้รอกขอ้ความ) 

ลงช่ือ.................................ผูข้อ 
                                                           ลงช่ือ.................................ก านนัผูใ้หญ่บ้าน เจา้หน้าท่ีในการจดัท่ีดิน 

 

บันทึกการสอบสวนคุณสมบัติของผู้ขอ 

 

เขียนท่ี.................................................... 
วนัท่ี................เดือน.....................พ.ศ. ........................ 

ไดส้อบสวนและตรวจสอบคุณสมบติัของ..........................................................................แลว้ปรากฏว่า 
๑. ผูข้อมีเช้ือชาติ...................................................สัญชาติ.................................................... 
๒. ผูข้อบรรลุนิติภาวะแลว้ หรือเป็นหวัหนา้ครอบครัว 

๓๙ 



 

๓. มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ หรือไร้ความสามารถ หรือมีสติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
หรือเป็นโรคติดต่ออนัน่ารังเกียจ........................................................................................................................ 

๔. มีความขยนัขนัแข็งในการประกอบอาชีพหรือไม่........................................................... 
๕. มีความประพฤติดี หรือเป็นคนเสเพล หรืออนัธพาล....................................................... 
๖. มีความสามารถประกอบการอาชีพเก่ียวกบัท่ีดินท่ีจดัใหห้รือขอจบัจองหรือไม่......................... 
๗. ผูข้อเคยมีท่ีดินเป็นของตนเองบา้งหรือไม่ ก่ีแปลง เน้ือท่ีเท่าใด อยูท่ี่ใด ใชป้ระโยชน์อยา่งไร 

ท าเองหรือใหผู้อ่ื้นท า..................................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................. 
   
  ลงช่ือ..............................................ผูส้อบสวน  ต าแหน่ง.................................................... 
  ลงช่ือ..............................................ผูส้อบสวน  ต าแหน่ง.................................................... 
 

ค าส่ัง 
 

  ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
  ลงช่ือ...................................................................พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดอ้อกใบจองใหแ้ลว้ 
  ทะเบียนเล่ม.........................................................หนา้............................................................. 
  สารบบเล่ม...........................................................หนา้............................................................. 
  ลงช่ือ......................................................................ผูข้อ 
  ลงช่ือ......................................................................พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 



 

ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

ว่าด้วยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมือง 

--------------------------------------  
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงแก้ไขเ พ่ิมเ ติม 
โดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
วางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ี ดินแห่งชาติ ฉบับท่ี  ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๙)  
ว่าดว้ยการควบคุมการจดัท่ีดินของทบวงการเมือง” 

 ขอ้ ๒.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ขอ้ ๓.  ในระเบียบน้ี 
 “การจดัท่ีดินของทบวงการเมือง” หมายความว่า การด าเนินการของทบวงการเมืองใด ๆ  

ในการน าท่ีดินไปจัดให้ประชาชนอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
กฎหมายว่ าด้วยการป ฏิรูป ท่ี ดิน เ พ่ือเ กษตรกรรม กฎหมายว่าด้ว ยการจัด ท่ี ดินเ พ่ือการครองชีพ  
หรือตามกฎหมายอ่ืน 

 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ  
 

หมวด ๑ 
การจัดท าโครงการจัดที่ดิน 

 
 ข้อ ๔.  ทบวงการเมืองใดประสงค์จะด าเนินการจัดท่ี ดินแปลงใดให้จัดท าโครงการ  

การจดัท่ีดินแปลงนั้นเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยย่ืนต่อเลขาธิการ เม่ือคณะกรรมการอนุมัติ 
ใหด้ าเนินการจดัท่ีดินแปลงใดไดแ้ลว้ จึงใหท้บวงการเมืองด าเนินการจดัท่ีดินแปลงนั้นได ้

 ขอ้ ๕.  ก่อนเสนอโครงการการจดัท่ีดินแปลงใด ท่ีดินแปลงนั้นจะต้องได้รับการส ารวจดิน 
วินิจฉยัคุณภาพของท่ีดิน จ าแนกสมรรถนะท่ีดิน และวางแผนการการใชท่ี้ดินจากกรมพฒันาท่ีดินก่อน 

 (ความในข้อ ๕ ถูกยกเ ลิก โดยระเบียบของคณะกรรมการฯ ฉบับท่ี  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ฯ  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน) 

 ขอ้ ๕.  ก่อนเสนอโครงการจดัท่ีดินแปลงใด ท่ีดินแปลงนั้นจะต้องได้รับการพิจารณาการใช้
ท่ีดินใหส้อดคลอ้ง และเป็นไปตามมาตรการการใชท่ี้ดินของการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าของประเทศตามท่ี
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งได้รับการส ารวจ
ความเหมาะสมของดินและวางแผนการใชท่ี้ดินจากกรมพฒันาท่ีดินก่อน 
 

๔๑ 



 

 ขอ้ ๖.  โครงการการจัดท่ีดินอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ช่ือทบวงการเมืองท่ีจะจดัท่ีดิน 
(๒) ผลการพิจารณาของกรมพฒันาท่ีดินตามขอ้ ๕ 
(๓) ท่ีตั้ง เน้ือท่ี อาณาเขต และสภาพท่ีดินท่ีจะด าเนินการจดัท่ีดิน 
(๔) ผลการส ารวจการถือครองในพ้ืนท่ีท่ีจะด าเนินการจดัท่ีดิน 
(๕) จ านวนเน้ือท่ีท่ีจะจดัแบ่งใหป้ระชาชนเขา้ครอบครอง 
(๖) หลกัเกณฑ์และวิธีการในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะรับการจดัท่ีดิน 
(๗) เง่ือนไขท่ีผูไ้ดรั้บการจดัท่ีดินจะตอ้งปฏิบติั 
(๘) การใหสิ้ทธิในท่ีดินแก่ผูไ้ดรั้บการจดัท่ีดิน 
(๙) การจดัใหมี้สาธารณูปโภคต่าง ๆ  
(๑๐) ก าหนดเวลาการจดัท่ีดิน ตลอดจนระยะเวลาด าเนินการ 
(๑๑) งบประมาณในการด าเนินการ 
(๑๒) หลักเ กณฑ์ในการให้ผู ้ได้รับการจัด ท่ี ดินชดใช้ทุนท่ี รัฐบาลได้ลงไป  

ในการจดัท่ีดิน 
(๑๓) แผนผงัแสดงพ้ืนท่ีท่ีจะด าเนินการจดัท่ีดิน พร้อมทั้งแสดงบริเวณท่ีจะจัดแบ่ง

ท่ีดินเป็นท่ีอยูอ่าศยัประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพ สมบัติส่วนกลาง และสาธารณูปโภค โดยใช้มาตราส่วน 
ท่ีสามารถใชพิ้จารณาไดส้ะดวก 

 ข้อ ๗.  ในการอนุมัติโครงการของคณะกรรมการตามข้อ ๔ คณะกรรมการจะก าหนด
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขใด ๆ ท่ีเห็นสมควรใหท้บวงการเมืองด าเนินการดว้ยก็ได้ 
 

หมวด ๒ 
การควบคุมการจัดที่ดินตามโครงการ 

 
  ขอ้ ๘.  ใหท้บวงการเมืองเร่ิมด าเนินการจัดท่ีดินตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติโดยไม่ชักช้า 
เม่ือเร่ิมด าเนินการจดัท่ีดินแลว้ใหท้บวงการเมืองรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการทราบตามแบบ
และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  ข้อ ๙.  การจัดท่ี ดินของทบวงการเมืองตามโครงการใด จะต้องด าเนินการให้เป็นไป  
ตามโครงการท่ีคณะกรรมการอนุมติั 
  ขอ้ ๑๐. ในกรณีท่ีทบวงการเมืองประสงค์จะเปล่ียนแปลงสาระส าคัญของโครงการท่ีได้รับ
อนุมติัแลว้ ใหเ้สนอรายการท่ีประสงค์จะเปล่ียนแปลง พร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติั เม่ือคณะกรรมการอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงแลว้ จึงใหด้ าเนินการตามนั้นได ้
   

๔๒ 



 

  ขอ้ ๑๑.  ในการควบคุมใหก้ารจดัท่ีดินด าเนินไปตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ คณะกรรมการ
อาจมีมติใหรั้ฐมนตรี 

  (๑)    มีหนงัสือเรียกเจา้หนา้ท่ีของทบวงการเมืองมาช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดท่ีดิน และให้ส่งเอกสารหลักฐาน หรือส่ิงอ่ืนท่ี เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

(๒)  แต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบการด าเนินการจัดท่ีดินยงัสถานท่ี
ด าเนินการจดัท่ีดิน 
  ขอ้ ๑๒.  ทบวงการเมืองใดประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการจดัท่ีดินตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
ใหเ้สนอปัญหาและอุปสรรคต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการแก้ไขหรือให้ความช่วยเหลือได้ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ขอ้ ๑๔.  ทบวงการเมืองใดด าเนินการจดัท่ีดินอยู่ในวันท่ีระเบียบน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ใหด้ าเนินการต่อไปได้โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งระเบียบน้ี แต่ต้องแจ้งจ านวนและรายละเอียดเก่ียวกับ
โครงการการจดัท่ีดินท่ีก าลงัด าเนินการอยูต่่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีระเบียบน้ีใช้บังคับ 
และตอ้งรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการทราบตามแบบและระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
จนกว่าจะด าเนินการจดัท่ีดินตามโครงการนั้น ๆ เสร็จ 
 
 
                                                                           ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๒๙ 
                                                                                      (ลงช่ือ) พลเอก สิทธิ  จิรโรจน์ 
                                                                                                           (สิทธิ  จิรโรจน์) 
                                                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
                                                                                          ประธานคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓ 



 

ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

ว่าด้วยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมือง 

--------------------------------------  
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงแก้ไขเ พ่ิมเ ติม 
โดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 
วางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

 ให้ยกเ ลิกความในข้อ ๕ แห่งระเ บียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ฉบับท่ี  ๘ 
(พ.ศ. ๒๕๒๙) ว่าดว้ยการควบคุมการจดัท่ีดินของทบวงการเมือง และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 “ขอ้ ๕.  ก่อนเสนอโครงการการจดัท่ีดินแปลงใด ท่ีดินแปลงนั้นจะต้องได้รับการพิจารณา
การใชท่ี้ดินใหส้อดคลอ้ง และเป็นไปตามมาตรการการใชท่ี้ดินของการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าของประเทศ
ตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งได้รับการ
ส ารวจความเหมาะสมของดินและวางแผนการใชท่ี้ดินจากกรมพฒันาท่ีดินก่อน” 
 
 

                                               ให้ไว ้ ณ  วนัท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
                                                   (ลงช่ือ)  ไสว  พฒัโน 

                                                                  (นายไสว  พฒัโน) 
                                                                 รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบติัราชการแทน 

                                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
                                                                  ประธานคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔ 



 

ค าส่ังที่ ๑๑๕๐/๒๔๙๘ 
เร่ือง การออกใบจองและหนังสือรับรองการท าประโยชน์  

 

โดยท่ีเห็นสมควรวางระเบียบปฏิบติั ว่าดว้ยการออกใบจองตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓  
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน และออกหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี ๒  
ฉบับท่ี  ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  
จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
 

หมวด ๑ 
การออกใบจอง 

 

ขอ้ ๑.   วิธีด าเนินการออกใบจองตามมาตรา ๓๐ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ออกใบจองเม่ือไดรั้บเร่ืองการจดัใหผู้เ้ขา้ครอบครองท่ีดินจากเจา้หนา้ท่ีในการจดัท่ีดินแลว้ 

ขอ้ ๒. วิธีด าเนินการเพ่ือออกใบจองตามมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน เม่ือได้มี
ประกาศใหป้ระชาชนทราบถึงเขตและท่ีตั้งของท่ีดินท่ีจะจดัใหป้ระชาชนจบัจองแล้ว ให้ผูป้ระสงค์จะจับจอง 
ย่ืนค าขอตามแบบของคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีโดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ขอ้ก าหนด และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติก าหนดไว ้

เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดรั้บค าขอแล้ว ให้ด าเนินการรังวัดชันสูตรสอบสวนและประกาศ  
ค าขอจบัจองในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ ๑ ฉบับ ณ ส านักงานเทศบาลหรือบ้านก านัน ๑ ฉบับ  
และในท่ีดินนั้น ๑ ฉบับ มีก าหนด ๓๐ วัน โดยใช้ประกาศแบบหมายเลข ๘ เม่ือไม่มีการขัดข้องและพิจารณา
เห็นสมควรแลว้ จึงด าเนินการออกใบจองใหต่้อไป 

ขอ้ ๓. ใบจองท่ีออกใหผู้ข้อตามขอ้ ๑ ขอ้ ๒ ใหท้ าตามแบบ น.ส. ๒ โดยใหผู้ข้อลงนามรับไว ้
 

หมวด ๒ 

การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
 

ข้อ ๔. หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓) ท่ีออกให้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย  
ฉบบัท่ี ๒ และฉบบัท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ให้ท าเป็นคู่ฉบับ รวม ๒ ฉบับ มอบให้ผูข้อหน่ึงฉบับโดยให้ผูข้อ 
ลงนามรับไว้ในค าขอ และเก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานท่ีดินหน่ึงฉบับ โดยเ ขียนท่ีมุมขวาด้านบนว่า  
“ฉบบัพนกังานเจา้หนา้ท่ี”  “ฉบบัผูถื้อ” 

ข้อ ๕. การน าพิสูจน์ย ังท่ี ดินเ ป็นหน้าท่ีของผูข้อท่ีจะน าพิสูจน์ให้ได้ความว่า ผู ้ขอได้
ครอบครองและท าประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพของท่ีดินในท้องถ่ิน ตลอดจนกิจการท่ีได้ท าประโยชน์ 
ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี  ๒ ข้อ ๔ โดยผู ้ขอจะต้องให้ถ้อยค าไว้ให้ครบถ้วนตามแบบพิสู จน์และต้อง 
 

๔๕ 



 

มีพยานหลกัฐานสืบประกอบใหไ้ดค้วามจริงด้วย จึงจะฟังได้ว่าได้ท าประโยชน์แล้ว เช่น  แจ้งว่าเป็นท่ีบ้าน
หรือท่ีนาก็ควรจะมีสภาพอยู่ในลักษณะท่ีเป็นท่ีบ้านหรือท่ีนาตามควรแก่กรณี ตามนัยแห่งระเบียบว่าด้วย - 
การจดัท่ีดินเพ่ือประชาชนของคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ 
 

หมวด ๓ 
การท าทะเบียน การโอน การแบ่งแยก 

 

ขอ้ ๖. การท าทะเบียนใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
(๑) ใหมี้สมุดบญัชีรับค าขอใบจองและหนังสือรับรองการท าประโยชน์โดยใช้บัญชี

แบบหมายเลข ๖ ลงรวมในเล่มเ ดียวกันไม่ต้องแยกประเภท ให้ท าเป็น พ.ศ. ตั้ งต้นเลขท่ี ๑ เรียงต่อไป  
จนส้ิน พ.ศ. นั้น ข้ึน พ.ศ. ใหม่ ใหข้ึ้นตน้เลขท่ี ๑ ไปใหม่ โดยใหเ้วน้หนา้และเขียน  พ.ศ. ไวใ้หท้ราบว่า เป็น พ.ศ. อะไร 
บญัชีหนา้หน่ึงใหใ้ชเ้พียง ๕ ราย และใหน้ าเลขท่ีในบญัชีช่องท่ี ๑ มาลงในค าขอช่องฉบบัท่ี .......... 

(๒) สมุดทะเบียนใบจองหรือใบเหยียบย ่าและหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ ให้ใช้
ทะเบียนการครอบครองท่ีดิน ซ่ึงอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอได้ลงรายการรับแจ้งการครอบครองท่ีดินไว้แล้วนั้น  
ลงต่อกันไปแต่ละหมู่บ้าน ต าบล ให้เขียนเล่มท่ีไว้ท่ีปกหน้าเป็นเล่ม ๑ เล่ม ๒ ต่อกันไปจนหมดสมุดทะเบียน 
ท่ีมีอยูใ่นอ าเภอนั้น   

โดยท่ีการท าทะเบียนการครอบครองแยกท าเป็นหมู่ ๆ และเป็นต าบล ไม่ปะปนกัน
หมู่ใด ต าบลใด ลงรายการเ ต็มในเล่มหน่ึง ๆ จ าเป็นจะต้องลงต่อไปในเล่มใดหน้าใด ให้เขียนไว้ใน  
แผ่นสุดท้ายของหมู่นั้ น ต าบลนั้ น ว่ายกไปต่อเล่มใด หน้าใด และในเ ล่มใหม่ก็ให้เ ขียนไว้ในแผ่นต้น 
ของหมู่นั้น ต าบลนั้น ว่ายกมาจากเล่มใด หนา้ใด เพ่ือใหโ้ยงถึงกนัและคน้หาไดง้า่ย 

(๓) วิธีการกรอกรายการในสมุดทะเบียนการครอบครองใหป้ฏิบัติดงัน้ี 
ก. ในกรณีออกใบจองหรือใบเหยียบย ่า ให้ลงสมุดทะเบียนการครอบครอง  

เรียงต่อไปตามล าดับเลขท่ีส าหรับท่ีดินในหมู่นั้น ในช่อง ๔ ให้เขียนว่า “ออกใบจอง” หรือ “ออกใบเหยียบย ่า”  
แลว้เซ็นช่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีพร้อมดว้ย วนั เดือน ปี ก ากบัไว ้

ข. ในกรณีออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ให้น าสมุดทะเบียนการครอบครอง 
ท่ีมีการออกใบจองหรือใบเหยียบย ่ า หรือท่ีแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ไว้นั้ น ๆ มาหมายเหตุ เพ่ิมในช่อง ๔  
ว่า “การออกหนงัสือรับรองการท าประโยชน์” แลว้เซ็นช่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีพร้อมดว้ย วนั เดือน ปี ก ากบัไว ้

(๔) การกรอกเล่ม..........หน้า.........ของทะเบียนในแบบ น.ส.๒ และแบบ น.ส.๓  
ใหใ้ชเ้ลขตามสมุดทะเบียนการครอบครองนั้น ๆ เช่น เล่ม ๑ หนา้ ๑ เล่ม ๒ หนา้ ๑ เป็นตน้ 

(๕) การเก็บเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับใบจองหรือใบเหยียบย ่าและหนังสือรับรอง 
การท าประโยชน์ใหป้ฏิบติั  ดงัน้ี 

ก. ในกรณีออกใบจองหรือใบเหยียบย ่า ใหเ้ก็บเอกสารต่าง ๆ รวมไว้ในสารบบ 
ส.ค. ๑ โดยเก็บเรียงเลขท่ีตามล าดบัหมู่บา้น ต่อจากสารบบ ส.ค. ๑ 

๔๖ 



 

ข. ในกรณีหนังสือรับรองการท าประโยชน์ส าหรับท่ีดินท่ีได้ลงทะเบียน  
การครอบครองและมีสารบบ ส.ค. ๑ ไว้แล้ว ให้เก็บเอกสารต่าง ๆ พร้อมหนังสือรับรองการท าประโยชน์  
ฉบบัพนกังานเจ้าหน้าท่ี รวมไว้ในสารบบ ส.ค. ๑ และให้เก็บหนังสือรับรองการท าประโยชน์ไว้เป็น แผ่นท่ี ๒  
ต่อจาก ส.ค. ๑ หรือใบจอง หรือใบเหยียบย ่าแลว้แต่กรณี 

ส่วนท่ีดินท่ีได้ออกใบเหยียบย ่ าไปก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล -
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ใชบ้งัคบั ใหน้ าเอกสารในสารบบใบเหยียบย ่าเดิมมารวมเก็บไวใ้นสารบบ ส.ค.๑ 

ค. เม่ือไดเ้ก็บเอกสารต่าง ๆ ไวใ้นสารบบใบแจ้งการครอบครองซ่ึงได้เก็บรวม 
ตามเลขท่ีของหมู่บา้นเป็นหมู่ ๆ และเป็นต าบล ๆ แล้ว เล่ม..........หน้า..........ของสารบบในแบบ น.ส. ๒  
และน.ส. ๓ จึงเ ป็นอันไม่ต้องใช้ แต่ให้เ ขียนหมู่ ท่ีลงในช่องสารบบ เล่ม ..... ........และเ ขียนเลขท่ีตาม 
สมุดทะเบียนการครอบครองลงในช่องสารบบหนา้..........ในแบบ น.ส. ๒ ส่วนแบบ น.ส. ๓ ให้เขียนเลขท่ี
ตามทะเบียนครอบครองลงในช่องเล่มโดยแกไ้ขตามควรแก่กรณี 

ข้อ ๗. ในกรณีจดทะเบียนโอนมรดกท่ีดินตามใบจองหรือใบเหยียบย ่าก็ ดี จดทะเบียน  
โอนท่ีดินตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ก็ ดี ให้จดแจ้งการโอนไว้ในหลังใบจองหรือใบเหยียบย ่ า  
หรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์แล้วแต่กรณี ให้ปรากฏประเภทการโอน ช่ือผูรั้บโอน วัน เดือน ปี ท่ีโอน 
และพนกังานเจา้หนา้ท่ีลงช่ือประทบัตราประจ าต าแหน่งเป็นส าคญั ถา้มีคู่ฉบบัก็ใหจ้ดแจง้ในคู่ฉบบัดว้ย 

ส่วนสมุดทะเบียนการครอบครองในช่อง ๕ ให้ขีดฆ่าช่ือผูถื้อเดิมด้วยเส้นแดงแล้วเขียน 
ช่ือผูรั้บโอนต่อทา้ยไป ใตช่ื้อผูรั้บโอนใหเ้ขียนอกัษรยอ่ประเภทการโอนและวนั เดือน ปี ท่ีโอนก ากบัไวด้ว้ย อกัษรแดง 

ขอ้ ๘. ในกรณีขาดอายใุบจองหรือใบเหยียบย ่าหรือเวนคืน ให้ขีดฆ่าทะเบียนด้วยเส้นแดง  
และหมายเหตุว่า “ขาดอาย”ุ หรือ “เวนคืน” ส่วนใบจอง ใบเหยียบย ่า และหนังสือรับรองการท าประโยชน์  
ใหเ้รียกเก็บเขา้สารบบโดยหมายเหตุท านองเดียวกนั ถา้เรียกเก็บไม่ได ้ใหห้มายเหตุไวด้ว้ย 

ขอ้ ๙. ในกรณีท่ีมีการแบ่งแยกท่ีดินท่ีมีหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ ให้ขีดเขตท่ีแบ่งแยก 
ใหป้รากฏในรูปแผนท่ี และจดแจง้การแบ่งแยกไวห้ลงัหนังสือรับรองการท าประโยชน์ทั้งคู่ฉบับ ให้ปรากฏ 
ช่ือผูรั้บแบ่งประเภทเน้ือท่ีดินท่ีแบ่งแยกไปและคงเหลือ วัน เดือน ปี  ท่ีแบ่ง และพนักงานเจ้าหน้าท่ีลงช่ือ 
ประทบัตราประจ าต าแหน่งเป็นส าคญั 

ท่ีดินแปลงท่ีแบ่งไป ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์อีกฉบับหน่ึง  
โดยท าเป็นคู่ฉบับเช่นเ ดียวกัน หมายเหตุด้วยอักษรแดงไว้มุมขวาด้านบนให้ทราบว่าแบ่งแยกมาจาก 
หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ เล่ม..........หนา้..........ใด 

ส่วนในสมุดทะเบียนการครอบครอง ให้ปฏิบัติท านองเ ดียวกับการแบ่งแยกท่ีดิน  
ท่ีไดรั้บแจง้การครอบครอง ตามค าอธิบายวิธีกรอกทะเบียนการครอบครองท้ายค าสั่งกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี ๑๒๔๔/๒๔๙๗ ลงวนัท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ 

 
 

๔๗ 



 

ทั้งน้ี ใหถื้อเป็นระเบียบปฏิบัติตั้ งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ ระเบียบการใด 
ท่ีแยง้หรือขดัต่อค าสั่งฉบบัน้ีใหเ้ป็นอนัยกเลิก 

 
                                                กระทรวงมหาดไทย 
                      สั่ง ณ วนัท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๔๙๘ 

 
                  (ลงช่ือ)           จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
                    (ป.พิบูลสงคราม) 
                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๔๘ 



 

ระเบียบกรมที่ดิน 
ว่าด้วยการเพิกถอนและจ าหน่ายใบจองออกจากทะเบียนที่ดิน 

พ.ศ. ๒๕๒๗ 

-------------------------------------- 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดระเบียบเก่ียวกับการเพิกถอนและจ าหน่ายใบจองออกจากทะเบียนท่ีดิน  
กรณีท่ีไดมี้การออกใบจองไปโดยมิชอบและกรณีผูถื้อใบจองไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด 
หรือเ ง่ือนไขของคณะกรรมการจัดท่ี ดินแห่งชาติ ซ่ึ งจะต้องสั่งให้ออกไปจากท่ีดินตามมาตรา ๓๒  
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารปฏิบติัของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในกรณีดังกล่าวเป็นไปในแนวเดียวกัน 
จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

ขอ้ ๑.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการเพิกถอนและจ าหน่ายใบจองจาก
ทะเบียนท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๒๗” 

ขอ้ ๒. ใหใ้ช้ระเบียบน้ีตั้ งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓. ใหก้องจดัท่ีดินเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 

หมวด ๒ 
การเพิกถอนใบจอง 

 

ข้อ ๔. เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีว่าได้ออกใบจองไปโดยไม่ชอบ 
ดว้ยระเบียบว่าดว้ยการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ ให้ด าเนินการ ดังน้ี 
                                (๑ ) ให้พนักงานเ จ้าหน้า ท่ี ผู ้ออกใบจองท าการสอบสวนพยานหลักฐาน  
และมีหนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อใบจองทราบ พร้อมกับขอให้ส่งใบจองและเอกสารอ่ืน (ถ้ามี) คืนมาเพ่ือท าการเพิกถอน 
โดยใหส่้งหนงัสือแจง้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏหลักฐานทางส านักงานท่ีดินอ าเภอ
หรือก่ิงอ าเภอแลว้แต่กรณี หากไม่สามารถแจง้ใหท้ราบได้ ก็ให้ส่งตามท่ีอยู่ท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีสอบถามได้ความ
จากนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายอ าเภอทอ้งท่ีแลว้แต่กรณีอีกคร้ังหน่ึง 

 (๒) ในกรณี ท่ีไม่อาจเ รียกใบจองมาด าเ นินการได้ ให้ถือว่าใบจองสูญหาย  
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการออกใบแทนใบจอง ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ข้อ ๑๑  
โดยอนุโลมแต่ไม่ตอ้งสอบสวนและใหถื้อว่าหนงัสือแจง้ตาม (๑) เป็นค าขอออกใบแทน 

 (๓) เม่ือได้รับใบจองหรือได้ออกใบแทนใบจองตาม (๒) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ผูอ้อกใบจองมีค าสั่งเพิกถอนใบจอง พร้อมกับให้หมายเหตุด้วยวิธีขีดเส้นคู่ขนานลงบนด้านหน้าใบจอง 
 

๔๙ 



 

แลว้เขียนดว้ยอกัษรสีแดงว่า “ใบจองฉบับน้ีได้เพิกถอนตามค าสั่งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้า
ประจ าก่ิงอ าเภอทอ้งท่ี .........................ลงวนัท่ี...............เดือน....................พ.ศ..............” และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีลงช่ือ
พร้อมดว้ย วนั เดือน ปี ก ากบัไว ้แลว้น าค าสั่งเพิกถอนใบจองรวมไวใ้นสารบบท่ีดินแปลงนั้น 

(๔) เม่ือไดด้ าเนินการตาม (๓) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหมายเหตุการเพิกถอน 
ตาม (๓) ในทะเบียนการครอบครองท่ีดินดว้ยอกัษรสีแดงไว้ด้วย แล้วรายงานการเปล่ียนแปลงทางทะเบียน  
ใหก้รมท่ีดินทราบเพ่ือแก้ไขทะเบียนการครอบครองท่ีดินให้ถูกต้องตรงกัน พร้อมทั้งแจ้งให้ผูถื้อใบจอง
ทราบถึงการเพิกถอนใบจองดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี ใหแ้จง้ตามวิธีการเช่นเดียวกบั (๑) 

 

หมวด ๓ 
การจ าหน่ายใบจอง 

 

ข้อ ๕. ในกรณีท่ีผูถื้อใบจองไม่ เ ร่ิมท าประโยชน์ในท่ีดินท่ีจัดแบ่งให้ภายในหกเดือน 
นับแต่ได้ รับ ใบจองหรือในกรณี ท่ี ไม่ป ฏิบั ติตามข้อบังคับ  ระ เ บี ยบ  ข้อ ก าหนด หรือ เ ง่ือนไข 
ของคณะกรรมการจัดท่ี ดินแห่งชาติ ตามนัยแห่งหมวด ๖ และหมวด ๗ ของระเบียบว่าด้วยการจัดท่ีดิน- 
เพ่ือประชาชน พ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าท่ีสอบสวนแล้วเ ห็นควรเสนอไปยงัอธิบดีกรมท่ีดิน  
เพ่ือพิจารณาสั่งใหผู้น้ั้นออกไปจากท่ีดินและใหส้ิ้นสิทธิในท่ีดินตามมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีผูอ้อกใบจองด าเนินการ  ดงัน้ี 

(๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งรายช่ือผู ้ถือ ใบจองท่ีไม่ปฏิบัติตามระ เ บียบ  
และส่งส านวน การสอบสวนทั้งหมดพร้อมทั้งความเห็นไปยงัอธิบดีกรมท่ีดิน 

(๒) เ ม่ืออธิบดีกรมท่ีดินได้มีค าสั่ งให้ผู ้ถือใบจองนั้ นออกไปจากท่ีดินแล้ว 
ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีส่งส าเนาค าสั่งใหผู้ถู้กสั่งใหอ้อกจากท่ีดินทราบ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ
ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏหลักฐานท่ีส านักงาน ท่ีดินอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ เช่น ในสารบบท่ีดินหรือตามท่ีอยู ่
ท่ีผู ้ถือใบจองแจ้งการเปล่ียนแปลงหรือการย้ายท่ีอยู่ไว้เ ป็นลายลักษณ์อักษรต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
หากไม่สามารถแจง้ใหท้ราบได ้ใหส่้งตามท่ีอยูท่ี่พนกังานเจา้หนา้ท่ีสอบถามได้ความจากนายทะเบียนอ าเภอ
หรือนายทะเบียนท้องท่ีแล้วแต่กรณีอีกคร้ังหน่ึง ในกรณีไม่อาจส่งส าเนาค าสั่ งดังกล่าวให้ทราบได ้
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี ปิดค าสั่งไว้ในท่ี เปิดเผย ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอท้องท่ี ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้ งอยู ่
และในบริเวณท่ีดินตามใบจองนั้นอีกหน่ึงฉบับ โดยให้มีพยานรู้เห็นการปิดส าเนาค าสั่งอย่างน้อย ๒ คน 
กบัใหบ้นัทึกถอ้ยค าพยานเป็นหลกัฐานติดเร่ืองไวด้ว้ย 

ขอ้ ๖.  ใหน้ าความในหมวด ๒ มาใชบ้งัคบัแก่กรณีการจ าหน่ายใบจองในหมวดน้ีดว้ยโดยอนุโลม 
 

                ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๗ 
 

             (ลงช่ือ)     ศิริ เกวลินสฤษด์ิ 
             (นายศิริ เกวลินสฤษด์ิ) 
                   อธิบดีกรมท่ีดิน 

๕๐ 



 

ค าส่ังกระทรวงมหาดไทย 
ที่ ๔๗๗/๒๔๙๘ 

เร่ือง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

------------------- ----------- -----------  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน  
พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แ ต่งตั้ งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู ้เ ป็นหัวหน้า- 
ประจ าก่ิงอ าเภอทอ้งท่ี ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเ่ป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีออกใบจองตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

                          กระทรวงมหาดไทย 

      สั่ง ณ วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๙๘ 
 
           (ลงช่ือ)     พลเรือโท   สุนาวินวิวฒั 
                (หลวงสุนาวินวิวฒั) 
                                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕๑ 



 

ค าส่ังกระทรวงมหาดไทย 
ที่ ๕๑/๒๕๓๓ 

เร่ือง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

--------------------------- ----------- --- 
 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่ง ท่ี ๔๗๗/๒๔๙๘ ลงวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๙๘  
แต่งตั้งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอท้องท่ี ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้ งอยู่เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ออกใบจองตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน นั้น 

 

บัดน้ี กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกเ ลิกอ านาจหน้าท่ี เ ก่ียวกับการปฏิบัติการ 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินของผู ้อ านวยการเขตในกรุงเทพหมานคร และนายอ าเภอในบางท้องท่ี  
ตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
จึงจ าเป็นตอ้งแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพ่ือปฏิบติัการตามประมวลกฎหมายท่ีดินตามนยัดงักล่าว 

 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงแต่งตั้งให้เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน เฉพาะในท้องท่ีซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศยกเลิกอ านาจหน้าท่ี  
ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายท่ีดินของหัวหน้าเขต นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผูเ้ ป็นหัวหน้า- 
ประจ าก่ิงอ าเภอตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ แลว้ 

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

   สั่ง ณ วนัท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 
          (ลงช่ือ)       เสนาะ เทียนทอง 
                    (นายเสนาะ เทียนทอง) 
                                       รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

 
 
 

 

๕๒ 



 

ค าส่ังกระทรวงมหาดไทย 
ที่ ๑๕๒/๒๕๔๐ 

เร่ือง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

---------------------------------  
 

  อนุสนธิค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๕๑/๒๕๓๓  ลงวันท่ี  ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๓ แต่งตั้ งให ้
เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
เฉพาะในท้องท่ี  ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศยกเลิกอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติการ  
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินของหัวหน้าเขต นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู ้เป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ  
ตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ แลว้นั้น 
 

  บัดน้ี ได้มี ปัญหาเ ก่ียวกับเร่ืองพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการออกใบจองตามมาตรา ๓๐  
และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีหลายจังหวัดย ังปฏิบัติไม่เ ป็นไปในแนวทางเ ดียวกัน  
ฉะนั้น จึงใหแ้กไ้ขค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๕๑/๒๕๓๓ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๓ โดยให้ยกเลิก
ขอ้ความในวรรคสามของค าสั่งกระทรวงมหาดไทยดงักล่าว และใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 
 

“ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงแต่งตั้ งให้เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด และหรือเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินเฉพาะในท้องท่ี 
ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศยกเลิกอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
ของหัวหน้าเขต นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู ้เ ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอตามความในมาตรา ๑๙  
แห่งพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ แลว้” 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

    สั่ง ณ วนัท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐ 
 
    (ลงช่ือ)    ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 
                (นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร)    
                                            รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบติัราชการแทน 
                                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 

 

๕๓ 



 

ค าส่ังกรมที่ดิน 
ที่ ๒๒๔๔/๒๕๓๕ 

เร่ือง  มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

------------------------------  
 

  เพ่ือใหก้ารปฏิบติัราชการเก่ียวกับการออกค าสั่งให้ผูท่ี้ได้รับอนุญาตจัดให้เข้าครอบครองท่ีดิน
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ออกไปจากท่ีดินและให้ขาดสิทธิอันถึงจะได้ 
ตามระเบียบ ข้อบังคับทั้ งหลายทันที  ตามความในมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินด าเ นินไป 
ดว้ยความสะดวก รวดเร็ว 
 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมท่ีดินจึงมอบอ านาจใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูป้ฏิบัติราชการแทนในการออกค าสั่ง 
ให้ผู ้มีสิทธิตามใบจองซ่ึงได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เข้ าครอบครองท่ีดินตามมาตรา ๓๐  
หรือได้รับอนุญาตให้จับจองท่ีดินตามมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด หรือเง่ือนไขของคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ ออกไปจากท่ีดินท่ีรัฐจัดให้ตามใบจอง
และใหข้าดสิทธิอนัพึงจะไดต้ามระเบียบ ขอ้บงัคบัทั้งหลายทนัที ส าหรับท่ีดินท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดันั้น ๆ 

 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี ๔ มกราคม ๒๕๓๖ เป็นตน้ไป. 
 
     สั่ง ณ วนัท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๕ 
 
 
      (ลงช่ือ)   ผนั  จนัทรปาน 
                 (นายผนั จนัทรปาน) 
        อธิบดีกรมท่ีดิน 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

๕๔ 



 

ค าส่ังกรมที่ดิน 
ที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๖ 

เร่ือง  มอบอ านาจของอธิบกรมที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน  

------------------------------------------------  
 

  ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ไดมี้มติเม่ือวนัท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบเร่ืองการมอบอ านาจ
ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัแบบบูรณาการ เพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วนัท่ี ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖ 
เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของส านกงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่ เร่ืองการมอบอ านาจ  
ดา้นการสั่งการ การอนุญาต การอนุมติั และการปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืน ๆ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และดา้นการบริหารงบประมาณ  นั้น 

 

  เพ่ือใหก้ารบริหารงานแบบบูรณาการของผูว้่าราชการจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
คล่องตัว รวดเ ร็ว สามารถบริหารงานแก้ไขปัญหาพัฒนาพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง 
ความตอ้งการของประชาชน อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร-
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเ ติม และหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ท่ี  นร ๑๒๐๓/ว ๒  
ลงวนัท่ี ๒๒ กนัยายน ๒๕๔๖ จึงใหย้กเลิกค าสั่งกรมท่ีดิน ท่ี ๑๗๙๖/๒๕๔๔ ลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
และท่ี ๑๙๙๑/๒๕๔๔ ลงวนัท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เร่ืองการมอบอ านาจให้ผูว้่าราชการจังหวัดในจังหวัด
ทดลองจดัระบบบริหารราชการจงัหวดัแบบบูรณาการเพ่ือการพฒันา และมอบอ านาจให้ผูว้่าราชการจังหวัด
ทุกจงัหวดัปฏิบติัราชการแทนอธิบดีกรมท่ีดิน ตามบญัชีการมอบอ านาจแนบท้ายค าสั่งน้ี บรรดาค าสั่งอ่ืนใด
ในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในค าสั่งน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัค าสั่งน้ีใหใ้ชค้ าสั่งน้ีแทน 

 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
          สั่ง ณ วนัท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
                                                           (ลงช่ือ)    บญัญัติ จันทน์เสนะ 
               (นายบญัญัติ จนัทน์เสนะ) 
          อธิบดีกรมท่ีดิน 
 
 

 
 
 
 

๕๕ 



 

เร่ือง อ านาจท่ีมอบให้ปฏิบติัราชการแทน
ก่อนการบริหารจงัหวดัแบบบูรณาการ 
(ก่อน ๑ ต.ค. ๔๖) 

อ านาจท่ีมอบใหป้ฏิบติัราชการแทน
หลงัการบริหารจงัหวดัแบบบูรณาการ 
(หลัง ๑ ต.ค. ๔๖) 

มอบโดยอาศัยอ านาจ 
ตามกฎหมาย  ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั 

 - การออกค าสั่งใหอ้อกจากท่ีดิน  
  และให้ขาดสิทธิจากใบจอง 

๓.๕ การออกค าสั่งใหผู้มี้สิทธิ  
ตามใบจองท่ีไม่ปฏิบติัตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด หรือเง่ือนไข
ของคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ 
ออกไปจากท่ีดินของรัฐ และให้
ขาดสิทธิอนัพึงจะได้ตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบัทั้งหลายทันที 

- พระราชบญัญติัระเบียบ      
   บริหารราชการแผน่ดิน  
   พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา ๓๘  (๗) 
- ประมวลกฎหมายท่ีดิน     
  มาตรา ๓๒ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๖ 



 

(ส าเนา) 
 
 
ท่ี ๙๗๑๖/๒๔๙๙                                                                                                             กระทรวงมหาดไทย     
       

      ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙ 
 

เร่ือง  การจดัท่ีดินเพ่ือประชาชนตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  
 

เรียน  ผูว้่าราชการภาค ทุกภาค และผูว้่าราชการจงัหวัดทุกจงัหวดั  
 

อา้งถึง  หนงัสือ ท่ี ๙๒๑๐/๒๔๙๙ ลงวนัท่ี ๒๖ เมษายน ๒๔๙๙   
 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้วางระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองการจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน  
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินมา นั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๔๙๙ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๔๙๙ 
ท่ีประชุมได้พิจารณาโครงการจัดสรรท่ีดิน ซ่ึงผู ้ว่ าราชการจังหวัดระยอง ผูว้่ าราชการจังหวัดสตูล  
และผู ้ว่าราชการจังหวัดจันทบุ รี เสนอขออนุมัติมาตามโครงการของคณะกรรมการจัดท่ี ดินแห่งชาติ  
ว่าดว้ยการจดัท่ีดินเพ่ือประชาชนอยูอ่าศยั และประกอบการท ามาหาเล้ียงชีพตามควรแก่อัตภาพ ในท่ีสุดท่ีประชุม 
ได้ลงมติอนุมัติให้จังหวัดด าเ นินการตามโครงการท่ี เสนอได้ และในการจัดแบ่งท่ี ดินให้ราษฎรนั้ น 
ใหเ้จ้าหน้าท่ีในการจัดท่ีดินกันเขตท่ีป่าไม้ไว้เพ่ือให้ราษฎรมีไม้ใช้ และเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนของพ้ืนดินตามสมควร  
โดยใหจ้งัหวดัปรึกษาท าความตกลงกับป่าไม้จังหวัด กับขอให้กรมท่ีดินและกรมป่าไม้ร่วมกันพิจารณาวาง
หลักเกณฑ์และรายละเอียดในเร่ืองน้ีต่อไปดังน้ี บัดน้ี กรมท่ีดินช้ีแจงว่าเม่ือวันอังคาร ท่ี ๒๔ เมษายน ๒๔๙๙  
ได้มีการประชุมพิจารณาเ ร่ืองน้ีกับผู ้แทนกรมป่าไม้ท่ีห้องประชุมกรมท่ีดินแล้ว ท่ีประชุมได้ตกลง 
วางหลกัเกณฑ์และรายละเอียดการกนัเขตป่าไมภ้ายในบริเวณท่ีดินผืนใหญ่ท่ีจะจัดให้ประชานตามโครงการ
ของคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ ดงัน้ี 

(๑)  จดัใหมี้เขตป่าไมเ้ป็นสมบติัส่วนกลาง ประมาณร้อยละ ๒๐ ของเน้ือท่ีดินผืนใหญ่นั้น 
(๒) ให้บุคคลท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินแต่ละแปลง ส่วนต้นไม้ภายในเขตท่ีดินท่ีได้รับ 

การจดัแบ่ง เพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนของพ้ืนดิน เพ่ือบังลม และเพ่ือให้มีไว้ใช้สอยภายในครอบครัวเป็นแนว 
หรือเป็นหยอ่ม ๆ สุดแลว้แต่ความเหมาะสมของรูปท่ีดินและภูมิประเทศ 

(๓)  ขอใหส้งวนต้นไม้ใหญ่ตามแนวถนนสายใหญ่ ภายในบริเวณท่ีดินผืนใหญ่ท่ีจัดสรร  
ทั้งสองขา้งถนนตามสมควร โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีในการจดัท่ีดินกบัป่าไม้จังหวัด หรือป่าไม้เขตร่วมกันพิจารณา
คัดเ ลือกต้นไม้ท่ีจะสงวน และให้เจ้าหน้าท่ี ป่าไม้ท าเคร่ืองหมายแสดงการสงวนไว้ท่ีต้นไม้ท่ีคัดเ ลือก  
เพ่ือสงวนใหป้ระชาชนทราบ และหา้มการตดัฟันต่อไป 

 

๕๗ 



 
 

กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นจึงเ รียนมา 
เพ่ือขอใหจ้งัหวดัสั่งเจา้หนา้ท่ีในการจดัท่ีดินด าเนินการต่อไป และในการจัดท าแผนผงัการจัดท่ีดินผืนใหญ่
ขอใหแ้สดงส่วนท่ีกนัเขตป่าไมเ้ป็นสมบติัส่วนกลางไวด้ว้ย 

 
        ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 

 
           (ลงช่ือ) จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
                (ป. พิบูลสงคราม) 
                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
                                                                                                   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๘ 



 

 
ค าส่ังกระทรวงมหาดไทย 

ที่ ๑๓๓๑/๒๕๐๗ 
เร่ือง การย่ืนอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ตามความในมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
----------------------------------  

 

 โดยเห็นเ ป็นการสมควรวางระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการย่ืนอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ -
กระทรวงมหาดไทย ตามความในมาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน เพ่ือให้การพิจารณาอุทธรณ์
ดงักล่าวเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว จึงวางระเบียบไวใ้หป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

๑. ให้ผู ้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์เ ป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
โดยย่ืนต่อนายอ าเภอทอ้งท่ีหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอทอ้งท่ี ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้ งอยู่แล้วแต่กรณี 
และเม่ือไดรั้บอุทธรณ์แลว้ใหน้ายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอนั้น รีบท าการสอบสวน
เพ่ิมเ ติม เ พ่ือหาข้อเท็จจริงตามค าร้องโดยด่วน แล้วบันทึกความเห็นเสนอเ ร่ืองทั้ งหมดให้ถึงจังหวัด 
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัไดรั้บอุทธรณ์ 

๒. ในการรับอุทธรณ์ดังกล่าวในข้อ ๑. ให้เจ้าหน้าท่ีอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอแล้วแต่กรณี 
ลงบญัชีรับหนงัสือตามระเบียบงานสารบรรณ เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าไดรั้บอุทธรณ์วนัใด 

๓. เม่ือจังหวัดได้รับอุทธรณ์และเ ร่ืองราวทั้ งหมดจากอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอดังกล่าว 
ในขอ้ ๑. แล้ว ให้รีบพิจารณาเป็นเร่ืองด่วนมาก และจัดส่งอุทธรณ์พร้อมด้วยความเห็นและเร่ืองทั้งหมด 
ไปกรมท่ีดินภายในสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ืองจากอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอแลว้แต่กรณี 

๔. การจดัส่งเอกสารเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ใหจ้ดัส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 
 

ทั้งน้ี ใหถื้อเป็นระเบียบปฏิบติัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

สั่ง ณ วนัท่ี  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๐๗ 
(ลงช่ือ)    ท. แรงข า 
(นายทวี   แรงข า) 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ท าการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 

๕๙ 



 

(แบบ ๑) 
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณจัดที่ดิน 

หน่วยจัดที่ดิน...............................อ าเภอ.................................จังหวัด.................................. 
ประจ าเดือน........................................พ.ศ.............................. 

 

ท่ี 
 

รายการจ่าย 

การใชจ้่ายงบประมาณการจดัท่ีดิน 

ก่อนเดือนน้ียกมา ในเดือนน้ี 
รวมตั้งแต่ต้นปี 
จนถึงส้ินเดือนน้ี 

๑. 
 
 
 
๒. 
 
 
 
 
 
 
 
๓. 

ค่าจ้างช่ัวคราว 
(๑) ค่าจา้งชัว่คราวรายเดือน.........คน 
(๒) ค่าจา้งชัว่คราวรายวนั.............คน 

รวม 
ค่าใช้สอย 
(๑) ค่าเบ้ียเล้ียง 
(๒) ค่าพาหนะ 
(๓) ค่าเช่าท่ีพกั 
(๔) ค่าซ่อมแซมทรัพยสิ์นของทางราชการ 
(๕) ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด 
(๖) ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ  

รวม 
ค่าวัสดุ 
(๑) ค่าน ้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
(๒) ค่าวสัดุอ่ืน  ๆ 
(๓) ค่าวสัดุรถยนต์ 
(๔) ค่าวสัดุประจ าหน่วย 

รวม 
รวมทั้งส้ิน 

      

      
      

      
      

      
      

 

ขอรับรองว่าถูกตอ้ง  

 
 

 

 
 

 ลงช่ือ.............................................ผูร้ายงาน 
                                                             (...........................................) 
                                                                         หวัหน้าหน่วย 
                                                           ............../............../..................... 

๖๐ 



 

(แบบ ๒) 
รายงานผลงานจัดที่ดิน 

หน่วยจัดที่ดิน.........................อ าเภอ................................จังหวัด.................................... 
ประจ าเดือน............................พ.ศ................................... 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ผลงานในเดือนน้ี 
รวมผลงานตั้งแต่ตน้ปี   
จนถึงส้ินเดือนน้ี 

๑. 
 
 
 
 
๒. 

 
 
 
๓. 

 
 
๔. 

 
 
๕. 

 
 
 
 
 
๖. 
 
 
๗. 

 

งานส ารวจ 
ตรวจสอบรอบแปลง 
ตรวจสอบภูมิประเทศ 
ส ารวจหาแหล่งน ้ า 
ลงแผนท่ีและวางผงั 
งานกันเขตที่ดิน 
รังวดักันเขตป่าไม ้๒๐ % 
รังวดักันเขตท่ีสาธารณประโยชน์ 
รังวดักันเขตท่ีสมบติัส่วนกลาง 
งานรังวัดสอบสวนสิทธ์ิ 
รังวดัสอบสวนสิทธ์ิท่ีมีหลกัฐาน 
รังวดัสอบสวนสิทธ์ิท่ีไม่มีหลกัฐาน 
งานรังวัดแบ่งแปลง 
รังวดัแบ่งแปลงท่ีอยูอ่าศยั 
รังวดัแบ่งแปลงท่ีเกษตรกรรม  
งานปักหลักเขตที่ดินพร้อมให้เลขปักหลักไม้ 
ท่ีอยูอ่าศัย 
ท่ีเกษตรกรรม 
ปักหลักคอนกรีต 
ท่ีอยูอ่าศัย 
ท่ีเกษตรกรรม 
รับค าขอจับจอง 
ท่ีอยูอ่าศัย 
ท่ีเกษตรกรรม 
คัดเลือกบุคคล 
ท่ีอยูอ่าศัย 
ท่ีเกษตรกรรม 

 
ระยะ.............................กม. 
จ านวน...........................ว ัน 
จ านวน.........แหล่ง..........วนั 
จ านวน...........................ว ัน 
 
...............แปลง...............ไร่ 
...............แปลง...............ไร่ 
...............แปลง...............ไร่ 
 
...............แปลง...............ไร่ 
...............แปลง...............ไร่ 
 
...............แปลง...............ไร่ 
...............แปลง...............ไร่ 
 
...............แปลง...........หลกั 
...............แปลง...........หลกั 
 
...............แปลง...........หลกั 
...............แปลง...........หลกั 
 
...............แปลง...............ไร่ 
...............แปลง...............ไร่ 
 
...............แปลง...............ไร่ 
...............แปลง...............ไร่ 

 
ระยะ.............................กม. 
จ านวน...........................ว ัน 
จ านวน.........แหล่ง..........วนั 
จ านวน...........................ว ัน 
 
...............แปลง...............ไร่ 
...............แปลง...............ไร่ 
...............แปลง...............ไร่ 
 
...............แปลง...............ไร่ 
...............แปลง...............ไร่ 
 
...............แปลง...............ไร่ 
...............แปลง...............ไร่ 
 
...............แปลง...........หลกั 
...............แปลง...........หลกั 
 
...............แปลง...........หลกั 
...............แปลง...........หลกั 
 
...............แปลง...............ไร่ 
...............แปลง...............ไร่ 
 
...............แปลง...............ไร่ 
...............แปลง...............ไร่ 

๖๑ 



 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ผลงานในเดือนน้ี รวมผลงานตั้งแต่ตน้ปี
จนถึงส้ินเดือนน้ี 

๘. 
 
 
๙ 
 
 

๑๐. 
 
 

๑๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานช้ีแปลงที่ดิน 
ท่ีอยูอ่าศัย 
ท่ีเกษตรกรรม 
งานเขียนใบจอง 
ท่ีอยูอ่าศัย 
ท่ีเกษตรกรรม 
งานซ่อมแซมหลักเขตที่ดิน 
ท่ีอยูอ่าศัย 
ท่ีเกษตรกรรม 
อื่น ๆ 
.................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 

 
...............แปลง...............ไร่ 
...............แปลง...............ไร่ 
 
...............ราย.............แปลง 
...............ราย.............แปลง 
 
...............แปลง...........หลกั 
...............แปลง...........หลกั 
 
......................................... 
........................................ 
......................................... 
........................................ 
......................................... 
........................................ 
......................................... 
........................................ 
......................................... 
........................................ 
......................................... 
........................................ 
......................................... 

 
...............แปลง...............ไร่ 
...............แปลง...............ไร่ 
 
...............ราย.............แปลง 
...............ราย.............แปลง 
 
...............แปลง...........หลกั 
...............แปลง...........หลกั 
 
......................................... 
........................................ 
......................................... 
........................................ 
......................................... 
........................................ 
......................................... 
........................................ 
......................................... 
........................................ 
......................................... 
........................................ 
......................................... 

 
ขอรับรองว่าถูกตอ้ง 

 
 

      ลงช่ือ..........................................ผูร้ายงาน 
(.........................................) 

หวัหน้าหน่วย 
............../............../......................... 

 

๖๒ 



 

(แบบ ๓) 
รายงานผลงานจัดท าสาธารณูปโภค 

หน่วยจัดที่ดิน...............................อ าเภอ...................................จังหวัด.................................. 
ประจ าเดือน................................พ.ศ. ............................... 

 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ผลงานในเดือนน้ี 
รวมผลงานตั้งแต่ตน้ปี 
จนถึงส้ินเดือนน้ี 

 งานสร้างถนน 
(๑) สร้างถนนสายเมนท่ีอยูอ่าศัย 

- วางแนว      
- บุกเบิก 
- ยกร่องพนูดินพร้อมตกแต่ง 
- ลงลูกรัง 
- ตกแต่งผิวจราจร 

 (๒) สร้างถนนสายเมนท่ีเกษตรกรรม  
- วางแนว      
- บุกเบิก 
- ยกร่องพนูดินพร้อมตกแต่ง 
- ลงลูกรัง 
- ตกแต่งผิวจราจร 

 (๓) สร้างถนนสายซอยท่ีอยูอ่าศยั 
- วางแนว      
- บุกเบิก 
- ยกร่องพนูดินพร้อมตกแต่ง 
- ลงลูกรัง 
- ตกแต่งผิวจราจร 

(๔) สร้างถนนสายซอยท่ีเกษตรกรรม  
- วางแนว      
- บุกเบิก 
- ยกร่องพนูดินพร้อมตกแต่ง 
- ลงลูกรัง 
- ตกแต่งผิวจราจร 

 
......สาย/กวา้ง......ม/ยาว......กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/กวา้ง......ม/ยาว......กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/กวา้ง......ม/ยาว......กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/กวา้ง......ม/ยาว......กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 

 
.....สาย/กว้าง......ม/ยาว.......กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/กวา้ง......ม/ยาว......กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/กวา้ง......ม/ยาว......กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/กวา้ง......ม/ยาว......กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 

 
 

๖๓ 



 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ผลงานในเดือนน้ี 
รวมผลงานตั้งแต่ตน้ปี 
จนถึงส้ินเดือนน้ี 

 (๕) ซ่อมแซมถนน 
- สายเมน 
- สายซอย 
- สายเดิม 
- ในท่ีอยูอ่าศยั 

สร้างสะพาน 
งานวางท่อระบายน ้ า 
งานแหล่งน ้า 

- ขดุบ่อ     
 
- ขดุสระน ้ า 
 
- ปิดกั้นคูน ้ า 
 
- ท าฝายกั้นน ้ า 

 
 งานบุกเบิกพืน้ที่ 

- บุกเบิกท่ีอยูอ่าศัย 
- บุกเบิกท่ีเกษตรกรรม 
- บุกเบิกท่ีสมบติัส่วนกลาง 
- บุกเบิกท่ีสมบติัสาธารณประโยชน์ 
- ปรับพ้ืนท่ี 

งานสร้างที่ท าการหน่วย 
-บุกเบิกบริเวณท่ีท าการหน่วย 
- สร้างท่ีท าการชัว่คราว 
- สร้างบา้นพกัคนงานชัว่คราว 
- สร้างโรงเก็บรถยนต์และเคร่ืองจกัร 

 

 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......แห่ง/กวา้ง.....ม/ยาว......กม. 
......แห่ง/จ านวน.................ท่อ 
 
......แห่ง/กวา้ง.....ม/ยาว........ม. 

ลึก (สูง) ...................ม. 
......แห่ง/กวา้ง.....ม/ยาว........ม. 

ลึก (สูง) ...................ม. 
......แห่ง/กวา้ง.....ม/ยาว........ม. 

ลึก (สูง) ...................ม. 
......แห่ง/กวา้ง.....ม/ยาว........ม. 

ลึก (สูง) ...................ม. 
 
...................แปลง.................ไร่ 
...................แปลง.................ไร่ 
...................แปลง.................ไร่ 
...................แปลง.................ไร่ 
...................แปลง.................ไร่ 
 
...................แปลง.................ไร่ 
...................หลัง 
...................หลัง 
...................หลัง 

 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......สาย/ยาว........................กม. 
......แห่ง/กวา้ง.....ม/ยาว......กม. 
......แห่ง/จ านวน.................ท่อ 
 
......แห่ง/กวา้ง.....ม/ยาว........ม. 

ลึก (สูง) ...................ม. 
......แห่ง/กวา้ง.....ม/ยาว........ม. 

ลึก (สูง) ...................ม. 
......แห่ง/กวา้ง.....ม/ยาว........ม. 

ลึก (สูง) ...................ม. 
......แห่ง/กวา้ง.....ม/ยาว........ม. 

ลึก (สูง) ...................ม. 
 

...................แปลง.................ไร่ 

...................แปลง.................ไร่ 

...................แปลง.................ไร่ 

...................แปลง.................ไร่ 

...................แปลง.................ไร่ 
 
...................แปลง.................ไร่ 
...................หลัง 
...................หลัง 
...................หลัง 

 
 

 
 

๖๔ 



 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ผลงานในเดือนน้ี 
รวมผลงานตั้งแต่ตน้ปี 
จนถึงส้ินเดือนน้ี 

 - สร้างโรงเก็บพสัดุและอ่ืน ๆ  
- สร้างโรงเก็บน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
- สร้างโรงเก็บเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

อ่ืน ๆ 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
........................................................... 

...................หลัง 
...................หลัง 
...................หลัง 
 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

...................หลัง 

...................หลัง 

...................หลัง 
 
................................................ 
................................................. 
................................................ 
................................................. 
 

 
ขอรับรองว่าถูกตอ้ง 

 
 

      ลงช่ือ..........................................ผูร้ายงาน 
(.........................................) 

หวัหน้าหน่วย 
............../............../......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๕ 



 

(แบบ (๖) 
 

รายงานการปฏิบัติงานของช่างแผนที ่
 

หน่วยจดัท่ีดิน ................................................................................................... 
 

จงัหวดั .............................................. 
 

ประจ าเดือน........................................... พ.ศ ................................................. 
 

สายท่ี......................................... (ช่ือ) ............................................................. 
 

  (๑)  ตรวจสอบรอบแปลง ระยะ ................................................... กม. 
 

  (๒)  สอบสวนสิทธ์ิ        ..................แปลง........................ ไร่ 
 

  (๓)  รังวดัแบ่งแปลงย่อย 
- ท่ีอยู่อาศยั                 ...................แปลง........................ไร่ 
- ท่ีเกษตรกรรม              ...................แปลง........................ไร่ 

 

  (๔)  รังวดักนัเขตสมบติัส่วนกลาง ...................แปลง........................ไร่ 
- ถนน ยาว   .................................................... กม. 
- ท่ีอ่ืน ๆ    .................................................... ไร่ 

 

  (๕)  ช้ีท่ีดินใหเ้ข้าครอบครอง ................................................... ราย 
- ท่ีอยู่อาศยั   ................................................... ราย 
- ท่ีเกษตรกรรม  ................................................... ราย 

 
 

ขอรับรองว่าถูกตอ้ง  

 
 

 

 
 

 

 

       ..............................................ผูร้ายงาน 
                                                          (.............................................) 

                 …..........................................หวัหนา้หน่วย ฯ 
                                                          (.............................................) 
 
 

๖๖ 



 

กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีควรรายงานใหท้ราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ลงช่ือ) ...........................................ผูร้ายงาน 
       (...........................................) 

หวัหน้าหน่วย 
       ........../................/.......................... 

 
 

๖๗ 



 

(แบบ ๘) 
 

แบบรายงานปิดหน่วยจัดทีดิ่น 
 

วนัท่ี................................................................................... 
 

๑.   หน่วยจดัท่ีดิน................................................................................................................................... ........... 
      ต าบล............................................อ าเภอ............................................จงัหวัด.............................................. 

 

๒   เร่ิมเปิดหน่วยเม่ือ............................................................................................................................. ............ 
 

๓.   เน้ือท่ีท่ีดินท่ีจดั.............................................................ไร่ 
 

๔.   ไดจ้ดัใหร้าษฎร คือ 
  (๑)  ท่ีอยูอ่าศัย  .......................................................... ราย 
         เน้ือท่ี  .......................................................... ไร่ 
  (๒) ท่ีเกษตรกรรม .......................................................... ราย 
         เน้ือท่ี  .......................................................... ไร่ 
 

๕.   ไดจ้ัดท่ีสาธารณูปโภค คือ 
  (๑)  ถนนเมน   ยาว  .......................................................... เมตร 
  (๒) ถนนซอย  ยาว .......................................................... เมตร 
  (๓) สะพาน  .......................................................... แห่ง 
  (๔) วางท่อระบายน ้ า .......................................................... แห่ง 
  (๕) สระน ้ า  .......................................................... แห่ง 
  (๖) บ่อน ้ า  .......................................................... แห่ง 
  (๗) บุกเบิก  .......................................................... ไร่ 
 

๖.   ไดก้ันเขตท่ีสมบติัส่วนกลาง ดงัน้ี 
  (๑) .......................................................... เน้ือท่ี ....................................................... ไร่ 
  (๒) .......................................................... เน้ือท่ี ....................................................... ไร่ 
  (๓) .......................................................... เน้ือท่ี ....................................................... ไร่ 
 
 

๖๘ 



 

๗.  ได้แนบแผนผงัมาดว้ย รวม ๒ ชุด และแบบ ๘ รวม ๒ ชุด 
 

๘.  ขอปิดหน่วยวนัท่ี ......................................................................................................................................... 
 

......................................................ผูร้ายงาน 
                                                                                                     หวัหน้าหน่วยจดัท่ีดิน.................................. 
 
เสนอ ผูว้่าราชการจงัหวดั............................................. 
 

  เพ่ือโปรดทราบ และเห็นว่าควรปิดหน่วยได้ 
 

................................................................................... 
 

เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั............................................. 
 

ท่ี 
 

เรียน อธิบดีกรมท่ีดิน 
 

  ไดปิ้ดหน่วยจดัท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี........................................................................................... 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

................................................................................... 
 

ผูว้่าราชการจงัหวดั..................................................... 

๖๙ 




