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ค�ำน�ำ

 คู่มอืการพิสูจน์สทิธกิารครอบครองทีด่นิของบคุคลในเขตท่ีดินของรัฐ ฉบบัประชาชนเล่มนี ้

จัดท�าขึ้นเพื่ออธิบายโครงสร้าง เคร่ืองมือ ขั้นตอน และวิธีการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการ 

พิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร.จังหวัด) ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

(คทช.) ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

เพื่อให้ประชาชน บุคคลท่ัวไป รวมถึงผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งสิทธิในที่ดิน ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ�านาจ 

หน้าที ่ดูแล รักษา คุ้มครอง ป้องกัน หรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

 แนวทางการพิสจูน์สทิธใินท่ีดนิดงักล่าว เป็นวธิกีารแก้ไขปัญหาข้อพพิาท หรอืข้อโต้แย้งสทิธ ิ

ที่อาศัยแนวทางเชิงนโยบาย กฎหมาย และวิทยาศาสตร์มาใช้ควบคู่กัน โดยก�าหนดให้ม ี

การพิจารณาพยานหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินของคู ่กรณีท้ังสองฝ่าย เช่น พยานเอกสาร 

พยานบุคคล พยานวัตถุ เป็นต้น และบางกรณีได้ก�าหนดให้มีการอ่าน แปล ตีความ 

ภาพถ่ายทางอากาศ มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย เป็นการท�าข้อเท็จจริงให้ปรากฏ 

หรือเป็นการพิสูจน์ความจริงให้เป็นท่ียุติว่าประชาชนได้ครอบครองที่ดินแปลงพิพาท 

มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน�าไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ 

นโยบายทีด่นิแห่งชาต ิและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ในการให้ความช่วยเหลือ เยยีวยาทีเ่หมาะสม 

หรือรับรองสิทธิรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงภายใต้เงื่อนไขท่ีกฎหมายบัญญัติ ตามควรแก่กรณ ี

ด้วยความมุง่หวังทีจ่ะสร้างความเป็นธรรมให้เกดิขึน้ในสงัคม เป็นทางเลอืกหนึง่ในการแก้ไขปัญหา 

ต่อไป

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ
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ควำมเป็นมำ

 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้มีการประกาศใช้ระเบียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน 

ของรฐั พ.ศ. 2535 ขึน้เป็นคร้ังแรก ก�าหนดให้มคีณะกรรมการ 

แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (กบร.) รองนายกรัฐมนตร ี

เป็นประธาน ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นฝ่าย 

เลขานกุาร และมีการตัง้คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหา 

การบุกรุกที่ดินของรัฐส่วนจังหวัด (กปร. ส่วนจังหวัด) ท�าหน้าที่ 

พิจารณาพิสูจน์สิทธิในที่ดิน

1การพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ



 ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยผลของการปฏิรูประบบ 

ราชการ ได้มีการโอนภารกิจดังกล่าวมาเป็นของส�านักงาน 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ 

ประกาศใช้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไข 

ป ัญหาการบุกรุก ท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2545  ก�าหนดให ้มี 

คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด 

(กบร.จังหวัด) ท�าหน้าที่พิจารณาพิสูจน์สิทธิในที่ดิน

 ปัจจุบันได้มีการโอนภารกิจดังกล่าวมาอยู ่ภายใต้ 

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ตามพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่ง คทช. 

ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด 

(คพร.จังหวัด) เพื่อท�าหน้าที่แทน กบร.จังหวัด และก�าหนด 

มาตรการ เรื่อง การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคล 

ในเขตที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีท่ีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ 

สิทธิในที่ดินระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐ

2 การพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ



โครงสร้างการด�าเนินงาน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
นโยบำยที่ดินแห่งชำติ (สคทช.) 

 ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมกำร
นโยบำยที่ดินแห่งชำติ

(คทช.)

คณะอนุกรรมกำร
พิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด

คณะอนุกรรมกำร
อ่ำนภำพถ่ำยทำงอำกำศ

 ผู้ว่าราชการจังหวัด  ประธาน
 ปลัดจังหวัด  เลขานุการ

 ผอ.สคทช.  ประธาน
 กองที่ดินรัฐ  ฝ่ายเลขานุการ

3การพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ



คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร. จังหวัด)

องค์ประกอบ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

อัยการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการ
ที่มีหน้าที่ดูแลที่ดินของรัฐ

ผู้แทน สคทช.

ธนารักษ์พื้นที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด

นายอ�าเภอท้องที่

ประธาน

ปลัดจังหวัด หัวหน้าส�านักงานจังหวัด

ข้าราชการที่ ได้รับมอบหมาย

เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานพัฒนาที่ดิน

ผู้อ�านวยการ
ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

ผู้อ�านวยการ
ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อ�านวยการ ทสจ.จังหวัด
ผู้ช่วยเลขานุการ

4 การพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ



  พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐตามมาตรการ 
  ที่ คทช.ก�าหนด ในกรณีท่ีต้องใช้ภาพถ่ายทางอากาศประกอบการพิสูจน์สิทธิ 
  ให้ใช้ผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศของคณะอนุกรรมการ 
  อ่านภาพถ่ายทางอากาศที่ คทช. แต่งตั้ง

  ก�ากบั ตดิตาม ดแูลการปฏบิติังานของหน่วยงานของรฐัทีด่แูลรกัษาและใช้ประโยชน์ 
  ในที่ดินของรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ค�าส่ัง ระเบียบ ข้อบังคับ และ 
  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และด�าเนินการตามนโยบาย แผนงาน มาตรการ 
  ที่ คทช. ก�าหนด

  ตรวจสอบหรอืด�าเนินการใดๆ เพือ่ให้ได้ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาทีด่นิของรัฐ 
  และการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของรัฐ หากพบว่าการด�าเนินการไป 
  โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือด�าเนินการไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้แจ้ง 
  หน่วยงานของรฐัทีมี่อ�านาจหน้าทีใ่นการด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 
  และค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง

  รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน 
  ของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ

  แต่งตัง้คณะท�างาน หรอืเจ้าหน้าทีเ่พือ่ด�าเนนิการหรือปฏิบตังิานใดๆ ในการป้องกนั 
  และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ด�าเนนิการในเรือ่งอืน่ๆ ตามทีก่�าหนด และปฏบิติังานอืน่ใดตามที ่คทช. มอบหมาย

หน้าที่และอ�านาจ

5การพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ



ผู้แทน
ส�านักงานอัยการสูงสุด

ผูแ้ทนกรมธนารกัษ์

ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้แทนกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง

ผู้แทนส�านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม

ผู้แทนกรมชลประทาน

ผูแ้ทนกรมการปกครอง

ผู้แทน GISTDA

ผูแ้ทนกรมทีด่นิ

ผู้แทน
กองทัพบก

ผู้แทนกรมพฒันาท่ีดิน

ผู้แทนกรมโยธาธิการ
และผังเมือง

ผูแ้ทนกองทพัเรอื

ผู้แทน ส.ป.ก.

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผูแ้ทนกองทพัอากาศ ผู้แทนกรมแผนที่ทหาร

ผู้แทนกรมป่าไม้

ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ประธาน

ข้าราชการ สคทช. ข้าราชการกองเทคโนโลยีท�าแผนที่ กรมที่ดิน                
เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้แทนส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

องค์ประกอบ

6 การพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ



หน้าที่และอ�านาจ

  ก�าหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณในการด�าเนินการจดัท�าแผนทีแ่ละอ่าน แปล 
  ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิในเขตที่ดินของรัฐ

  จดัท�าแผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วนต่าง ๆ  ตามทีก่�าหนด เพือ่ประกอบ 
  การพิสูจน์สิทธิในเขตที่ดินของรัฐ

  อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมลงสัญลักษณ์และหมายแนวเขต 
  พ้ืนที ่ทัง้ทีป่รากฏและไม่ปรากฏร่องรอยการท�าประโยชน์ลงบนภาพถ่ายทางอากาศ 
  เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิในเขตที่ดินของรัฐ

  ก�าหนดหลกัเกณฑ์ แนวทาง หรอืข้อปฏบิตัเิกีย่วกบัการอ่าน แปล ตคีวามภาพถ่าย 
  ทางอากาศ

  แต่งตัง้คณะท�างานหรอืเจ้าหน้าทีเ่พือ่ช่วยการปฏบิตังิานตามทีม่อบหมายด�าเนนิการ 
  ในเรื่องอื่น ๆ  ตามที่ก�าหนด และปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ คทช. มอบหมาย

7การพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ



เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท 

หรือข้อโต้แย้งสิทธิในท่ีดิน ระหว่าง 

ประชาชนกับหน ่ วย งานของรั ฐ 

ที่มีอ�านาจหน้าที่ดูแลรักษาคุ้มครอง 

ป้องกนั หรอืใช้ประโยชน์ในทีด่นิของรฐั 

ด้วยวิธีการพิสูจน์ความจริงให้เป็น 

ที่ยุติว่าประชาชนได้เข้าครอบครอง 

และท�าประโยชน์ในท่ีดินแปลงพิพาท 

ก่อนการเป็นที่ดินของรัฐหรือไม่

เพื่อเป ็นข ้อมูลส�าหรับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ใช้ประกอบการพิจารณา 

ให้ความช่วยเหลือ  เยียวยา ตาม 

แนวทางทีเ่หมาะสม ตามควรแก่กรณี 

ด้วยความมุ ่งหวังที่จะสร ้างความ 

เ ป ็ น ธ ร ร ม ใ ห ้ เ กิ ด ขึ้ น ใ น สั ง ค ม 

เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

วัตถุประสงคของกำรพิสูจนสิทธิในเขตที่ดินของรัฐ
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เอกสารท่ีทางราชการท�าข้ึนและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสาร 

ซึ่งลงวันที่ก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ

การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ต้องมีพยานหลักฐาน 

ที่เกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น ซึ่งแสดงว่าได้ครอบครองท�าประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาก่อน 

การเป็นที่ดินของรัฐครั้งแรก ดังนี้

พยานหลกัฐานอื่นนอกจากข้อ 1.1 และ 1.2 เชน่ แบบแจง้ 

การครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) พยานบุคคล พยานวัตถุ 

เป็นต้น เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานนั้น 

มีส่วนสนับสนุนค�ากล่าวอ้างว่ามีการครอบครองท�าประโยชน์ 

มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ  ให้ด�าเนินการอ่าน แปล 

ตีความภาพถ ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร 

ที่ถ่ายภาพพื้นท่ีน้ันไว้เป็นคร้ังแรก หลังจากเป็นที่ดินของรัฐ 

หากปรากฏร่องรอยการท�าประโยชน์ในที่ดินอยู ่ใน 

ภาพถ่ายทางอากาศจึงจะเชื่อตามพยานหลักฐานอื่นนั้น

เอกสารท่ีทางราชการท�าข้ึนและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสาร 

ซึ่งลงวันที่ภายหลังการเป็นที่ดินของรัฐ แต่ก่อนวันที ่

ประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ (วันที่ 1 ธันวาคม 2497) 

โดยเอกสารดังกล่าวมีข้อความแสดงว่าได้ครอบครอง 

ท�าประโยชน์ในทีด่นิแปลงนัน้มาก่อนการเป็นทีด่นิของรฐั

มำตรกำรของ คทช. 
เรื่อง กำรพิสูจนสิทธิกำรครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ

1

1.1

1.2

1.3
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กรณีที่ผู ้ครอบครองที่ดินมีหนังสือ 
แสดงสทิธใินทีด่นิให้แจ้งเจ้าพนกังาน 
ทีด่นิด�าเนนิการ ตามมาตรา 61 แห่ง 
ประมวลกฎหมายที่ดิน

กรณีท่ีผู้ครอบครองท่ีดินมีหลักฐาน 

ส.ค.1  ให้แจ้งเจ ้าพนักงานท่ีดิน 

เพื่อด�าเนินการจ�าหน่าย ส.ค.1 

ต่อไป

กรณทีีผู่ค้รอบครองทีด่นิไม่มหีนงัสอื 

แสดงสทิธใินทีดิ่น และไม่ได้ยืน่ค�าขอ 

ออกหนั ง สื อ แ สด ง สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น 

ให้ด�าเนินการตามกฎหมายและ 

ระเบียบต่อไป

กรณทีีผู้่ครอบครองทีด่นิได้ยืน่ค�าขอ 
ออกหนัง สือแสดงสิทธิ ในที่ ดิน 
ให ้ ยื่ นคัดค ้านการออกหนังสือ 
แสดงสิทธิในที่ดินต่อเจ้าพนักงาน 
ที่ดิน

เมื่อได้พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินตามข้อ 1 แล้ว 

ปรากฏว่ามีการครอบครองท�าประโยชน์ในที่ดินภายหลัง 

การเป็นที่ดินของรัฐ ให้คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธ ิ

ในท่ีดินของรัฐจังหวัด (คพร.จังหวัด) แจ้งผลการพิสูจน์สิทธิ 

ดังกล่าวให้บุคคลท่ีครอบครองที่ดินทราบภายในก�าหนด 

30 วันท�าการ และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที ่

ดูแลรักษาที่ดินของรัฐด�าเนินการ ดังนี้

2

2.1

2.3

2.2

2.4
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เมื่อได้พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ 

ให้ คพร.จังหวดั แจ้งผลการพิสจูน์สทิธดิงักล่าวให้บคุคลทีค่รอบครองทีด่นิ 

ทราบภายในก�าหนด 30 วันท�าการ และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ 

ที่มีอ�านาจหน้าที่ดูแลรักษาด�าเนินการดังนี้

3

3.1

3.2

กรณหีน่วยงานของรัฐดงักล่าวเหน็ด้วยกบั 

มติของ คพร. จังหวัด ให้แจ้งเจ้าพนักงาน 

ที่ดินจังหวัดด�าเนินการตามกฎหมายและ 

ระเบียบ ต่อไป

กรณทีีห่น่วยงานของรฐัดงักล่าวไม่เหน็ด้วย 

กบัมติ คพร. จงัหวดั ให้พจิารณาด�าเนนิการ 

ตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป
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กระบวนการและขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน

1. บุคคลมีข้อโต้เเย้งสิทธิในที่ดินของรัฐ

2. หน่วยงานของรัฐมีข้อโต้เเย้งเกี่ยวกับ
  สถานะที่ดินของรัฐ

3. มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคล
  ครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบ

เอกสารท่ีทางราชการท�าขึ้น 

เเละลงวันที่ก ่อนการเป็น 

ที่ดินของรัฐ

พยานหลักฐาน 1.1

เอกสารที่ทางราชการท�าข้ึน 

เเละลงวันที่หลังการเป็นที่ดิน 

ของรัฐ เเต่ก่อน ป. ที่ดิน โดยมี 

ข้อความเเสดงว่าได้ครอบครอง 

ท�าประโยชน์มาก่อนการเป็น 

ที่ดินของรัฐ

พยานหลักฐานอื่นนอกจาก 

ข้อ 1.1 หรือ 1.2 เช่น ส.ค. 1 

หรือพยานบุคคล เป็นต้น ซึ่งม ี

ส่วนสนับสนุนค�ากล่าวอ้างว่า 

มีการครอบครองท�าประโยชน ์

มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ

พยานหลักฐาน 1.2

ขั้นตอนการรับเรื่อง1

คพร.จังหวัด พิจารณาพยานหลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน3

1. สอบสวนหรือตรวจสอบพยานหลักฐาน
  เกี่ยวกับความเป็นมาของที่ดินของรัฐ

2. ราษฎรเเสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับ
  ที่ดินพิพาทว่าได้มีการครอบครอง
  ท�าประโยชน์ต่อเนื่องมาก่อน
  การเป็นที่ดินของรัฐ

       รวบรวมพยานหลักฐาน และสอบสวนสิทธิ2

พยานหลักฐาน 1.3
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มีมติเชื่อว่าครอบครอง
มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ

มีมติเชื่อว่าครอบครอง
มาหลังการเป็นที่ดินของรัฐ

เจ้าของที่ดิน
หน่วยงานที่ดูแลรักษา

ที่ดินของรัฐ

4.1 จัดท�าระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

4.2 อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศภาคส�านักงาน

4.3 ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

4.4 ปรับปรุงผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ

4.5 ถ่ายทอดผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศลงใน overlay

  พร้อมแสดงสัญลักษณ์และค�าอธิบาย

4.6 น�าเสนอที่ประชุมคณะท�างานกลั่นกรองผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

  เพื่อพิจารณาในเบื้องต้น

4.7 คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศพิจารณารับรองผลการอ่าน

  แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ

ด�าเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายอากาศ4

5 คพร. จังหวัด มีมติ

ส�านักงานที่ดิน

แจ้งผล
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ความหมาย และประเภทที่ดินของรัฐ

ที่ดินของรัฐ
หมำยถึง

“ที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1304

เช่น ที่ป่ำสงวนแห่งชำต ิที่สงวนหวงห้ำมของรัฐ
ที่สำธำรณประโยชน ์และที่รำชพัสด ุ เป็นต้น”

ยกตัวอย่ำง เช่น ที่ดินของรัฐ
ดังต่อไปนี้
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หมายถึง
เฉพาะที่รัฐมีความต้องการน�าที่ดินมาจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาประโยชน ์ตามมาตรา 10 และมาตรา 11

กับจัดให้สัมปทาน ให ้หรือให้ใช้ที่ดิน
ตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

แต่มิได้หมายความรวมถึงที่ดินรกร้างว่างเปล่าธรรมดา
เนื่องจากบุคคลอาจได้สิทธิมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ตามนัยมาตรา 1334 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ที่ดินรกร้างว่างเปล่า1

เป็นต้นว่า ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น�้า

ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์ป่าช้าสาธารณะ

ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยสภาพธรรมชาติ

โดยการใช้ร่วมกันของประชาชน 

โดยนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมายก็ตาม

ที่ดินส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
2

ที่ดินส�าหรับใช้เพ่ือประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ

เป็นต้นว่า ที่ราชพัสดุ

3
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เป็นต้นว่า ที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน

ที่ดินที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศหวงห้าม

ตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

เช่น ที่เขา ภูเขา และปริมณฑล 40 เมตร

ที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติสงวนหวงห้าม

ตามมาตรา 20 (4) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

ที่ดินสงวนของกรมทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง

ที่ดินตามกฎหมายป่าไม้
เป็นต้นว่า ที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ซึ่งหมายความรวมถึงป่าคุ้มครอง ป่าสงวน

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481

อุทยานแห่งชาต ิเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี

ป่าไม้ถาวรหรือที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

4

ที่สงวนหวงห้ามของรัฐ5

ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรม และกฎหมาย

ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
เว้นแต่ที่ดินส่วนที่รัฐจัดสรรที่ดิน

ให้กับประชาชน

6
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  บุคคลมีข้อโต้แย้งสิทธิครอบครองที่ดินที่อยู่ในเขตที่ดินของรัฐ 
  กับหน่วยงานของรฐัทีม่อี�านาจหน้าทีด่แูลรกัษาหรือใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
  ของรัฐนั้น

  หน่วยงานของรฐัทีม่อี�านาจหน้าท่ีดแูลรกัษาหรอืใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
  ของรัฐมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสถานะของที่ดินของรัฐ

 มเีหตอุนัควรสงสยัว่าบคุคลเข้าครอบครองท�าประโยชน์ หรอือยูอ่าศยั 
  ในเขตทีด่นิของรฐัโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าบคุคลนัน้จะมหีนงัสอื 
  แสดงสิทธิในที่ดินหรือไม่ก็ตาม

 กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งหมายความ 
รวมถึงเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม  ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ หรือเป็นกรณีศาลได้มีค�าพิพากษา หรือค�าส่ัง 
คดีเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู ้ร้องเรียน หรือ 
ส่วนราชการท่ีแจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบว่าฝ่ายบริหารไม่มี 
อ�านาจเข้าไปก้าวล่วงใดๆ ได้ เนือ่งจากอาจเป็นการละเมดิอ�านาจศาล 
ประกอบกับเมื่อได้มีการน�าเรื่องเข้าสู ่กระบวนการยุติธรรมแล้ว 
คู่กรณีย่อมมีหลักประกันในความยุติธรรมและสิทธิในการพิสูจน์ 
ข้อเท็จจริงต่างๆ ในชั้นกระบวนการพิจารณาของศาลอย่างเพียงพอ  
เมื่อศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งคดีเสร็จเด็ดขาดประการใด 
ย่อมส่งผลผูกพันต่อคู่กรณีและให้รัฐปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์การ            รับ เรื่องไว้พิจารณาด�าเนินการ

หลักเกณฑ์การ            ไม่รับ เรื่องไว้พิจารณาด�าเนินการ

?

หลักเกณฑ์การรับเร่ื่องไว้พิจารณา
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“กำรเป็นที่ดินของรัฐคร้ังแรก” หมำยถึง พื้นที่ ใดที่มีลักษณะเป็นท่ีดินของรัฐทับซ้อนกัน 
หลำยประเภท ให้เร่ิมต้นนับควำมเป็นท่ีดินของรัฐคร้ังแรก โดยถือเอำที่ดินของรัฐที่เกิดขึ้น 
ก่อนสดุ เช่น เดมิเป็นท่ีสำธำรณประโยชน์ ต่อมำมกีำรตรำกฎกระทรวงก�ำหนดเป็นป่ำสงวน 
แห่งชำติ ให้นับควำมเป็นที่ดินของรัฐคร้ังแรก ตั้งแต่เร่ิมมีสถำนะเป็นท่ีสำธำรณประโยชน์ 
เป็นต้น

  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507 ใด ที่เดิมมีสถานะเป็น 
ป่าคุ้มครองหรือป่าสงวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและป่าสงวน พ.ศ. 2481 ให้นับย้อน 
ความเป็นที่ดินของรัฐประเภทดังกล่าว ตั้งแต่วันท่ีเริ่มมีสถานะเป็นป่าคุ ้มครอง หรือ 
ป่าสงวนนั้น

  กรณท่ีีดนิของรัฐเกดิขึน้โดยสภาพธรรมชาต ิเช่น ห้วย หนอง 
คลอง บึง แม่น�้า ทะลสาบ ต้องถือว่าความเป็นท่ีดินของรัฐเกิดขึ้น 
มาตัง้แต่เดมิ ให้พิจารณาจากข้อเทจ็จรงิของพืน้ทีว่่าเป็นท่ีดนิของรฐั 
โดยสภาพหรือไม่เป็นส�าคัญ

“พยานวัตถุ”

การนับความเป็นที่ดินของรัฐครั้งแรก

พยานบุคคล และพยานวัตถุ

หมายถึง วัตถุที่อ้างเป็นพยานหลักฐาน น�ามาแสดงให้เจ้าหน้าที่ 

ได้ตรวจสอบ เพ่ือใช้พิสจูน์ความจรงิเกี่ย่วกบัการครอบครองท�าประโยชน์ 

ในที่ดิน

“พยานบุคคล”

หมายถึง บุคคลท่ีถูกอ้างเป็นพยาน เพื่อใช้พิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับ 
การครอบครองท�าประโยชน์ในที่ดิน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นประจักษ์พยาน 
หรือพยานบอกเล่า ถ้อยค�าของพยานบุคคลที่ให้ต่อเจ้าหน้าที่ต้องมี
น�้าหนักรับฟังได้

18 การพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ



ประจักษ ์พยานหรือ 

พยานบอกเล่าซึ่งรู ้เห็น 

หรือจ�าความได้ตั้งแต่ 

อาย ุ7 ปี ขึ้นไป

พยานบคุคลต้องมภีมูลิ�าเนา 

ในพื้นที่หรืออยู่ใกล้เคียง 

กับพื้นที่ที่ขอพิสูจน์สิทธิ 

พยานบุคคลต้องทราบ 

ข้อมูลการครอบครอง 

และใช้ประโยชน์ในทีด่นิ

พยานบุคคลต้องได้รับการรับรองพยาน 

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือท้องที่

จ�านวนพยานบุคคลต้องมีตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป 

หากพยานบุคคลนั้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กับผู้ขอพิสูจน์สิทธิฯ ควรสอบสวนพยาน 

บุคคลอื่นเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การพิสูจน์สิทธิฯ โดยใช้พยานบุคคล

  ตามมาตรการของ คทช. เรื่องการพิสูจน์สิทธิ 

การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตท่ีดิินของรัฐ 

ข้อ 1.3 ได้ก�าหนดให้สามารถใช้พยานบุคคลเป็นพยาน 

หลักฐานหนึ่งประกอบการพิสูจน์สิทธิฯ โดยมีหลักเกณฑ ์

ดังต่อไปนี้

แนวทางการสอบสวนพยานบุคคล

1

4 5

2 3
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ดังนั้น เพื่อให้ควำมเป็นธรรมรำษฎรที่ครอบครองท�ำประโยชน์ 
อยู่ในเขตท่ีรำชพัสดุที่ออก นสล. แล้ว สำมำรถขอพิสูจน์สิทธ ิ
ตำมมำตรกำรของ คทช. ได้ และให้ถือว่ำกรณีดังกล่ำว 
เป็นแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับท่ีสำธำรณประโยชน์ท่ีออก นสล. 
แล้วด้วย

 การออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง (นสล.) เป็นเพียง 

การก�าหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐให้มีความชัดเจน ตามนัย 

มาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มิได้เป็นการ 

ลบล้างสิทธิของราษฎรในการขอพิสูจน์สิทธิตามมาตรการ 

คทช. แต่อย่างใด

  เน่ืองจากราษฎรโต้แย้งสิทธิในกรณีที่ดินแปลงพิพาท 

มีสถานะเป็นท่ีดินของรัฐหรือไม่ และแม้ราษฎรจะไม่ได้ 

ใช้สิทธิดังกล่าวก็สามารถใช้สิทธิทางศาลได้

 การให้สิทธิกับราษฎรในการขอพิสูจน์สิทธิอาจท�าให ้

ปัญหามีข้อยุติ คู่กรณีไม่ต้องน�าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ 

ของศาล

การพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐที่ออก นสล. แล้ว
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  ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที ่อ. 229/2551 
วางหลักเกี่ยวกับการเกิด หรือการได้มาซึ่งที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ที่ประชาชนใช้ร่วมกันหรือที่สาธารณประโยชน์ว่า มีได ้4 กรณ ีกล่าวคือ

  “ส่วนการจัดท�าทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน ์

เป็นเรื่องมาตรการในการควบคุมดูแลรักษาและ 

คุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณประโยชน์ท่ีเจ้าหน้าท่ี 

ได ้จัดท�าขึ้น เ พ่ือบันทึกรายการเ ก่ียวกับที่ดิน 

สาธารณประโยชน์เอาไว้ให้ทราบว่าในจังหวัดหนึ่งๆ 

อ�าเภอหนึง่ๆ หรอืต�าบลหนึ่งๆ มีทีด่นิสาธารณประโยชน์ 

จ�านวนเท่าใด อยู่ที่ใด มีเนื้อท่ีมากน้อยเท่าใด และ 

ใช้เพื่อประโยชน์อย่างไร”

  “กรณีข ้อมูล และขอบเขต 

ของที่สาธารณประโยชน์ไม่ชัดเจน 

ให้ด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการ 

บกุรกุทีห่รอืทางสาธารณประโยชน์ 

พ.ศ. 2539 หรือกฎหมาย และ 

ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง”

  “กรณีที่สาธารณประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยสภาพธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง 
คลอง บึง แม่น�้า ล�าคลอง ซึ่งปัจจุบันอาจมีการต้ืนเขินหรือมีสภาพเปลี่ยนแปลงไป 
สามารถส่งเรือ่งให้คณะอนกุรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ พจิารณาด�าเนนิการ 
อ่าน แปล ตคีวามภาพถ่ายทางอากาศ เพือ่หาขอบเขตและต�าแหน่งทีด่นิของรฐั 
นั้นได้ เพื่อดูสภาพพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีต”

วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ท่ี่ไม่ชัดเจน

ได ้มาโดยทางนิติกรรม 
ซึ่งได้แก่ โดยการซื้อขาย 
แลกเปลีย่น ให้ หรอือทุศิให้

เกิดจากการใช้ร่วมกัน
ของประชาชน

ได้มาโดยผลของกฎหมาย 
ได้แก่ การได้มาโดยการสงวน 
หรือหวงห้าม และการได้มา 
โดยการเวนคืน

1

3

2

4

เกิดจากสภาพธรรมชาติ
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สัญลักษณการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน
ของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

หมายเหตุ : หน่วยงานผู้อ่าน แปลฯ
สามารถลงรายละเอียดประกอบสัญลักษณ์
ภายใต้เครื่องหมายวงเล็บต่อท้ายสัญลักษณ์
ในผลการอ่าน แปลฯ ได้

A1 นาข้าว
A2 พืชไร่
A3 ไม้ยืนต้น
A4 ไม้ผล
A5 พืชสวน

A6 ไร่หมุนเวียน
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
  และ/หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
A8 พืชน�้า
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม

ระดับ 2

พื้นที่เกษตรกรรม

ระดับ 1

A

U203 สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในน�้า
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
U602 สนามกอล์ฟ
U603 สุสาน, ป่าช้า
U604 ศูนย์อพยพ

พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง

ระดับ 1

U

ระดับ 2

ระดับ 3

U1 ตัวเมืองและย่านการค้า
U2 บ้าน/หมู่บ้าน
U3 สถานที่ราชการ
  และสถาบันต่างๆ
U4 สถานีคมนาคม
U5 ย่านอุตสาหกรรม
U6 อื่นๆ

มีร่องรอยการท�าประโยชน์

มีร่องรอย
การท�าประโยชน์

มีร่องรอย
การท�าประโยชน์
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พื้นที่น�้า

ระดับ 1

W
ระดับ 2

พื้นที่ป่าไม้

ระดับ 1

F

ระดับ 3

ระดับ 2

F1 ป่าไม่ผลัดใบ
F2 ป่าผลัดใบ
F3 สวนป่า

พื้นที่เบ็ดเตล็ด

ระดับ 1

M

ระดับ 3

F100 ป่าไม่ผลัดใบทุติยภูมิ
F105 ป่าพรุหรือป่าบึง
F106 ป่าชายเลน
F107 ป่าชายหาด
F200 ป่าผลัดใบทุติยภูมิ

F3G สวนป่าของรัฐ
F3P สวนป่าเอกชน

W1 แหล่งน�้าธรรมชาติ
W2 แหล่งน�้าสร้างขึ้น

M401 นาเกลือ
M404 ที่ทิ้งขยะ
M406 พื้นที่แผ้วถาง

M402 สันทราย/หาดทราย
M403 ที่หินโผล่
M405 พื้นที่แผ้วถาง

ไม่มีร่องรอยการท�าประโยชน์มีร่องรอยการท�าประโยชน์

ระดับ 2

M1 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ไม้พุ่ม
M2 พื้นที่ลุ่ม
M3 เหมืองแร่, บ่อขุด

M4 อื่นๆ

ไม่มีร่องรอยการท�าประโยชน์

ไม่มีร่องรอยการท�าประโยชน์
มีร่องรอยการท�าประโยชน์

ไม่มีร่องรอยการท�าประโยชน์
มีร่องรอยการท�าประโยชน์

ไม่มีร่องรอยการท�าประโยชน์

ไม่มีร่องรอยการท�าประโยชน์
มีร่องรอยการท�าประโยชน์

ไม่มีร่องรอยการท�าประโยชน์
มีร่องรอยการท�าประโยชน์

ไม่มีร่องรอยการท�าประโยชน์

มีร่องรอยการท�าประโยชน์
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โครงการถ่ายภาพทางอากาศของประเทศไทย

โครงการ WWS
(ภาพขาว - ด�า)

ปี พ.ศ. ที่ถ่ายภาพ
2495 - 2499

มาตราส่วน
1 : 40,000 - 1 : 60,000

บริเวณที่ถ่ายภาพ
ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้
(ถ่ายตอนเหนือจังหวัดชุมพร)

โครงการ น.ส. 3
(ภาพขาว - ด�า)

ปี พ.ศ. ที่ถ่ายภาพ
2515 - 2522

มาตราส่วน
1 : 15,000

บริเวณที่ถ่ายภาพ
ทุกภาค

โครงการกรมแผนทีท่หาร NIMA
(ภาพขาว - ด�า)

ปี พ.ศ. ที่ถ่ายภาพ
2539 - 2543

มาตราส่วน
1 : 50,000

บริเวณที่ถ่ายภาพ
ทุกภาค

โครงการ VAP-61
(ภาพขาว - ด�า)

ปี พ.ศ. ที่ถ่ายภาพ
2509 - 2513

มาตราส่วน
1 : 50,000

บริเวณที่ถ่ายภาพ
ทุกภาค

โครงการกรมทีดิ่นกจิการร่วมค้า
(ภาพขาว - ด�า)

ปี พ.ศ. ที่ถ่ายภาพ
2529 - 2544

มาตราส่วน
1 : 6,000 1 : 15,000 1 : 50,000

บริเวณที่ถ่ายภาพ
ทุกภาค

โครงการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (ภาพสี)

ปี พ.ศ. ที่ถ่ายภาพ
2545 - 2546

มาตราส่วน
1 : 25,000

บริเวณที่ถ่ายภาพ
ทุกภาค

ทีม่า : กองแผนทีแ่ละโครงการ กรมแผนทีท่หาร กองบัญชาการทหารสงูสดุ
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 คู่มือหลักเกณฑ และแนวทำง
กำรพิสูจนสิทธิกำรครอบครอง

ที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ
(ฉบับประชำชน)

ประธำน
ดร.รวีวรรณ  ภูริเดช

ที่ปรึกษำ
นายสุริยน  พัชรครุกานนท์

นายประเสริฐ  ศิรินภาพร

คณะผู้จัดท�ำ
ว่าที่ ร.ต. พีรพล  มั่นจิตต์

นายมูฮัมหมาด  ยังหะสัน

นางอภิญญา  นราธนากร

นางพรพิมล  โต๊ะทอง

นางยุพา  ค�ามา

นางสาวณัฐภา  มากขุน

นางสาวปาริชาติ  ชมภูชัยเกิด

นายอภินันท์  หวังดี

ว่าที่ ร.ต.จิรายุ  วิจิตรจันทร์

ปีที่จัดพิมพ กันยายน 2565

จ�ำนวนพิมพ 5,000 เล่ม

เจ้ำของ กองที่ดินของรัฐ  ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

พิมพที่ ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
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กองที่ดินของรัฐ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห�งชาติ

กองที่ดินของรัฐ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห�งชาติ




