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 การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะ 2. ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
สถานะทางกฎหมายในที ่ด ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นของไทยและต่างประเทศ         
3. ศึกษาถึงสถานะของที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4. ศึกษาถึงข้อเสนอแนะเพ่ือ
น ามาใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยให้มีความชัดเจนต่อไป  
  จากการศึกษา พบว่า ที ่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ไม่ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะจัดซื้อที่ดินมาจากเงินงบประมาณของแผ่นดิน จัดซื้อที่ดินมาจากงบประมาณของตนเอง 
หรือได้ที่ดินมาเนื่องจากมีผู้บริจาคให้ หรือได้ที่ดินมาเนื่องจากมีการเวนคืนให้ ที่ดินดังกล่าวก็อาจมี
สถานะเป็นได้ทั้งที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา  
  อีกท้ัง ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งที่ดินที่ต้องน าขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ
และไม่ต้องน าขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุด้วย ซึ่งท าให้ผู ้ที ่มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันแตกต่างกันไป จึงเป็นที่มาของประเด็นปัญหาสถานะทางกฎหมายในที่ดินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีร่ัฐควรแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังนี้  
  1. ปัญหาที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะทางกฎหมายเช่นใด  
  2. ปัญหาที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา หรือที่ราชพัสดุ ได้แก่ การจัดซื้อที่ดินจากเงินงบประมาณและงบเงิน
อุดหนุน การจัดซื้อที่ดินจากเงินงบประมาณของตนเอง การได้ที่ดินมาเนื่องจากมีผู้บริจาคให้การได้
ทีด่ินมาเนื่องจากมีราษฎรเวนคืนให้  
  3. ปัญหาการเพิกถอนสภาพและการโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   
   ผลการศึกษา พบว่า ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งมีหลาย
ประเภท คือ ประเภทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นประเภททรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา 
อีกทั้ง อาจเป็นประเภทที่ราชพัสดุของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน หรือใช้ประโยชน์จากที่ดินได้มากบ้างน้อยบ้างตามแต่ละ
ประเภทของที่ดิน ประกอบกับการแบ่งแยกประเภทของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีความซับซ้อน
และเมื่อแยกสถานะสาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่ละประเภทได้แล้ว ผลทางกฎหมายก็มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตีความเองหรือหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดเวลา ดังนั้น หากรัฐก าหนดว่าทรัพย์สินประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและสิทธิอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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ที่ดินทั้งหมด ไม่ว่าจะจัดซื้อมาจากเงินงบประมาณของแผ่นดินหรือเงินรายได้อ่ืน และไม่ว่าจะเป็น   
สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐทุกประเภท ให้เป็นทรัพย์มหาชนหรือมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐทั้งหมด จะท าให้มีความชัดเจนและ
ง่ายต่อการปฏิบัติงานหรือบังคับใช้กฎหมายต่อไป  
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 This study aimed 1. study the evolution. Concepts and theories related to 
local government and public services, 2. study the legal measures concerning the 
legal status of the land of local governments of Thailand and overseas 3. study the 
status of the land of local government and. 4. study the recommendation to adopt 
the revised guidelines of the law is clear on. 
  The study is that Land of the local administration whether local governments 
to purchase land from the budget of the earth. Purchasing the land from its own 
budget. Or because land is donated. Or land due to expropriation. Such land may 
have a status of either the public. Or the property of the ordinary.  
  The land of local governments must be registered with the land is 
immovable and not have to put up with the immovable. This makes those who have 
the authority to maintain and protect different. Is the issue of the legal status of the 
land in the state, local governments should resolve the issue as follows.  
  1. The issue of land, local authorities have the legal status as any two. of 
local governments, land issues have become public.  
  2. Property of the ordinary or immovable property, including the 
procurement of funds and budget subsidies. Purchasing the land from its own 
budget. The land has since donated the land because the people have surrendered.  
  3. The revocation of the transfer and the public. 
  The study found that Land of the local administration and the status of state 
land. There are several categories of public. A common type of property or land. It 
may be that the type of government land in another way. The local government has 
a duty of care and protection. Or use of land, varying according to each type of land. 
The separation of the public. Sophisticated, and each has separate status public. The 
legal consequences were different. The local government must own or construed to 
confer the relevant authorities at all times. So if the state determines that the 
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property land. Buildings and other rights associated with the land, whether 
purchased from the budget of the money or other income.  
  And whether it is public or the common property of all the government and 
government agencies of all types. An estate or public status of all state land. Will be 
clear and easy to follow or enforce laws. 
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บทท่ี  1 

 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 รูปแบบหลัก คือ 1. การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 2. การปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการที่ต่างจากรูปแบบทั่วไป ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา 
 โดยในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (Local Administration) นั้น ถือได้ว่า
เป็นการบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ที่รัฐบาล
เป็นผู้กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหาร
ราชการในการจัดท าบริการสาธารณะ มีผู้บริหาร และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตพื้นที่ และมีการก ากับดูแลของรัฐบาลโดยผ่านทางจังหวัด 
และอ าเภอซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล การจัดตั้งองค์กรส่วนท้องถิ่นนั้นจะมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ เป็นองค์กรนิติ
บุคคล มีพ้ืนที่และขอบเขตการปกครองที่แน่นอน รวมทั้งมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย และออก
ข้อบังคับเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ โดยรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มาจากการจัดหารายได้
ด้วยตนเองและจากเงินงบประมาณของรัฐใน 3 กรณี1 ดังนี้  
 1. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองมี 4 ประเภท ดังนี้ 1) ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 2) ภาษีบ ารุงท้องที่ 3) ภาษีป้าย และ 4) อากรการฆ่าสัตว์  
 2. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากภาษีที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรหรือแบ่งให้
ท้องถิ่น มีดังนี้ 1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3) ภาษีสุรา 4) ภาษีสรรพสามิต และ 5) 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  

                                                 

 1สถาบันพระปกเกล้า, วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น,                      ส่วน
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 3. รายได้อื่นๆ มีดังนี้ 1) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับต่างๆ 2) รายได้จาก
ทรัพย์สิน 3) รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ 4) รายได้เบ็ดเตล็ด เช่น เงินที่มีผู้อุทิศ
หรือบริจาคให้ เป็นต้น 5) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ 6) เงินกู้2  
 จะเห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้มาจากการจัดหารายได้ด้วยตนเองและจากเงิน
งบประมาณของรัฐ เพ่ือบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งเป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจ ดังนั้น การ
จัดหาพัสดุจึงมีลักษณะของการบริหารจัดการที่มีความเป็นอิสระมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก็คือ หน่วยงานของรัฐและจากการศึกษาก็พบว่า การบริหารจัดการรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นกัน กล่าวคือ การจัดซื้อ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ที่ใช้บังคับกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2538 ที่ใช้บังคับกับองค์การบริหารส่วนต าบลโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าวได้ก าหนดความหมายของค านิยามที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการพัสดุ เพ่ือสร้างความเข้าใจพ้ืนฐาน
ในการด าเนินการตามระเบียบไว้ ดังนี้ 
  “พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ 
  “การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิด ทั้งที่มีการติดตั้งทดลองและบริการที่เกี่ยว 
เนื่องอ่ืนๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะงานจ้าง 
 ประกอบกับพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4 ได้ก าหนด ความหมายหรือค า
จ ากัดความของที่ราชพัสดุไว้ว่า “ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
          1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดิน
โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 
  2. อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพลเมือง หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็น
ต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ    
        ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถือ
ว่าเป็นที่ราชพัสดุ” จากหลักกฎหมายดังกล่าว หากพิจารณาตามตัวอักษรแล้วอาจตีความได้ว่า ที่ดิน
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาหรือได้มาทุกประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทจัดซื้อมาจากเงิน
งบประมาณของแผ่นดิน จัดซื้อมาจากเงินงบประมาณของตนเอง หรือได้ที ่ดินมาเนื่องจากมีผู้
บริจาคให้ หรือได้ที่ดินมาเนื่องจากมีราษฎรเวนคืนให้นั้น ล้วนแต่เป็นที่ดินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งสิ้น จึงไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ  แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ในทางปฏิบัติการ
จัดซื้อที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะจัดซื้อมาจากเงินงบประมาณของแผ่นดินหรือ
จัดซื ้อมาจากเงินงบประมาณของตนเอง บางกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่

                                                 

 2เรื่องเดียวกัน. 
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ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ข้อ 6 ที่ก าหนดว่า “ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุใดปลูกสร้างอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุไม่ว่าจะปลูกสร้างในที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอ่ืน ให้แจ้ง
กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นตามแบบที่
กรมธนารักษ์ก าหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปลูกสร้างเสร็จ เพ่ือด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ราช
พัสดุ” กล่าวคือ แม้ว่าการจัดซื้อที่ดินเพ่ือปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างด้วยงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ตาม แต่หากการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นเป็นการต่อ
เติมหรือขยายพ้ืนที่ออกมาจากตัวอาคารหลักซึ่งเดิมได้ปลูกอยู่บนที่ราชพัสดุ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็ต้องด าเนินการเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ยอมขึ้นทะเบียนหรือยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ  ก็ไม่ได้มีกฎหมายฉบับใด
บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งด าเนินการหรือเอาผิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ตรงนี้ย่อมเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่อาจท าให้รัฐไม่อาจทราบถึงจ านวนหรือความถูกต้องของที่ดิน
และติดตามตรวจสอบที่ดินที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ อีกทั้ง ที่ดินที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมานั้นมีประเด็นต่อไปว่า เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใด 
กล่าวคือ ทรัพย์สินของแผ่นดินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  1. สาธารณสมบัติของแผ่น 
ดิน หรือ 2. ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา โดยสาธารณสมบัติของแผ่นดินกับทรัพย์สินของแผ่น 
ดินธรรมดา มีสถานะทางกฎหมายและผลที่แตกต่างกัน คือ ในกรณีของสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่
ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือที่สงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันนั้น กฎหมายห้ามมิให้โอนแก่กัน ห้ามมิ
ให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินและห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดิน ส่วนในกรณีของทรัพย์สินของ
แผ่นดินธรรมดานั้น มีลักษณะเช่นเดียวกันกับทรัพย์สินของเอกชนทุกประการ ได้แก่ 1. ทรัพย์สินของ
แผ่นดินธรรมดาอาจได้มา หรือเสียสิทธิด้วยการถูกแย่งการครอบครอง หรือการครอบครองปรปักษ์ ได้
ตามกฎหมายเช่นเดียวกับทรัพย์สินของเอกชน 2. ทรัพย์สินของแผ่นดินกฎหมายห้ามยึดเพ่ือน ามาช าระหนี้
หรือยึดเพ่ือบังคับตามค าพิพากษา และ 3. ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาสามารถจ าหน่ายจ่ายโอนได้
เช่นเดียวกับทรัพย์สินของเอกชน โดยไม่ต้องมีการออกกฎหมายมาจ าหน่ายอย่างเช่นทรัพย์สินที่เป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 จากสถานะทางกฎหมายและผลของสาธารณสมบัติของแผ่นดินกับทรัพย์สินของแผ่นดิน
ธรรมดาข้างต้น มีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1086/2505 และ ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2792/2519 
เคยวินิจฉัยว่า ถ้าที่ดินยังไม่มีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จะกลายเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินได้ ต่อเมื่อมีการด าเนินการให้เป็นสาธารณสมบัติโดยสภาพเสียก่อน หากทางราชการมิได้ 
ด าเนินการใดๆเลย ก็ไม่กลายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่มีค าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัย
ตรงกันข้าม คือ ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1542/2525 ที่วินิจฉัยว่า ทางสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่
จ าต้องขึ้นทะเบียนว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเสมอไป การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ขึ้นอยู่กับว่าได้ใช้ทรัพย์สินนั้นเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ถนนจะ
เป็นทางสาธารณะหรือไม่ ย่อมเป็นไปตามสภาพของการใช้ ไม่จ าเป็นต้องให้ศาลมีค าสั่งว่าเป็นทาง
สาธารณะให้แบ่งแยกโฉนดที่ดินและจดทะเบียนเป็นทางสาธารณะ  
 จากค าพิพากษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ค าพิพากษามีความสอดคล้องกันในกรณีที่ที่ดินนั้นยังไม่
มีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จะกลายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ก็ต่อเมื่อมีการ
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ด าเนินการให้เป็นสาธารณสมบัติโดยสภาพเสียก่อน ซึ่งหากเป็นทางสาธารณะหรือเป็นที่ที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว เช่นนี้แม้ว่า ทางราชการยังมิได้ ด าเนินการใดๆ เลย ที่ดินเหล่านั้นก็ต้องถือว่า
มีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว แต่อย่างไรก็ตามค าพิพากษาจะมีความแตกต่างกันในกรณีที่
หากที่ดินใดเป็นที่ดินทีต่ิดกับที่ของเอกชนและไม่มีประชาชนใช้เป็นทางสาธารณะหรือประชาชนไม่ได้
มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่นนี้หากทางราชการมิได้ ด าเนินการใดๆ เลย ที่ดินเหล่านั้นก็ไม่อาจเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1086/2505 และค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2792/2519 
ได ้และท้ายที่สุดที่ดินที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเหล่านี้ก็จะตกเป็นของเอกชนไปโดยปริยายได้   
 ดังนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ที่ดินมาด้วยวิธีการซื้อจากเงินงบประมาณของ
ตนเองและไม่ต้องน าขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้ว ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นสิทธิขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยสมบูรณ์ แต่ก็มีปัญหาตามมาว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยการใช้
ทรัพย์สินนั้นเพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะต้องด าเนินการทางทะเบียนเพ่ือให้ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินกันแน่ แต่อย่างไรก็ตามหากที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินแล้ว ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาหรือไม่ 
และหากเป็นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาแล้ว จะมีผลทางกฎหมายไม่ต่างอะไรกับทรัพย์สิน
ของเอกชนทั่วไป โดยเอกชนสามารถแย่งการครอบครองได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้รัฐเสียหายหรือเสีย
ประโยชน์ได ้ตลอดทั้งที่ดินที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะได้มาด้วย
วิธีใด ก็ยังมีปัญหาเรื่องอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันด้วย ทั้งหมดจึงเป็นที่มา
ของการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะทางกฎหมายเช่นใด ที่ดิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทรัพย์สินของแผ่นดิน
ธรรมดา หรือที่ราชพัสดุการจัดซื้อที่ดินจากเงินงบประมาณของแผ่นดิน การจัดซื ้อที่ดินจากเงิน
งบประมาณของตนเอง การได้ที่ดินมาเนื่องจากมีผู้บริจาคให้ การได้ที่ดินมาเนื่องจากมีการเวนคืนให้ 
และปัญหาการเพิกถอนสภาพและการโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหากฎหมายของประเทศไทยต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
        1. เพ่ือศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
การบริการสาธารณะ 
        2. เพ่ือศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายในที่ดินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ 
 3. เพ่ือศึกษาถึงสถานะของที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. เพ่ือศึกษาถึงข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายของ
ประเทศไทยให้มีความชัดเจนต่อไป 
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1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาถึงความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วไป คือ องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลเท่านั้น  
 
 
1.4 วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 
  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ต 
ตลอดทั้งวิทยานิพนธ์ งานวิจัย รายงานการศึกษา หนังสือ บทความ ค าพิพากษาของศาล  และ
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง  
 
1.5 สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 
 ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดซื้อที่ดิน
มาจากเงินงบประมาณของแผ่นดิน จัดซื้อที่ดินมาจากงบประมาณของตนเองหรือได้ที่ดินมาเนื่องจากมี   
ผู้บริจาคให้ หรือได้ที่ดินมาเนื่องจากมีการเวนคืนให้ ที่ดินดังกล่าวก็อาจมีสถานะเป็นได้ทั้งทีส่าธารณ
สมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา อีกทั้ง ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีทั้งที่ดินที่ต้องน าขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุและไม่ต้องน าขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุด้วย ซึ่งท าให้
ผู้ทีม่ีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันแตกต่างกันไป จึงเป็นที่มาของประเด็นปัญหา
สถานะทางกฎหมายในที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีร่ัฐควรแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
  1. ท าให้ทราบถึงวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการบริการสาธารณะ 
        2. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายในที่ดินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ 
  3. ท าให้ทราบถึงสถานะของที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. ท าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของ
ประเทศไทยให้มคีวามชัดเจนต่อไป 
 
 



 
บทท่ี  2 

 
วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กับการบริการสาธารณะ 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่าเป็นกลไกที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐในการแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและสร้างความ
เจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
องค์กรของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน เป็นองค์กรที่เกิดจากการกระจายอ านาจของ
รัฐให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง มีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การ
บริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ตลอดจนมีอ านาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม 
แต่เนื่องจากการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐ ดังนั้น 
รัฐจึงยังคงมีอ านาจก ากับดูแลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ เช่น กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์มาเพ่ือบริการสาธารณะหรือจัดท าการพาณิชย์เองไม่ว่าจะ
เป็นที่ดินประเภทจัดซื้อมาจากเงินงบประมาณของแผ่นดิน จัดซื้อมาจากเงินงบประมาณของตนเอง 
หรือได้ที่ดินมาเนื่องจากมีผู้บริจาคให้ หรือได้ที่ดินมาเนื่องจากมีราษฎรเวนคืนให้ ก็ตาม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องด าเนินการตามระเบียบที่รัฐก าหนดไว้ เท่านั้น ท าให้ผู้วิจัยต้องท าการศึกษา
วิวัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยความหมายและลักษณะของบริการสาธารณะ 
ประเภทของบริการสาธารณะ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
ตลอดทั้งการบริหารจัดการที่ดินของรัฐกับที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ เข้าใจภาพรวมที่
เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วน าไปวิเคราะห์ในบทที่ 3 และ 4 
ต่อไป  
 
2.1 วิวัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย  
 
 พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นของไทย เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการในสมัย
รัชกาลที่ 5 กล่าวคือ ได้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดกิจการท้องถิ่นฉบับแรก คือ พระราชก าหนด
สุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร ร.ศ.116 โดยก าหนดให้ สุขาภิบาลกรุงเทพฯ มีหน้าที่ด าเนินการรักษา
ความสะอาด และป้องกันโรค ท าลายขยะมูลฝอย จัดสถานที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ส าหรับราษฎร
ทั่วไป ห้ามการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซมโรงเรือน ที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรค รวมทั้งการขนย้ายสิ่งโสโครก 
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ที่ท าความร าคาญให้กับราษฎรไปทิง้ เป็นต้น ต่อมาได้จัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาครขึ้นใน
ต่างจังหวัดเป็นแห่งแรก3 
 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ได้ตราธรรมนูญการปกครองคณะนครบาลดุสิตธานี พ.ศ.2461 เพ่ือ
ทดลองรูปแบบเมืองจ าลอง “ดุสิตธานี” นับเป็นการปกครองในรูปเทศบาลครั้งแรก อันเป็นรูปแบบ
การปกครองอย่างประเทศอังกฤษ โดยก าหนดให้เป็นนิติบุคคล แยกจากส่วนกลาง มีรายได้ของตนเอง 
ดูแลการคมนาคม การดับเพลิง สวนสาธารณะ โรงพยาบาล สุสาน โรงฆ่าสัตว์ ดูแลโรงเรียนราษฎร์ 
การรักษาความสะอาด และการป้องกันโรค ท าบริการสาธารณะที่มีก าไร เช่น ตั้งโรงรับจ าน า ตลาด 
รถราง เป็นต้น ออกใบอนุญาตและเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับยานพาหนะ ร้านจ าหน่ายสุรา โรงละคร 
โรงหนัง สถานเริงรมย์ และอ่ืนๆ 
 ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทยในปี พ.ศ.2475 จาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยได้จัดระเบียบการบริหารราชการเป็นราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2476 โดยในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2476 (ปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496) แต่ต่อมาปรากฏว่าการด าเนินงานของ
เทศบาลไม่ได้ผลเต็มที่ตามที่มุ่งหมายไว้ จึงไม่อาจขยายการตั้งเทศบาลออกไปทุกท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักรได้จึงตั้งข้ึนได้เพียง 120 แห่ง ก็ระงับการจัดตั้งเทศบาลขึ้นใหม่ เป็นเวลานานหลายสิบปี 
และได้มีการตั้งสุขาภิบาลขึ้นแทนเทศบาลในท้องที่ที่ยังไม่มีฐานะเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล พ.ศ.2495 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2500 จึงได้มีการยกฐานะสุขาภิบาลบางแห่งขึ้นเป็น
เทศบาลต าบล คือ เทศบาลต าบลกระบินทร์ เทศบาลโรกส าโรง เทศบาลต าบลบัวใหญ่ เป็นต้น และ
กรณีที่มีการจัดตั้งจังหวัดใหม่ก็ให้จัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้นในท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ตาม
บทบัญญัติมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 อย่างไรก็ตามการจัดตั้งเทศบาลและ
สุขาภิบาลก็ยังไม่เป็นไปโดยทั่วถึง ส่วนใหญ่จึงคงอยู่ภายใต้การปกครองส่วนภูมิภาค ดังนั้น เพ่ือแก้
ความเหลื่อมล้ าในการปกครองท้องถิ่นในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล กับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตดังกล่าว 
จึงได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นโดยตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ส่วน
จังหวัด พ.ศ.2498 ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการส่วนจังหวัด 
ภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดนอกเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล4 
 นับแต่นั้นมา การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงครอบคลุมทั่วทั้งราชอาณาจักรไทย กล่าวคือ ทุก
พ้ืนที่ของประเทศไทย จะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การปกครองท้องถิ่นไม่รูปใดก็รูปหนึ่ง ต่อมา
ได้มีการประกาศใช้กฎหมายการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
2521 ทั้งนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่มีประชากรมากที่สุด ส่วนเมืองพัทยาเป็น
                                                           

3อบต. กับการจัดการปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของส านักที่ปรึกษา 
กรมอนามัย, ค้นวันที่ 22 ตุลาคม 2557 จาก http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php? 
filename=tambon03 
 4เรื่องเดียวกัน. 
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เมืองท่องเที่ยวที่มีลักษณะพิเศษและใช้รูปแบบการบริหารโดยการจ้างผู้บริหารซึ่งปรากฏว่าไม่ประสบ
ผลส าเร็จมากนัก ปัจจุบันจึงมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นเทศบาลนครแทน และสืบเนื่องจาก
แนวนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอย่างจริงจัง จึงก าหนดให้มีกา ร
กระจายอ านาจไปสู่ประชาชนในทุกระดับอีก โดยท าการก าหนดให้มีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบใหม่ ในระดับต าบลด้วย ซึ่งเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” หรือ อบต. โดยตราเป็น
พระราชบัญญัติสภาต าบล และ อบต. พ.ศ.2537 ก าหนดให้สภาต าบล ซึ่งเดิมเป็นพ้ืนที่เขตการ
ปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีรายได้เกินกว่า 150 ,000 บาท/ปี ติดต่อกัน 3 ปี 
ยกฐานะเป็น อบต. ได้5 ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวน 76 แห่ง จ านวน
เทศบาล 2440 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 5335 แห่ง และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 
แห่ง6 
 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการปรับปรุง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
โดยก าหนดให้มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย แต่ให้มี
อ านาจมีหน้าที่ด าเนินการในกิจการที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการไม่ได้หรือต้องประสานงาน
ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่ง เป็นต้น ดังนั้น ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีรูปแบบ
การปกครองท้องถิ่น ทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล (แยกเป็นเทศบาล
นคร เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่ วน
ต าบล (อบต.)7  
 
2.2 แนวคิดในการจัดท าบริการสาธารณะ 
 
 ความหมายของค าว่า “บริการสาธารณะ” นั้น มีนักวิชาการหลายคนพยายามที่จะให้
ความหมายเอาไว้ โดยในช่วงแรกของการศึกษาทฤษฎีว่าด้วยบริการสาธารณะนั้น ศาสตราจารย์ LÉON 

DUGUIT ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าบริการสาธารณะไว้ว่า บริการสาธารณะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
ของรัฐ8

 ค าจ ากัดความนี้แม้จะเป็นค าจ ากัดความที่สั้นแต่หาพิจารณาดูอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วจะ
พบว่าเป็นค าจ ากัดความที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีอยู่ของบริการสาธารณะคู่กับรัฐและความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับประชาชนโดยผ่านทางบริการสาธารณะ นอกเหนือจากความหมายดังกล่าวแล้ว ก็ยังมี
นักวิชาการจ านวนมากที่ให้ค าจ ากัดความของบริการสาธารณะเอาไว้รวมทั้งแนวค าวินิจฉัยของศาล
ปกครองสูงสุดที่พยายามชี้ให้เห็นถึงภาพของบริการสาธารณะซึ่งก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่เป็นอย่า ง
                                                           

 5กรมอนามัย, บทที่ 3 การใช้มาตรการด้านกฎหมาย, ค้นวันที่ 24 มีนาคม 2559 จาก 
http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=tambon03 

 6กรมการปกครอง, เรื่อง แจ้งข้อมูลทางการปกครอง ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2558, ค้น
วันที่ 24 มีนาคม 2559 จาก http://i1.wp.com/www.zcooby.com/wp-content/uploads/ 
2015/03/wpid-Photo-20150312143339582.jpg 
 7เรื่องเดียวกัน. 
 8Lèon DUGUIT, Traitè de droit constitutionnel (Tome 2) (Paris: Sirey, 1923), 
p. 54. 
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มากเนื่องจากศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีแต่ละคดีนั้น  ปัญหาที่วินิจฉัยเป็นคนละปัญหากัน  ใน
บางครั้งค าว่าบริการสาธารณะจึงหมายความถึงการด าเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง  ในบางครั้งก็
หมายความถึงฝ่ายปกครองในฐานะที่เป็นองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยรวมถึงแนวค า
วินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะพบว่า  บริการสาธารณะ คือ กิจกรรมหรือภารกิจของฝ่าย
ปกครองนั้นเอง9 
 ในปัจจุบัน ความหมายของค าว่า “บริการสาธารณะ” ค่อนข้างชัดเจนขึ้น เพราะศาลปกครอง
สูงสุดได้วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับบริการสาธารณะเอาไว้มาก  ท าให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าบริการ
สาธารณะเป็นกิจกรรมที่ฝ่ายปกครองจัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะ  จากความหมายนี้เองที่ท า
ให้เราต้องพิจารณาถึงสาระส าคัญสองประการที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่น ามาใช้ในการให้ค าจ ากัด
ความของ “บริการสาธารณะ” นั้นก็คือองค์ประกอบด้านโครงสร้าง (LES ELEMENTS ORGANIQUES) ของ
บริการสาธารณะและองค์ประกอบด้านวัตถุ (LES ELEMENTS MATÉRIELS) ของบริการสาธารณะ 

1. ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านโครงสร้าง10
 โดยปกติแล้วในฝรั่งเศสค าว่า “บริการ

สาธารณะ” หมายความถึง ฝ่ายปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงองค์การมหาชน (LES 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS) และวิสาหกิจมหาชน (LES ENTERPRISES PUBLIQUES) ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 

การให้ค าจ ากัดความบริการสาธารณะโดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านโครงสร้างนี้อาจมีความไม่
แน่นอนชัดเจน เพราะวิสาหกิจมหาชนบางแห่งก็มิได้มีการด าเนินกิจกรรม  (ACTIVITÉ) ที่เป็นบริการ
สาธารณะ และนอกจากนี้บริการสาธารณะบางประเภทก็ยังอาจด าเนินการจัดท าโดยองค์กรเอกชน  

(LES ORGANISMS PRIVÉS) ก็ได้ ดังนั้น การให้ความหมายของบริการสาธารณะโดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบด้านโครงสร้างจึงต้องค านึงถึง “การมีส่วนร่วม” ของฝ่ายปกครองในการจัดท าบริการ
สาธารณะ โดยกิจการใดที่จะเป็นกิจการที่เรียกว่า “บริการสาธารณะ” ได ้กิจการนั้นจะต้องด าเนินการ
จัดท าโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยฝ่ายปกครอง  กล่าวคือ เป็นกิจกรรมที่นิติบุคคลในกฎหมายปกครอง 

(UNE PERSONNE PUBLIQUE)11 เป็นผู้ด าเนินการจัดท าด้วยตนเองหรือมอบภาระในการจัดท าบริการ
สาธารณะนั้นไปให้องค์กรเอกชนเป็นผู้ด าเนินการจัดท าแทนโดยฝ่ายปกครองยังมีความสัมพันธ์กับ
บริการสาธารณะนั้นอยู่แต่จะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นผู้ก ากับดูแล  (ไม่ใช่เป็นผู้ด าเนินการ
จัดท า) การมอบให้เอกชนไปจัดท าบริการสาธารณะรูปแบบที่ส าคัญที่สุด  คือ การให้สัมปทาน 

(CONCESSION) 
        ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยถึง “ความเป็นบริการสาธารณะ” ขององค์กรต่างๆ เอาไว้จ านวน
มาก ดังตัวอย่างเช่น ศูนย์เทคนิคอุตสาหกรรม (CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL) ซึ่งเป็นองค์การเอกชน 

(ÉTABLISSEMENT PRIVÉ) ที่ท างานสาธารณะประโยชน์จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีซึ่ งเป็น   

ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (CONSEIL D’ADMINISTRATION) เป็นบริการสาธารณะประเภทหนึ่งเพราะ
ถือว่ามี “ความเชื่อมโยง”กับฝ่ายปกครอง12

 เช่นเดียวกับสมาคมวัฒนธรรม  (UNE ASSOCIATION 

                                                           

 9Guy BRAIBANT et Bernard STIRN.  Le droit administratif français, 4th ed. 
(Paris: Pressess de Sciences Po et Dalloz, 1997), p. 140. 
 10Martine LOMBARD, Droit Administratif (Paris: Dalloz, 1999), pp. 256-259. 
 11ได้แก่ รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และวิสาหกิจมหาชน 

 12ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดคดี Narcy ลงวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.1963 
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CULTURELLE) ที่ท างานสาธารณะประโยชน์ จัดตั้งขึ้นโดยเทศบาล กรรมการบริหารมาจากสมาชิกสภา
เทศบาลเป็นส่วนใหญ่และรายได้เข้ามาจากเงินช่วยเหลือของเทศบาล  ก็ถือเป็นการจัดท าบริการ
สาธารณะเช่นกัน13

 แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรเอกชน (ORGANIZATION NON GOUVERNEMENTALE หรือ 

ONG) ที่ท างานเพ่ือสังคมท้ังหลายไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ แม้องค์กรเอกชน
เหล่านี้จะมีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะเช่นเดียวกับการด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะของฝ่ายปกครองก็ตามแต่เนื่องจากองค์กรเอกชนไม่อยู่ภายใต้การควบคุมใดๆ  ของฝ่าย
ปกครอง จึงท าให้ขาดองค์ประกอบด้านโครงสร้างของการจัดท าบริการสาธารณะที่จะต้องมีความ
เชื่อมโยงกับฝ่ายปกครองไป 
        กล่าวโดยสรุป ส าหรับองค์ประกอบด้านโครงสร้างนี้ กิจการที่จะถือว่าเป็นบริการสาธารณะ
จะต้องเป็นกิจการที่ด าเนินการจัดท าโดยฝ่ายปกครองทั้งหลายอันได้แก่บรรดานิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชน คือ รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือวิสาหกิจมหาชนทั้งหลาย หรืออาจ
เป็นกิจการที่ด าเนินการจัดท าโดยเอกชน  แต่จะต้องเป็นกิจการที่ฝ่ายปกครองมอบให้เอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าแทนและฝ่ายปกครองยังคงมีความสัมพันธ์กับกิจการนั้นอยู่คือยังคงต้องเป็นผู้
ควบคุมการด าเนินกิจกรรมของเอกชนให้อยู่ในสภาพเดียวกับที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดท า 

2. ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านวัตถุ14
 แม้กิจการที่ฝ่ายปกครองจัดท าหรือมอบให้

เอกชนเป็นผู้จัดท าจะเข้าองค์ประกอบด้านโครงสร้างของบริการสาธารณะแล้วก็ตาม  แต่ก็ยังไม่อาจ
กล่าวได้ว่ากิจการนั้นเป็นบริการสาธารณะอย่างแท้จริง เพราะยังมีความจ าเป็นต้องพิจารณาถึงเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ของกิจการนั้นก่อน ทั้งนี้เนื่องจากบริการสาธารณะจะต้องเป็นกิจการที่ฝ่ายปกครอง
จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (INTÉRÈT PUBLIC) ดังนั้น กิจการที่ฝ่ายปกครองจัดท าเองไม่เป็น
บริการสาธารณะก็ได้หากกิจการนั้นไม่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์สาธารณะดังเช่นที่ศาลคดีขัดกันได้
วินิจฉัยไว้ในคดี LOISELEUR ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.1894 และศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไว้ใน
คดี EPOUX HERBELIN ลงวันที่ 26 กันยายน ค.ศ.1986 ว่า นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนด าเนินการ
จัดการเกี่ยวกับที่ดินของเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์ด้านการเงิน  ไม่ถือว่าเป็นบริการสาธารณะ แต่ใน
ขณะเดียวกัน กิจการที่เอกชนจัดท าอาจเป็นบริการสาธารณะได้หากกิจการนั้นด าเนินการไปเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ดังเช่นที่ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไว้ในคดี VILLE DE MELUN ET ASSOCIATION 

MELUN-CULTURE-LOISIRS ลงวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1990 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ดังนั้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่า บริการสาธารณะจะต้องเป็นการท ากิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะเป็น
หลัก 
        เมื่อได้พิจารณาถึงองค์ประกอบทั้งสองประการของ “การเป็น” บริการสาธารณะแล้วก็สรุป
ได้ว่า บริการสาธารณะนั้นจะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสองประการ คือ 
        1. กิจกรรมที่ถือว่าเป็นบริการสาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชน ซึ่งหมายความถึงการที่นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนเป็นผู้ประกอบกิจกรรมที่เป็น
บริการสาธารณะด้วยตนเองอันได้แก่กิจกรรมที่รัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชนหรือ
                                                           

 13ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดคดี Ville de Melun et association Melun-culture-
loisirs ลงวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1990 

 14Lèon DUGUIT, op.cit., p. 54. 
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รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ด าเนินการ  และยังหมายความรวมถึงกรณีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนที่มอบ
กิจกรรมของตนบางประเภทให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการด้วย 
        2. กิจกรรมดังกล่าวมาแล้วในข้อ 1 จะต้องเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์
สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ส าหรับหลักเกณฑ์การแบ่งการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับท้องถิ่น พบว่า แนวคิดพ้ืนฐาน
ทั่วไปซึ่งเป็นสากลในการแบ่งแยกการจัดกิจการสาธารณะระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่น มีดังนี้ 
 
 2.2.1 หลักผลประโยชน์มหาชน   
 หลักผลประโยชน์มหาชน (Public Interest) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
          1. ประโยชน์มหาชนของรัฐ ได้แก่ ประโยชน์ที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของพลเมืองกลุ่ม
ใหญ่ที่สุดของรัฐ เป็นความต้องการส่วนรวมของประชาชนทั่วทั้งประเทศ ที่มีลักษณะเหมือนๆ กันและ
มีความส าคัญต่อความเป็นเอกภาพของรัฐ ดังนั้น จึงต้องอาศัยองค์กรกลางเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือ
หากรัฐมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ รัฐก็จะต้องเป็นผู้ควบคุมนโยบายให้ท้องถิ่นด าเนินการตามนโยบาย
เพ่ือผลประโยชน์ของรัฐหรือความเป็นเอกภาพของรัฐ เช่น การป้องกันประเทศ การรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เป็นต้น 
 2. ประโยชน์มหาชนของท้องถิ่น ได้แก่ ประโยชน์ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของพลเมือง
ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ15 
 
 2.2.2 ประสิทธิภาพในการจัดการ  
 ประสิทธิภาพในการจัดการนั้น เป็นการพิจารณาในเรื่องของคุณภาพของบริการสาธารณะที่
จัดท าขึ้น กล่าวคือ การจัดท าบริการสาธารณะอย่างหนึ่งควรจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ได้มากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากภารกิจในการจัดบริการสาธารณะบางอย่างจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
ระดับสูง เป็นกิจการขนาดใหญ่หรือเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องมีการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ 
หลายหน่วยงาน แต่ภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างเป็นกิจการที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมี
เทคนิคมักนัก จึงต้องมีองค์กรที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านการเงิน บุคลากร และความสามารถด้าน
อ่ืนๆ ที่จะจัดท าบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
 2.2.3 หลักความรับผิดชอบในการจัดบริการ  
 หลักความรับผิดชอบในการจัดบริการ (Accountability) นั้น เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยชุมชนระดับใด ควรมอบให้หน่วยการปกครองระดับนั้นเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ด าเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมนั้นๆ สนองตอบความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ดี
ที่สุด อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของชุมชนนั้นๆ แต่หากเป็นกิจกรรมที่ต้องสนองตอบความ
ต้องการของหน่วยชุมชนที่สูงขึ้นไปหรือเป็นกิจกรรมที่มุ่งสนองตอบปัญหาความต้องการของผู้คนทั้ง

                                                           

 15วุฒิสาร ตันไชย, การกระจายภารกิจหน้าที่ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่, ค้นวันที่ 
25 มีนาคม 2559 จาก http://www.local.moi.go.th/webst/botfam1.htm 
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ประเทศหรือปัญหาของชาติโดยรวม ก็ควรมอบให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลระดับที่สูงขึ้นไปตามความ
เหมาะสม 
 
 2.2.4 หลักความสามารถของท้องถิ่น  
 หลักความสามารถของท้องถิ่น (Local Capability) นั้น เกิดจากพ้ืนฐานแนวคิดว่าการ
ด าเนินกิจกรรมสาธารณะทั้งมวลเป็นหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับล่างสุดเสมอ หน่วย
การปกรองท้องถิ่นในระดับสูงขึ้นไปจะเลือกด าเนินกิจกรรมสาธารณะใดๆ ก็ต่อเมื่อท้องถิ่นระดับล่าง
ไม่มีศักยภาพที่จะด าเนินการได้ หรือหากด าเนินการได้ก็อาจเกิดปัญหากระทบกับท้องถิ่นอ่ืนๆ หรือ
เป็นผลเสียหายต่อประเทศชาติโดยรวม16  
 
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะ 
 
 บริการสาธารณะ (SERVICE PUBLIC) อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มานานนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มรวมกลุ่ม
กันเป็น “สังคม” มีหลักฐานปรากฏว่าในสมัยโบราณ ขุนนาง (SEIGNEUR) ผู้เป็นเจ้าของที่ดินจ านวน
มหาศาลต้องการหาประโยชน์จากที่ดินของตนยอมให้ประชาชนเข้ามาท ามาหากินใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของตนโดยจ่าย “ค่าตอบแทน” รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนด้วยแรงงาน ภาษี ค่าเช่น และ
เพ่ือเป็นการชักจูงให้มีคนมาใช้ประโยชน์ในที่ดีของตนร่วมกัน  ขุนนางจึงสร้างสิ่งต่างๆ ที่ให้ผู้เช่าใช้
ประโยชน์ เช่น กังหันหรือเตา ขึ้นมาโดยผู้เช่าสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน การสร้างสิ่ง
ต่างๆ ที่ให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์ร่วมกันนี้เป็นสิ่งที่ขุนนาง  “ผูกขาด” ท าแต่เพียงผู้เดียวเพ่ือจูงใจและ
อ านวยความสะดวกบางประการแก่ผู้เช่น  โดยผู้เช่าต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์สิ่งของ
ดังกล่าวแก่ขุนนาง หน้าที่ของขุนนางที่มีต่อสิ่งของดังกล่าวก็คือ บ ารุงรักษาสิ่งของเหล่านั้นให้อยู่ใน
สภาพดีที่ผู้เช่าทุกคนจะสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ และนอกจากนี้ ผู้อยู่อาศัยในเขตอ านาจของขุนนาง
ก็จะได้รับการดูแลปกป้องจากขุนนางอีกด้วย17 
 ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 11 โครงสร้างของชุมชนเปลี่ยนจากการปกครองดูแลโดยขุนนางมา
เป็นชุมชนที่ปกครองดูแลกันเอง ชุมชนรวมตัวกันเป็นเมือง (BOURG) หรือเป็นเทศบาล (COMMUNE) 
ต่อต้านอ านาจของขุนนางเพ่ือปกครองดูแลกันเอง รวมทั้งเพ่ือดูแลจัดท า “บริการสาธารณะ” ที่เป็น
ผลประโยชน์ร่วมกัน อันได้แก่ ก าแพงป้อม การดูแลรักษาถนนหนทาง สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ตลาด การร่วมมือกันต่อสู้ภัยพิบัติจากธรรมชาติ รวมทั้งร่วมมือกันกระท ากิจการต่างๆ เพ่ือให้ชุมชน
ของตนมีความอยู่ดีกินดี  ดังจะเห็นได้จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่ามีการจัดท าโรงฆ่าสัตว์ 
สถานพยาบาลโรงเรื้อน  มีการเกณฑ์แรงงานไปซ่อมถนนหรือสะพาน  มีการจัดเวรยามหรือกอง

                                                           

 16เรื่องเดียวกัน. 
17Alain-Serge MESCHERIALOFF, Droit des services public (Paris: PUF, 1991),     

p. 16. 
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ลาดตระเวนเพ่ือคุ้มครองผู้อยู่อาศัยในชุมชนหรือเทศบาล เป็นต้น18
 ซึ่งการกระท าดังกล่าวที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่อยู่อาศัยอยู่ร่วมกันนี้  เข้าใจว่าน ามาจากหลัก UTILITAS PUBLICA 

ซึ่งมีมาแต่สมัยโรมันแล้ว19 
        ค.ศ.1464 พระเจ้าหลุยส์ที่ 11 ได้สร้างระบบไปรษณีย์ขึ้นโดยจัดให้มีการสร้างถนนและจัดให้
มีรถม้าเพ่ือน าสาส์นจากพระองค์ส่งไปยังส่วนต่างๆ ของราชอาณาจักร และต่อมาปลายศตวรรษที่ 15 

ก็มีการจัดให้มี “ต ารวจ” ขึ้นเพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม20
 และนอกจากนี้ ก็ยังมีกิจการอีก

หลายประเภทที่กษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองนครจัดให้มีขึ้นในพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตอ านาจของตนเพ่ือปกป้อง
คุ้มครองประชาชนรวมทั้งเพ่ืออ านวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้นๆ ด้วย 
        จนกระทั่งในปี ค.ศ.1789 เกิดการปฏิวัติเพ่ือล้มเลิกระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีการ
ปรับปรุงระบบการปกครองประเทศใหม่โดย “พลเมือง” เข้ามาปกครองประเทศแทน “กษัตริย์” เกิด 

“รัฐ” ที่เป็นนิติบุคคลขึ้นและก็เกิด “งาน” ที่รัฐจะต้องจัดท าขึ้น ในระยะแรกงานที่รัฐจะต้องจัดท านี้มี
หลายประเภทและยังไม่มีค าที่เรียกลงไปอย่างแน่ชัด  แต่ไม่นานเท่าไหร่ค าว่า “บริการสาธารณะ” 

(SERVICE PUBLIC) ก็ได้เริ่มปรากฏขึ้น โดยในตอนต้นค านี้มีความหมายถึงกิจกรรมของฝ่ายปกครองทุก
ประเภท แต่ต่อมาจึงมีการวางกรอบความหมายเสียใหม่ โดยหมายถึงเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์สาธารณะ (INTÉRÊT GENERAL) หรือสิ่งที่รัฐจะท าให้ประชาชนเป็นการตอบแทนการเสียภาษี
อากรของประชาชน 
        การเกิดขึ้นของทฤษฎีว่าด้วยบริการสาธารณะนั้น มีวิวัฒนาการมาจากค าวินิจฉัยขององค์กรที่
ท าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองที่ได้สร้างหลักเกณฑ์  ให้เหตุผลอธิบายขยายความและสร้างทฤษฎี
ขึ้นมาจากการวินิจฉัยคดีปกครองที่เก่ียวกับบริการสาธารณะ 
        ก่อนที่จะศึกษาหรือวิเคราะห์ถึงแนวค าวินิจฉัยอันเป็นที่มาของทฤษฎีว่าด้วยบริการสาธารณะ 

มีความจ าเป็นที่จะต้องกล่าวถึงระบบการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองในประเทศฝรั่งเศสซึ่งแยกออก
ต่างหากจากการพิจารณาพิพากษาคดีธรรมดาทั่วๆ ไปก่อน โดยหลังจากปฏิวัติในปี ค.ศ.1789 ได้มีรัฐ
บัญญัติ (LOI) ลงวันที่ 16-24 สิงหาคม ค.ศ.1790 ห้ามศาลยุติธรรมขัดขวางการปฏิบัติงานขององค์กร
ฝ่ายปกครองไม่ว่าด้วยวิธีใด หรือพิจารณาคดีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองถูกฟ้องอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ และต่อมาก็ได้มีการตรารัฐกฤษฎีกา ค.ศ.1794 ออกมายืนยันข้อห้ามดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 

และเนื่องจากยังไม่มีการจัดตั้งสถาบันใดขึ้นมาท าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อพิพาทดังกล่าว
โดยเฉพาะ รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้ออกประกาศก าหนดให้รัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาข้อพิพาท
ทางปกครองได้เป็นการทั่วไป และต่อมาในปี ค.ศ.1799 นโปเลียน โปนาปาร์ต ได้จัดตั้งสภาที่ปรึกษา
                                                           

 18Gilles J. GUGLIELMI, Introduction au droit des services publics (Paris: 
L.G.D.J., 1994), p. 21. 
 19Alain-Serge MESCHERIALOFF, op.cit., p. 117. 
 20Gilles J. GUGLIELMI, op.cit., pp. 21-22. 
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แห่งรัฐ (CONSEIL D’ETAT) ขึ้นมาโดยเลียนแบบสภาที่ปรึกษาของกษัตริย์ในสมัยก่อน  สภาที่ปรึกษา
แห่งรัฐมีอ านาจหน้าที่สองประการ คือ ร่างกฎหมายให้แก่ประมุขของฝ่ายบริหารกับเป็นที่ปรึกษาของ
ฝ่ายบริหาร และในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาให้ฝ่ายบริหารนี้เองที่ท าให้สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาข้อพิพาททางปกครอง ในระยะแรก สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐเพียงแค่พิจารณา
ข้อพิพาททางปกครองโดยไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ด้วยตนเองแต่จะต้องเสนอแนะค าวินิจฉัยต่อ
ประมุขของฝ่ายบริหารให้เป็นผู้พิจารณาตัดสิน ซึ่งในฝรั่งเศสเรียกระบบนี้ว่า LA JUSTICE RETENUE แต่
ต่อมาสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐมีความช านาญและได้รับการยอมรับนับถือจากฝ่ายปกครอง จึงได้มีการตรา
รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.1872 มอบอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองให้แก่สภาที่
ปรึกษาแห่งรัฐ21

 เรียกว่าระบบ LA JUSTICE DÉLÉGUÉE 
        ค าวินิจฉัยของสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ (ซึ่งต่อไปจะขอเรียกว่า “ศาลปกครองสูงสุด” เพ่ือความ
ง่ายในการเข้าใจหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองของสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ) นับได้
ว่าเป็น “ที่มา” ที่ส าคัญประการหนึ่งของหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนในประเทศฝรั่งเศส  

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับทฤษฎีว่าด้วยบริการสาธารณะ  (THÉORIE DE SERVICE PUBLIC) 
ถือได้ว่ามี “ที่มา” โดยตรงจากแนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  จากความเห็นของพนักงาน
ผู้รับผิดชอบส านวน22

 หรือความเห็นของศาลคดีขัดกัน23
 ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ 

        ค าวินิจฉัยของศาลคดีขัดกัน (TRIBUNAL DES CONFLITS) ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1873 ในคดี 
BLANCO นั้นถือได้ว่าเป็นค าวินิจฉัยแรกที่เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของหลักว่าด้วยบริการสาธารณะ  หลัก
เกี่ยวกับการน าระบบกฎหมายปกครองมาใช้บังคับ และหลักเกี่ยวกับการแบ่งแยกอ านาจระหว่างศาล
ยุติธรรม และศาลปกครอง โดยในคดีดังกล่าวเด็กหญิง AGNÉS BLANCO ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากถูก
รถบรรทุกของโรงงานยาสูบแห่งเมือง GIRONDE อันเป็นหน่วยงานของรัฐชน บิดาของเด็กจึงได้ยื่นฟ้อง
ผู้ว่าการจังหวัดซึ่งเป็นผู้แทนของรัฐต่อศาลยุติธรรมให้รับผิดตามกฎหมายแพ่ง  ผู้ว่าการจังหวัดโต้แย้ง
อ านาจในการพิจารณาคดีดังกล่าวของศาลยุติธรรม ศาลคดีขัดกันรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาและได้
ให้ความเห็นไว้ในตอนหนึ่งของค าวินิจฉัยว่า “ความรับผิดของรัฐในกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อ

                                                           

 21ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด (กรุงเทพฯ: ประชาชน, 
2537), หน้า 74-76. 
 22พนักงานผู้รับผิดชอบส านวน (Commisissaire du gouvernement) ได้แก่ บุคคลผู้ท า
หน้าที่สรุปความเห็นทางกฎหมายให้ศาลปกครองตัดสิน ซึ่งศาลปกครองจะตัดสินตามหรือไม่ก็ได้ 
ความเห็นของพนักงานผู้รับผิดชอบส านวนมักจะสร้างหลักหรือทฤษฎีใหม่ๆ ให้กับวงการนิติศาสตร์ 
สามารถเทียบได้กับตุลาการผู้แถลงคดีในระบบศาลปกครองของไทยในปัจจุบัน 

 23ศาลคดีขัดกันท าหน้าที่พิจารณาชี้ขาดคดีเกี่ยวกับอ านาจศาลว่าคดีใดอยู่ในเขตอ านาจศาล
ปกครองหรือศาลยุติธรรม ดังปรากฏรายละเอียดในบทที่ 2 องค์กรผู้มีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะ 
หัวข้อ 1.1 บริการสาธารณะระดับชาติ 
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เอกชนจากบุคคลที่ท างานในองค์กรบริการสาธารณะ ไม่สามารถน าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งมาใช้ได้ ความรับผิดดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการทั่วไปหรือเด็ดขาดและอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์พิเศษซึ่งแตกต่างออกไปตามความจ าเป็นของบริการ  และความจ าเป็นที่จะต้องประสาน
ประโยชน์ของรัฐและของเอกชน ดังนั้น เรื่องดังกล่าวจึงเป็นอ านาจของฝ่ายปกครองตามกฎหมาย” 24 
        ผลจากค าวินิจฉัยดังกล่าวศาลคดีขัดกันได้ขัดค้านอ านาจศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาคดี
เกี่ยวกับบริการสาธารณะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมของรัฐ  และนอกจากนี้  บทสรุปของพนักงาน
ผู้รับผิดชอบส านวน (COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT) ที่ชื่อ DAVID ในคดีดังกล่าวก็ได้ชี้ให้เห็นอย่าง
ชัดแจ้งว่าศาลยุติธรรมไม่มีอ านาจที่จะพิจารณาข้อกล่าวหาทุกประเภทที่มีต่อรัฐอัน เกี่ยวเนื่องกับ
บริการสาธารณะ25 
        ต่อมาก็ได้มีค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด (CONSEIL D’DTAT) ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจกรรมของรัฐตามมาอีก 2 เรื่อง คือ คด ีTERRIER และคดี THÉROND 
        ในคดี TERRIER ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าวินิจฉัยลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1903 เกี่ยวกับมติ
ของสภาจังหวัดที่ให้รางวัลแก่เอกชนที่ช่วยก าจัดงูพิษในเขตจังหวัดว่า เมื่อนาย TERRIER ซึ่งเป็นหนึ่งใน
บรรดาผู้เข้ามาช่วยก าจัดงูพิษได้มาขอรับรางวัล ผู้ว่าการจังหวัดก็ได้ปฏิเสธการจ่ายเงินรางวัลโดยอ้าง
ว่างบประมาณที่ตั้งไว้หมดแล้ว นาย TERRIER จึงร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุดให้วินิจฉัยให้จังหวัดต้อง
รับผิดฐานละเมิดสัญญาที่ท าไว้กับนักล่างูพิษ ซึ่งในการพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้วาง
หลักเกณฑ์ที่ส าคัญหลักหนึ่งของกฎหมายปกครองเอาไว้ โดยพนักงานผู้รับผิดชอบส านวนชื่อ ROMIEU 

ได้ให้ความเห็นว่า “การใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรและการด าเนินงานขององค์กรจัดท าบริการ
สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐหรือระดับท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็นการกระท าทางปกครองซึ่งโดยสภาพอยู่
ในเขตอ านาจศาลปกครอง” และ “บรรดาคดีต่างๆ ระหว่างนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนกับบุคคล
อ่ืนหรือระหว่างนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนด้วยกันที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดท าบริการ
สาธารณะ ไม่จัดท าบริการสาธารณะหรือจัดท าบริการสาธารณะไม่ดี อยู่ในอ านาจศาลปกครอง” ซึ่ง
จากความเห็นดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  การจัดท าบริการสาธารณะที่อยู่ในอ านาจศาลปกครองนั้น  มี
ความหมายรวมถึงการจัดองค์กรและการด าเนินการจัดท าด้วย26 
        ในคดี THÉROND นั้น ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าวินิจฉัยลงวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ.1910 เกี่ยวกับ
สุนัขจรจัดว่า เนื่องจากเมือง MONTPELLIER ได้ท าสัญญากับนาย THÉROND เพ่ือท ากรงส าหรับขังสุนัข
จรจัดและก าจัดซากสัตว์ ต่อมาเมื่อเกิดการไม่ปฏิบัติตามสัญญาบางข้อขึ้น นาย THÉROND จึงร้องขอ
เลิกสัญญาพร้อมขอค่าเสียหาย ศาลปกครองสูงสุดจึงได้วางหลักเกี่ยวกับความรับผิดชอบไว้ว่า  “เมือง 

MONTPELLIER การกระท าดังกล่าวเพ่ือรักษาสุขอนามัยและเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน  ถือเป็น
                                                           

 24Jean-Marie PONTIER, Les services publics (Paris: HACHETTE, 1996), pp. 7-8. 
 25Ibid., pp. 7-8. 
 26Ibid., pp. 7-8. 
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การกระท าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ” ซึ่ง “การจัดท าบริการสาธารณะเป็นสัญญา
ทางปกครองนั้นอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายปกครอง” 27 
        ค าวินิจฉัยทั้งสามค าวินิจฉัยของศาลคดีขัดกันและศาลปกครองสูงสุดข้างต้น  ถือเป็นค า
วินิจฉัยส าคัญท่ีมีส่วนในการสร้างทฤษฎีบริการสาธารณะขึ้นมาในระบบกฎหมายปกครองของฝรั่งเศส 

และต่อมาก็ได้มีค าวินิจฉัยตามมาอีกมากมายที่ขยายความและเพ่ิมเติมทฤษฎีบริการสาธารณะ รวมทั้ง
ได้มีนักวิชาการน าหลักที่ศาลปกครองสูงสุดหรือศาลคดีขัดกันได้วางไว้ไปวิเคราะห์ขยายความ  เขียน
ต าราหรือบทความต่างๆ ท าให้ทฤษฎีบริการสาธารณะเป็นที่สนใจและต่อมาก็ได้เป็นทฤษฎีหนึ่งที่
ส าคัญทฤษฎีหนึ่งในระบบกฎหมายปกครองของฝรั่งเศส 
        วิวัฒนาการของแนวความคิดเกี่ยวกับบริการสาธารณะได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อส านักความคิด
ทางกฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ (I’ECOLE DU SERVICE PUBLIC หรืออีกชื่อหนึ่งคือ I’ECOLE DE 

BORDEAUX) อันมีศาสตราจารย์ LÉON DUGUIT เป็นผู้น า ได้พยายามวางแนวความคิดเกี่ยวกับบริการ
สาธารณะเอาไว้ โดยรวบรวมจากค าวินิจฉัยศาลคดีขัดกันในคดี BLANCO จากค าวินิจฉัยศาลปกครอง
สูงสุดในคดี TERRIER และ THÉROND ดังนี้ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และจากค าวินิจฉัยศาลคดีขัดกันอีก 3 

ค าวินิจฉัยที่มีความเชื่อมโยงกัน คือค าวินิจฉัยคดี FEUTRY ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1908 ที่ให้
จังหวัด (DÉPARTEMENT) เป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจัดท าบริการสาธารณะอันอยู่
ในขอบเขตของการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองของจังหวัด ตามมาด้วยค าวินิจฉัยคดี FONSCOLOMBE ลง
วันที่ 11 เมษายน ค.ศ.1908 ส าหรับความรับผิดชอบความเสียหายของเทศบาล  (COMMUNE) และค า
วินิจฉัย JOUILLIÉ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ.1908 ส าหรับความรับผิดชอบความเสียหายขององค์การ
มหาชน (ÉTABLISSEMENTS PUBLICS) แนวความคิดเกี่ยวกับบริการสาธารณะที่เกิดขึ้นนี้ได้ก าหนด
ให้บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับประโยชน์สาธารณะ (UNE ACTIVITÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL) 
ด าเนินการจัดท าโดยนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน (UNE PERSONNE PUBLIQUE) อยู่ภายใต้ระบบ
กฎหมายปกครองและเขตอ านาจของศาลปกครอง  แนวความคิดดังกล่าวได้ก่อให้เกิดหลักส าคัญสาม
ประการที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะ คือ 
        1. องค์ประกอบด้านวัตถุ บริการสาธารณะจะต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์
สาธารณะ 
        2. องค์ประกอบด้านโครงสร้าง บริการสาธารณะจะต้องด าเนินกิจการจัดท าโดยนิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชน 
        3. ระบบกฎหมาย บริการสาธารณะจะต้องอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายปกครองและอยู่ในเขต
อ านาจของศาลปกครอง28 

                                                           

 27Ibid., pp. 7-8. 
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        นับแต่ปี ค.ศ.1960 เป็นต้นมา ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าบริการสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
กฎหมายปกครอง การกระท าหรือกระบวนการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะจะถือเป็นหลักส าคัญของกฎหมายปกครอง29

 การยอมรับดังกล่าวมีพัฒนาการมาจากแนว
ค าวินิจฉัยของศาลคดีขัดกัน ศาลปกครองสูงสุด และจากแนวความคิดของนักกฎหมายมหาชน
ทั้งหลาย30 
 

2.4 ประเภทของบริการสาธารณะ31 
 
 แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ศาลคดีขัดกัน และความเห็นของนักกฎหมายมหาชน
นับเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีว่าด้วยบริการสาธารณะเป็นที่แพร่หลายและ
แตกแขนงออกไป การแบ่งแยกบริการสาธารณะออกเป็นประเภทต่างๆ จึงเกิดขึ้นจากแนวค าวินิจฉัย
และความเห็นของนักกฎหมายมหาชนเหล่านั้น โดยแต่เดิมนั้น ฝ่ายปกครองจัดท าบริการสาธารณะ
เพ่ือสนองตอบความต้องการของส่วนรวมของประชาชน โดยในระยะแรกบริการสาธารณะจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมี
สุข แต่ต่อมาเมื่อสังคมขยายใหญ่ขึ้นและเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลท าให้ประชาชนมีความต้องการใน
หลายๆ สิ่งที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต ซึ่งในบางกรณีฝ่ายปกครองอาจไม่มีความพร้อมที่จะตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในส่วนนี้ได้ จึงหาทางออกด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการมอบกิจการ
ในหน้าที่ของตนไปให้เอกชนเป็นผู้ท าหรืออาจจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาด าเนินการจัดท า เป็นต้น 
และเมื่อเกิดข้อพิพาทหรือเกิดข้อขัดข้องในการด าเนินงาน ศาลที่มีหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทก็จะสร้าง
หลักเกณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา ในขณะเดียวกันในบางครั้งบริการสาธารณะที่รัฐจัดท าแต่ละประเภทต่างก็มี
ลักษณะแตกต่างกันไป ดังนั้นเมื่อมีข้อพิพาทหรือข้อขัดข้องเกิดขึ้น ศาลที่มีหน้าที่ชี้ขาดจึงได้สร้าง 
“ประเภท” ต่างๆ ของบริการสาธารณะขึ้นมาในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส 
        ในทางทฤษฎีนั้นแม้จะมีความพยายามที่จะแบ่งประเภทของบริการสาธารณะออกเป็นหลาย
ประเภทก็ตาม แต่ในที่สุดแล้ว บริการสาธารณะก็แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ บริการสาธารณะที่มี
ลักษณะทางปกครอง (SERVICES PUBLICS ADMINISTATIFS) และบริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX)  
 
                                                           

 28Joël CARBAJO, Droit des services publics, 3rd ed.  Paris: Mèmentos Dalloz, 1997),  
pp. 8-9. 
 29Gilles J. GUGLIELMI et Geneviève GOUBI, Droit du service public (Paris: 
Montchrestien, 2000), pp. 55-56. 
 30นันทวัฒน์ บรมานันท์, ค าบรรยายกฎหมายปกครอง, ค้นวันที่ 1 มิถุนายน 2559 จาก 
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1248 
 31นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2544), หน้า 27-29. 
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 2.4.1 บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง 
        บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง ได้แก่ กิจกรรมที่โดยสภาพแล้วเป็นงานในหน้าที่
ของฝ่ายปกครองที่จะต้องท าเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนกิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่
จะเป็นเรื่องการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 
        บริการสาธารณะทางปกครองส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ที่รัฐจัดท าให้ประชาชนโดย
ไม่ต้องเสียค่าตอบแทน และนอกจากนี้ เนื่องจากเนื้อหาของบริการสาธารณะทางปกครองจะเป็นเรื่อง
ที่เป็นหน้าที่เฉพาะของฝ่ายปกครองที่ต้องอาศัยเทคนิคพิเศษในการจัดท า รวมทั้ง “อ านาจพิเศษ” 
ของฝ่ายปกครองในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย ดังนั้น บริการสาธารณะประเภทนี้ ฝ่ ายปกครอง
จึงไม่สามารถมอบให้องค์กรอื่นหรือเอกชนเข้ามาด าเนินการแทนได้ 
        บริการสาธารณะทางปกครองจะ ได้แก่ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบภายในการ
ป้องกันประเทศ และการคลัง เป็นต้น 
        แต่เดิมนั้นบริการสาธารณะทุกประเภทจัดว่าเป็นบริการสาธารณะทางปกครองทั้งสิ้น แต่
ต่อมาเมื่อกิจกรรมเหล่านี้มีมากขึ้นและมีรูปแบบและวิธีการในการจัดท าที่แตกต่างกันออกไปจึงเกิด 
“ประเภท” ใหม่ๆ ของบริการสาธารณะขึ้นมาอีก32 
 
 2.4.2 บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
 มีที่มาจากค าพิพากษาของศาลคดีขัดกัน (Tribunal des Conflits) ที่ได้สร้างประเภทของ
บริการสาธารณะขึ้นมาใหม่เรียกว่าบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
โดยหลักดังกล่าวปรากฏอยู่ในค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดคดี Société commerciale de l’ Ouest 
africain หรือที่เรียกกันจนติดปากว่าคดี Bac d’ Eloka ลงวันที่ 22 มกราคม ค.ศ.1921 คดีนี้มี
ข้อเท็จจริงอยู่ว่า ในประเทศ Ivory Coast ซึ่งเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสนั้น ฝ่ายปกครอง
ของประเทศดังกล่าวได้จัดให้มีบริการเรือขนส่งบรรทุกสิ่งของและผู้โดยสารข้ามฝาก ฝ่ายปกครองของ
ประเทศดังกล่าวได้จัดให้มีบริการเรือขนส่งบรรทุกสิ่งของและผู้โดยสารข้ามฟาก ต่อมาเรือข้ามฟากล า
หนึ่งชื่อ Bac d’ Eloka ได้จมลง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์ของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง บริษัท
จึงได้ยื่นฟ้องฝ่ายปกครองผู้จัดท าบริการเรือข้ามฟากต่อศาลยุติธรรม แต่ฝ่ายปกครองก็ได้โต้แย้งว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดให้มีบริการสาธารณะ ดังนั้น จึงควรอยู่ภายใต้เขตอ านาจของศาล
ปกครอง ต่อมาเมื่อมีการน าคดีขึ้นสู่ศาลคดีขัดกันเพื่อพิจารณาว่าคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจพิจารณา
คดีของศาลใด ศาลคดีขัดกันจึงได้พิจารณาว่า การที่ฝ่ายปกครองจัดให้มีบริการเรือข้ามฟากโดยเก็บ
ค่าตอบแทนนั้น มีลักษณะเป็นการจัดท าบริการขนส่งในสภาพเดียวกับเอกชนทั่วไป ดังนั้น จึงต้องอยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมายเอกชนและภายใต้เขตอ านาจของศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาคดี ค าวินิจฉัย
ดังกล่าวจึงนับได้ว่าเป็นต้นก าเนิดของการแบ่งประเภทของบริการสาธารณะออกเป็นบริการสาธารณะ
ที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม คือ เป็นกิจการที่รัฐจัดท าแต่มีวัตถุประสงค์
เช่นเดียวกับเอกชน 
        ก่อนหน้าที่ศาลคดีขัดกันจะพิจารณาเรื่องดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดได้เคยวินิจฉัยในคดี 
Commune de Mesle-sur-Sarthe ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1911 เช่นกัน แต่ค าวินิจฉัยดังกล่าวก็
                                                           

 32เรื่องเดียวกัน, หน้า 27-29. 
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ไม่ถือเป็นการสร้างประเภทของบริการสาธารณะขึ้นมาใหม่ เป็นแต่เพียงการให้แนวความคิดเกี่ยวกับ
ประเภทของกิจกรรมของรัฐ โดยในคดีดังกล่าวพนักงานผู้รับผิดชอบส านวน Léon Blum ได้วางหลัก
ไว้ในความเห็นเกี่ยวกับข้อพิจารณาที่ว่าการจัดให้มีระบบไฟฟ้าให้ความสว่างในเทศบาลจะถือเป็น
บริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐหรือเป็นบริการทั่วๆ ไป ซึ่งเอกชนท า เพ่ือที่จะตอบค าถาม
ดังกล่าว พนักงานผู้รับผิดชอบส านวน Blum จึงได้พยายามให้ค าจ ากัดความของกิจกรรมที่มีลักษณะ
ทางการค้าโดยดูว่า หากมีผลประโยชน์ตามมาหรือเกิดผลประโยชน์ตอบแทน ก็จะต้องน าระบบ
กฎหมายธรรมดามารใช้ ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมดังกล่าวไม่ใช่บริการสาธารณะอันเป็นอ านาจหน้าที่
ของรัฐนั่นเอง33 ขยายความประเภทของบริการสาธารณะดังกล่าวออกไปอีก ในคดี Tondut ศาล
ปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไว้ในค าพิพากษาลงวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ.1931 ในเรื่องผู้ใช้บริการ
สาธารณะประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมว่า กิจกรรมที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและ 
พาณิชยกรรมซึ่งจัดท าโดยนิติบุคคลมหาชนจะต้องอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายมหาชน แต่ในส่วนที่
เกี่ยวกับสัญญาที่ท าขึ้นระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการนั้นจะตกอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายเอกชน 34 
อันมีความหมายว่าบริการสาธารณะประเภทนี้อยู่ภายใต้หลักกฎหมายสองหลักคือทั้งหลักกฎหมาย
มหาชนและหลักกฎหมายเอกชน กล่าวคือ ในส่วนของการจัดตั้งองค์กรและการด าเนินการจะอยู่
ภายใต้ระบบกฎหมายมหาชน แต่ในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้
ระบบกฎหมายเอกชน 
        ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในระยะหลังได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแหบ่งแยก
บริการสาธารณะแต่ละประเภทออกจากกัน โดยค าวินิจฉัยที่ใช้เป็นแนวทางในการแบ่งแยกประเภท
ของบริการสาธารณะ ได้แก่ ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดี Union Syndicale des 
industries aéronautiques ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ.1956 ที่ได้ก าหนดไว้ว่า บริการสาธารณะ
ใดจะเป็นบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได้  ก็ต่อเมื่อบริการ
สาธารณะนั้นคล้ายคลึงกับวิสาหกิจเอกชนทั้งในด้านวัตถุประสงค์แห่งบริการ แหล่งที่มาของเงินทุน 
และวิธีปฏิบัติงาน หากบริการสาธารณะนั้นแตกต่างไปจากวิสาหกิจเอกชนไม่ว่าในด้านใดแต่เพียงด้าน
เดียว ให้ถือว่าบริการสาธารณะนั้นเป็นบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง 
        ค าวินิจฉัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ข้อแตกต่างระหว่างบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง
กับบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้นมีอยู่สามประการด้วยกัน คือ35 
        1. วัตถุแห่งบริการ (I’objet du service) บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมี
วัตถุแห่งบริการ คือ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนในประเทศแต่เพียงอย่างเดียวส่วนบริการ
สาธารณะที่มีลักษณะอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์แห่งบริการทางด้านเศรษฐกิจ
เหมือนกับวิสาหกิจเอกชน (une enterprise prisée) คือ เน้นทางด้านการผลิต การจ าหน่าย การ
ให้บริการ และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับดังเช่นกิจกรรมของเอกชน 

                                                           

 33Gilles J.GUGLIELMI, op.cit., p. 21. 
 34Ibid., pp. 32-33. 
 35Jean de SOTO, Droit administratif. Thèorie Gènèrale du service public, 
Paris: Montchrèstien, 1981), p. 37. 
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       2. วิธีปฏิบัติงาน  (les modalités de son organisaton et de son functionnement) 
บริการสาธารณะมีลักษณะทางปกครองจะมีวิธีปฏิบัติงานที่รัฐสร้างขึ้นมาเป็นแบบเดียวกัน มีระบบ
บังคับบัญชาซึ่งใช้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในขณะที่บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและ   
พาณิชยกรรมจะมีวิธีปฏิบัติงานที่สร้างขึ้นมาเองแตกต่างไปจากบริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
ปกครอง ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ 
        3. แหล่งที่มาของเงินทุน (I’origine de ses resources) บริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
ปกครองจะมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียวโดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบเงินทุนทั้งหมด
ที่น ามาใช้จ่ายในการด าเนินการ ส่วนบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
นั้น แหล่งรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากค่าตอบแทนการบริการของผู้ใช้บริการ (usager) 
        นอกจากลักษณะส าคัญทั้งสามประการที่ใช้แบ่งแยกประเภทของบริการสาธารณะที่มี
ลักษณะทางปกครองออกจากบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแล้ว 
นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนของฝรั่งเศสอีกหลายคนยังมองว่า ผู้ใช้บริการของบริการสาธารณะทั้ง
สองประเภทยังมีสภานภาพที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ใช้บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองนั้น 
สถานภาพของผู้ใช้บริการจะถูกก าหนดโดยกฎข้อบังคับทั้งหมด ซึ่งรวมตั้งแต่ก าหนดองค์กร การจัด
องค์กรและการปฏิบัติงาน การใช้บริการสาธารณะประเภทนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้
ให้บริการจะมีลักษณะเป็นนิติกรรมที่มีเงื่อนไข (acte condition) ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการของบริการสาธารณะประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะมีลักษณะ
เป็นสัญญาตามกฎหมายเอกชน 
        การแบ่งแยกประเภทของบริการสาธารณะข้างต้นมีความส าคัญมากส าหรับระบบกฎหมาย
ปกครองฝรั่งเศส ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขตอ านาจศาลที่จะวินิจฉัยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วย 
โดยบริการสาธารณะทางปกครองจะอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายมหาชน ในขณะที่บริการสาธารณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้นความสัมพันธ์ระหว่างบริการสาธารณะกับผู้ใช้บริการ บุคลากรและ
คู่ค้าทางธุรกิจ (les fournisseurs) จะอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายเอกชน 
        นอกเหนือจากบริการสาธารณะทางปกครองกับบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและ 
พาณิชยกรรมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดยังได้สร้างประเภทของ
บริการสาธารณะอีกหลายประเภทซึ่งแบ่งตาม “วัตถุประสงค์” ของบริการสาธารณะ กล่าวคือ 
 1. บริการสาธารณะทางสังคม (service public sociaux) 
        กิจกรรมของรัฐที่สามารถจัดได้ว่าเป็นบริการสาธารณะทางสังคม ได้แก่ กิจกรรมทุกประเภท
ที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางสังคม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วบริการสาธารณะประเภทนี้จะเป็น
บริการสาธารณะที่ท ากันจนกลายเป็นประเพณีนิยม (traditionnel) และจะพบบริการสาธารณะ
ประเภทนี้มากในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
        1) เทศบาล (commune) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 เป็นต้นมา ส านักงานให้ความช่วยเหลือ
ทางสังคม (bureau d’ aide social) ซึ่งมีอยู่ในทุกเทศบาลได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
ทางสังคมประจ าเทศบาล (centres communaux d’ aide social: CCAS) มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง
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โรงเรียน โรงอาหาร สถานเลี้ยงเด็กแรกเกิด รวมทั้งสถานธนานุบาล (Monts de Piété) ในเขต
เทศบาลนั้นๆ36 
        2)  จังหวัด (département) มีการจัดท าบริการสาธารณะทางสังคมมากโดยครึ่งหนึ่ง
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของแต่ละจังหวัดจะใช้ไปเพ่ือการจัดท าบริการสาธารณะทางสังคม
มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 แล้ว และในปัจจุบันภายหลังกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการปกครอง
ใช้บังคับในปี ค.ศ.182 บริการสาธารณะทางสังคมส่วนใหญ่ก็ยังคงด าเนินการจัดการและควบคุมโดย
จังหวัดอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการน าระบบใหม่ที่เรียกว่า “บริการสาธารณะซึ่งด าเนินการโดย
เอกชน” มาใช้ในกิจกรรมทางสังคมของรัฐหลายๆ อย่าง ซึ่งก็ก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายตามมา
เพราะในเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มอบบริการสาธารณะทางสังคมบางประเภทไปให้เอกชน
เป็นผู้จัดท าแทน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในเขตอ านาจของศาลใด ซึ่งในเรื่องนี้ศาล
ขัดกันได้วินิจฉัยไว้ในคดี Mazuoli และพวกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ.1986 ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับค าสั่ง
หรือการตัดสินใจที่องค์กรผู้จัดท าบริการสาธารณะทางสังคมซึ่งเป็นเอกชนได้ท าลงไป เช่น กฎหมาย
ทั่วไปเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลซึ่งบังคับใช้ในเขตจังหวัดนั้นถือว่ามีสภาพเป็นหนังสือเวียน 
(circulaire) ประเภทหนึ่งตามหลักกฎหมายปกครองซึ่งหากหนังสือเวียนดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อบุคคลอื่นก็จะมีสภาพเป็นนิติกรรมทางปกครอง (acte administratif) ประเภทหนึ่ง และอยู่ในเขต
อ านาจของศาลปกครองที่จะวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป37 
        2. บริการสาธารณะทางสุขภาพ (services publics de santé) 
        ได้แก่ กิจกรรมที่รัฐจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ รณรงค์ให้มีการ
รักษาสุขภาพ หรือรณรงค์เพ่ือต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บบางประเภท รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรหรือสถาบัน
พิเศษขึ้นมาเพ่ือรักษาโรคบางประเภท 
        บริการสาธารณะทางสุขภาพได้ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดลง
วันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.1935 ในคดี Dame Philipponeau ว่า การตั้งสถาบันพิเศษขึ้นมาเพ่ือดูแล
รักษาคนป่วยบางประเภทถือว่าเป็นการจัดท าบริการสาธารณะประเภทหนึ่งและต่อมาศาลคดีขัดกันก็
ได้กล่าวไว้ในค าวินิจฉัยลงวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ.1957 ในคดี Chilloux et Isaad Slimane ถึง
แนวความคิดของบริการสาธารณะประเภทใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสถานพยาบาล และในค า
วินิจฉัยคดี Engène Merquis ในปี ค.ศ.1961 ศาลคดีขัดกันก็ได้วินิจฉัยว่าศูนย์รณรงค์ต่อต้าน
โรคมะเร็งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่จัดท าบริการสาธารณะ38 

                                                           

 36Jean-Marie PONTIER, op.cit., p. 25.; อนึ่ง ศาลคดีขัดกันได้วินิจฉัยไว้ในค าวินิจฉัยคดี 
Caisse de credit municipal de Toulon c/Sieur Creus ลงวันที่ 15 มกราคม ค.ศ.1979 ว่า
สถานธนานุบาลเป็นบริการสาธารณะประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

 37Ibid., p. 25.; อนึ่ง ศาลคดีขัดกันได้วินิจฉัยไว้ในค าวินิจฉัยคดี Caisse de credit 
municipal de Toulon c/Sieur Creus ลงวันที่ 15 มกราคม ค.ศ.1979 ว่าสถานธนานุบาลเป็น
บริการสาธารณะประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

 38Ibid., p. 27. 
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        ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายสถานพยาบาลโดยรัฐบัญญัติลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.1970 
ได้มีการสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับบริการสาธารณะทางการพยาบาล (service public hospitalier) 
ขึ้นโดยเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะประเภทนี้ได้ทั้งๆที่แต่เดิมเป็นหน้าที่ของรัฐ 
        ในปี ค.ศ.1991 มีรัฐบัญญัติลงวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ.1991 ออกมาเพ่ือแก้ไขกฎหมาย
สถานพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง โดยได้มีการย้ าหลักของการให้เอกชนเข้ามาร่วมจัดท าบริการสาธารณะ
ทางการพยาบาล โดยกล่าวว่า สถานพยาบาลเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร  สามารถเข้าร่วม
จัดท าบริการสาธารณะทางการพยาบาลได้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการคืองบประมาณและการที่จะ
ตัดสินใจที่มีผลเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของสถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมจัดท าบริการ
สาธารณะทางการพยาบาลกับรัฐจะต้องเสนอต่อตัวแทนของรัฐ (représent de I’ Etat) เพ่ือขอความ
เห็นชอบก่อน39 
        3. บริการสาธารณะทางวัฒนธรรม (services publics culturels) 
        ที่มีมาจากค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดี Astruc et Socété du Théâtre des 
Champs-Elysées c/Ville de Paris ลงวันที่ 7 เมษายน ค.ศ.1946 โดยนาย Astruc และบริษัท 
Thé âtre des Champs-Elysées ได้ร้องขอต่อศาลปกครองให้พิจารณาสั่งการให้เมือง Paris ปฏิบัติ
ตามค าสัญญาที่จะให้สัมปทานเช่าสถานที่บนถนน Champs-Elysées เพ่ือก่อสร้างโรงละครชื่อ 
Palais Philharmonique ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาค าร้องขอนั้นแล้ว เห็นว่าคดีดังกล่าวไม่อยู่ใน
เขตอ านาจของศาลปกครองสูงสุดที่จะพิจารณา เนื่องจาก “โรงละครดังกล่าวไม่ได้จัดสร้างขึ้นมาโดยมี
วัตถุประสงค์เป็นการจัดท าบริการสาธารณะหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ” 
       7 ปีต่อมา ศาลปกครองสูงสุดก็ได้วินิจฉัยไว้ในคดี Sieur Gheusy ลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ.
1923 ว่า สัญญาที่จัดท าขึ้นระหว่างรัฐกับโรงละครอุปรากร (Opéra-Comique) ในคดีนี้เป็นสัญญา
สัมปทานบริการสาธารณะ (concession de sevice public) โดยในการพิจารณาคดี เมื่อศาล
ปกครองสูงสุดได้ตรวจสอบเอกสารแนบท้ายสัญญา (cahiers des charges) ซึ่งคู่สัญญาได้ตกลงกัน
แล้ว เห็นว่าไม่ได้เป็นสัญญาธรรมดาตามกฎหมายเอกชน กล่าวคือ มีข้อผูกพันที่รัฐต้องให้สัมปทาน
ที่ดินแก่เอกชนโดยไม่คิดค่าตอบแทนพร้อมทั้งสัญญาว่าจะให้เงินอุดหนุนรายปีด้วย ส่วนเอกชนก็มีข้อ
ผูกพันต่างๆ ที่รัฐก าหนด เช่น โปรแกรมการแสดง การก าหนดราคาค่าเข้าชม การก ากับดูแลโดยรัฐ 
รวมทั้งการเพิกถอนการอนุญาต ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประโยชน์สาธารณะทางด้านวัฒนธรรมแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการใช้ค า “บริการสาธารณะ
ทางวัฒนธรรม” จนกระท่ังในปี ค.ศ.1959 พนักงานผู้รับผิดชอบส านวน Mayras ได้กล่าวถึง “บริการ
สาธารณะที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมและศิลปกรรม” (service public de caractère culturel et 
artstique) ไว้ในค าแถลงการณ์ของตน ซึ่งศาลปกครองสูงสุดก็เห็นด้วยและน าค าดังกล่าวมาใช้ในค า
วินิจฉัยคดี Dauphin จึงท าให้เกิดประเภทของบริการสาธารณะทางวัฒนธรรมขึ้นมา 
        บริการสาธารณะทางวัฒนธรรมอาจมีลักษณะแตกต่างกันไป โดยอาจหมายถึงโรงละคร ศูนย์
ส่งเสริมเยาวชน พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ก็ได้  และนอกจากนี้บริการ

                                                           

 39Ibid., p. 27. 
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สาธารณะทางวัฒนธรรมยังเป็นบริการสาธารณะประเภทที่รัฐอาจมอบให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการ
จัดท าได้40 
        4. บริการสาธารณาทางด้านการกีฬา (services public du sport) 
        บริการสาธารณะทางด้านกีฬาถือว่าเป็นบริการสาธารณะทางปกครองที่รัฐมีหน้าที่ต้องจัดท า 
หลักดังกล่าวมีที่มาจากการที่ศาลปกครองสูงสุดได้กล่าวไว้ในค าวินิจฉัยหลายคดีด้วยกัน ดังเช่นในคดี 
Epoux Hébert ศาลปกครองสูงสุดได้กล่าวไว้ในค าวินิจฉัยลงวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ.1963 ว่าการ
จัดท าสระว่ายน้ าโดยเทศบาลถือเป็นบริการสาธารณะทางปกครอง ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลปกครองสูงสุดก็
ได้เคยวางหลักไว้ในค าวินิจฉัยเรื่อง Commune d’ Huèz ลงวันที่ 23 มกราคม ค.ศ.1959 ว่า การ
สร้างกระเช้าเพ่ือขึ้นไปยังสถานที่เล่นสกีบนภูเขาเป็นบริการสาธารณะ เช่นเดียวกับสนามกีฬา 
(stade) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเล่นกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นบริการสาธารณะประเภทหนึ่งตามที่ปรากฏในค าวินิจฉัย
ของศาลปกครองในคดี Ville de Toulouse c/Association Toulouse Football Club ลงวันที่ 13 
กรกฎาคม ค.ศ.1961 
        ต่อมาในระยะหลัง เมื่อมีการมอบให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสมาคมกีฬาและจัดให้มี
สถานที่เล่นกีฬา รวมทั้งฝึกนักกีฬาให้เป็นนักกีฬา “ระดับชาติ” ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐบัญญัติลงวันที่ 
29 ตุลาคม ค.ศ.1975 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.1984 สภาพของ
บริการสาธารณะทางกีฬาที่เป็นบริการสาธารณะทางปกครองจึงเปลี่ยนเป็นบริการสาธารณะประเภท
ใหม่ที่สามารถให้เอกชนเข้ามาร่วมมือได้ (34) 
        บริการสาธารณะทั้ง 4 ประเภทหลังนี้ แม้จะมีการแบ่งประเภทเอาไว้บ้างแล้ว แต่ในทาง
ปฏิบัติ ทั้งศาลปกครองสูงสุดเองและทั้งในวงการวิชาการ ต่างก็ถือว่าบริการสาธารณะยังคงมีอยู่เพียง
สองประเภท คือ บริการสาธารณาทางปกครองกับบริการสาธารณะอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
โดยบริการสาธารณะทางปกครองส่วนใหญ่แล้วนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนจะเป็นผู้จัดท า ส่วน
บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมักจะให้องค์การมหาชน (établissenments 
public) เป็นผู้จัดท า เนื่องจากมีความเป็นอิสระมากกว่านิติบุคคลในกฎหมายมหาชนรูปแบบอ่ืนๆ41 
 
2.5 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
 
 การพิจารณาถึงอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น โดยหลักแล้วต้องพิจารณาจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมประกอบ  
กับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่า ในการก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะระหว่าง
                                                           

 40 Ibid., pp. 28-30. 
 41Jean de SOTO, op.cit, p. 37. 
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รัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยพยายาม
ถ่ายโอนภารกิจหน้าที่หลายประการที่รัฐด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็สามารถรับผิดชอบในการด าเนินการได้ รวมทั้งก าหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทย ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการ
ส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยการบริหาร
ราชการส่วนกลางเป็นการรวมอ านาจ (Centralization of Power) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
เป็นการแบ่งอ านาจ (Deconcentration of Power) และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นการ
กระจายอ านาจ (Decentralization of Power) การพัฒนาประเทศที่ผ่านมามีลักษณะการบริหาร
แบบรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง เพ่ือความมั่นคงและความสะดวกในการบริหารงาน และด้วย
เงื่อนไขและข้อจ ากัดอันเนื่องมาจากระบบโครงสร้าง ระบบงบประมาณ บุคลากร และศักยภาพในการ
ด าเนินงานของการบริหารงานแบบรวมศูนย์ท าให้การด าเนินการต่างๆ ของรัฐบาลไม่อาจตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในด้านการบริการ และการอ านวยประโยชน์ได้ ดังนั้น  จึง
เกิดแนวความคิดในเรื่องการกระจายอ านาจการบริหารการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น (ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค) เพ่ือแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล และเพ่ือให้การ
ด าเนินการให้บริการและอ านวยการด้านต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ทั่วถึง และรวดเร็ว42 
  
 2.5.1 เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริการส่วนต าบล 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) ส่วนที่ 2 อ านาจหน้าที่ของสภาต าบล มาตรา 22 บัญญัติว่า สภาต าบลมีอ านาจ
หน้าที่ในการพัฒนาต าบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาต าบล เสนอแนะส่วนราชการ
ในการบริหารราชการและพัฒนาต าบลปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต าบลตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด และ 
 มาตรา 23 บัญญัติว่า  

 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาต าบลอาจด าเนินกิจการภายในต าบล 

ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (2) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  (3) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ าและรักษาความสะอาดของถนน     
ทางน้ าทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (4) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (5) บ ารงุและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

                                                           

 42วุฒิสาร ตันไชย, เรื่องเดิม. 
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 ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก าหนดให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริการส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 
16) ดังนี้ 
 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(3) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณชิย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 

และผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการ

อนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
(24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
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(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน

และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด 
   
 2.5.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก าหนดว่า เว้นแต่ กรณีที่เป็นอ านาจขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 17) ดังนี้ 
 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

(2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
(5) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(6) การจัดการศึกษา 
(7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 
(8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(10) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(11) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
(13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
(14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจการไม่ว่าจะ

ด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
(16) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
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(18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

(19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

(20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
(24) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจั ดท า ทั้ งนี้  ตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

(26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส 

(28) จัดท ากิจการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
อ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(29) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

                                                                                                                                                                     
 2.5.3 กรุงเทพมหานคร 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 หมวด 5 อ านาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร มาตรา 89 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืน ให้กรุงเทพมหานครมี
อ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่อง ดังต่อไปนี้  
 

(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งนี้ตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร และตามกฎหมายอ่ืนที่  ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร  

(2) การทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด  
(3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(5) การผังเมือง  
(6) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
(7) การวิศวกรรมจราจร  



28 

(8) การขนส่ง  
(9) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ  
(10) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
(11) การควบคุมอาคาร  
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
(14) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (14 ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(15) การสาธารณูปโภค  
(16) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
(17) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
(18) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
(19) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
(20) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการ

อนามัยในโรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ  
(21) การจัดการศึกษา  
(22) การสาธารณูปการ  
(23) การสังคมสงเคราะห์  
(24) การส่งเสริมการกีฬา  
(25) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
(26) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  
(27) หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีกฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ

จังหวัดนายอ าเภอ เทศบาลนคร หรือ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร  

  
บรรดาอ านาจหน้าที่ใด ซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจะมอบให้

กรุงเทพมหานครปฏิบัติ ก็ได้ โดยให้ท าเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือประกาศ 
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ท าเป็นข้อบังคับหรือ ประกาศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  
 ประกอบกับมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  
 
 2.5.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
 ในอนาคตอาจมีการก าหนดรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนนอกเหนือจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่ไม่มีพ้ืนที่เต็มพ้ืนที่จังหวัด จะมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
อ่ืนที่มีพ้ืนที่เต็มจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง 
  ข้อสังเกต 
  1. กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่
รับผิดชอบในส่วนใด  
  2. บรรดาอ านาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบ
อ านาจและหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทนได้  
  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่แทนได้ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 
2.6  การบริหารจัดการที่ดินของรัฐกับที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น43 
   
 ที่ดินในประเทศไทยนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ที่ดินของเอกชนและที่ดินของรัฐ
โดยที่ดินของเอกชนนั้น ได้แก่ ที่ดินที่ประชาชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
และทางราชการออกเอกสารสิทธิให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินในรูปของโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก) ส่วนที่ดินของรัฐนั้น ได้แก่ ที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของ ซึ่งมีหลาย
ประเภทแต่ละประเภทก็จะมีกฎหมายเฉพาะให้อ านาจในการดูแลรักษา เช่น 

1. ที่ป่าไม้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มีกรมป่าไม้เป็นผู้มี
อ านาจดูแล 

2. อุทยานแห่งชาติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้มีอ านาจดูแล 

3. ที่แม่น้ า เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.2546 มีกรมขนส่ง
ทางน้ าและพาณิชย์นาวี เป็นผู้มีอ านาจดูแล 

4. ที่ทางหลวง เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มีกรมทางหลวงเป็นผู้มี
อ านาจดูแล 

5. ที่ราชพัสดุ เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มีกรมธนารักษ์ เป็นผู้มี
อ านาจดูแล 

6. ที่ ส.ป.ก. เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มี      
ส.ป.ก. เป็นผู้มีอ านาจดูแล 

                                                           

 43กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น, บทที ่4 การขอใช้ท่ีสาธารณะประโยชน,์ ค้นวันที่ 26 
มีนาคม 2559 จาก http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/ std210550/27/6.pdf 
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7. ที่นิคมสร้างตนเอง เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 มีกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้มีอ านาจดูแล 

8. ที่สาธารณประโยชน์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2551) มีนายอ าเภอร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีอ านาจดูแล 

9. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยมีกระทรวงมหาดไทยและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจดูแล เป็นต้น จะเห็นได้ว่าที่ดินของรัฐที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยมี 2 ประเภท ได้แก่ ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือที่สาธารณประโยชน์ โดยที่ดินรกร้างว่างเปล่า 
ได้แก่ ที่ดินของรัฐที่มิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องมีการสงวนหรือ
หวงห้ามไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ที่เขาภูเขา ปริมณฑลเขา ภูเขา 40 
เมตร ที่ดินที่มีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามไว้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่าง
เปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2478 ที่ดินที่จัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 10 หรือ 11 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินที่จัดให้สัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
ส่วนที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่เรียกว่า “ที่สาธารณประโยชน์” นั้นเอง เช่น เดิมประชาชน
ส่วนใหญ่ใช้ วัว ควาย ท าการเกษตร จึงได้มีการกันพ้ืนที่ไว้ส าหรับให้ประชาชนน า วัว ควายไปเลี้ยง 
หรือเดิมไม่มีเมรุ ก็จะกันพ้ืนที่ไว้เป็นที่ป่าช้าส าหรับเผาหรือ ฝังศพ หรือ ล าคลอง บึง ล าราง ทาง
สาธารณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นต้น การที่จะพิจารณาว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์
หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากการเกิดของที่ดินสาธารณประโยชน์นั้น โดยแยกเป็น 4 ประการ ดังนี้ 
  1. เกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย โดยจะต้องพิจารณาว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์นั้น 
เกิดข้ึนในช่วงเวลาใด 
  1) เกิดข้ึนก่อนปี พ.ศ.2478 ช่วงนี้ไม่มีก าหนดรูปแบบไว้ อาจเป็นการสงวนหวงห้ามโดย
พระบรมราชโองการ ผู้ว่าการมณฑล สมุหเทศาภิบาล กรมการอ าเภอ ก านัน เป็นต้น 
  2) เกิดขึ้นช่วงระหว่างปี พ.ศ.2478-พ.ศ.2497 ในช่วงนี้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2478 ใช้บังคับการสงวนหวงห้าม
ต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น 
  3) เกิดข้ึนหลังปี พ.ศ.2497 จนถึงปัจจุบัน ช่วงนี้มีประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ  การ
ด าเนินการสงวนหวงห้ามจะต้องด าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติก่อนการจะดูว่ามีการสงวนหวงห้ามโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น 
สามารถดูจากทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ โดยทะเบียนดังกล่าวจะเก็บไว้ที่ที่ว่าการอ าเภอ และที่
ส านักงานที่ดินท้องที่ซึ่งในทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ จะระบุผู้หวงห้าม วัน เดือน ปี ที่หวงห้าม 
และวัตถุประสงค์ในการหวงห้ามไว้ แต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏว่ามีการสงวนหวงห้ามไว้ 
หรือไม่มีการข้ึนทะเบียนที่สาธารณะไว้ ก็ไม่ได้หมายความว่า ที่ดินนั้นจะไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์ ที่
สาธารณประโยชน์อาจเกิดขึ้นโดยเหตุประการอ่ืนๆ ได้ ดังนี้ 
  2. เกิดขึ้นโดยสภาพธรรมชาติ เช่น แม่น้ า คลอง ห้วย หนอง บึง ซึ่งประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได ้
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 3. เกิดข้ึนโดยการใช้ร่วมกันของราษฎร เช่น เดิมเป็นที่รกร้าง ว่างเปล่า ต่อมาราษฎรน า วัว 
ควาย เข้าไปเลี้ยงจนกลายเป็นที่สาธารณประโยชน์44 เป็นต้น 
  4. เกิดข้ึนโดยการอุทิศ มี 2 กรณี45 
  1) อุทิศโดยตรง เช่น ท าหนังสือ หรือจดทะเบียนในโฉนด ยกให้เป็นที่สาธารณะ 
 2) อุทิศโดยปริยาย จากการศึกษาพบได้จากค าพิพากษาศาลฎีกาที่  663/2521 ที่
วินิจฉัยว่า ประชาชนได้ใช้ที่พิพาทเป็นทางเข้าออกเป็นเวลาสิบๆ ปีก่อนที่จ าเลยจะรับโอนกรรมสิทธิ์
เป็นเจ้าของโดยไม่มีการสงวนสิทธิหวงห้ามใดๆ เลยแม้จะไม่ได้ความว่าผู้ใดอุทิศที่ของตนให้เป็นทาง
สาธารณะโดยตรงหรือโดยพิธีการก็ต้องถือว่าเจ้าของที่ดินเดิมที่เส้นทางนี้ผ่านได้อุทิศที่พิพาทให้เป็น
ทางสาธารณะโดยปริยายแล้วจ าเลยเพิ่งรับโอนที่พิพาทหลังจากที่เจ้าของเดิมได้อุทิศทางพิพาทไปแล้ว
แม้ทางพิพาทจะอยู่ในเขตโฉนดที่ดินของจ าเลยก็ตามจ าเลยไม่มีสิทธิที่จะยึดถือเอาเป็นของตนได้ 
นอกจากนี้ยังมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1498-9/2529, 3169/2529 และ3647/2529 เป็นต้น ดังนั้น 
ในการพิจารณาว่าที่ดินแปลงใด เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ จะต้องพิจารณาว่าเกิดขึ้นเมื่อใด 
อย่างไร การที่เราจะทราบข้อมูลดังกล่าว ก็ต้องดูจากเอกสารราชการ เช่น ทะเบียนที่สาธารณ  
ประโยชน์ หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ระวางแผนที่ เอกสารที่ดินแปลงข้างเคียง ภาพถ่ายทางอากาศ 
เป็นต้น แต่ถ้าไม่มีหลักฐานดังกล่าว ก็ต้องน าสืบจากพยานบุคคล ผู้ปกครองท้องที่ในอดีต ผู้สูงอายุ
เจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ทราบประวัติความเป็นมาของที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวและตรวจสอบจาก
สภาพที่ดินจริงการดูแลรักษาและการคุ้มครองป้องกัน อ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น ก าหนดไว้ในมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าไม่มี
กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้อธิบดีมีหน้าที่ดูแลรักษาและด าเนินการคุ้มครองป้องกันตามควรแก่
กรณี อ านาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอ่ืนเป็นผู้ใช้ก็ได้” ถ้าพิจารณา
โดยหลักการทั่วไป ตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว อธิบดีกรมที่ดินจะเป็นผู้ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่ตามบทบัญญัติดังกล่าว มีข้อความว่า “หากไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน” ซึ่งก็หมายความว่า ถ้ามีกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาไว้โดยเฉพาะแล้ว ก็
เป็นไปตามกฎหมายนั้น เช่น ที่ราชพัสดุก็เป็นอ านาจของกรมธนารักษ์ตามกฎหมายราชพัสดุ ส่วน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ก็เป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาตามมาตรา 122 แห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 และองค์การบริหารส่วนต าบล ก็มีอ านาจ
ดูแลรักษาตามมาตรา 68 (8) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
เทศบาล ก็มีอ านาจดูแลรักษาตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ก็มีอ านาจดูแลรักษาตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2542 ซึ่งต่อมาได้มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 แก้ไข
ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 โดยก าหนด
อ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณประโยชน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้
                                                           

 44เรื่องเดียวกัน. 
 45เอกกมล คงจันทร์, การอุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน, ค้นวันที่ 26 มีนาคม 
2559 จาก http://landinfo.mnre.go.th/landinfo/Knowledge/knowledge_data/public% 
20land.pdf 
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นายอ าเภอมีหน้าที่ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
สาธารณประโยชน์ โดยหากมีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ นายอ าเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะร่วมกันด าเนินการหรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ โดยให้ใช้
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอีกประเภท
หนึ่งที่ยังมิได้กล่าวถึง คือ ที่ดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งโดยหลักแล้วอยู่ในความดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่งที่ 505/2552 มอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดูแลที่ดินรกร้างว่างเปล่าตามมาตรา 1304 (1) แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินรกร้างว่างเปล่าด้วยการคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์นั้น ปัญหาการบุกรุกที่ส าคัญก็คือ 
ที่ดินสาธารณประโยชน์ไม่มีแนวเขตที่ชัดเจน แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีท่ีสุดก็คือ การออกหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวงซึ่งเป็นภารกิจของกรมที่ดินโดยตรง หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงนั้น ไม่ใช่หนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินเหมือนโฉนดที่ดิน เป็นเพียงหนังสือที่แสดงเขตท่ีดินของรัฐ ระยะ เนื้อที่ ต าแหน่งที่ตั้ง การ
ใช้ประโยชน์ และประวัติความเป็นมา โดยจะเก็บไว้ที่อ าเภอ ส านักงานท่ีดิน และกรมที่ดินแห่งละฉบับ 
ในการด าเนินการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีส่วนช่วยเหลือ
ในการด าเนินการ โดยการชี้แจงและประกาศให้ราษฎรทราบ ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้อง
ต่างๆ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เช่น หาก
รังวัดแล้วได้เนื้อที่น้อยกว่าหลักฐานเดิม จะต้องน าเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้
ความเห็นก่อน เป็นต้น เมื่อทราบแนวเขตชัดเจนแล้ว อาจจัดท าแนวเขตที่ชัดเจนมั่นคง เช่น สร้างรั้ว 
ปักป้ายแสดงที่สาธารณประโยชน์ การปลูกต้นไม้ยืนต้นประเภทเดียวกันเป็นแนวเขต หรืออาจขุด
คลอง ท าถนนล้อมรอบ แสดงแนวเขตอย่างถาวร เพ่ือป้องกันปัญหาป้าย หรือหลักเขตสูญหาย ก็จะ
เป็นการคุ้มครองดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเรื่องการคุ้มครอง
ป้องกัน แต่หากเกิดปัญหาการบุกรุกขึ้นมาแล้ว จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร การที่เราจะ
ด าเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายโดยไม่ค านึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คงเป็นไปไม่ได้ เพราะ
บางครั้งปัญหาดังกล่าว ก็เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง เช่น ไม่มีหลักเขตป้ายแสดง
ว่าเป็นที่สาธารณะฯ แนวเขตไม่ชัดเจน หรือปล่อยปละละเลย จนมีการสร้างอาคารถาวรการ
ด าเนินคดีอาจเกิดปัญหาทางปกครองตามมาในทางปฏิบัติ เมื่อมีการบุกรุกเกิดขึ้นจะต้องด าเนินการ
อย่างไร โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ต้องรีบด าเนินการให้ออกไปโดยเร็ว ก่อนจะมีการขยายพ้ืนที่หรือจ านวนผู้บุกรุก โดยแจ้ง
ให้ทราบว่าเป็นที่ดินของรัฐ บุคคลใดจะอ้างสิทธิเป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ การเข้าไปครอบครองมี
ความผิดตามกฎหมาย หากไม่เชื่อฟังจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

2. หากมีการโต้แย้งสิทธิ โดยอ้างว่าอยู่มาก่อนนานแล้ว ก็น าเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ
หากไม่พอใจผลของการพิจารณาก็สามารถใช้สิทธิทางศาลได้ 

3. หากไม่แน่ใจว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ ให้ตรวจสอบจากหลักฐานเอกสารที่มีอยู่ 
เช่น ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
เอกสารอื่นๆประกอบกับการสอบสวนพยานบุคคล เพ่ือทราบประวัติความเป็นมา โดยอาจด าเนินการ
ในรูปคณะกรรมการก็ได้แล้วจึงน าเข้ากระบวนการพิสูจน์สิทธิ 
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4. หากมีผู้บุกรุกเป็นจ านวนมาก ต้องพิจารณาเป็นแปลงๆ ไปว่า สามารถที่จะแก้ไขปัญหา
ให้ผู้ฝ่าฝืนออกไปจากที่สาธารณประโยชน์ได้หรือไม่ ถ้าแก้ไขได้ก็ด าเนินการ แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ 
ท าอย่างไรที่จะให้เขายอมรับว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ โดยการจัดระเบียบให้อยู่อาศัยโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายและที่ดินนั้นก็ยังคงสถานะเป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่ และเสียค่าตอบแทนเป็นค่าเช่า
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปพัฒนาท้องถิ่น ส่วนผู้ที่ไม่ยอมรับว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ ก็
เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิต่อไป โดยในการด าเนินการจัดที่ดินดังกล่าวมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน 
ดังนี้ 

1) ที่สาธารณประโยชน์ที่จะน ามาจัดต้องมีผู้บุกรุกเต็มแปลง หรือบางส่วนมีหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง แต่ถ้าไม่มีก็สามารถรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงไปในคราวเดียวกัน 
และไม่เป็นพ้ืนที่ทับซ้อน เช่น เขตป่าไม้ เขตอุทยาน เป็นต้น 
 2) ราษฎรเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และอ าเภอ เห็นด้วยในการด าเนินการ 

3) การบุกรุกต้องมีการท าประโยชน์ชัดเจนถาวรเป็นเวลานานแล้ว โดยจัดครอบครัวละ
ไม่เกิน 15 ไร่ และเสียค่าตอบแทนในราคาถูกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
และให้แบ่งค่าตอบแทนจ านวนร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนที่ได้รับให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

 4) ผู้ได้รับอนุญาตต้องเป็นผู้ยากจนไม่มีที่ดินท ากิน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ โดยผ่านการท า
ประชาคมแล้ว 

 5) เมื่อคัดเลือกแปลงที่สาธารณประโยชน์ และคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการจัด เห็นควร
ด าเนินการแล้ว ให้อ าเภอเสนอโครงการจัดที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ แล้วส่งโครงการให้กรม
ที่ดินตรวจสอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแก่ผู้ได้รับการ
คัดเลือกต่อไปประโยชน์ที่จะได้รับ ราษฎรสามารถเข้าอยู่อาศัยและท ากินในที่ดินของรัฐมีความมั่นคง
ในการถือครองที่ดิน ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพในที่ดินนั้น ท าให้คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ดีข้ึน อันเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กันไป ทั้งยังเป็น
การลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎรได้อีกทางหนึ่งด้วย แต่ในการด าเนินการจัดที่ดินของรัฐเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากินที่ยากจนดังกล่าวนั้น จะต้องด าเนินการโดยเป็นธรรมและเสมอภาคโดยมุ่งเน้นจัด
ให้แก่ประชาชนที่ยากจนไม่มีที่ดินท ากิน หรือมีน้อยไม่เพียงพอ และเข้าครอบครองท าประโยชน์เป็น
เวลานานแล้ว โดยด าเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจน แต่ถ้าเป็นกรณีผู้บุกรุกมีจ านวนน้อยหรือมีเนื้อที่ที่บุกรุกไม่มาก ก็พยายามป้องกันไม่ให้มีการ
บุกรุกต่อไปอีก เพ่ือรักษาที่ดินของรัฐไว้โดยน าเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิในที่ดินต่อไป หากเป็น
กลุ่มนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลที่แอบแฝงเข้ามาซื้อที่ดินชาวบ้านเป็นร้อยไร่ ท าเป็นรีสอร์ท โรงแรม หรือ
ธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือหวังผลก าไร ก็จะต้องด าเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเพ่ือเอาที่ดินดังกล่าวกลับมา
เป็นของรัฐเหมือนเดิม 
 ส าหรับกรณีการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐมีหลายวิธีโดยมีทั้งเป็นกรณีทบวงการเมืองเป็น
ผู้ขอและเอกชนเป็นผู้ขอ ในการพิจารณาว่าจะต้องด าเนินการโดยวิธีใดนั้น จะต้องพิจารณาจาก
สถานะของที่ดินและวัตถุประสงค์และกิจกรรมในการด าเนินการแต่ละเรื่อง ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการ
แตกต่างกัน ดังนี้ 
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1. ทบวงการเมืองประสงค์จะขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์อย่างถาวร เช่น เป็น
ที่ตั้งอาคารส านักงานราชการ เป็นต้น จะต้องด าเนินการถอนสภาพจากการเป็นที่ดินสาธารณ 
ประโยชน์ ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ท้องที่ หากที่ดินตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่ออธิบดีกรมที่ดิน พร้อมเอกสารโครงการ แผนที่
สังเขป และแผนที่ภูมิประเทศแสดงต าแหน่งที่ดินที่ขอถอนสภาพ หากเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่
ประชาชนเลิกใช้แล้ว จะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ หากเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่
ประชาชนยังใช้ประโยชน์อยู่จะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ และจัดหาที่ดินให้ประชาชนใช้แทน ซึ่งใน
การด าเนินการถอนสภาพมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญคือผู้ขอต้องเป็นทบวงการเมือง ที่ดินนั้นต้องอยู่ใน
บริเวณท่ีก าหนดให้ใช้ประโยชน์ในราชการ และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายผังเมือง 

2. ทบวงการเมืองประสงค์จะขอใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าอย่างถาวร เช่น เป็นที่ตั้งอาคาร
ส านักงานราชการ เป็นต้น จะต้องด าเนินการขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ
ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยยื่นเรื่องเช่นเดียวกับการขอถอนสภาพ ซึ่งจะต้องมี
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยให้ด าเนินการได้ ในการด าเนินการขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐนั้น     
ผู้ขอต้องเป็นทบวงการเมืองที่ดินที่ขอจะต้องเป็นที่ดินของรัฐประเภทที่รกร้างว่างเปล่า (รวมถึงท้องที่ที่
มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีผลให้ที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้แล้ว
ถูกถอนสภาพจากการเป็นที่สาธารณประโยชน์และตกเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าด้วย) และต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมายผังเมือง 

3. ทบวงการเมืองประสงค์จะขอจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ที่ดินที่จะน ามาจัดหา
ผลประโยชน์จะต้องเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า หากเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ก็จะต้องด าเนินการถอน
สภาพที่สาธารณประโยชน์ก่อน การจัดหาผลประโยชน์มีหลายวิธี ได้แก่ การจัดให้ที่ดินใช้ประโยชน์ได้ 
ซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้เช่า และให้เช่าซื้อ วิธีการด าเนินการแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
  1) กรณีอธิบดีกรมที่ดินเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จะต้องน าส่งคลัง และต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก่อน 
  2) กรณีทบวงการเมืองเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน เพื่อน ารายได้บ ารุงท้องถิ่น โดยจะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศมอบหมาย
ก่อน 

4. เอกชนขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
เป็นการขอใช้ในลักษณะชั่วคราวไม่ถาวร โดยสถานะของที่ดินยังคงเดิม เช่น การขออนุญาตเข้าไป
ครอบครองใช้ประโยชน์ การขุดดินลูกรัง เป็นต้น ผู้ขอจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล สัญชาติไทย 
ยื่นค าขอตามแบบต่อนายอ าเภอท้องที่ หากท้องที่ใดยกเลิกอ านาจหน้าที่นายอ าเภอแล้วให้ยื่นต่อเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา แล้วแต่ที่ดินตั้งอยู่ในท้องที่ใดโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดออกใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐในส่วนจังหวัดได้ ในการขออนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐจะอนุญาตได้เนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่ เว้นแต่มีเหตุอันควร มีก าหนดระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายที่ดินก าหนด 
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หากเป็นการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ การอนุญาตจะต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของราษฎร และต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน  
 อนึ่ง กรณีทบวงการเมืองขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ซึ่ง
จะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ หากทบวงการเมืองผู้ขอมีความจ าเป็นเร่งด่วนจะต้องด าเนินการ 
เช่น หากไม่เริ่มด าเนินการงบประมาณจะตกไป เป็นต้น ก็สามารถด าเนินการยื่นขออนุญาตใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ควบคู่ไปกับการขอถอนสภาพ โดย
มีเงื่อนไขต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ถอนสภาพได้ และจะต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการถอนสภาพ
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 

5. เอกชนขออนุญาตดูดทรายในที่ดินสาธารณประโยชน์ เช่น แม่น้ า เป็นต้น ผู้ขอเป็นบุคคล
หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย ยื่นค าขอตามแบบเช่นเดียวกับกรณีการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของ
รัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกใบอนุญาตให้ดูดทรายใน
จังหวัด ในการอนุญาตจะอนุญาตได้เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี และเสียค่าตอบแทน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น 
แต่ไม่เกินบัญชีท้ายประมวลกฎหมายที่ดินก าหนด หากเป็นการด าเนินการในแม่น้ าระหว่างประเทศ 
เช่น แม่น้ าโขง เป็นต้น จะต้องน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย (กพด.) พิจารณา
ก่อน 

6. การขอสัมปทานในที่ดินของรัฐ เป็นการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในระยะยาวไม่เกิน 50 ปี 
โดยสถานะของที่ดินคงเดิม ผู้ขอสามารถยื่นค าขอตามแบบเช่นเดียวกับการขออนุญาตดูดทรายในการ
อนุญาตเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่หากระยะเวลาขอสัมปทานเกิน 20 ปี 
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกหนังสือสัมปทานบัตรให้ และ
ผู้ขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ 500 บาท ค่าสัมปทานไร่ละ 20 บาท ต่อปี 
 7. การขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์จากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง
เป็นอีกอย่างหนึ่ง เป็นการขอปรับปรุงที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งเดิมประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างหนึ่งเป็นใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง โดยสถานะของที่ดินคงเดิม และประชาชนก็ยังสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้ เช่น ถมคลองเป็นถนน ท าที่เลี้ยงสัตว์เป็นสวนสาธารณะหรือสนามกีฬา เป็นต้น ผู้
ขอต้องเป็นทบวงการเมืองยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมเอกสาร โครงการ งบประมาณ แผนที่
ที่ดิน แผนผังการใช้ และแผนที่ภูมิประเทศ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย46 
 สรุปได้ว่า ที่ดินของส่วนราชการในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
ที่ดินของรัฐและท่ีดินของเอกชน ตามนัยมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ที่บัญญัติว่า 
“ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ถือว่าเป็นของรัฐ” ซึ่งโดยหลักแล้วที่ดินของ
รัฐ จะใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ สงวนไว้ใช้ร่วมกัน หรือใช้เพ่ือบริการสาธารณะ ไม่ใช่ของเอกชนคน
ใดหรือผู้บริหารส่วนราชการคนใด ดังนั้น เมื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นส่วนราชการ
ก็ต้องท าตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเช่นกัน ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวอาจท าให้การใช้ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการเพ่ือ
                                                           

 46กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น, เรื่องเดิม. 
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สาธารณะประโยชน์ สงวนไว้ใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปในบทที่ 3 ว่าที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะเช่นใด การได้
ที่ดินมาแล้วสามารถน าที่ดินไปใช้ได้อย่างอิสระหรือมีข้อจ ากัดหรือไม่อย่างไร  
 



 
บทท่ี  3 

 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายในที่ดินของ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ 
 
 การที่ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่ดินของรัฐประเภทสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน หรือทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดานั้น มีผลให้อ านาจหน้าที่ในการดูแลรั กษาและคุ้มครอง
ป้องกันหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลแตกต่างกันไป ผู้เขียนจึงได้
ท าการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  
3.1 มาตรการทางกฎหมายของไทย   
 
 3.1.1 ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีกฎหมายบัญญัติให้ค าจ ากัดความไว้หลายฉบับ 
ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2486 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2545 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ 473/2486 เป็นต้น โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 3.1.1.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2486 
    

  มาตรา 1304 บัญญัติว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวม
ทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกัน เช่น 
  (1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือ
กลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดิน 
  (2) ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทาง
น้ า ทางหลวง ทะเลสาบ 
  (3) ทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า 
ป้อมและโรทหาร ส านักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์ 

 
  ส าหรับทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น จากการศึกษาพบว่า มีความหมายกว้างมาก 
รวมทั้งทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ด้วย แต่อย่างไรก็ตามในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
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เรื่องท่ีดินของรัฐ จะกล่าวถึงเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ คือ ที่ดินเท่านั้น กล่าวคือที่ดินอัน
เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น มี 2 ประเภท ดังนี้  
  ประเภทที่ 1 ที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา47  
  โดยจากการศึกษาพบว่า ที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดามีที่มาได้หลาย
กรณ ีได้แก่   

1. ที่ดินที่ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาโดยทางนิติกรรม  
             รัฐได้ที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน โดยเอกชนที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินยกให้ ขายให้ 
แลกเปลี่ยน หรือบริจาค เป็นต้น การได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าวนี้รั ฐหรือหน่วยงานรัฐมิได้เข้าไปใช้
ประโยชน์ หรือสงวนหวงห้ามไว้เพ่ือพลเมืองใช้ร่วมกัน ที่ดินประเภทนี้จึงยังมิได้เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน หน่วยงานรัฐก็มีสิทธิจ าหน่าย จ่าย โอนได้โดยไม่ต้องอาศัยบทกฎหมายเฉพาะ  

2. ที่ดินที่ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาโดยการยึดทรัพย์หรือริบทรัพย์ 
    ที่ดินที่ได้มาจากการยึดทรัพย์ของเอกชนไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์ ไม่มีเงินช าระหนี้
แก่รัฐหรือหน่วยงานรัฐ เช่น หนี้ภาษี หนี้ค่าปรับ เป็นต้น หรือริบทรัพย์ เพราะมีการกระท าความผิด
กฎหมายอาญา พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ท าให้ที่ดิน
ประเภทนี้ตกมาอยู่ในความดูแลของหน่วยราชการต่างๆ เช่น กรมบังคับคดี กรมสรรพากร ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น ที่ดินประเภทนี้หน่วยงานรัฐมิได้น ามาใช้ประโยชน์ หรือ
สงวนหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน แต่หน่วยงานที่
ท าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบจะด าเนินการน าที่ดินที่ถูกยึดทรัพย์หรือถูกริบออกขายทอดตลาดเพ่ือน า
เงินรายได้เข้าสู่รัฐหรือกองทุนที่หน่วยงานรัฐได้ตั้งขึ้นโดยการจ าหน่ายจ่ายโอนได้ โดยไม่ต้องอาศัยบท
กฎหมายเฉพาะ เช่น กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น      

3. ที่ดินที่ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาโดยผลของกฎหมาย   
    บทบัญญัติของกฎหมาย การประกาศใช้กฎหมายส่งผลให้ที่ดินของเอกชนที่ตกมา
เป็นของรัฐได้ เช่น 
     1) การประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตเวนคืนที่ดินตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 โดยในมาตรา 16 วรรคหนึ่งแห่ง พระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว48ได้ก าหนดให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนตกเป็นของเจ้าหน้าที่นับแต่วันที่

                                                 
47พระยามาวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา), ดรรชนีที่มาของบทกฎหมายในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-5 (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.) อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน,  พิมพ์ครั้งที่ 9  (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533), 
หน้า 213-221. 
 48มาตรา 16 บัญญัติว่า ให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ท่ีต้องเวนคืนตกเป็นของเจ้าหน้าที่นับ
แต่วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 15 ใช้บังคับแต่เจ้าหน้าที่จะมีสิทธิเข้า
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พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 15 ใช้บังคับ โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว ให้ความหมายของ “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วน
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลอ่ืนใดผู้กระท าการเพ่ือประโยชน์ของรัฐซึ่งมีอ านาจในการเวนคืนหรือ
ควบคุมการเวนคืน 
    2) การประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ซึ่งตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว49ก าหนดให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ส่งผลให้
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมสามารถน าที่ดินดังกล่าวไปจัดให้เอกชนครอบครองและเข้า
ท าประโยชน์ในที่ดิน ในกรณีการจัดที่ดินของรัฐในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกร หรือให้เอกชนเช่าซื้อ
ได้ในกรณีที่ เป็นการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในที่ดินเอกชนส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม  
    ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1340/2546 วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมฯ มาตรา 36 ทวิ บัญญัติว่าบรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ ส.ป.ก.ได้มาตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือได้มาโดยประการอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมไม่ให้ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ และให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพ่ือใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม แสดงว่าที่ดินใดอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินและผู้ครอบครองไม่สามารถแสดงสิทธิใดๆ ตาม
กฎหมายที่ดินเหล่านั้นย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. ที่ดินที่โจทก์น ายึดอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดิน
แปลงดังกล่าวจึงถือว่าเป็นของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ มาตรา 2 ซ่ึงพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินฯให้อ านาจ ส.ป.ก. น าไปด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้ตามมาตรา 8 กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินจึงเป็นของ ส.ป.ก. หาใช่ของจ าเลยที่ 1 ที่โจทก์จะมีสิทธิน ายึดไม่ ทั้งยังถือเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดินที่ห้ามยึดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1307 อีกด้วย เมื่อ
ที่ดินแปลงดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการด าเนินการปฏิรูป แม้จ าเลยที่ 1 จะเป็นผู้ถือครองแต่ก็หาใช่ว่า
จ าเลยที่ 1 จะได้สิทธิในที่ดินไม่ เพราะเป็นเรื่องในอนาคต โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะร้องขอให้ยึดทรัพย์
ที่ดินแปลงดังกล่าวมาขายทอดตลาดเพื่อช าระหนี้โจทก์50 
 

                                                 

ครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้แล้ว 
 49มาตรา 36 ทวิ บัญญัติว่า บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ ส.ป.ก. ได้มาตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือได้มาโดยประการอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุและให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพ่ือใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม  
 50กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น, ที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาหรือท่ีดินที่รัฐ
ถือกรรมสิทธิ์, ค้นวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 จาก https://www.gotoknow.org/posts/231735 
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  ประเภทที่ 2 ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน51  
  จากการศึกษาพบว่า ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 ดังนี้ 
    1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของ
แผ่นดิน โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 
   “ที่ดินรกร้างว่างเปล่า” คือ ที่ดินที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของและเป็นที่ดินของรัฐตามนัย
มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินที่ได้บัญญัติไว้ว่า “ที่ดินที่มิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดให้ถือว่าเป็นของรัฐ” 
   “ที่ดินรกร้างว่างเปล่า” เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทหนึ่งจัดอยู่ใน
ประเภทที่ดินของรัฐประเภทกลางที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น น ามาให้ราษฎร
ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือน าไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือน ามาจัดสรรให้แก่ประชาชนได้ เพราะ
การที่กฎหมายก าหนดให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไว้ก็เพ่ือประโยชน์ของ
ปวงชน แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วจะต้องคงอยู่อย่างนั้นเสมอไป 
จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขไม่ได้เพราะจะท าให้ทรัพย์สินไม่มีประโยชน์เท่าที่ควร ส าหรับที่ดินรก
ร้างว่างเปล่าโดยสภาพแล้วเห็นได้ว่า กฎหมายมิได้ประสงค์ ที่สงวนทรัพย์สินนั้นไว้ตลอดไป ประชาชน
หรือทางราชการอาจกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ทรัพย์สินนั้นได้โดยบทบัญญัติของกฎหมาย ดังเช่น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1334 บัญญัติว่า “ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้
เวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดินนั้น ท่านว่าบุคคล
อาจได้มาตามกฎหมายที่ดิน”  
  ปัจจุบันที่ดินรกร้างว่างเปล่าจึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ดังนี้     
   1) การน าที่ดินไปจัดให้ประชาชน  
   2) การน าที่ดินไปให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
   3) การน าที่ดินให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ กล่าวคือ ในการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐของส่วนราชการต่างๆ นั้น นอกจากกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองท้องถิ่นจะ
มีสิทธิขอใช้ที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 แล้ว ก็ยังมีสิทธิขอใช้ที่ดินของรัฐใน
ส่วนที่กรมที่ดินดูแลได้อีกด้วย โดยการขอขึ้นทะเบียนตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 8 ทวิ ได้อีก
ทางหนึ่ง  
   4) การน าที่ดินไปก าหนดเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
   5) การน าที่ดินไปจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 
2 ประเภท คือ ประเภทแรกเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในที่ดินนั้น 
เช่น การท าเหมืองแร่ การท าป่าไม้ การระเบิดหรือย่อยหิน การขุดตักดินลูกรัง ซึ่งในส่วนนี้จะเป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์กรที่รับผิดชอบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้นๆ ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี กรมป่า

                                                 

 51ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน, พิมพ์ครั้งที่ 9 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2533), หน้า 208. 
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ไม้ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี ส่วนการจัดหาผลประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ สามารถ
ด าเนินการได ้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 10, 11 และ 12 เป็นต้น   
  “ที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนตามกฎหมายที่ดิน” ค าว่า “เวนคืน” ตามมาตรา 1304 (1) นี้ 
แตกต่างจากค าว่า “เวนคืน” ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530) เพราะท่ีดินซึ่งม ี  ผู้เวนคืนนี้ เป็นการเวนคืนโดยความสมัครใจ
มิใช่เป็นการเวนคืนโดยบังคับซื้อและเป็นกรณีที่เจ้าของที่ดินสามารถกระท าได้ โดยปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 5 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดมีความประสงค์เวนคืนสิทธิในที่ดินให้แก่รัฐ ให้ยื่น
ค าขอเวนคืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71” และตามค าสั่งกรมที่ดิน ที่ 5/2510 ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2510 
   “ที่ดินที่มีผู้ทอดทิ้งตามกฎหมายที่ดิน” ส าหรับการทอดทิ้งที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดินนั้นจะเป็นไปตามมาตรา 6 ที่บัญญัติว่า “นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้
บังคับ บุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ หากบุคคลนั้น
ทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์ในที่ดิน หรือปล่อยท่ีดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ (1) 
ส าหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปีติดต่อกัน และ (2) ส าหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
เกินห้าปีติดต่อกัน โดยให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์หรือที่
ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เมื่ออธิบดีได้ยื่นค าร้องต่อศาลและศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินดังกล่าวให้ที่ดินนั้นตกเป็นของรัฐเพ่ือด าเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป” 
  ในการด าเนินการเก่ียวกับท่ีดินประเภทนี้ จะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.2522 ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2522 ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ท า
ประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ 
  “ที่ดินซึ่งกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดิน” ที่ดินประเภทนี้
มีความเห็นแตกต่างกันเป็น 2 แนวทาง กล่าวคือ แนวทางแรกเห็นว่า ที่ดินดังกล่าวหมายถึงที่ดินที่
กลับมาเป็นของแผ่นดินโดยการเวนคืน หรือบังคับซื้อหรือจัดซื้อเพ่ือสาธารณประโยชน์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แต่แนวทางที่สองเห็นว่า ที่ดินที่ได้มาเป็นของแผ่นดิน ตามนัย
ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินที่มีการเวนคืนโดยสมัครใจ หรือที่ดินที่มีผู้
ทอดทิ้ง ซึ่งที่ดินตามแนวทางแรกจะไม่ใช่ที่ดินที่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า เพราะการบังคับ
เวนคืนจะต้องมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืนเท่านั้น 
ดังนั้น ที่ดินที่ได้มาโดยการเวนคืน จึงมิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304 (1) และที่ดิน
ประเภทนี้หาตัวอย่างได้ยากเนื่องจากเป็นการบัญญัติเผื่อไว้เท่านั้น    
  “ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน” ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เรียกอีกอย่างว่า
ที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น เป็นสมบัติส่วนรวมที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เพราะประชาชนทุกคนมิใช่ว่าจะมีที่ดินเป็นของตนเองทุกคน เช่น ในท้องที่ตาม
ต่างจังหวัด ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาท าไร่ แต่อาจไม่มีที่ให้สัตว์กินหญ้า รัฐก็สงวนหวง
ห้ามที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมไว้ให้ราษฎรส าหรับเป็นที่เลี้ยงสัตว์ หรือสงวนที่ดินไว้ให้
ราษฎรใช้เป็นที่เผาศพ ฝังศพ (ป่าช้าสาธารณะ) หรือแม้แต่ในกรุงเทพมหานคร ก็มีการสงวนที่ดินไว้
เป็นสวน สาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สนามหลวง สวน
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ลุมพินี สวนจตุจักร เป็นต้น ทรัพย์สินเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนกลางและเป็นทรัพย์สินของรัฐที่มี
ไว้เพ่ือให้ประชาชนใช้ร่วมกัน 
   2. ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) ได้ให้ตัวอย่างไว้ 
เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ แต่ที่ดินพลเมืองใช้ร่วมกันยังมีอีกมาก และเรียกชื่อต่างๆ 
กันหลายชื่อ เช่น ที่สาธารณะ ที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น 
   “ที่สาธารณะประจ าต าบลและหมู่บ้าน” เป็นค าเรียกชื่อที่สาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ปรากฏอยู่ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 473/2486 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2486 
กล่าวคือ ในปี พ.ศ.2486 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง มหาดไทย มีความประสงค์ที่จะให้ต าบล อ าเภอ และจังหวัดต่างๆ จัดหาที่ดินรกร้างว่าง
เปล่าไว้เป็นที่สาธารณะประจ าต าบล อ าเภอ หรือหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนใช้ร่วมกัน จึงได้มีหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ 473/2486 ดังกล่าว สั่งการให้จังหวัดต่างๆ สั่งการอ าเภอของตนจัดที่ดินไว้แล้ว
รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ต่อมาในปี พ.ศ.2491 กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้มีการ
จัดหาที่สาธารณะไว้ประจ าต าบลและหมู่บ้านจึงมีค าสั่งที่ 252/2491 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2491 
สั่งการให้จังหวัดต่างๆ ด าเนินการและในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้ให้เหตุผลของการจัดหาที่
สาธารณะประจ าต าบลและหมู่บ้านว่า “ที่ดินสาธารณะประจ าต าบลและหมู่บ้านนั้น เป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็นจะต้องมี เพราะต่อไปบ้านเมืองเจริญขึ้น ประชาชนอยู่กันคับคั่งหนาแน่นขึ้น จะหาที่สาธารณะ
เพ่ือเป็นสนามกีฬา หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไม่ได้ การที่จะจัดหาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นแล้วย่อมมี
อุปสรรค และต้องใช้จ่ายในการจัดหาด้วยราคาแพง” การจัดหาที่สาธารณะประเภทนี้เป็นการจัดที่
สาธารณะไว้เพ่ือการภายหน้า เป็นการสงวนหวงห้ามที่ดินไว้เป็นที่สาธารณะส าหรับประชาชนใช้
ร่วมกันในภายหน้า ฉะนั้น ที่สาธารณะประจ าต าบลหรือหมู่บ้านนี้ ก็คือ ที่ดินส าหรับประชาชนใช้
ร่วมกัน หรือที่ดนิส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) นั่นเอง เพียงแต่กระทรวงมหาดไทย
ได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่า “ที่สาธารณะประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน” 
   “ที่สาธารณประโยชน์” เป็นค าใช้เรียกชื่อที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ปรากฏอยู่
ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 
กล่าวคือ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 เป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งได้แก่ ห้วย หนอง คลอง ล าน้ า
ต่างๆให้เป็นหน้าที่ของกรมการอ าเภอที่จะเป็นผู้ปกปักรักษา ตรวจตรา ซ่อมแซม แก้ไขข้อขัดข้อง โดย
ในมาตรา 122 ไดก้ าหนดให้ความหมายที่สาธารณประโยชน์ คือ ที่เลี้ยงปศุสัตว์ที่จัดไว้ส าหรับราษฎร
ไปรวมเลี้ยงสัตว์ด้วยกัน เป็นต้น ตลอดจนถนนหนทางและที่อย่างอ่ืนซึ่งเป็นของกลางให้ราษฎรไปใช้
รวมกันที่สาธารณประโยชน์ซึ่งประกาศสงวนนั้น คงเป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่ จนกว่าจะประกาศ
เลิกที่ชนิดนี้ ส่วนพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 มาตรา 16 ก าหนดว่า “ ที่สาธารณประโยชน์ 
คือ ที่จับสัตว์น้ าซึ่งบุคคลทุกคนมีสิทธิท าการประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า.  . .” ดังนั้น เมื่อพิจารณา
จากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ที่ก าหนดให้ความหมายของที่สาธารณ 
ประโยชน์ไว้ในมาตรา 122 ว่าหมายถึง ที่เลี้ยงสัตว์ร่วมกัน ถนนหนทาง เป็นต้น และตามพระราช 
บัญญัติประมง พ.ศ.2490 มาตรา 16 ที่ก าหนดว่า ที่สาธารณประโยชน์ หมายถึง ที่จับสัตว์น้ าแล้วเห็น
ได้ว่าที่เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง เป็นต้น ล้วนเป็นทรัพย์สินที่โดยสภาพแล้วเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้
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ร่วมกันทั้งสิ้น ฉะนั้น ที่สาธารณประโยชน์ ก็คือ ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2) นั่นเอง 
  อย่างไรก็ตาม ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันนี้ มี
หลักการมีไว้เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่ดินประเภทนี้จึงมีกฎหมายคุ้มครองไว้เป็นพิเศษ 
ในการใช้และการจัดการจะต้องมุ่งรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ร่วมกันของประชาชนตามวัตถุประสงค์ที่จัดให้
มีที่ดินดังกล่าวเป็นส าคัญ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ถึงกับเป็นการผูกมัดไม่ให้มีการจัดการที่จะท าให้เกิด
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม เสียเลยทีเดียว ดังนั้น การให้เอกชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลา
ที่ไม่ยาวนานนักและไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่ประชาชนจะใช้ประโยชน์ร่วมกันจึงสามารถกระท าได้ 
ส าหรับการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการถาวร ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องด าเนินการถอนสภาพเสียก่อนตามนัยมาตรา 8 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน อย่างไรก็ตาม ที่ดินประเภทนี้จะไม่สามารถน าไปจัดหาผลประโยชน์ได้ เพราะ
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 10 ได้วางหลักท่ัวไปว่า มิให้จัดหาผลประโยชน์จากสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ดังนั้น หากกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้โดยแจ้งชัดแล้ว ก็ไม่สามารถ
กระท าอะไรได ้
  3.  ที่ดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 
  ที่ดินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประเภทหนึ่งตามมาตรา 1304 (3) ความส าคัญของที่ดินประเภทนี้ ก็เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งการใช้ที่ดินประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องมีการใช้ตลอดเวลา
เพียงแต่ได้ใช้หรือเคยใช้ประโยชน์เพ่ือราชการก็ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทนี้แล้ว 
ส าหรับค าว่า “ประโยชน์ของแผ่นดิน” ตามความหมายในมาตรานี้ ไม่ควรจ ากัดแต่เฉพาะรัฐบาลหรือ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคเท่านั้น แต่ควรหมายความรวมถึงองค์กรต่างๆ ของรัฐตามความหมาย
อย่างกว้างขวางด้วย52    
  3.1.1.2  ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
  มาตรา 1 บัญญัติว่าในประมวลกฎหมายนี้ 
  “ที่ดิน” หมายความว่า พ้ืนที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง 
คลอง บึง บาง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลด้วย 
  มาตรา 2 บัญญัติว่า ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่า
เป็นของรัฐ 
  จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นว่า ที่ดินของรัฐนั้น ก็คือ ที่ดินที่ราษฎรยังมิได้มี
กรรมสิทธิ์ ถึงแม้ว่าราษฎรจะมีสิทธิครอบครองโดยอาจจะมีหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินบางอย่าง เช่น 
ใบจอง ใบเหยียบย่ า ตราจอง หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน หนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
เป็นต้น ก็ตาม  

                                                 

 52ธรรมรังสี วรรณโก, ระบบการจัดที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), หน้า 8-9. 
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  มาตรา 5 บัญญัติว่า ผู้ใดมีความประสงค์เวนคืนสิทธิในที่ดินให้แก่รัฐ ให้ยื่นค าขอ
เวนคืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71 
  จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นว่า การเวนคืนสิทธิในที่ดินให้แก่รัฐเป็นการเวนคืน
สิทธิในที่ดินให้รัฐโดยความสมัครใจของเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินมือเปล่าหรือเป็นที่ดินที่มี
หนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์แล้วก็ตาม ซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันในปัจจุบัน เพราะเหตุว่าที่ดิน
ในทุกวันนี้มีราคาสูงขึ้นทุกทีและเป็นสิ่งที่จ าเป็นและต้องการของราษฎรมากยิ่งขึ้นโดย พนักงาน
เจ้าหน้าที่ท่ีจะรับเวนคืน คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนั่นเอง  
 มาตรา 6 บัญญัติว่า นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ บุคคลใดมี
สิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์
ในที่ดิน หรือปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เกินก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส าหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปีติดต่อกนั 
 (2) ส าหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท าประโยชน์ เกินห้าปีติดต่อกัน  
 ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์ หรือที่ปล่อยให้
เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เมื่ออธิบดีได้ยื่นค าร้องต่อศาล และศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ดังกล่าว ให้ที่ดินนั้นตกเป็นของรัฐเพ่ือด าเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวนั้น ได้บัญญัติแก้ไขข้ึนใหม่โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515 ซึ่งหมายความถึงบุคคลที่มีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินโฉนดแผน
ที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” หรือหนังสือการทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์ 
หมายความว่า ที่ดินนั้นถูกทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์พอสมควรแก่สภาพของที่ดินแห่งท้องถิ่นนั้น เพราะ
เจ้าของที่ดินไม่มีเจตนาที่จะยึดถือที่ดินนั้นต่อไป 
 ส่วนที่ดินรกร้างว่างเปล่า หมายความถึง ที่ดินซึ่งอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
แต่เจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองไม่ท าให้ที่ดินนั้นเกิดผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น 

3.1.1.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497  

 ข้อ 14 ก าหนดว่า ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดิน ต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้
ครอบครองและท าประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎมาย แต่ห้ามมิให้
ออกโฉนดที่ดินส าหรับที่ดิน ดังต่อไปนี้ 
 (1) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง 
 (2) ที่เขา ที่ภูเขา และพ้ืนที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา 9 (2) แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงที่ดินซึ่งผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 (3) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดินของผู้ซึ่งมีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจองใบ
เหยียบย่ า หนังสือรับรองการท าประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” 
หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 10 และ
มาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว 
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3.1.1.4 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ       
พ.ศ.2545  

ข้อ 4 ก าหนดให้ค านิยามของ “ที่ดินของรัฐ” ว่าหมายถึง ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินทุกประเภท เช่น ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สงวนหวงห้ามของรัฐที่สาธารณประโยชน์ และที่
ราชพัสดุ เป็นต้น 

3.1.1.5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 473/2486 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2486    
เรื่องให้จัดหาที่สาธารณะประจ าต าบล และหมู่บ้าน  

 โดยสรุปได้ว่าให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ให้ส ารวจทุกหมู่บ้านและต าบลว่า มีที่ดินซึ่งได้สงวนหวงห้ามไว้เพ่ือ
ประโยชน์ใดๆ บ้างหรือไม่ ถ้ามีและไม่เป็นการขัดข้องประการใดแล้ว ก็ให้กันสถานที่นั้นๆ เพ่ือจัดเป็น
ที่สาธารณะประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน 
 2) หมู่บ้านหรือต าบลใด มีที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ทั้งมีลักษณะเหมาะสมแก่การที่จะจัดเป็นที่สาธารณะดังกล่าว ก็ให้รีบรายงานชี้แจงไปยัง
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือจะได้ออกกฎหมายหวงห้ามไว้ 
 3) พยามชี้ชวนชักน าให้ราษฎรได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ส่วนรวมและ
ขอร้องให้เสียสละประโยชน์ส่วนตัว โดยยินยอมยกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะประจ าหมู่บ้านหรือต าบล
แล้แต่กรณี และในการปฏิบัติเช่นว่านี้จะใช้วิธีการแลกเปลี่ยน กล่าวคือ อนุญาตให้ราษฎรจับจองที่ดิน
รกร้างว่างเปล่าเพ่ือเป็นการทดแทนกับที่ดินซึ่งยกให้ก็ได้ 
 4) เมื่อไม่มีวิธีอ่ืนใดแล้ว จึงให้ใช้เงินช่วยบ ารุงท้องที่จัดซื้อและถ้าจ าเป็น
เพ่ือให้ส าเร็จผลโดยเร็วจะบอกบุญเรี่ยไรเงินจากราษฎรเข้าสมทบด้วยก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปด้วย
ความสมัครใจของราษฎร  
 โดยการจัดที่สาธารณะดังกล่าว จะต้องพยายามให้ได้เนื้อที่สาธารณะส าหรับต าบล
ประมาณ 50 ไร่ และหมู่บ้านประมาณ 25 ไร่ หากจะน้อยไปบ้าง หรือไม่อาจจะจัดตรงกลางต าบล 
หมู่บ้านก็ได้ ก็ให้บันทึกเหตุผลและความจ าเป็นไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งที่สาธารณะประจ าต าบลและ
หมู่บ้านที่กระทรวงมหาดไทยให้หาไว้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน 

 
 3.1.2 ผลของการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 จากการที่กฎหมายได้ก าหนดว่าอะไรบ้างเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามที่ได้ศึกษา
มาแล้วในหัวข้อที่ 3.1.1 นั้น ท าให้เกิดผลของการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนี้ 

กรณีของที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันและที่ดินที่ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  

จากการศึกษาพบว่า กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันและ
ที่ดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะนั้น เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินมีไว้เพ่ือบริการสาธารณะ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนและจัดไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งตามมาตรา 1304 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถือว่าที่ดินประเภทนี้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กฎหมาย
จึงให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษยิ่งกว่าทรัพย์สินประเภทอื่นๆ ของรัฐและของเอกชนบุคคลธรรมดา และ
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ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเอกชน ความคุ้มครองเป็นพิเศษที่กฎหมายบัญญัติรับรองให้แก่       
สาธารณสมบัติของแผ่นดินมีบัญญัติไว้ในมาตรา 1305-1307 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ได้แก่ การห้ามโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดิน และการ
ห้ามยึดทรัพย์ของแผ่นดินรวมทั้งการบังคับคดีด้วย 

1.   กรณกีารห้ามโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305 บัญญัติว่า “ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายเฉพาะ หรือพระราชกฤษฎีกา” 
การโอนตามมาตรานี้ หมายถึง การจ าหน่ายจ่ายโอน ซึ่งจะต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินรวมทั้ง

มีการแสดงเจตนาที่จะท าให้การโอนนั้นสมบูรณ์แบบด้วยเหตุผลที่กฎหมายห้ามมิให้มีการโอนสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน ก็เพราะสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นทรัพย์สินของรัฐที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชน หากอนุญาตให้มีการโอนกันง่ายๆ ก็จะท าให้สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินนั้นหมดไป แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายก็เปิดช่องให้โอนสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้
เมื่อมีกฎหมายเฉพาะให้อ านาจไว้ หรือโดยพระราชกฤษฎีกา 

สาธารณสมบัติของแผ่นดินทีจ่ะมีการโอนกันได้โดยกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา 1305 นั้น กฎหมายบัญญัติไว้กว้างๆ โดยมิได้บัญญัติว่า ได้แก่ สาธารณสมบัติประเภทใดบ้าง
และยังเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ยังใช้ประโยชน์อยู่หรือไม่ 

การโอนตามกฎหมายเฉพาะ หมายความว่า ถ้ามีการโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ว่าจะ
ประเภทใดก็ตาม จะโอนได้ต่อเมื่อกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้อ านาจให้มีการโอนได้เป็น
เรื่องๆ ไป  เช่น 1) เฉพาะในรูปแบบที่จะโอน เช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 10 ให้อ านาจอธิบดี
กรมท่ีดินมีอ านาจโอนโดยวิธีจัดหาผลประโยชน์เข้ารัฐในรูปแบบต่างๆ เช่น ซื้อ ขายแลกเปลี่ยนและให้
เช่าซื้อ 2) การโอนให้เป็นการเฉพาะเรื่อง เช่น การโอนตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เกษตรกรรม พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 ซึ่งเป็นบทบัญญัติให้โอน
ที่ดินให้เอกชนเป็นการเฉพาะเรื่องไป 

การโอนที่ดินให้กับประชาชน  ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1334 บัญญัติว่า “ที่ดินรกร้างว่างเปล่าและท่ีดินที่มีผู้เวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมา
เป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินนั้น ท่านว่าบุคคลอาจได้มาตามกฎหมายที่ดิน” เช่น 
การได้มาโดยการจัดที่ดินตามมาตรา 30 และมาตรา  33 
  การโอนเป็นการเฉพาะรายไป เช่น พระราชบัญญัติโอนที่ดินให้แก่เอกชนต่างๆโดยฝ่ายนิติ
บัญญัติ การโอนตามมาตรา 1305 นี้ ท าให้สภาพของการเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสิ้นไป 
จึงควรจะต้องโอนโดยกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินประเภทใดก็ตาม ดังนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1305 บัญญัติว่า
สาธารณสมบัติของแผ่นดินจะโอนแก่กันมิได้  เว้นแต่จะโอนโดยอาศัยกฎหมายเฉพาะหรือพระราช
กฤษฎีกาเท่านั้น กรณีจึงมีปัญหาว่าการโอนที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันให้แกเ่อกชนจะท าได้แค่ไหน
เพียงไรนั้น ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 8 และมาตรา 10 บัญญัติไว้ดังนี้ 

มาตรา 8 วรรคสอง บัญญัติว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันหรือใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความ
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ต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน หรือน าไปจัดเพ่ือ
ประชาชนได้ในกรณี ต่อไปนี้ 

(1) ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดหาที่ดินมา
ให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพ หรือการโอน ให้กระท าโดยพระราชบัญญัติ ถ้าพลเมือง
ได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นหรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันและมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอ านาจกฎหมายอ่ืนแล้ว การถอนสภาพให้กระท าโดย
พระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 10 บัญญัติว่า “ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และมิใช่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินอันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น ให้อธิบดีมีอ านาจจัดหาผลประโยชน์ ในการจัดหา
ผลประโยชน์ให้รวมถึงการจัดท าให้ที่ดินใช้ประโยชน์ได้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า และให้เช่าซื้อ 
ฯลฯ” จากมาตรา 8 และมาตรา 10 ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ไม่อาจ
โอนให้แก่เอกชนได้เลยเว้นแต่ 

(1) เมื่อเอกชนได้จัดหาที่ดินแปลงใหม่มาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้วเช่นนี้ย่อมจะออก
พระราชบัญญัติโอนที่ดินให้เอกชนได้เป็นการแลกเปลี่ยนได้ 

(2) เมื่อได้มีการถอนสภาพที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว 
ตามข้อยกเว้นข้อที่ 1 ดังกล่าว พิจารณาได้ว่า การโอนที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น 

น าไปโอนขาย โอนให้ ไม่อาจกระท าได้ มีเพียงกรณีเดียวที่จะกระท าได้ คือ กรณีที่เอกชนได้จัดหา
ที่ดินแปลงใหม่มาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนเช่นนี้จึงจะโอนที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันให้แก่เอกชน
เป็นการแลกเปลี่ยนได้แต่การโอนนี้มาตรา 8 ก าหนดให้ท าการโอนโดยพระราชบัญญัติเท่านั้น เพราะ
เป็นกรณสี าคัญและกระทบถึงสาธารณประโยชน์ ควรที่รัฐสภาจะได้เข้ามาร่วมวินิจฉัยด้วยและก่อนที่
จะมีพระราชบัญญัติให้โอนได้ ฝ่ายบริหารต้องท าการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงว่า ที่ดินที่เอกชนน ามา
แลกเปลี่ยน ท าให้รัฐได้รับประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ เช่นที่ดินแปลงใหม่มีสภาพดีกว่าที่ดินเดิม 
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากกว่า มีราคาสูงกว่าที่ดินเดิมหรือมีเนื้อที่มากกว่า ทั้งประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่ขัดข้องในการใช้ประโยชน์และในการโอนเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
รัฐสภาเพ่ือออกพระราชบัญญัติให้โอนต่อไป 

ส่วนตามข้อยกเว้นที่ 2 เรื่องการถอนสภาพที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันนั้น ไม่เป็นเหตุที่จะ
กล่าวอ้างได้ว่าเป็นการโอนที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เพราะกฎหมายมาตรา 8 บัญญัติว่า ที่ดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าพลเมืองเลิกใช้หรือท่ีดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไป ก่อนที่จะมีการโอนจะต้อง
มีการถอนสภาพเสียก่อน การถอนสภาพกรณีนี้ไม่ถือเป็นการโอน แต่เป็นการท าให้สภาพที่ดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันสิ้นสภาพไป กล่าวคือ สิ้นสภาพจากการเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตาม
มาตรา 1304 (2) กลับสู่สภาพเดิม คือ กลับเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าตามมาตรา 1304 (1) การโอน
ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่ถอนสภาพแล้วจึงเป็นการโอนที่ดินรกร้างว่างเปล่านั้นเอง 

2.  กรณหี้ามมิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดิน 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1306 บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้น

เป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน” 
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การห้ามยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้นั้นอายุความในที่นี้หมายถึงอายุความตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ คือ ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะให้ได้สิทธิใดๆ หรือเมื่อต้องฟ้องร้องภายในก าหนดระยะเวลาสั้น ถ้าปล่อยทิ้งไว้จนเกิน
ก าหนดจะฟ้องร้องบังคับไม่ได้ เรียกว่าอายุความเสียสิทธิ หรือเมื่อใช้สิทธิครบตามระยะเวลาที
กฎหมายก าหนดก็ได้สิทธินั้นมา เรียกว่าอายุความได้สิทธิ 

อายุความที่มาตรา 1306 ห้ามมิให้ยกเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินนั้น หมายถึง อายุความได้สิทธิ
และอายุความเสียสิทธิดังกล่าว การห้ามมิให้ยกอายุความตามมาตรา 1306 นี้ เป็นการห้ามเอกชนมิ
ให้ยกอายุความขึ้นตอ่สู้กับแผ่นดินหรือรัฐเท่านั้น มิให้ห้ามเอกชนที่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ระหว่างกันเอง 

การที่มาตรา 1306 ห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นกล่าวอ้างนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือมิให้สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินสามารถตกเป็นสิทธิแก่เอกชนโดยอายุความได้ ฉะนั้น ผู้ที่ครอบครองท าประโยชน์
บนที่ดิน หนองน้ าที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันมา แม้จะครอบครองนานถึง 30 ปี ก็ไม่ได้สิทธิ
ครอบครองและเมื่อเอกชนถูกฟ้องหาว่าบุกรุกทางสาธารณะอันเป็นสาธารสมบัติของแผ่นดิน เอกชน
จะยกข้อต่อสู้เรื่องอายุความมาใช้ยันรัฐไม่ได้ 

3.  กรณหี้ามยึดทรัพย์สินของแผ่นดินรวมทั้งบังคับคดีด้วย 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1307 บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ยึดทรัพย์ของ

แผ่นดิน ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่” 
การยึดทรัพย์สิน  หมายความว่า  การเอาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือด าเนินการ

ตามกฎหมายโดยค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล ซึ่งกระท าโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 285 (2) นอกจากจะห้ามยึดแล้ว ยังหมายความรวมถึงการ
อายัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 และมาตรา 311 ด้วย กล่าวคือ      
สาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

การที่กฎหมายบัญญัติให้ที่ดินหรือทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้รับความ
คุ้มครองเป็นพิเศษจากการห้ามโอน ห้ามยึดและห้ามเอกชนยกอายุความขึ้นต่อสู้ ก็เพราะที่ดินหรือ
ทรัพย์สินเหล่านี้มีไว้ส าหรับให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงต้องระมัดระวังมิให้ถูกรบกวนหรือถูก
ขัดขวางต่อการทีป่ระชาชนจะใช้ที่ดินทรัพย์สินนั้นๆ 
 
 3.1.3 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณ

สมบัติของแผ่นดิน 
 การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงมีกฎหมายหลายฉบับก าหนดให้ส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน โดยมิให้ผู้ใดน าไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนได้ หรือถ้าน าไปได้ก็โดยวิธีการทางกฎหมาย
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น กฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน 
ได้แก่ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2457 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ   พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน เ พ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2518 และกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง 
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ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 และ 2546 พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.2456 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ พ.ศ.2545 ค าสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (กบร.) ที่ 2/2546 และ
ที่ 4-78/2546 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น   
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2544 ค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 12/2543 ฯลฯ เป็นต้น 
  ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497  
  มาตรา 8 บัญญัติว่า “บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้อธิบดีมีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษา
และด าเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณี อ านาจหน้าที่ดังกล่าวนี้รัฐมนตรีจะมอบหมายให้
ทบวงการเมืองอ่ืนเป็นผู้ใช้ก็ได้” เพราะฉะนั้นที่ดินที่อธิบดีกรมที่ดินมีหน้าที่ดูแลรักษาและด าเนินการ
คุ้มครองป้องกันได้แก่ท่ีดิน ดังต่อไปนี้ 
  1. ที่ดนิอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน 
  2. ที่ดินตาม 1. ต้องไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนว่าเป็นอ านาจของหน้าที่ผู้อ่ืนเป็น
ผู้ดูแลโดยผลของมาตรา 8 ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304 ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ได้แก่ 1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่ดินที่มีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดิน
โดยประเภทอ่ืน 2) ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และ 3) ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
และที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตามมาตรา 1309 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งได้แก่ 
เกาะที่เกิดในทะเลสาบ หรือในทางน้ าหรือในเขตน่านน้ าของประเทศและท้องทางน้ าที่ตื้นเขิน ล้วนอยู่
ในอ านาจของอธิบดีกรมที่ดินที่จะเป็นผู้ดูแลรักษาและด า เนินการคุ้มครองป้องกัน เว้นแต่จะมี
กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน กล่าวคือ ถ้าหากมีกฎหมายพิเศษ ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่คนอ่ืนเป็นผู้ดูแลรักษาแล้ว การดูแลรักษาก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายพิเศษนั้น ไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของกรมที่ดินอีกต่อไป 
  กฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่คนอ่ืนเป็นผู้ดูแลรักษาและ
ด าเนินการ คุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ได้แก่ กฎหมายดังต่อไปนี้  

1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่   ราช
พัสดุ53 ซึ่งหมายถึง อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด และรวมถึงที่ดินที่ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์54 ด้วย 

                                                 

 53มาตรา 5 บัญญัติว่า ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 
  บรรดาที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมใดได้มาโดยการเวนคืนหรือการแลกเปลี่ยนหรือโดย
ประการอ่ืน ให้กระทรวงการคลังเข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุนั้น ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินที่ได้มาโดยการ
เวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 54มาตรา 1304 บัญญัติว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน 
ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น 
  (3) ทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อม และโรงทหาร ส านัก
ราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์ 
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2. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ก าหนดให้นายอ าเภอมีหน้าที่ดูแล
ตรวจตรารักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน คือ ที่
เลี้ยงปศุสัตว์ที่จัดไว้ส าหรับราษฎรไปรวมเลี้ยงด้วยกัน ตลอดจนถนนหนทางและที่อย่างอ่ืน ซึ่งเป็นของ
กลางให้ราษฎรใช้ได้ด้วยกัน55  

3. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.2456 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2515) และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
2535 ได้ก าหนดให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแลรักษาและขุดลอกร่องน้ า ทางเรือเดิน แม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบ 
และทะเลภายในน่านน้ าไทย56  

4. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ได้ก าหนดให้ผู้อ านวยการทางหลวงเป็นผู้ควบคุม
ทางหลวงโดยอธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้อ านวยการทางพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงสัมปทาน 
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้อ านวยการทางหลวงชนบท 
นายกเทศมนตรีเป็นผู้อ านวยการทางหลวง และประธานกรรมการสุขาภิบาลเป็นผู้อ านวยการทาง
หลวง สุขาภิบาล 

5. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ.2504 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่การดูแลคุ้มครอง
ป้องกันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ และป่าสงวนแห่งชาติไว้เป็นการเฉพาะ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2517 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นเจ้าของที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดิน โดย
ประการอื่น ตามประมวลกฎหมายที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อใช้ในการจัดรูปที่ดิน 

7. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ได้ก าหนดให้ส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือ
ที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และท่ีดินนั้นอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือมาใช้ในการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

8. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและ

                                                 

 55มาตรา 122 บัญญัติว่า นายอ าเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล
รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและ
สิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอ าเภอ  
 56 มาตรา 120 บัญญัติว่า ให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแล รักษาและขุดลอกร่องน้ า ทางเรือเดินแม่น้ า 
ล าคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ าไทย 
 ห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอก แก้ไข หรือท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ าทางเรือ
เดิน แม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน้ าไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใด  
ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทและให้เจ้าท่าสั่งให้หยุดกระท าการดังกล่าว 
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หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและการดูแลรักษาที่
สาธารณะด้วย57  

9. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการคุ้มครองดูแลและรักษา
ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้58 

10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้เมืองพัทยามี
อ านาจหน้าที่ด าเนินการคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้59 

11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ได้ก าหนด ให้
กรุงเทพมหานครมีอ านาจด าเนินการในเขตกรงุเทพมหานครดูแลรักษาที่สาธารณะได้60   

12. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
336 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ได้ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่จัดให้มีและบ ารุงทางบก 
ทางน้ า61   

13. ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ได้ก าหนดห้ามมิให้บุคคลเข้าไปยึดถือครอบครองหรือ
ท าด้วยประการใดให้เป็นการท าหรือท าให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด ที่ทราย หรือเข้าไปยึดถือ
ครอบครองรวมถึงการก่อสร้าง หรือเผาป่า ที่ดินของรัฐ ถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาต 
จากหน่วยงานเจ้าหน้าที่62 หากผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา 9 มีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 

                                                 

 57มาตรา 16 บัญญัติว่า ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กาบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
   (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 58มาตรา 68 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท า
กิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
 (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
 59มาตรา 62 บัญญัติว่า ก าหนดว่าภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามี
อ านาจหน้าที่ด าเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 (3) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
          60มาตรา 89 บัญญัติว่า ก าหนดว่าภายใต้แห่งกฎหมายอ่ืนให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจด าเนิน
กิจการในเขตกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 
 (10) ดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
 61มาตรา 50 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาล ดังต่อไปนี้ 
 (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 

62มาตรา 9 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐ
นั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด 
 (1) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า 
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108 และ 108 ทวิ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่งที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.
2538 แต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือที่เรียกว่าสาธารณประโยชน์
อยู่ในความดูแลรักษาของผู้ว่าราชการจังหวัดตามประมวลกฎหมายที่ดิน นายอ าเภอท้องที่ ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 องค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 เมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 เฉพาะในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 
ยกเว้น แม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ทะเลภายในเขตน่านน้ าไทย  หรือชายหาดของทะเลดังกล่าวจะอยู่ในความดูแล
รักษาของกรมเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.2456 แต่ถ้าที่ริมแม่น้ า ล า
คลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ หรือชายทะเล ที่อยู่นอกเหนือจุดแบ่งเขต ได้แก่ ที่ชายตลิ่ง ซึ่ง
หมายถึง ที่ดินซึ่งตามปกติน้ าขึ้นถึงกับส่วนที่อยู่เหนือชายตลิ่งขึ้นไป ก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
นายอ าเภอท้องที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีหน้าที่ตามกฎหมาย ถ้าเป็นทางหลวงตาม
พระราชบัญญัติทางหลวงก็อยู่ในความดูแลของผู้อ านวยการทางหลวง 
 
 3.1.4 มาตรการของกฎหมายในการควบคุมดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน 
 ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทต่างๆ ได้มีมาตรการของกฎหมายในอันที่จะ
ควบคุมดูแลรักษาและด าเนินการคุ้มครองป้องกัน ดังนี้ 
  3.1.4.1  โดยการจัดท าทะเบียนที่สาธารณประโยชน์  
  การจัดท าทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ (ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน) มีหลักฐาน
การจัดท ามานานแล้ว ดังนี้ 

1. ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 114 ก าหนดให้
กรมการอ าเภอจัดท าบัญชีที่ดินที่นา ที่สวน ที่ห้วย หนอง คลอง บึง เอาไว้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่การจัดทะเบียนที่ดินตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ เป็นการจัดท าทะเบียน
ทั้งหมด รวมทั้งที่ดินสาธารณประโยชน์ด้วย 

2. ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้มีการ
ส ารวจที่ดินสาธารณประโยชน์ทุกแปลง ไม่ว่าจะได้มีการหวงห้ามไว้หรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหา
การบุกรุกทีส่าธารณประโยชน์ของราษฎรให้ได้ผล แต่ก็ท าไม่ส าเร็จ เพราะการส ารวจต้องใช้เวลาและ
ค่าใช้จ่ายมาก   

3. ตามพระราชบัญญัติหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน พ.ศ.2478 ก าหนดให้การสงวนหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าไว้เป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้

                                                 

 (2) ท าด้วยประการใด ให้เป็นการท าลาย หรือท าให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด  หรือ     
ที่ทราย ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
 (3) ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน 
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ร่วมกันที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2478 ให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกาและน าไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและกระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่งที่ 250/2479 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2479 
วางระเบียบให้น าที่ดินที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามลงทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ให้เป็นหลักฐาน
ด้วย 

4. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 220/2491 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2491 สั่งให้จังหวัดต่างๆ พิจารณาตรวจสอบทะเบียนที่ดินหวงห้ามและหนองน้ าสาธารณะภายในท้อง
ที่ว่ามีการออกทับหรือเหลื่อมล้ าที่ดินของเอกชนที่ได้ครอบครองก่อนประกาศหรือไม่  แล้วจัดทะเบียน
ว่ามีกี่แห่งอยู่ในท้องที่ใด หมู่ใด ต าบลใด ได้ประกาศหวงห้ามไว้ตั้งแต่เมื่อใด ฯลฯ เพ่ือจังหวัดจะได้
ด าเนินการกับผู้บุกรุกต่อไป 

5. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 353/2492 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2492 
สั่งให้จังหวัดน าที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานหวงห้าม หรือทางการมิได้หวงห้าม  แต่
ได้กลายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมายแล้วขึ้นทะเบียนเอาไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นที่
สาธารณประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยสภาพ เช่น แม่น้ า คลอง ห้วย บึง พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ปักหลักเขตไว้เป็นหลักฐานและท าป้ายปักไว้ ณ ที่ดินนั้น ให้ราษฎรทราบว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ 

6. เมื่อมีประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 การส ารวจที่ดินสาธารณ 
ประโยชน์ก็มีความส าคัญและจ าเป็นยิ่งขึ้น โดยได้วางหลักการให้มีการส ารวจจัดท าและเปลี่ยนแปลง
แก้ไขบัญชี และทะเบียนอีกหลายครั้งหลายคราว เพ่ือต้องการให้รัดกุมและเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น 

ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ จึงเป็นทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือบันทึก
รายการเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์เอาไว้ให้ทราบว่า ในจังหวัดหนึ่งๆ หรืออ าเภอหนึ่งๆ หรือ
ต าบลหนึ่งๆ มีที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นจ านวนเท่าใด อยู่ที่ใด มีเนื้อที่มากน้อยเท่าใด ใช้เพ่ือ
ประโยชน์อย่างไรในทะเบียนที่สาธารณประโยชน์แต่ละฉบับที่จัดท าข้ึน จะมีข้อความบ่งถึงสาระส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
  1. ที่ตั้งของทีด่ิน ว่าตั้งอยู่ที่ต าบล อ าเภอ จังหวัดใด 
  2. แบ่งเขต และเนื้อที่ว่าที่ดินที่หวงห้ามทั้งสี่ทิศ จดที่ดินของบุคคลใด หรือจด
สถานทีใ่ดบ้าง มีเนื้อที่เท่าไร   

3. ผู้ที่ท าการหวงห้าม เช่น นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือจะเป็นกระทรวง 
ทบวง กรม ก็ได้ชื่อผู้ที่ท าการหวงห้ามมีความส าคัญ เพราะเป็นเครื่องมือพิสูจน์ได้ว่า การสงวนหวง
ห้ามนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

4. ความประสงค์ในการหวงห้าม คือ มีความประสงค์ว่าจะหวงห้ามไว้ใช้เพ่ือ
ประโยชน์อะไร เช่น ใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ความประสงค์ในการหวงห้าม ถือว่าเป็นสาระส าคัญท าให้
ทราบว่า จะเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใด เช่น ขึ้นทะเบียนไว้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ก็เป็นที่
สาธารณะส าหรับประชาชนใช้ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

5. วัน เดือน ปี ที่หวงห้าม เป็นสาระส าคัญที่ท าให้ทราบว่าการหวงห้ามนั้นชอบ
ด้วยกฎหมายในขณะที่มีการหวงห้ามหรือไม ่

6. นามของผู้ลงทะเบียน หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้คัดลอกทะเบียน 
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การจัดท าทะเบียนที่สาธารณประโยชน์มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้   
1. เพ่ือให้ทราบว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์มีอยู่ที่ใดบ้าง ตั้งอยู่ต าบล อ าเภอจังหวัด

ใดเนื้อที่เท่าใด มีข้างเคียงติดต่อกับที่ดินของบุคคลใดบ้าง สภาพของที่ดินเป็นห้วย หนอง คลอง บึง 
บาง หรือที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ 

2. เพ่ือให้ทราบว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่น าลงทะเบียนไว้เกิดจากการสงวนหวง
ห้ามหรือเกิดจากสภาพของที่ดินธรรมชาติ เช่น เป็นแม่น้ า ล าคลอง หรือเกิดจากการใช้ร่วมกันของ
ประชาชน 

3. เพ่ือต้องการสร้างหลักฐานของทางราชการเกี่ยวกับที่ดินนั้น ให้เป็นหลักฐาน
ดังเช่นโฉนด หรือ น.ส.3 แต่เนื่องจากทางราชการยังไม่อาจออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงได้ทัน จึง
ได้มีการจัดท าทะเบียนที่สาธารณประโยชน์แปลงนั้นไว้เป็นหลักฐานไปก่อน 

4. เพ่ือป้องกันมิให้ราษฎรบุกรุกที่สาธารณประโยชน์เอาเป็นประโยชน์ส่วนตัวได้ 
เพราะเม่ือที่ดินแปลงใดได้จัดท าทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ไว้แล้ว ก็ใช้เป็นหลักฐานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบได้ในกรณีท่ีมีข้อพิพาทว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของรัฐหรือไม่ 
    3.1.4.2  โดยการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
    หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงได้มีการออกกันมาช้านานแล้ว แต่ไม่มีกฎหมายใดให้
อ านาจไว้โดยเฉพาะ แต่ได้ออกกันมาเรื่อยๆ โดยอาศัยระเบียบ ค าสั่งต่างๆ จนถึงปี พ.ศ.2515 ได้มี
ประกาศของคณะปฏิบัติฉบับที่ 334 (พ.ศ.2515) แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดินได้บัญญัติให้มี
มาตรา 8 ตรี 
    มาตรา 8 ตรี บัญญัติว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะอธิบดีอาจจัดให้มีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเพ่ือ
แสดงเขตไว้เป็นหลักฐาน 
    แบบหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
    ที่ดินตามวรรคหนึ่ง แปลงใด ยังไม่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เขตของที่ดิน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักฐานของทางราชการ 
    จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กฎหมายรับรองการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวงว่าเป็นเพียงหนังสือส าคัญของทางราชการอย่างหนึ่งที่แสดงเขตที่ตั้งและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐเท่านั้น หาใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของรัฐไม่ อีกทั้งลักษณะของที่ดินที่จะออกหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวงได้ก าหนดว่าที่ดินของรัฐประเภทใดให้ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงได้ ซึ่งถ้าเป็น
ที่ดินของรัฐประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จะต้อง
ออกเป็นหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงทั้งสิ้น แต่ถ้าเป็นที่ดินของรัฐอย่างอ่ืน เช่น ที่ดินของรัฐซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา โดยรัฐถอืที่ดินนั้นในฐานะอย่างเอกชนแล้ว ก็จะต้องออกเป็นโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองท าประโยชน์แล้วแต่กรณีที่ดินของรัฐประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันบาง
ลักษณะไม่จ าเป็นจะต้องออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เช่น ถนนหนทาง แม่น้ า ล าคลอง และทาง
รถไฟ เป็นต้น เพราะเป็นที่ดินที่มีสภาพและขอบเขตในตัวของมันเองอยู่แล้ว 
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    ส าหรับแม่น้ า ล าคลอง อาจเปลี่ยนขอบเขตไปได้ตามธรรมชาติ โดยงอกเป็นที่งอกริม
ตลิ่ง ซึ่งบุคคลอาจได้มาตามมาตรา 1308 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบางแห่งอาจพัง
ลงน้ ากลายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน หากจะให้ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวงก็จะเป็นการยุ่งยาก ฉะนั้น จึงให้เป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดินพิจารณาว่า ที่ดินในลักษณะ
เช่นใดจะสมควรออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงหรือไม่ 
 
 3.1.5 หน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการ เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ตาม

กฎหมาย 
  หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณะประโยชน์มีอยู่หลายหน่วยงาน
ด้วยกันโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 3 หน่วยงาน คือ กรมที่ดิน กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
โดยกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน และกรมการปกครองต่างก็ได้ออกระเบียบและหนังสือเวียน
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ท าให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานระหว่าง 2 หน่วยงาน ซึ่ง
เมื่อน ากฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่มาจัดหมวดหมู่ว่ ากิจกรรมใดเป็นของหน่วยงานใดแล้ว 
สามารถสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานได้ ดังนี้ 

3.1.5.1 กระทรวงมหาดไทย ควบคุม ก ากับ ดูแลให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ ด าเนินการเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลโดยเคร่งครัด วางนโยบาย ทางปฏิบัติ และออกกฎหมายเกี่ยวกับที่
สาธารณประโยชน์ เน้นผู้อนุมัติอนุญาตเกี่ยวกับทีส่าธารณประโยชน์ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบก าหนด
ไว้ 

3.1.5.2 กรมการปกครอง ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการ
เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ และที่สาธารณประโยชน์ประจ าต าบลและหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัดและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่
สาธารณประโยชน์ดังกล่าวทั้งหมด 

3.1.5.3 กรมท่ีดิน   
  1) ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าเปลี่ยนแปลงและรักษาทะเบียนที่ดิน

สาธารณประโยชน์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0604/ว 197 ลงวันที่ 18 เมษายน 2510 
เรื่องการดูแลรักษาและด าเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน  พ.ศ.2544 
   2) รังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (นสล.)63 

                                                 

      63มาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดให้มีหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวงเพ่ือแสดงเขตไว้เป็นหลักฐาน 
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   3) ด าเนินการในเรื่องการขอใช้ ขอถอนสภาพ ขอขึ้นทะเบียน การจัดหา
ผลประโยชน์การขอสัมปทาน และการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิ
ครอบครองเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 8 มาตรา 8 ทวิ 
มาตรา 9 มาตรา 12 และมาตรา 20 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เก่ียวข้องกับเรื่องเหล่านี้ 
          4) ด าเนินการในเรื่องการขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพ่ือประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันจากการใช้เพ่ือประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ.2453 

3.1.5.4 จังหวัด ควบคุม ก ากับ ดู ให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการเกี่ยวกับที่
สาธารณประโยชน์และที่สาธารณประโยชน์ประจ าต าบล และหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และนโยบายของกระทรวง มหาดไทยโดยเคร่งครัด และพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่
สาธารณประโยชน์ที่เกิดข้ึนในท้องที่จังหวัด 

3.1.5.5 นายอ าเภอ 
  1) ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ตามพระราช 

บัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0409/ว1394 ลงวันที่ 
25 ตุลาคม พ.ศ.2528 เรื่องก าหนดมาตรการป้องกันการบุกกรุกที่สาธารณประโยชน์ หนังสือกรมการ
ปกครอง ที่ มท 0409/ว 904 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2529 เรื่องการบริหารเกี่ยวกับการดูแลที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2544 

2) จัดท า เปลี่ยนแปลง และรักษาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0604/ว 197 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2510 เรื่องการดูแลรักษา
และด าเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดิ นอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
พ.ศ.2544 

3) ด าเนินการกรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ การบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน์และการด าเนินการกรณีต้องวินิจฉัยว่าที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ ตั้งอยู่ 
ณ ที่ ใด มีขอบเขตอย่างไร ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ.2457 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0409/ว 1394 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2528 เรื่อง ก าหนดมาตรการ
ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์หนั งสือกรมการปกครอง ที่  มท 0409/ว 490 ลงวันที่          
13 มิถุนายน พ.ศ.2529 เรื่องการบริหารเกี่ยวกับการดูแลที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2544 ในการด าเนินการดังกล่าว ถ้าจะต้อง
สอบสวนข้อเท็จจริงก็ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่  หรือทางสาธารณประโยชน์  
พ.ศ.2539 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนเสร็จให้สรุปส านวนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการ
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หรือด าเนินการไปตามที่เห็นสมควรในกรณีที่มีปัญหาข้อยุติไม่ได้ให้น าเรื่องเสนอคณะกรรมการ
ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐส่วนจังหวัด (กบร.ส่วนจังหวัด) พิจารณา 

4) ระวังชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0719/ว 525 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 เรื่องให้สอบ
ผู้ปกครองท้องที่ก่อนออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 

5) เป็นผู้ยื่นค าขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (นสล.) ตามที่ได้รับ
มอบจากกระทรวงมหาดไทย ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 948/2516 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2516 เรื่องมอบหมายการด าเนินการขอออกหนังสือส าคัญที่หลวงในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 

6) ท าการส ารวจที่สาธารณประโยชน์ในเขตท้องที่ของตนเพ่ือประสานงาน
จังหวัดและกรมที่ดินด าเนินการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง อ านวยความสะดวกและควบคุมการ
รังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน รวมทั้งท าการสอบสวนข้อเท็จจริง 
กรณีที่รั งวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงได้ เนื้อที่น้อยกว่าหลักฐ านเดิม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือใน
การด าเนินการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง พ.ศ.2543 

7) ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ด าเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0409/ว 1394 
ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2528 เรื่องก าหนดมาตรการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน พ.ศ.2544 และตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท 0311.1/ว 1283 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
พ.ศ.2540 เรื่องการด าเนินคดีกับผู้บุกรุกทางสาธารณประโยชน์ 
     3.1.5.6 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน     
  1) ก านันมหีน้าที่ตรวจจัดการที่สาธารณะและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์
อ่ืนอันอยู่ในต าบลนั้น64 
  2) ผู้ใหญ่บ้าน กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจน แต่ตามมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ได้ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยหรือความเดือดร้อนของราษฎร ตลอดจนปฏิบัติตามค าสั่งของก านันหรือค าสั่งของทาง
ราชการ 
 
 
 

                                                 

  64มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 บัญญัติว่า 
ก านันต้องร่วมมือและช่วยเหลือนายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืนอันอยู่ใน
ต าบลนั้น 
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    3.1.5.7 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
 1) ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ตามพระราช 
บัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2544 
 2) ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ด าเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ตาม
หนังสือกรมการปกครองที่ มท 0311.1/ว 1283 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2540 เรื่องการด าเนินคดี
กับผู้บุกรุกทางสาธารณประโยชน์ 
 3) ให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือให้ความเห็นแก่นายอ าเภอเกี่ยวกับ
เรื่องการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือและควบคุม
ก ากับดูแลการท างานของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินมารังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาต าบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือใน
การด าเนินการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง พ.ศ.2543 
 3.1.5.8 เทศบาลนคร  
 มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับที่สาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
มาตรา 56 ดังนี้  
  1) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
  2) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
 3.1.5.9 เมืองพัทยา 
 1) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตาม
มาตรา 67 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 
 2) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของเทศบาลนครตามมาตรา 
67 (11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 
 3.1.5.10  กรุงเทพมหานคร 
 ให้ผู้อ านวยการเขตมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ เช่นเดียวกับ
นายอ าเภอตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 
ส าหรับการด าเนินคดีนั้น จากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่ดินของรัฐอีกประการหนึ่ง ก็คือ การด าเนินคดีกับผู้บุกรุก กล่าวคือ แม้รัฐจะสร้าง
หลักฐานขึ้นคุ้มครองป้องกันที่ดินของรัฐโดยการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง และมีการจัดท า
ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ แต่ก็เป็นเพียงหลักฐานของทางราชการ ที่จะใช้พิสูจน์ถึงความเป็นที่ดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเวลามีคดีขึ้นสู่ศาล หรือใช้ในการพิจารณาว่าที่พิพาทเป็นที่ดินของรัฐหรือไม่ 
ส่วนตามสภาพความเป็นจริงก็ยังปรากฏว่ามีราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐอยู่เสมอ รัฐจึงจ าเป็นต้องออก
กฎหมายวางมาตรการลงโทษผู้บุกรุกเหล่านี้โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้บุกรุกเข็ดหลาบ เกิดความเกรง
กลัวไม่กล้ากระท าผิดอีก โดยประมวลกฎหมายที่ดินได้บัญญัติให้ผู้ที่เข้าครอบครองที่ดินของรัฐโดย
ไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดในตัวเองโดยบัญญัติไว้ในมาตรา 9 ดังนี้  
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 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่ และการป่าไม้ ที่ดิน
ของรัฐถ้ามิได้มีสิทธิครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
แล้ว ห้ามมิให้บุคคล 
  (1) เข้าไปยึดถือครอบครองรวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือการเผา
ป่า 
  (2) ท าด้วยประการใดๆให้เป็นการท าลาย หรือท าให้เสื่อมสภาพ
ที่ดิน ที่กรวด หรือที่ทรายในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราช
กิจจานุเบกษา หรือ 
  (3) ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน 
 

 บุคคลซึ่งเข้าไปครอบครองหรือท าการใดๆ ในที่ดินของรัฐโดยมิได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมเป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คือเป็นผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ
ตามปกติเมื่อมีการบุกรุกที่ดินของรัฐ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการให้ผู้บุกรุกออกไปจากที่ดิน 
หากไม่ยอมออก พนักงานเจ้าหน้าที่จะด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีทางโรงศาล  
 ปัจจุบันได้มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดินโดยบัญญัติโทษที่จะลงแก่ผู้บุกรุกที่ดินของรัฐไว้ในมาตรา 108 
และมาตรา 108 ทวิ ดังนี้ 
 มาตรา 108 บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 อยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับนี้ใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ถ้าผู้ฝ่าฝืนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนออกไปจากที่ดิน และหรือรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ในการก าหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะก าหนดให้ผู้ฝ่าฝืน ต้องเสีย
ค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินนั้นให้แก่รัฐหรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยก็ได้  
 มาตรา 108 ทวิ บัญญัติว่า นับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับผู้ใดฝ่า
ฝืนมาตรา 9 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ถ้าความผิดในวรรคหนึ่งได้กระท าแก่ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่
ประชาชนใช้ร่วมกันหรือที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ถ้าความผิดตามวรรคสองได้กระท าเป็นเนื้อท่ีเกินกว่าห้าสิบไร่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ในกรณีที่มีค าพิพากษาว่าผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรานี้ ศาลมีอ านาจสั่งในค า
พิพากษาให้ผู้กระท าผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระท าความผิดออกไปจากที่ดินนั้น
ด้วยบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระท า
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ความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดดังกล่าวให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้
ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 
 จากบทบัญญัติทั้งสองข้างต้นจึงต้องแบ่งวิธีการด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 9 
ออกเป็น 2 กรณี คือ การด าเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐซึ่งได้ฝ่าฝืนก่อนใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 96 และการด าเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งได้ฝ่าฝืนหลังใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ 96 เป็นต้น 
 
 3.1.6 การใช้ที่ดินของรัฐหรือที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 การใช้ที่ดินของรัฐนั้น มีกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ค าสั่ง และหนังสือสั่งการเกี่ยวข้อง
หลายฉบับด้วยกัน ดังนี้ 
 3.1.6.1  ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
 ผู้จะขอใช้ที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดินจะต้องมีฐานะเป็นทบวงการเมือง
โดยมาตรา 1 ให้ค านิยามไว้ ดังนี้ 
 “ทบวงการเมือง หมายความว่า หน่วยราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการ
ส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น” การใช้ที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ ต้อง
ด าเนินการถอนสภาพการเป็นที่ดินของรัฐก่อน โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และด าเนินการขึ้น
ทะเบียนการใช้ ส าหรับเอกชนขอใช้โดยการน าที่ดินมาแลกเปลี่ยน ต้องด าเนินการตราเป็น
พระราชบัญญัติ นอกจากนี้ อาจจะขอเช่าจากทบวงการเมืองก็ได้ ดังที่มีบัญญัติไว้ในมาตรา 8 วรรค
สอง และมาตรา 8 ทวิ ดังนี้  
 มาตรา 8 วรรคสอง บัญญัติว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้
ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน หรือ
น าไปจัดเพ่ือประชาชนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 (1) ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหา
ที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระท าโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้า
พลเมืองได้ เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันและมิได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอ านาจกฎหมายอ่ืนแล้ว การถอนสภาพให้
กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 

(2) ที่ดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวน
ไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือ
สงวนต่อไป เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่ง
มีหน้าที่ เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชน ให้กระท าโดยพระราชบัญญัติ
และถ้าจะ น าไปจัดเพ่ือประชาชน ตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน ให้กระท าโดยพระราช
กฤษฎีกา 
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 มาตรา 8 ทวิ บัญญัติว่า ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หรือที่ดิน
ส าหรับพลเมือใช้ร่วมกันซึ่งได้ถอนสภาพตามมาตรา 8 (1) แล้ว รัฐมนตรีมีอ านาจที่จะขึ้นทะเบียน
เพ่ือให้ทบวงการเมือง ใช้ประโยชน์ในราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ก่อนที่จะจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้มีการรังวัดท าแผนที่ และให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดท้องที่ประกาศจัดขึ้นทะเบียนให้ราษฎรทราบมีก าหนดสามสิบวัน ประกาศให้ปิดในที่เปิดเผย 
ณ ส านักงานที่ดิน ที่ว่าการอ าเภอหรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอ ที่ท าการก านัน และในบริเวณท่ีดินนั้น 
 การจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มี
แผนที่แนบท้ายประกาศด้วย 
 นอกจากนี้ การใช้ที่ดินของรัฐยังต้องด าเนินการตามมาตรา 9 และมาตรา 9 ทวิ 
มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการบุกรุกเข้าไปในที่ดินของรัฐซึ่งมีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
  มาตรา 9 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดิน
ของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด 
 (1) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า 
 (2) ท าด้วยประการใด ให้เป็นการท าลาย หรือท าให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด
หรือที่ทรายในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
 (3) ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน 
 มาตรา 9 ทวิ บัญญัติว่า ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามวิธีการและอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติจังหวัด แต่ต้องไม่เกิน
อัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้  
 3.1.6.2  ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538  
 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และ
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นพนกังานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนี้  

  1)  อธิบดีกรมที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส าหรับการอนุญาตระเบิดและ
ย่อยหิน การขุดตักดินลูกรังหรือหินผุ ในบริเวณที่เขาหรือภูเขา และปริมณฑลรอบที่เขาหรือภูเขา 40 
เมตรที่รัฐมนตรียังมิได้ประกาศก าหนดพ้ืนที่นั้นให้เป็นแหล่งหินปูนหรือดินลูกรัง หรือหินผุเพ่ือการ
ก่อสร้าง 

  2)  ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่จังหวัดส าหรับ
การอนุญาต ดังนี้ 

 (1) การระเบิดและย่อยหิน การขุดตักดินลูกรังหรือหินผุในบริเวณที่
รัฐมนตรีได้ประกาศก าหนดพ้ืนที่นั้น เป็นแหล่งหินปูนหรือดินลูกรัง หรือหินผุ เพ่ือการก่อสร้าง และใน
พ้ืนที่นอกเขตเขาหรือภูเขาและปริมณฑลรอบที่เขา หรือภูเขา 40 เมตร 

 (2) การขุดหรือดูดทราย การเก็บหินลอย การท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็น
อันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน 

 (3) การเข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า 
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 (4) การต่ออายุใบอนุญาต กรณีที่อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้อนุญาตไว้ 
 การใช้ที่ดินที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ ผู้ขอใช้จะต้องเป็นส่วนราชการเท่านั้น เอกชนจะขอใช้ได้เฉพาะกรณีการเช่า หรือ
การจัดท าเป็นสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนเท่านั้น ดังกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 ก าหนด ดังนี้ 
 ข้อ 2 ก าหนดว่า “ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐที่ขอใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงนี้ 
 “ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นผู้ปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และให้
หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิใช้ที่ราชพัสดุตามกฎหมาย 
 ข้อ 14 ก าหนดว่า ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุที่ประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือเป็นประโยชน์
ในทางราชการถ้าที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ แต่ถ้าที่
ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดอ่ืนให้ขอใช้ที่ราชพัสดุต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วให้ท าความ
ตกลงกับกรมธนารักษ์และให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว 
 ข้อ 23 ก าหนดว่า ที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือที่ไม่ได้สงวนไว้
เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการจะน ามาจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดท าสัญญา
ต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่าก็ได้ 
 การจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นการให้เช่าในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
 

(1) การให้เช่าที่ดินที่ผู้เช่าใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
(2) การให้เช่าที่ดินที่ผู้เช่าใช้ประกอบเกษตรกรรม 
(3) การให้เช่าที่ดินเพ่ือปลูกสร้างอาคารโดยยกกรรมสิทธิ์อาคารที่

ปลูกสร้างให้แก่กระทรวงการคลัง 
(4) การให้เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืน 
(5) การให้เช่าอาคารซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ 
 

 ข้อ 25 ก าหนดว่า ที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สงวนไว้ แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ จะน ามาจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าหรือโดย
วิธีการจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่าก็ได้ แต่จะต้องเป็นการจัดหาปะโยชน์
เป็นการชั่วคราว 
  การจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นการให้เช่าตามข้อ 23 
(1)  (2)  (4) และ (5) และจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว 
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 3.1.6.3  หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0407/ว 121 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537  
เรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุ  

 ข้อ 3 ก าหนดว่า ถ้าที่ราชพัสดุที่ขอใช้มีส่วนราชการครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ก่อน 
ขอให้ส่วนราชการที่ขอใช้ท าความตกลงกับส่วนราชการที่ครอบครองอยู่ ก่อนและเมื่อได้รับความ
ยินยอมขอให้ส่งส าเนาหนังสือยินยอมของส่วนราชการที่ครอบครองอยู่ก่อนไปให้กรมธนารักษ์ด้วย 
 นอกจากนี้ การใช้ที่ดินของรัฐก็ยังมีการใช้ในลักษณะต่างๆ อีกมากมาย เช่น การใช้
ที่ดินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน จากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง  
พ.ศ.2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตให้ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ า
สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2536 เป็นต้น 
 
3.2 มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ 
 
 สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมายต่างประเทศนั้น ในสมัยโรมัน กฎหมายแบ่งประเภท
ของทรัพย์สินโดยใช้หลักการเข้าถือครองกรรมสิทธิ์เป็นเกณฑ์ โดยแบ่งทรัพย์ออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ทรัพย์ที่เอกชนสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้ (res quae in nostro patrimorio) และทรัพย์ที่
เอกชนไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้ (res extra nostrum patrimonium) โดยทรัพย์ที่เอกชนไม่
สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้ แบ่งเป็นทรัพย์ส่วนสวรรค์ (divini juris) ซึ่งได้แก่ วัดและสิ่งที่น่าเคารพ
บูชาอ่ืนๆ และทรัพย์ส่วนมนุษย์ (humani  juris) ซึ่งทรัพย์สินส่วนมนุษย์นี้ ยังแบ่งเป็นทรัพย์สินของ
เอกชน (res mancipi) และทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเอกชน (res nec mancipi) แบ่งเป็นทรัพย์ของมวล
มนุษยชาติ (res communes) ทรัพย์ของมหาชน (res publican) ทรัพย์สินของชุมชน (res 
universitatis) และทรัพย์ไม่มีเจ้าของ (res nullius) ซึ่งความคิดเรื่องทรัพย์สินส่วนมนุษย์ข้างต้นนี้ 
เป็นรากฐานในเรื่องทรัพย์สินของส่วนรวม หรือทรัพย์สินส่วนกลางของมหาชน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ
ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าหาประโยชน์ได้ กล่าวคือ res communes หมายถึง ทรัพย์สินที่มวล
มนุษยชาติสามารถเข้าใช้สอยได้เสมอ เช่น อากาศ ทะเล และที่ชายทะเล res publicae หมายถึง 
ทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีไว้เพ่ือให้ประชาชนใช้ร่วมกัน ได้แก่ ถนนหลวง หอประชุมเมือง และแม่น้ าที่
สัญจรไปมา res universitatis หมายถึง ทรัพย์ของชุมชน มีลักษณะคล้ายกับ res publicae คือ 
ทรัพย์สินของส่วนรวมเช่นเดียวกัน แต่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชนในท้องที่นั้นๆ โดยเฉพาะ ไม่
รวมถึงชุมชนอ่ืน ส าหรับ res nullius หมายถึง ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ ผู้ใดพบและเข้ายึดถือก่อนย่อมได้
สิทธิไป เช่น ปลาในทะเล และของป่า เป็นต้น65 นอกจากนี้ ในสมัยโรมัน ยังได้แบ่งประเภททรัพย์สิน
ออกเป็นอีกหลายลักษณะ เช่น ทรัพย์ในพาณิชย์ (res in commercio) และทรัพย์นอกพาณิชย์ (res 
extra commercium) และยังมีการแยกความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินของรัฐที่ถือครองอยู่อย่าง

                                                 

 65สุนทรียา เหมือนพระวงศ์, การใช้และการคุ้มครองสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537), หน้า 4-7.  
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เอกชนถือครองทรัพย์สินของตน (res fisci) อีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า หลักกฎมายของโรมันมีผลต่อ
การพัฒนาระบบของกฎหมายในแต่ละประเทศด้วย 
 

3.2.1  กฎหมายทรัพย์สินของแผ่นดินของสาธารณรัฐฝรั่งเศส  
 ทรัพย์สินของแผ่นดินฝรั่งเศส คือ ทรัพย์สินที่เป็นของนิติบุคคลมหาชน (personnes 
publiques) โดยทรัพย์สินเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายแพ่งดังที่ประมวลกฎหมาย
แพ่ง มาตรา 537 วรรคสองบัญญัติว่า “ทรัพย์สินที่มิได้เป็นของเอกชนจะอยู่ภายใต้บังคับและอาจโอน
กรรมสิทธิ์ได้ตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะส าหรับทรัพย์สินนั้น” ส่วน
หลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น  กล่าวคือ 
หากแบ่งประเภทตามหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เช่น เป็นทรัพย์สินของรัฐ ทรัพย์สินของภาค
(régions) ทรัพย์สินของจังหวัด หรือทรัพย์สินของเทศบาล ซึ่งการแบ่งประเภทนี้มีประโยชน์
พอสมควรแต่มักจะไม่ได้ใช้ในการอธิบายต่างๆ เพราะมีปัจจัยร่วมกันหลายประการ หรือหากแบ่ง
ประเภทเป็นทรัพย์สินที่มีเพ่ือการใช้ประโยชน์ของสาธารณชน (les biens affectés à l’usage du 
public) หรือที่มีเพ่ือการประโยชน์ของทางราชการหรือการบริการสาธารณะ (les bien saffectés 
aux services publics) แต่ตามจารีตประเพณีและตัวบทกฎหมายนั้นมีการแบ่งแยกเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน(domaine public) และทรัพย์สินธรรมดาของรัฐ (domaine privé)66 
 3.2.1.1 สาธารณสมบัติของแผ่นดินฝรั่งเศสที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ 
 ในระหว่างที่มีการร่างประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสขึ้นนั้น เป็นช่วงที่ยังไม่มีการ
แบ่งแยกสาธารณสมบัติของแผ่นดินกับทรัพย์สินธรรมดาของรัฐจึงอาจถือได้ว่าไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ที่ให้ค านิยามที่ถูกต้องของสาธารณสมบัติของแผ่นดินไว้ ดังนั้น ในการก าหนด
ลักษณะของสาธารณสมบัติของแผ่นดินฝรั่งเศสจึงจ าเป็นต้องอาศัยแนวค าพิพากษาของศาลนั่นเอง 
 ในการพิจารณาลักษณะของสาธารณสมบัติของแผ่นดินของศาลนั้น สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินใดจะต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ดังนี้  
 1) ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนไม่อาจเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน แม้ว่าทรัพย์สินส่วนบุคคลนั้นจะมีเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 2) ทรัพย์สินที่หน่วยงานของรัฐมีทรัพยสิทธิ อ่ืนๆ ที่มิใช่กรรมสิทธิ์ เช่น 
สิทธิเก็บกิน (usufruit) หรือการรอนสิทธิ (servitude) ก็ไม่ท าให้ทรัพย์สินนั้นเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ดังนั้น ทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง เช่น สิทธิบัตร จึงไม่อาจเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ เพราะ
ไม่อาจมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นได้ 
 3) ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนก็ไม่
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเช่นกัน  

                                                 

 66ตรีทศ นิโครธางกูร และคณะ, รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องทรัพย์สินของแผ่นดินของ
ฝรั่งเศส, หน้า 8-12, ค้นวันที่ 22 ตุลาคม 2557 จาก http//www.lawreform.go.th/lawreform/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=11 
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 อนึ่งในการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น ทรัพย์สินของนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชนต้องมีเพ่ือการใช้ประโยชน์ทั่วไป จึงจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินใน ค.ศ.1950 ศาล
ยุติธรรมสูงสุดได้วินิจฉัยว่า “ทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน คือ ทรัพย์สินที่มีเพ่ือการใช้
ประโยชน์ของสาธารณชนหรือทรัพย์สินที่มีการจัดการพิเศษเพ่ือการแสวงประโยชน์ของบริการ
สาธารณะ” ต่อมาสภาแห่งรัฐและศาลชี้ขาดเขตอ านาจศาล (Tribunal des conflits) ก็ได้ยอมรับ
และมีค าพิพากษาในท านองเดียวกัน ดังนั้น จากแนวค าพิพากษาของศาลดังกล่าวจึงอาจกล่าวได้ว่า
ลักษณะของการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฝรั่งเศสมีองค์ประกอบเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ เป็น
ทรัพย์สินของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่มีเพ่ือการใช้ประโยชน์ของสาธารณชนหรือมีเ พ่ือการใช้
ประโยชน์ของทางราชการ (บริการสาธารณะ) ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าโดยลักษณะตามธรรมชาติ หรือโดย
การจัดการพิเศษตามความจ าเป็นของวัตถุประสงค์ของบริการสาธารณะนั้น 
 3.2.1.2  การจ าแนกประเภทของสาธารณสมบัติของแผ่นดินฝรั่งเศส67  
 ในการจ าแนกประเภททรัพย์สินของแผ่นดินฝรั่งเศสจะไม่มีการจ าแนกประเภทเป็น
หลักอย่างเด็ดขาด ทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอาจจ าแนกได้หลายวิธีการด้วยกัน เช่น 
 1) การจ าแนกตามนิติบุคคลมหาชนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  (รัฐภาค 
จังหวัด เทศบาล เป็นต้น) ซึ่งการจ าแนกนี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่แตกต่างกันในแง่การจัดการ 
 2) การแบ่งแยกสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และที่
เป็นสังหาริมทรัพย์  
 3) การจ าแนกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามธรรมชาติ  (le 
domaine publicnaturel) กล่าวคือ เป็นทรัพย์สินที่กลายสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล แม่น้ า ล าคลอง ท้องน้ า และสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประดิษฐ์
ขึ้น (le domaine artificiel) กล่าวคือ ทรัพย์สินที่เกิดจากการด าเนินการของมนุษย์ เช่น อาคาร หรือ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 
 4) การจ าแนกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มีเพ่ือการใช้ประโยชน์ของ
สาธารณชนและสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มีเพ่ือการใช้ประโยชน์ของบริการสาธารณะ 
 5) การจ าแนกอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพและทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น สาธารณสมบัติของแผ่นดินทางทะเล ทางน้ า ทางอากาศ และทางพ้ืนดิน  
 3.2.1.3 การเกิดขึ้นของสาธารณสมบัติของแผ่นดินฝรั่งเศส68 
 การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น หมายถึง การที่ทรัพย์สินถูกจัดให้เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินของนิติบุคคลมหาชนการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  (l’incorporation) ซึ่ง
อาจแบ่งแยกประเภททรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนี้ 
 
 

                                                 

 67เรื่องเดียวกัน, หน้า 21-22. 
 68เรื่องเดียวกัน, หน้า 8-12. 
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1) สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามธรรมชาติ (le domaine public 
naturel) 

  สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามธรรมชาตินั้น เกิดจากปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มิได้สร้างขึ้นโดยน้ ามือมนุษย์ เช่น ชายฝั่งทะเล ทะเลอาณาเขต น่านฟ้า และทางน้ า โดย
การได้มาและการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะเกิดขึ้นพร้อมกัน กล่าวคือ  เมื่อทรัพย์สินนั้นมี
ลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว  การเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติและไม่จ าเป็นต้องมีนิติกรรมทางปกครองใดๆ อีก หรือถ้ามีนิติกรรม
ทางปกครองเพ่ือก าหนดแนวเขต ก็เป็นเพียงการยืนยันการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเท่านั้น  

2) สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประดิษฐ์ขึ้น (le domaine public 
artificiel)  

  สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประดิษฐ์ขึ้น นอกจากจะต้องเป็นทรัพย์สินของ
นิติบุคคลมหาชนแล้วจ าเป็นต้องมีนิติกรรม ที่เรียกว่า “การก าหนดการใช้ประโยชน์สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน (affectation)” ซึ่งจะก าหนดวัตถุประสงค์ของทรัพย์สินและก าหนดว่าทรัพย์สินนั้นเป็น     
สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใด เช่น ก าหนดโดยกฎหมาย เช่น ถ้าเป็นทางหลวงแผ่นดินที่
สร้างใหม่การก าหนดการใช้ประโยชน์จะท าในรูปของประกาศการก่อสร้างเพ่ือประโยชน์สาธารณะ    
(la déclaration d’utilité publique des travaux) หรือในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ การก าหนดการใช้ประโยชน์สาธารณสมบัติของแผ่นดินต้องกระท าโดย
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นค าสั่งทางปกครองฝ่ายเดียว หรืออาจท าใน
รูปของสัญญาก็ได้ นอกจากนี้แนวค าพิพากษายังได้ยอมรับการก าหนดการใช้ประโยชน์สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินโดยปริยาย กล่าวคือเป็นผลโดยอ้อมจากค าสั่งทางปกครองที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เดียวและ
โดยตรง เป็นการก าหนดการใช้ประโยชน์  

  อย่างไรก็ตาม การก าหนดการใช้ประโยชน์ของสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพียงอย่าง
เดยีวไม่เพียงพอที่จะท าให้ทรัพย์สินนั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หากแต่ต้องมีการใช้ประโยชน์
ตามความเป็นจริงประกอบด้วย มิฉะนั้นแล้ว การก าหนดการใช้ประโยชน์อาจมิชอบด้วยกฎหมายได้  
หากไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
 3.2.1.4  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน คือ การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ระหว่างส่วนราชการหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปยังส่วนราชการอ่ืน  หรือใน
ระหว่างหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน โดยการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีลักษณะดังนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงระหว่างเป็นหน่วยงานที่ขึ้นต่อนิติบุคคลมหาชน
เดียวกัน 

  การเปลี่ยนแปลงโดยที่ผู้ใช้ประโยชน์ยังคงเป็นหน่วยงานที่ขึ้นต่อนิติบุคคล
มหาชนเดียวกันนั้น เป็นอ านาจของนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
นั้น เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  
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  ส าหรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในระหว่างราชการส่วนกลาง
ด้วยกันเอง ประมวลกฎหมายทรัพย์สินของรัฐ มาตรา R. 58 ก าหนดให้หน่วยงานในราชส่วนกลางซึ่ง
มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานด้วยกันเองต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวไม่อาจตกลงกันได้ จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ว่า การกระทรวงการเงินหรือนายกรัฐมนตรี บางกรณีอาจต้องมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่อีก
หน่วยงานหนึ่ง ส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานที่ขึ้นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเดียวกันจะกระท าโดยมติสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 

2) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์สาธารณสมบัติของแผ่นดินระหว่าง
นิติบุคคล 

  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์สาธารณสมบัติของแผ่นดินระหว่างนิติ
บุคคลมหาชนหลายหน่วยงานอาจจะมีขึ้นในกรณีที่มีการตกลงกันระหว่างนิติบุคคลมหาชนหลาย
หน่วยงาน โดยการตกลงกันซึ่งอาจท าในรูปของสัญญาหรือโดยการเปลี่ยนแปลงฝ่ายเดียวหลังจากที่ได้
มีการเจรจากันแล้วก็ได้ 
 3.2.1.5  การสิ้นสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (la sortie du domaine public) 
 การสิ้นสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและผลของการสิ้นสภาพของ       
สาธารณสมบัติของแผ่นดินขึ้นอยู่กับว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามธรรมชาติ หรือสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การสิ้นสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินตามธรรมชาติ 

  การสิ้นสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินตามธรรมชาติ เกิดขึ้นโดยตัวทรัพย์ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้สูญสลายไปตาม
ธรรมชาติ เช่น ท้องน้ าตื้นเขิน เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้เป็นไปตามบทบัญญั ติ
แห่งกฎหมายนั้น 
  2)  การสิ้นสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินที่ประดิษฐ์ขึ้น 
  การสิ้นสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ประดิษฐ์ขึ้นจะต้องมีค าสั่งถอนสภาพคืน หากไม่มีการด าเนินการดังกล่าวแม้สภาพทาง
ธรรมชาติหรือการใช้ประโยชน์จะเปลี่ยนก็หาท าให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวสิ้นสภาพไปไม่ 
ส าหรับการออกค าสั่งถอนสภาพจะเป็นไปตามกฎหมายในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น  ผล
การสิ้นสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 ส าหรับผลของการสิ้นสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น ไม่ว่าการสิ้น
สภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลสภาพทางธรรมชาติของทรัพย์สิน
นั้นเองหรือเป็นผลมาจากการค าสั่งถอนคืนสภาพก็ตาม ทรัพย์สินนั้นยังคงอยู่ในความดูแลขององค์กร
นั้น และการสิ้นสภาพจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายเท่านั้น ซึ่งโดยหลักแล้วจะท าให้
ทรัพย์สินนั้นกลายสภาพจากสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา ซึ่งมีผลท า
ให้จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ได้ และตกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแพ่งซึ่งเอกชนสามารถยกอายุความขึ้น
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เป็นข้อต่อสู้ได ้และหากมีกรณีพิพาทจะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายเอกชน รัฐจะไม่สามารถอ้างกฎหมาย
อาญาหรือเรียกค่าเสียหายทางปกครองได้69 
 3.2.1.6 ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ 
 ประมวลกฎหมายทรัพย์สินของรัฐ มาตรา L. 2 ได้ให้ค านิยามความหมายของค าว่า 
“ทรัพย์สินธรรมดา” ไว้ว่า “ทรัพย์สินอ่ืนๆ เป็นทรัพย์สินธรรมดา (les autres biens conotituent 
le domaine privé)” ดังนั้น ทรัพย์สินธรรมดา คือ ทรัพย์สินของแผ่นดินที่ไม่เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินนั่นเอง โดยทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา มีลักษณะดังนี้ 

   1) ทรัพย์สินธรรมดาจะมีลักษณะเป็นสมบัติของชาติ (domaine de la 
nation) และเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ กล่าวคือ ทรัพย์สินเหล่านี้จะท ารายได้ให้ฝ่ายปกครอง ซึ่งตรงกัน
ข้ามกับสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มีเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวได้ถูก
วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของทรัพย์สินธรรมดาที่เห็นว่าการจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐมิได้มีเฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์ที่เป็นสมบัติของชาติเท่านั้น แต่ยังมีไว้เพ่ือประโยชน์
สาธารณะด้วย 

   2) ทรัพย์สินธรรมดาจะอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายแพ่ง รัฐจึงมีอ านาจใน
การจัดการทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาเหมือนดังเช่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เป็นเอกชนตาม
กฎหมายแพ่ง  

   3) คดีพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินธรรมดาอยู่ภายใต้เขตอ านาจศาลยุติธรรม 
เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

   ทรัพย์สินธรรมดาที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อาจประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ที่
ถูกใช้เพ่ือการบริการสาธารณะ เช่น อาคารของหน่วยงานระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัดหรือ
ระดับเทศบาล ที่ไม่ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อย่างไรก็ตามทรัพย์สินแผ่นดินธรรมดาจะไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน นอกจากนี้  ทรัพย์สินธรรมดาที่ เป็น
อสังหาริมทรัพย์อาจมิได้มีไว้เพ่ือใช้การจัดท าบริการสาธารณะหรือเพ่ือการใช้ประโยชน์ข อง
สาธารณชน เช่น เกาะ ทางไหลของน้ าที่ถูกละทิ้ง ทางน้ าที่ตื้นเขิน ส่วนที่ถูกละทิ้งของทางสาธารณะ 
ป่า ที่ดินที่หาผลประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม อาคารหรือท่ีพักอาศัยที่ให้เอกชนเช่า  
เป็นต้น 

 
3.2.2 กฎหมายทรัพย์มหาชนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี70 

 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น ค านิยามของค าว่า ทรัพย์ “(Sache)” ในทรัพย์มหาชน 
(Offentliche Sachen) ไม่ได้มีความหมายตรงกับนิยามในทางกฎหมายแพ่ง เพราะค านิยามของค าว่า 
“ทรัพย์” ตามกฎหมายแพ่ง หมายถึง วัตถุที่มีรูปร่างเท่านั้น (มาตรา 90 BGB) ในขณะทรัพย์ในทาง
มหาชนมิได้มีความแต่เพียงวัตถุมีรูปร่างเท่านั้น กล่าวคือ น ้าที่ไหล พ้ืนที่ในอากาศที่อยู่เหนือเขตแดน
เท่าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และพลังงานไฟฟ้าก็เป็นทรัพย์ในมหาชน หรือสามารถที่จะเป็นทรัพย์

                                                 

 69เรื่องเดียวกัน, หน้า 40-45. 
 70ธรรมรังสี วรรณโก, เรื่องเดิม, หน้า 15-19. 
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มหาชนได้ นอกจากนี้ทรัพย์มหาชนนั้นไม่จ าเป็นต้องอยู่ในกรรมสิทธิ์ของฝ่ายปกครองเสมอไป  เพราะ
เป็นการเพียงพอที่จะให้ทรัพย์นั้นอยู่ในอ านาจของฝ่ายปกครองเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ของทรัพย์นั้น  

ทรัพย์มหาชน (Offentliche Sachen) ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง ทรัพย์ของฝ่าย
ปกครองทุกชนิด ซึ่งมีไว้เพ่ือด าเนินกิจการของฝ่ายปกครองไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม  เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายในภาระหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ซึ่งได้แก่ ทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคลังของรัฐ 
(Finanzvermogen) ทรัพย์ทางปกครอง (offentliche Sachen im Gemeingebrauch) และทรัพย์
มหาชนที่ใช้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ส าหรับทรัพย์มหาชนในความอย่างแคบนั้น หมายถึง เพียงทรัพย์
ทางปกครอง (Verwaltungsvermogen) และทรัพย์มหาชน ที่มีไว้ใช้เพ่ือประโยชน์อันร่วมกัน 
(Offentliche Sachen im Gemeingebrauch) เท่านั้น  

ทรัพย์มหาชนแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  
 1. Finanzvermogen หมายถึง ทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคลังของรัฐในความหมายอย่างกว้าง 
ได้แก่ ที่ดิน ป่าไม้ เงินสด กิจการด้านอุตสาหกรรมของรัฐ พิพิธภัณฑ์ ใบหุ้น ซึ่งก าไร ดอกผล หรือ
คุณค่าของทรัพย์นั้น มีผลต่อรัฐหรือนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนในด้านการคลังส าหรับการท าให้
บรรลุเป้าหมายในการจัดท าภารกิจของฝ่ายปกครอง โดยหลักการทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคลังของรัฐ 
(Finanzvermogen) นั้น ให้ถือกฎเกณฑ์ตามกฎหมายแพ่ง โดยเฉพาะการได้มา การตกอยู่ในภาระ
บางประการ และการจ าหน่ายจ่ายโอน ดังนั้น ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคลังของรัฐ 
(Finanzvermogen) จึงอยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรม แต่บางกรณีได้ก าหนดกฎเกณฑ์พิเศษ
ส าหรับทรัพย์ประเภทนี้ ดังนั้น ทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคลังของรัฐ (Finanzvermogen) จึงต้องแยกออก
จากกฎหมายปกครอง  
  2. Verwaltungsvermogen คือ ทรัพย์ทางปกครองที่มีไว้เพ่ือตอบสนองฝ่ายปกครองใน
การด าเนินการทางปกครองโดยทางตรงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในภาระหน้าที่ของฝ่ายปกครองและ
หมายรวมถึงทรัพย์ทั้งหมดของฝ่ายปกครอง เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของฝ่ายปกครองหรือ
หน่วยงานรัฐ 
  3. Offentliche Sachen im Gemeingebrauch หมายถึง ทรัพย์มหาชนซึ่งใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เช่น ชายหาด ทางสาธารณะ ถนน และสะพาน โดยการใช้ร่วมกันนั้น คือ การเปิดโอกาสเป็น
การทั่วไปส าหรับบุคคลทุกๆคนอย่างไรก็ตาม การใช้ร่วมกันก็อยู่ในขอบเขตที่จ ากัด  กล่าวคือ อาจ
ก าหนดขอบเขตของการใช้ร่วมกันได้ เช่น การใช้โบสถ์ สมาชิกของโบสถ์ทุกคนสามารถจะเข้าถึงการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์นั้นได้ และอาจจะขัดขวางบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของโบสถ์ได้ ลักษณะการใช้
นี้ไม่ได้ขัดแย้งต่อความเข้าใจของค าว่า “การใช้ร่วมกัน” นอกจากนี้ขอบเขตของการใช้ที่มีผลในทาง
ข้อเท็จจริงไม่ใช่สาระส าคัญการใช้ร่วมกัน และการใช้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตกลงของสัญญาหรือขึ้นอยู่
กับค าสั่งของเจ้าหน้าที่ กล่าวคือ กรณีที่มีการบังคับให้ท าสัญญา หรือที่กฎเกณฑ์นั้นได้ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการออกข้อก าหนดใดๆ ถือว่าเป็นการปฏิเสธการใช้ร่วมกัน ในทางตรงกันข้ามการ
เก็บค่าธรรมเนียมไม่ได้จ ากัดลักษณะของการใช้ร่วมกันและไม่ได้ท าให้เกิดความเป็นลักษณะเฉพาะ
บุคคลในขอบเขตของผู้ใช้ แต่การเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นวัตถุประสงค์ในด้านการคลังเท่านั้น 

 ชนิดและขอบเขตของการใช้ร่วมกันนั้น แตกต่างตามลักษณะของทรัพย์มหาชนทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของทรัพย์มหาชนนั้นการใช้ร่วมกันจึงถูกผูกพันตามวัตถุประสงค์  ที่ก าหนดโดย
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กฎหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ปรากฏชัดเจนจากสภาพของ
ทรัพย์มหาชนนั้น ดังนั้น การใช้ร่วมกันต้องรักษาให้อยู่ในขอบเขตของเจตย์จ านงการใช้ร่วมกัน 
(Gemeinvertraglichkeit) กล่าวคือ ไม่อนุญาตให้ใช้ไปในทางที่อาจท าให้บุคคลอ่ืนเสียหาย เว้นแต่
ความเสียหายเพียงชั่วคราวที่ เกิดจากใช้นั้นเป็นกรณีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกของทรัพย์มหาชนในทุกกรณีถือเป็นการใช้ที่เกินขอบเขตทั้งสิ้น 

 ส าหรับการเกิดขึ้นของทรัพย์มหาชน (Entstehung und Beedigung der offentlichen 
Sachen) นั้น อาจเกิดโดยธรรมชาติ เช่น ทางน้ าและชายหาด หรือเกิดขึ้นโดยผ่านการการะท าที่มี
จุ ดมุ่ งหมาย ในการก่อตั้ งขึ้ นการ เกิดขึ้ นของทรัพย์มหาชนประเภททรัพย์ทางปกครอง  
(Verwaltungsvermogen) จะเป็นการจัดสร้างขึ้น ถูกจัดหามา และได้ถูกน ามาใช้เป็นอาคารเรียน
หรือที่ว่าการจังหวัด โดยการจัดสร้างขึ้นพร้อมกับการจัดหามาส าหรับอุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นกับ
วัตถุประสงค์ของทรัพย์เหล่านั้น จึงเป็นการก าหนดให้ทรัพย์เหล่านี้เป็นทรัพย์มหาชนและก าหนด
วัตถุประสงค์นี้อยู่ภายใต้หลักการในทางกฎหมายพิเศษ ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้ส าหรับทรัพย์มหาชน  

 การสิ้นสุดของการเป็นทรัพย์มหาชนนั้น สิ้นสุดลงโดยการสิ้นสภาพของทรัพย์นั้นเอง และถูก
ยกเลิกโดยกฎหมาย การยกเลิกนี้ไม่อาจเป็นไปได้ในกรณีของทรัพย์มหาชนซึ่งเป็นอยู่โดยธรรมชาติ 
แต่คุณสมบัติการเป็นทรัพย์มหาชนนั้นอาจสูญสิ้นไปได้กับสภาพธรรมชาติ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของทรัพย์
มหาชนนั้น เช่น เขื่อนริมแม่น้ าถูกพัดพาไป เป็นต้น 

ทรัพย์มหาชนเกิดขึ้นจากการก่อตั้งและก าหนดวัตถุประสงค์โดยกฎหมาย ทรัพย์มหาชนนั้น
สามารถยกเลิกโดยกฎหมายที่ตรงกันข้ามกับการก่อตั้งและการก าหนดวัตถุประสงค์ดั้งเดิม หมายถึง 
การก่อตั้งและการยกเลิกเป็นการกระท าทางปกครองที่ไม่มีผู้รับการกระท า ดังนั้น จึงไม่มี ผู้ได้
ประโยชน์และเสียประโยชน์ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลต่อไปว่าบุคคลที่สามไม่มีสิทธิเรียกร้อง ให้ทรัพย์
มหาชนนั้นด ารงอยู่ต่อไป ดังนั้น การยกเลิกจึงเป็นเรื่องของดุลพินิจที่ไม่ถูกจ ากัดโดยกฎหมาย   

 
3.2.3 กฎหมายสาธารณสมบัติของแผ่นดินของสมาพันธรัฐสวิส71 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีการแบ่งประเภทของสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน ดังนี้ 
1. ทรัพย์สินที่หน่วยงานของรัฐใช้ได้โดยตรงเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เช่น สถานที่ท างาน

ของส่วนราชการ หรือองค์การมหาชนอิสระหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

2. ทรัพย์สินที่ใช้ เพ่ือการบริการสาธารณะที่ประชาชนเข้าใช้ได้ ได้แก่ โรงพยาบาล 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด สถานีรถไฟ หรือที่ท าการไปรษณีย์ เป็นต้น นอกจากนี้หากกล่าวถึงสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินโดยแท้ตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว จะหมายความถึงเฉพาะ
ทรัพย์สินที่มีอยู่เพ่ือประชาชนโดยตรงหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับประชานใช้ร่วมกัน

                                                 

 71สุนทรียา เหมือนพะวงค์, การใช้และการคุ้มครองสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537), หนา้ 10. 
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เท่านั้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยสภาพธรรมชาติหรือ เกิดจากการก่อสร้าง หรือการก าหนดขึ้นก็ได้ ได้แก่ 
เส้นทางคมนาคมต่างๆ เช่น ถนน ทางหลวง เป็นต้น 

 
3.3 เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับต่างประเทศ 
 

กฎหมายไทยกับกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการเปรียบเทียบนั้น ผู้วิจัยจะวิเคราะห์
เปรียบเทียบเฉพาะกรณีท่ีมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 1.  การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีหลักการว่า        
สาธารณสมบัติของแผ่นดินจะต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น โดย
ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนไม่อาจเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แม้ว่าทรัพย์สินส่วนบุคคล
นั้น จะมีเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต่างจากกฎหมายไทยที่ก าหนดว่า ทรัพย์สินของแผ่นดินจะมีลักษณะ
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเมื่อมีลักษณะครบ 2 ประการ ดังนี้ 1. เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่า
จะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ 2. เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์
หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น ถ้าเอกชนแสดงเจตนาอุทิศที่ดินของตนเองให้ผู้อ่ืนใช้โดย
ปริยายแล้วกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นก็จะไม่เป็นของเอกชนอีกต่อไป เช่น เอกชนให้ผู้อ่ืนใช้ถนนเป็นทาง
สัญจรไปมาหลายปีโดยเจ้าของมิได้แสดงอาการหวงห้ามอย่างใด กรณีเช่นนี้ ถือได้ว่าเจ้าของได้อุทิศที่
ให้เป็นถนนสาธารณะแล้ว หรือทางเดินซึ่งเจ้าของที่ดินปล่อยได้สาธารณชนใช้เป็นทางสัญจรไปมาเป็น
เวลาหลายปีมาแล้ว ก็ถือได้ว่าเจ้าของที่ดินได้เจตนาสละให้เป็นทางสาธารณแล้ว จึงตกเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304 (2) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยไม่ต้องจด
ทะเบียน72 เป็นต้น 
 2. กฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีหลักการว่า ทรัพย์สินที่หน่วยงานของรัฐมีทรัพยสิทธิ
อ่ืนๆ  ที่มิใช่กรรมสิทธิ์ไม่อาจเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ เช่น สิทธิเก็บกิน (usufruit) หรือการ
รอนสิทธิ (servitude) เหล่านี้ ไมอ่าจเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนั้น ทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง เช่น 
สิทธิบัตร รัฐจึงไม่อาจมีกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินนั้นได้  แตกต่างจาก กฎหมายไทยที่มีหลักว่า 
อสังหาริมทรัพย์ ย่อมหมายถึง ที่ดิน ทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดินเป็นการถาวร ทรัพย์ที่ประกอบเป็นอัน
เดียวกับเนื้อที่ดินและรวมทั้งทรัพยสิทธิที่เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดิน หรือประกอบเป็น
อันเดียวกับที่ดินนั้น ดังนั้น ทรัพยสิทธิในทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดิน เช่น สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน หรือ
ทรัพยสิทธิในทรัพย์ที่ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เช่น สิทธิในการสัมปทานบัตรเหมืองแร่  จึงเป็น  
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน รัฐมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นได้  

                                                 

 72ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 782/2523 วินิจฉัยว่า การยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะไม่จ าต้องท า
เป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 843/2523 วินิจฉัยว่า การอุทิศที่ดินให้ใช้เป็นทางสาธารณะ เป็นการ
สละที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา 1304 ไม่จ าเป็นต้อง
ท าพิธีจดทะเบียนอย่างโอนให้แก่เอกชน แม้เป็นที่ดินในเขตโฉนด ผู้ซื้อที่ดินก็ไม่มีสิทธิในที่ดินส่วนที่ได้
อุทิศเป็นทางสาธารณะไปแล้ว 
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 3. กฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีหลักการว่า ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับเอกชนก็ไม่อาจเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ ในกรณีนี้ผู้ เขียนเห็นว่า 
กฎหมายของไทย เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กับประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว ก็ไม่ปรากฏ
ว่ามีบทบัญญัติใดก าหนดไว้โดยเฉพาะว่าทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
เอกชนเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อย่างไรก็ตามจากที่พูดเขียนได้ท าการศึกษาหลักกฎหมายของ
ไทย แนวค าพิพากษาศาลฎีกาและค าวินิจฉัยคดีของศาลปกครองแล้ว เห็นว่า ทรัพย์สินที่เป็น
กรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนอาจเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ เช่น การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย หรือทางด่วนพิเศษต่างๆ ที่เอกชนเป็นผู้สร้างขึ้น เพ่ือการบริการสาธารณะ 
เป็นต้น 
 ส าหรับกฎหมายไทยกับกฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้วิจัยเห็นว่า ในเรื่องของการ
เป็นทรัพย์มหาชนนั้น มีความเหมือนกัน กล่าวคือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีหลักการว่าทรัพย์
ในทางมหาชนมีได้ทั้งทรัพย์ที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ
ไทยมีหลักว่า ทรัพย์สิน ได้แก่  
 1. ทรัพย์ หรือวัตถุที่มีรูปร่าง 
  2. วัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ 
 1) วัตถุไม่มีรูปร่าง อย่างเช่น สิทธิเหนือทรัพย์ หรือเหนือบุคคล 
 2) วัตถุที่ไม่มีรูปร่างต้องอาจมีราคา คือ เป็นสิ่งที่มีราคาต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด แม้อาจ
ไม่มีราคาต่อบุคคลอื่น และ 
 3) วัตถุที่ไม่มีรูปร่างจะต้องอาจถือเอาได้ หมายถึง วัตถุที่ไม่มีรูปร่างนั้นสามารถยึดถือ 
หรือหวงกันมิให้บุคคลอ่ืน เข้าเกี่ยวข้องหรือรบกวนได้ เช่น ก๊าซที่ถูกบรรจุในพาชนะ หรือสิทธิเหนือ
ทรัพย์ต่าง เช่น ภาระจ ายอม สิทธิในเครื่องหมายการค้า เป็นต้น  

ดังนั้น ค าว่า ทรัพย์มหาชนตามหลักกฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีความหมายอย่าง
กว้าง หมายถึง ทรัพย์ของฝ่ายปกครองทุกชนิด ซึ่งมีไว้เพ่ือด าเนินกิจการของฝ่ายปกครองไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพ่ือบรรลุเป้าหมายในภาระหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ซึ่งได้แก่ ทรัพย์ที่
เกี่ยวกับการคลังของรัฐทรัพย์ทางปกครองและทรัพย์มหาชนที่ใช้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันนั้น ย่อมมี
ลักษณะและความหมายเหมือนกับสาธารณสมบัติของแผ่นดินไทยที่รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน 
ซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา
ด้วยนั่นเอง ส่วนการเกิดขึ้นของทรัพย์มหาชนทั้งของไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็มีความ
เหมือนกันซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยผ่านการ การกระท าที่มีจุดประสงค์ในการก่อตั้ง
ขึ้นเพ่ือส่วนรวมหรือเชิงพาณิชย์ เป็นต้น ส าหรับการสิ้นสุดของการเป็นทรัพย์มหาชนทั้งของไทยและ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ทรัพย์มหาชนจะสิ้นสุดลงโดยการสิ้นสภาพของ
ทรัพย์นั้นเองและถูกยกเลิกโดยกฎหมาย 

ส่วนกฎหมายไทยกับสมาพันธรัฐสวิสนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า มีความเหมือนกันมาก กล่าวคือ 
สมาพันธรัฐสวิสมีการแบ่งประเภทของการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนี้  

1. ทรัพย์สินที่หน่วยงานของรัฐใช้ได้โดยตรงเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เช่น สถานที่ท างาน
ของส่วนราชการ หรือองค์การมหาชนอิสระ เป็นต้น ซึ่งสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทนี้ตรงกับ
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาตรา 1304 ที่บัญญัติว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น 
รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน ซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน เช่น 
(3) ทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่าป้อม และ โรงทหาร ส านักราชการ
บ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์  

2. ทรัพย์สินที่ใช้เพ่ือการบริการสาธารณะที่ประชาชนเข้าใช้ได้ ซึ่งสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทนี้ตรงกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาตรา 1304 ที่บัญญัติว่า        
สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน ซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือ
สงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น (2) ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง ทางน้ า 
ทางหลวง ทะเลสาบ เป็นต้น 
 สรุปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคลมีรายได้มาจากการจัดหารายได้
ด้วยตนเองและจากเงินงบประมาณของรัฐ ซึ่งสามารถบริหารงานภายในองค์กรได้เอง แต่อย่างไรก็
ตามการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้
ประโยชน์ย่อมต้องพิจารณาจากกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายฉบับตามหัวข้อ 3.1 
ข้างต้น ที่ท าให้เกิดประเด็นปัญหาตามมาว่าที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะทาง
กฎหมายเช่นใด เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา หรือที่ราชพัสดุ การ
จัดซื้อท่ีดินจากเงินงบประมาณของแผ่นดิน การจัดซื้อที่ดินจากเงินงบประมาณของตนเอง การได้ที่ดิน
มาเนื่องจากมีผู้บริจาคให้ การได้ที่ดินมาเนื่องจากมีราษฎรเวนคืนให้และปัญหาการเพิกถอนสภาพ
และการโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ไว้ในบทที่ 4 ต่อไป  



 
บทท่ี  4 

 
วิเคราะห์ปัญหาสถานะทางกฎหมายในที่ดิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทนี้ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการที่จะ
จัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้  
 
4.1 ปัญหาที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมสีถานะทางกฎหมายเช่นใด 
 
 การที่จะวิเคราะห์ได้ว่าที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะทางกฎหมายเช่นใดนั้น 
จ าเป็นจะต้องวิเคราะห์ประเภทของที่ดินในประเทศไทยเสียก่อน ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า ที่ดิน
ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนตามนัยมาตรา 2 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ที่บัญญัติว่า “ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดให้ถือว่าเป็นของรัฐ” และจากการพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 2 โดยละเอียดแล้วจะพบว่า 
ที่ดินของรัฐนั้น แท้ที่จริงแล้ว ก็คือ ที่ดินที่ราษฎรยังมิได้มีกรรมสิทธิ์  กล่าวคือ แม้ว่าราษฎรจะมีสิทธิ
ครอบครองในที่ดินโดยอาจจะมีหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินบางประเภท เช่น ใบจอง ใบเหยียบย่ า ตรา
จอง หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์  (น.ส.3) เป็น
ต้น แต่จากการพิจารณาตามกฎหมายที่ดินแล้ว ก็ยังต้องถือว่าที่ดินที่ราษฎรมีสิทธิครอบครองเหล่านี้
เป็นที่ดินของรัฐ เพียงแต่เมื่อรัฐอนุญาตให้ราษฎรมีสิทธิครอบครองแล้ว รัฐจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในที่ดิน
ดังกล่าวอีก อย่างไรก็ตามสิทธิครอบครองที่กล่าวนี้จะต้องเป็นสิทธิครอบครองที่ชอบด้วยกฎหมายและ
รัฐได้ให้การรับรองสิทธิครอบครองนั้นด้วย ตามนัยมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ที่
บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 6 บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินก่อนวันที่ประมวล
กฎหมายนี้ใช้บังคับให้มีสิทธิครอบครองสืบไปและให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย” ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
ที่ดินที่เจ้าของมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนนั้น ประมวลกฎหมายที่ดินก็ยังรับรองอยู่และยอมให้มีสิทธิ
ครอบครองต่อไปและยังบัญญัติรับรองรวมถึงผู้รับโอน นอกจากนี้  ยังมีบัญญัติไว้ในมาตรา 8 ทวิ, 
มาตรา 9, มาตรา 10 และมาตรา 12 อีกด้วย ดังนั้น ตามนัยมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนราชการแล้ว ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐ  
 แต่อย่างไรก็ตาม ที่ดินของรัฐยังมีการแบ่งแยกออกไปอีกหลายประเภท ได้แก่ ที่ดินของรัฐอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือที่ดินของรัฐอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา ส่วนที่ราชพัสดุ
ของรัฐบาลนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา แต่จะมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
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หรือไม่นั้น ก็ต้องพิจารณาว่าที่ดินราชพัสดุนั้นได้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์
ร่วมกันหรือเป็นทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือไม่ ดังนั้น ถ้าที่ดินราชพัสดุนั้นได้
น าไปให้เอกชนใช้ประโยชน์ เช่น ให้เอกชนเช่าปลูกบ้านอยู่อาศัย หรือท าการค้าเชิงพาณิชย์ ที่ดินราช
พัสดุนั้น ย่อมเป็นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาเท่านั้น แต่ถ้าที่ดินนั้นใช้เป็นสถานที่ตั้งส านัก
ราชการ ที่ราชพัสดุนั้นจึงเป็นทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะจึงเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน 
 ส าหรับที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐแล้วก็ตาม แต่ก็ยัง
ต้องท าการศึกษาต่อไปว่าที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชนิดใดเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หรือชนิดใดเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา ตลอดทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน
การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินได้มากน้อยเพียงใดต่อไปด้วย กล่าวคือ 
หากที่ดินเป็นที่ราชพัสดุอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันจะเป็นของกรมธนารักษ์ 
สังกัดกระทรวงการคลัง ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ที่ก าหนดให้
กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ แต่ถ้าที่ดินที่อยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยหลักในมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
อ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันจะเป็นของอธิบดีกรมที่ดิน โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามมาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินฉบับนี้ด้วย แต่ปัจจุบัน
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 ข้อ 6 ก าหนดให้อ านาจหน้าที่
ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นของนายอ าเภอร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า กฎหมายและระเบียบไม่มีความเป็นระบบยากแก่การบังคับใช้
และค่อนข้างมีความซ้ าซ้อนและสับสนในการน ามาปฏิบัติ เห็นได้ชัดจากข้อหารือของส่วนราชการ
ต่างๆ ที่มีไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นจ านวนมาก  
 ยกตัวอย่างหนังสือกรมการปกครองที่ มท 0313.1/1373 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2544 ที่
เคยหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า  กรมการปกครองขอหารือกรณีเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ว่าซ้ าซ้อนกับอ านาจหน้าที่
ของนายอ าเภอและส่วนราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้แต่เดิมหรือไม่ 
ดังนี้  
 1. อ านาจและหน้าที่ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล ในการดูแล
รักษาที่สาธารณะมีขอบเขตเพียงใด  
 2. อ านาจและหน้าที่ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลในการดูแล
รักษาที่สาธารณะนั้น เป็นการซ้ าซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอตามมาตรา 117 และมาตรา 
122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 รวมทั้งส่วนราชการที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการดูแลรักษาท่ีสาธารณะตามกฎหมายหรือไม่  
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 โดยเรื่องนี้ ผู้วิจัยสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1 ) ได้ว่า “การ
จัดบริการสาธารณะบางประการในขณะนี้มีการด าเนินการอยู่ทั้งโดยรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ความซ้ าซ้อนจึงยังมีอยู่ หากจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการดูแลรักษาที่
สาธารณะได้ ก็ต้องท าการถ่ายโอนอ านาจตามมาตรา 30 (1) (ก) และก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามมาตรา 30 (2) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เสียก่อน”73 
  ฉะนั้น ในปัจจุบันนี้อ านาจในการดูแลรักษาที่สาธารณะก็ยังคงมีความซ้ าซ้อนกันระหว่าง
นายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ต่อไป  
 ผู้วิจัยยังเห็นสภาพปัญหาต่อไปอีกว่า ที่สาธารณะบางแห่งโดยเฉพาะที่เป็นทรัพย์สินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ ตามมาตรา 1304 (2) แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น หากมีพ้ืนที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลแล้ว เช่นนี้หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น
นายอ าเภอท้องที่ใดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด จะเป็นผู้มีอ านาจดูแลรักษาสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินดังกล่าว ดังนั้น ในประเด็นปัญหาข้อนี้จึงต้องได้รับการป้องกันหรือแก้ไขต่อไป  
 ประเด็นต่อมาจากการศึกษาของผู้ วิจัยยังพบต่อไปว่า เมื่ออสังหาริมทรัพย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นได้ทั้งสาธารณสมบัติของแผ่นดินและทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา โดยสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304 (1) ที่ดินรก
ร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืนตาม
กฎหมายที่ดิน (2) ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และ (3) ทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ ซึ่งถ้าเป็นมาตรา 1304 (1) และ (2) จะไม่ใช่ที่ราชพัสดุ แต่ถ้าเป็น (3) จะเป็นที่ราชพัสดุไม่
ว่าจะขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่การจะเป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา 1304 (3) ก็ต้องไปพิจารณา 
อีกครั้งว่า ที่ดินนั้นๆได้ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเต็มพ้ืนที่หรือไม่ กล่าวคือ หากที่ดินนั้น 
มีการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเต็มพ้ืนแล้ว ที่ดินดังกล่าวก็มีสถานะเป็นที่ราชพัสดุ
เต็มพ้ืนที่ แต่ถ้ามีการใช้ที่ดินนั้นแค่เพียงบางส่วน ที่ดินนั้นก็จะเป็นที่ราชพัสดุแค่เพียงบางส่วน
กระทรวงการคลังจึงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนในที่ดินที่ได้ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
เทา่นั้น   
 จะเห็นได้ว่า การแบ่งแยกประเภทของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีความซับซ้อนและเมื่อ
แยกสถานะสาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่ละประเภทได้แล้ว ผลทางกฎหมายก็ยังมีความแตกต่างกัน
ไป ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ไว้โดยละเอียดในหัวข้อต่อไป  
 
 
 
 

                                                           

 73เรื่องเสร็จของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 168/2544 
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4.2 ปัญหาที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา หรือที่ราชพัสดุ 

 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งเกิดขึ้น
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 284 ที่ได้บัญญัติให้มีการตรากฎหมายว่า
ด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจเพื่อให้การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมีความชัดเจน
และสามารถด าเนินการให้ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น การตรากฎหมายดังกล่าวขึ้น จึงมุ่งเน้นถึงการที่จะท า
ให้เกิดการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะจากรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควบคู่ไปกับการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบัญญัติที่ว่า
ด้วยรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีการก าหนดที่มาของภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ
รายได้อ่ืนๆ บางประการ อีกทั้ง การก าหนดให้รัฐบาลต้องจัดสรรภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่รัฐจัดเก็บได้ การให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถมีรายได้จากค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ค่าใช้น้ า
บาดาล รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น  
 โดยรายได้จากสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์นั้น ปัจจุบันกฎหมายได้เปิดโอกาสให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจการให้บริการที่ เป็นการสาธารณูปโภค หรือประกอบการ
พาณิชย์เพ่ือเป็นการหารายได้ เช่น กิจการไฟฟ้า ประปา สถานีจ าหน่ายน้ ามัน ท่าเทียบเรือ สถาน 
ธนานุบาล โรงแรม และโรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น ซึ่งการที่จะด าเนินกิจการบางประเภทได้นั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องท าการจัดซื้อที่ดินมาเพ่ือด าเนินการ โดยการได้มาซึ่งที่ดินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถกระท าได้หลายวิธี เช่น ซื้อ แลกเปลี่ยน เวนคืน ได้รับบริจาค หรือ
อ่ืนๆ ซึ่งผู้วิจัยจะวิเคราะห์เฉพาะการจัดซื้อที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นล าดับดังนี้    
 
 4.2.1 การจัดซื้อที่ดินจากเงินงบประมาณและเงินอุดหนุน 
 4.2.1.1  การจัดซื้อที่ดินจากงบประมาณของแผ่นดิน   
 จากการศึกษาพบว่า ถ้าส่วนราชการจะซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณ เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ ต้องด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 ข้อ 5 ในระเบียบนี้ “พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่
ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ หรือการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ 
 ข้อ 6 ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงิน
งบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ 
 ข้อ 28 ก่อนด าเนินการซื้อท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุท ารายงานเสนอ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการ ดังต่อไปนี้ (1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ 
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 โดยมีบทก าหนดโทษตามข้อ 10 ที่ก าหนดว่า ผู้มีอ านาจหรือหน้าที่ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้ หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระท าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือ
กระท าการโดยมีเจตนาทุจริตหรือกระท าการโดยปราศจากอ านาจ หรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่รวมทั้ง
มีพฤติกรรมที่เอ้ืออ านวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะของ
ส่วนราชการนั้นภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) ถ้าการกระท ามีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง 
ให้ด าเนินการลงโทษอย่างต่ าปลดออกจากราชการ 
 (2) ถ้าการกระท าเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ า
ตัดเงินเดือน 
 (3) ถ้าการกระท าไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่า
กล่าวตักเตือน โดยท าค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร 
 จากหลักกฎหมายข้างต้นจะเห็นว่า การจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างของส่วน
ราชการ จะต้องมีเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดซื้อที่ดินเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น 
เนื่องจากหากผู้ใดกระท าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกระท าการ
โดยมีเจตนาทุจริตหรือกระท าการโดยปราศจากอ านาจ หรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ เป็นเหตุให้ทาง
ราชการเสียหาย ไม่ว่าจะร้ายแรงหรือร้ายแรงก็ตาม ผู้กระท าย่อมมีความผิด ดังนั้น การจัดซื้อที่ดิน
และหรือสิ่งก่อสร้างตามระเบียบพัสดุ จึงเป็นการจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างประเภททรัพย์สินใช้
เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ฉะนั้น การจัดซื้อที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากเงิน
งบประมาณของแผ่นดิน จึงมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 1304  (3) แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งได้ก่อสร้างมานานแล้ว มีขนาด
เล็กและสภาพทรุดโทรมมากจนไม่สามารถรองรับประชาชน และข้าราชการที่ บรรจุใหม่ได้ จึง
จ าเป็นต้องขยายตัวอาคารออกไปอีก เช่นนี้เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอเงินงบประมาณจาก
แผ่นดินมาด าเนินการจัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวย่อมมี
สถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ซึ่ง
ครบองค์ประกอบการเป็นที่ราชพัสดุตามนัยมาตรา 4 ประกอบมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติที่ราช
พัสดุ พ.ศ.2518 ดังนั้น เมื่อกรมธนารักษ์หรือส านักพ้ืนที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากการจัดซื้อ
ดังกล่าวแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ โดยส าหรับที่ดินที่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานครให้ส่งโฉนดฉบับเจ้าของที่ดินไว้ที่กรมธนารักษ์ ส่วนที่ดินที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอ่ืนให้ส่ง
มอบโฉนดฉบับเจ้าของที่ดินเก็บไว้ที่ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่  
 อนึ่ง แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่ได้น าอสังหาริมทรัพย์ที่จัดซื้อขึ้นทะเบียน
หรือยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวก็น่าจะยังไม่พ้นจากการเป็นที่ราช
พัสดุ แต่อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ก็ไม่ได้มีบทก าหนดโทษหรือสภาพบังคับ
แต่อย่างใดแต ่
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 4.2.1.2  การจัดซือ้ที่ดินจากงบเงินอุดหนุน 
 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ 
สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือ
กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และ
รายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ โดยงบรายจ่ายอุดหนุนมี 2 ประเภท 
ได้แก่  
 1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
รายการ เช่น ค่าบ ารุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบ ารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่ง
เอเชีย เงินอุดหนุนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น และ  
 2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของรายการและตามรายละเอียดที่ส านักงบประมาณก าหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่า
สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามที่ส านักงบประมาณก าหนด ซึ่งวิธีการขอรับการสนับสนุน “เงิน
อุดหนุน” นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจจาก
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้จัดสรรรายได้
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนซึ่งจะได้จัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอรับการ
จัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณตามหลักเกณฑ์ 
 จากการศึกษาการจัดซื้อที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ แล้ว พบว่าส่วนใหญ่มี
การจัดซื้อที่ดินมาเพ่ือสร้างอาคาร ส านักงาน ถนน ประปา ร่องน้ าสาธารณะ สนามกีฬา  สวน 
สาธารณะและสถานที่ฝังกลบขยะ เป็นต้น ที่ดินดังกล่าวนั้น ก็มีฐานะเป็นทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะไม่ว่าเงินที่น ามาซื้อนั้นจะเป็นเงินรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเองหรือเป็นงบเงินอุดหนุนทั่วไป, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก
ส่วนราชการก็ตาม แต่โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงมีฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของรัฐและมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติไว้ว่า สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์
ร่วมกัน โดยค าว่า “แผ่นดิน” ตามมาตรา 1304 นี้ ย่อมจะต้องหมายถึง “รัฐ” หรือ “หน่วยงานของ
รัฐ” นั่นเอง ดังนั้น เมื่อที่ดินแปลงที่เป็นปัญหานี้เป็นทรัพย์สินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ที่ดินดังกล่าวจึงมีฐานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามนัยแห่งมาตรา 
1304 (3) และการโอนที่ดินนั้นต้องปฏิบัติตามมาตรา 1305 ที่บัญญัติให้กระท าได้ก็แต่โดยอาศัย
อ านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะโอน
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ขายที่ดินให้แก่เอกชน ก็จ าเป็นต้องด าเนินการโดยวิธีเสนอร่างพระราชบัญญัติเพ่ือโอนที่ดินตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในมาตรา 8 วรรคสอง (2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
 
 4.2.2 การจัดซื้อที่ดินจากเงินงบประมาณของตนเอง 
 จากที่ได้ท าการวิเคราะห์ในข้อ 4.2.1 กรณีการจัดซื้อที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากเงินงบประมาณของแผ่นดิน ที่มีวัตถุประสงค์ได้ทรัพย์สินมาเพ่ือใช้ประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งที่ดินที่ได้มาด้วยวิธี
ดังกล่าว จะต้องน าขึ้นทะเบียนเป็นที่ ราชพัสดุตามนัยมาตรา 4 ประกอบมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 แล้วนั้น มีประเด็นปัญหาต่อไปว่า หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดซื้อท่ีดินด้วยเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ที่ดินนั้นจะต้องขึ้นทะเบียน
เป็นที่ราชพัสดุด้วยหรือไม่ 
 โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของการเป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 และ 5 แห่ง
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 แล้วเห็นว่า ที่ราชพัสดุ จะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้  

1. เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินประเภทธรรมดา กล่าวคือ มิได้ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะได้แก่ 1) ที่นา สวน ไร่ 2) บ้านพักข้าราชการ 3) ที่ซึ่งไม่ได้สงวนไว้ใช้ในราชการ และน าไป
ให้เอกชนเช่าปลูกบ้านอยู่อาศัย หรือท าการค้าเชิงพาณิชย์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามถ้าที่ราชพัสดุนั้น
เคยใช้ปลูกส านักราชการแล้ว ต่อมาใช้ปลูกบ้านพักข้าราชการ จัดให้ประชาชนเช่าอาศัยหรือท าการค้า
เชิงพาณิชย์ก็ตาม ที่ราชพัสดุดังกล่าวก็ยังคงเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ได้ใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ  

2. เป็นสาธารณสมบัติที่ใช้เพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะ ซึ่งอาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการใช้
เพ่ือประโยชน์สาธารณะนั่นเอง ได้แก่ 1) ที่ดิน ที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการ 2) อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่
ใช้ประโยชน์ทางราชการ 3) ต้นไม้ยืนต้นในที่ราชพัสดุ 4) ดิน หิน กรวด ทราย แร่ธาตุในที่ราชพัสดุ 
เป็นต้น  

3. ต้องไม่ใช่ที่ดินของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและที่ดินขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
4. ต้องไม่เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า, ที่ดินที่มีผู้เวนคืน, ที่ดินทอดทิ้ง, ที่สาธารณประโยชน์ที่

พลเมืองใช้ร่วมกันหรือสงวนไว้ใช้ร่วมกัน  
5. ไม่รวมถึงที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ที่ดินเอกชน (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล), 

ที่ดินวัด (ท่ีวัด ที่ธรณีสงฆ์และท่ีกัลปนา)   
6. ไม่รวมถึงที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ, ที่ดินเขตอนุรักษ์, ที่ดินปฏิรูปการเกษตร, ที่นิคมสร้าง

ตนเอง  
7. ไม่รวมถึงที่ดินที่มีกฎหมายพิเศษยกเว้นไม่ให้เป็นที่ราชพัสดุ  เช่น พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ดินนั้นก็ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าที่ดินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้มาด้วยวิธีการซื้อจากเงินงบประมาณของตนเอง แม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดสิ่ง
สาธารณูปโภคส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือเป็นทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตาม 
(2) และ (3) แห่งมาตรา 1340 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม ก็ไม่ครบองค์ประกอบ
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ของการเป็นที่ราชพัสดุ จึงไม่ใช่ที่ราชพัสดุตามนัยมาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
พ.ศ.2518 ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นผู้ครอบครองที่ดินโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่
ราชพัสดุ  
 อย่างไรก็ตาม แม้ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้มาด้วยวิธีการซื้อจากเงิน
งบประมาณของตนเองไม่ใช่ที่ราชพัสดุตามนัยมาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.
2518 ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาด้วยวิธีการซื้อจาก
เงินงบประมาณของตนเองจะไม่มีสถานะทรัพย์สินหรือที่ดินของรัฐ ดังนั้น ที่ดินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้มาด้วยวิธีการซื้อจากเงินงบประมาณของตนเองก็ยังคงเป็นทรัพย์สินหรือที่ดินของรัฐ
อยู่ เพียงแต่ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินหรือที่ดินของรัฐอันมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
หรือเป็นที่ดินของรัฐอันมีสถานะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา จึงต้องวิเคราะห์และพิจารณาจาก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สินต่อไป กล่าวคือ   
 มาตรา 1304 บัญญัติว่า  
 

สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน ซึ่งใช้เพ่ือ
สาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น  

1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมา
เป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน  

2. ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทาง
หลวง ทะเลสาบ  

3. ทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่าป้อม และ
โรงทหาร ส านักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์ 

 
  จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้จะได้มาด้วย
วิธีการซื้อจากเงินงบประมาณของตนเองก็ตาม ก็อาจเป็นได้ทั้งทรัพย์สินหรือที่ดินของรัฐอันมีสถานะ
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินหรือที่ดินของรัฐอันมีสถานะเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดินธรรมดาได้ ซึ่งเกณฑ์การแบ่งแยกย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดซื้อท่ีดินมาใช้ว่าเป็นไปเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
 ยกตัวอย่างที่ 1 ตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทรัพย์สิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือวัตถุประสงค์ทางการพาณิชย์ กล่าวคือ หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดซื้อที่ดินมาใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันประเภททรัพย์สิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น องค์กรบริหารส่วนต าบลจัดซื้อที่ดินมาเพ่ือก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน หรือ 
 ตัวอย่างที่ 2 ตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีทรัพย์สินใช้
เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เช่น องค์กรบริหารส่วนต าบลจัดซื้อที่ดินมาเพ่ือขยายตัวอาคาร
หรือส านักงานเพ่ิมเติม เป็นต้น  
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 ทั้ง 2 กรณีนั้น วิเคราะห์แล้วเห็นว่า ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและตัวอาคารส านักงาน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามนัยมาตรา 1304 (2) และ (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ทันทีโดยที่อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินหรือเป็นที่ราชพัสดุก่อน เพราะการจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้หรือไม่นั้น 
ย่อมเป็นไปตามสภาพของที่ดินนั้นเองว่าเป็นทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์
ร่วมกัน ประเภททรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะหรือไม่74  
 แตกต่างจากกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 28 ที่บัญญัติว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายรับดังต่อไปนี้ (3) รายได้จากการพาณิชย์และการท ากิจการไม่ว่า
จะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อ
อสังหาริมทรัพย์มาจัดท าการพาณิชย์เอง เช่น จัดซื้อที่ดินมาเพ่ือท าโรงฆ่าสัตว์หรือสร้างบ้านจัดสรร
ขายให้กับประชาชนหรือกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับบริจาคที่ดินมาจากเอกชนเพ่ือน าไป
สร้างโรงฆ่าสัตว์หรือบ้านจัดสรรนั้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานของรัฐก็ตาม 
แต่เมื่อมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น 
โรงฆ่าสัตว์และบ้านจัดสรรที่ขายให้กับประชาชนนั้น ย่อมไม่ เป็นทรัพย์สินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ที่ดินดังกล่าวจึงไม่มีฐานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และ
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะโอนขายที่ดินให้แก่เอกชน ก็จ าเป็นต้องด าเนินการโดยวิธี
เสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อโอนที่ดินตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในมาตรา 8 วรรคสอง (2) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินนั่นเอง  
 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยก็ยังเห็นว่าเมื่อปัจจุบันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนิน
กิจการเชิงพาณิชย์เพ่ือหารายได้เข้าองค์กรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของท้องถิ่นก็ตาม ก็ย่อมเป็นทรัพย์สิน
ของแผ่นดินธรรมดาด้วย กล่าวคือ ที่ดินของรัฐที่เป็นทรัพย์ของแผ่นดินในทุกประเภทก็ยังต้องอยู่
ภายใต้บังคับของมาตรา 1307 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ ห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของ
แผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สินนั้น จะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ ดังนั้น การที่ที่ดินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเป็นได้ทั้งสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา
แล้ว จึงมีปัญหาเรื่องความชัดเจนในการแบ่งแยกสถานะของอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าเป็นประเภทหรือชนิดใดกันแน่ เห็นได้จากกรณีการฟ้องร้องคดีระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับเอกชน กล่าวคือ เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะมาท าการพิจารณา

                                                           

 74ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 492/2502 วินิจฉัยว่า การที่จะเป็นหนองสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินหรือไม่นั้น กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องขึ้นทะเบียนไว้ เพราะการจะเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินหรือไม่ ต้องเป็นไปตามสภาพของที่ดินนั้นเองว่าเป็นทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ หรือสงวนไว้
เพ่ือประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ 
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ว่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อพิพาทนั้นๆ มีสภาพหรือสถานะทางกฎหมายเช่นใดกันแน่ เพ่ือที่จะได้ท าการ
ต่อสู้คดีต่อไป ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน
ธรรมดา มีผลทางกฎหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้  
  4.2.2.1 กรณีท่ีดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

กับการคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
  มาตรา 1306 บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินใน
เรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน”  
  กล่าวคือ แม้ใครจะครอบครองที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทนี้นาน
เพียงใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น 10 ปี 20 ปี หรือ 100 ปี ก็ไม่ตาม ก็ไม่อาจยกอายุความเรื่องการแย่งการ
ครอบครองหรือครอบครองปรปักษ์ขึ้นต่อสู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เอกชนไม่มีโอกาสที่จะ
ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น75  
  มาตรา 1305 บัญญัติว่า “ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่
กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอ านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา” 
  กล่าวคือ หากแม้มีผู้ซื้อสาธารณสมบัติของแผ่นดินจากการขายทอดตลาดของศาลก็
ตาม ผู้ซื้อก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่149/2485) หรือแม้แต่กรณีที่มีผู้อุทิศที่ดินให้เป็น
ทางสาธารณะแก่องค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ต่อมามีเอกชนได้โฉนดในทางสาธารณะมาภายหลัง 
เช่นนี้ก็ไม่ท าให้ได้กรรมสิทธิ์ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 665/2482) เป็นต้น  
  อย่างไรก็ตาม มีปัญหาตามมาว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันหรือใช้ประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มาด้วยวิธีการซื้อจากเงินงบประมาณของตนเองหรือไม่ เรื่องนี้ผู้เขียนได้ท าการวิเคราะห์
แล้วเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 8 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า “บรรดาที่ดิน
ทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายก าหนด
ไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้อธิบดีกรมท่ีดินมีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษา. . .” โดยมาตรา 8 สามารถอธิบายได้ด้วย
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1159/2511 ซึ่งวินิจฉัยว่า “ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 วรรคแรก
นั้น มีความหมายว่า บรรดาที่หลวงทั้งหลายซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 ก็ดี หรือที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตามธรรมดาไม่ใช่ทรัพย์
นอกพาณิชย์ และไม่ใช่ทรัพย์ท่ีจะถือเอาหรือโอนกันไม่ได้เหล่าหนี้ก็ดี ถ้าไม่มีกฎหมายพิเศษได้ก าหนด
ไว้เป็นอย่างอ่ืนแล้ว ก็เป็นอ านาจหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดินดูแลรักษาและด าเนินการคุ้มครองป้องกัน 
เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอ่ืนเป็นผู้ใช้ก็ได้  ” ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ปรากฏว่า มีกฎหมายก าหนดอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาที่ดินของรัฐและที่ดินสาธารณประโยชน์ไว้แล้ว 3 เรื่อง ดังนี้ 1) เรื่องการระวังชี้และรับรอง
แนวเขต 2) เรื่องการฟ้องร้องด าเนินคดีแก่ผู้ฝ่าฝืน และ 3) เรื่องการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ซึ่ง
สามารถแยกพิจารณาอ านาจหน้าที่ตามแต่ละบทบัญญัติของกฎหมายได้ ดังนี้   

                                                           

 75ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  309/2500 วินิจฉัยว่า หนองสาธารณะเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ใครจะอ้างอายุความครอบครองยันแผ่นดินไม่ได้ 
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   กรณีตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับท่ีดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งเฉพาะที่ดินของรัฐ ประเภท (1) ที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่า และท่ีดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมาย
ที่ดิน และ (2) ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน (ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน) ดังนี้  
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 68 (8) บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท า
กิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (8) การคุ้มครองดูแลรักษา ทรัพย์สินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดิน. . .” กล่าวคือ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาที่ดิน
สาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภทตามมาตรา 1304 (1), (2), (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์นั่นเอง  
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 บัญญัติว่า 
“ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (9) หน้าที่อ่ืน
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล. . .” ประกอบกับมาตรา 53 “ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50   
. . .” และมาตรา 56 ที่บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนคร มีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาลดังต่อไปนี้ (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53. . .”  
 โดยกิจการในมาตรา 50 ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การให้มี
และบ ารุงทางบกและทางน้ า การรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง
การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง การ
ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การ
บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนกิจการใน
มาตรา 53 ได้แก่ 1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 2) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา     3) ให้มี
โรงฆ่าสัตว์ 4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 5) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
6) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน และ 8) ให้มีการ
ด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 62 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปนี้ (14) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
ของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา. . .”  
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 89 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืน ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้ (10) การดูแลรักษาที่สาธารณะ. . .” 
 โดยกฎหมายข้างต้นได้ก าหนดเฉพาะหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไว้ 2 เรื่อง ดังนี้  
    1. เรื่องการระวังชี้และรับรองแนวเขตและเรื่องการฟ้องร้องด าเนินคดีที่เกี่ยวกับ
ที่ดินของรัฐไว้ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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มาตรา 122 ที่บัญญัติว่า “นายอ าเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและ
คุม้ครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็น
สาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอ าเภอ  
  นายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้
ที่ดินตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่ าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
  ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอ าเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกันด าเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ด าเนินการ ก็ให้มีอ านาจกระท า
ได้ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้” ส่วนประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 8 ก็ก าหนดแต่เพียงให้นายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ในการตรวจตรา รักษา หรือคุ้มครองป้องกันโดยไม่ได้ก าหนดให้มีอ านาจในเรื่องการ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ไว้ เว้นแต่ จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จะมีก็เฉพาะกฎหมายบางฉบับ เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับเจ้าท่า เท่านั้น 
    2. เรื่องการระวังชี้และรับรองแนวเขต และการฟ้องร้องด าเนินคดีแก่ผู้ฝ่าฝืนนั้น 
ตามบทบัญญัติต่างๆ ก็จะก าหนดหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินของรัฐหรือ
ที่สาธารณประโยชน์ให้แก่ทบวงการเมืองหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2497 มาตรา 8 วรรคแรกที่ก าหนดว่า “อธิบดีกรมที่ดินมีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาและด าเนินการ
คุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมอบหมายให้ทบวงการเมือง
อ่ืนเป็นผู้ใช้ก็ได้” ซึ่งมีความหมายถึง ที่ดินของรัฐประเภทที่รกร้างว่างเปล่าด้วย และพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 122 ประกอบมาตรา 62 วรรคสามแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม76 ได้ก าหนดให้ 
“นายอ าเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ” มีความหมายถึง ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมือง
ใช้ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย อีกทั้ง พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
(27) ก็ได้ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะ 
และตามมาตรา 17 (5) ก็ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา
ที่ดินด้วย 

                                                           

 76มาตรา 62 ในอ าเภอหนึ่ง มีนายอ าเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดา
ข้าราชการในอ าเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ าเภอนายอ าเภอสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย 
  บรรดาอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอ าเภอหรือนายอ าเภอซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้กรมการอ าเภอและนายอ าเภอมีอยู่ให้โอนไปเป็นอ านาจและหน้าที่ของนายอ าเภอ 
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 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
พ.ศ.2553 ข้อ 6 ก าหนดให้ “อ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ 5 ให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่. . .”  
  ส่วนข้อ 5 ก าหนดว่า “ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดย
สภาพธรรมชาติ โดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่
ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ า สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจ าต าบลหรือ
หมู่บ้าน”  
 จากที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า โดยปกติผู้ที่จะมีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามนัยมาตรา 2 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304 (1) และ (2) แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นอ านาจหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดิน ส่วนสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินตามมาตรา 1304 (3) จะอยู่ในอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันของกรมธนารักษ์ 
สังกัดกระทรวงการคลัง ส าหรับทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดานั้น ถ้าอยู่ในความครอบครองของส่วน
ราชการใด หน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันก็จะเป็นของส่วนราชการนั้นๆแต่ปัจจุบันกฎหมาย
ก าหนดให้นายอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินที่
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304 (1), (2) และ (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งกรณีเช่นนี้ผู้ วิจัยเห็นว่า การก าหนดให้นายอ าเภอร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ตามมาตรา 1304 (1), (2) และ (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งหมด โดยเฉพาะกรณี
ตามมาตรา 1304 (3) อาจจะมีความทับซ้อนอยู่กับที่ราชพัสดุซึ่งเป็นในอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันของกรมธนารักษ์ สังกัดกระทรวงการคลัง  การแบ่งแยกที่ทับซ้อนและไม่ชัดเจน
ดังกล่าวจะท าให้การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่มีเอกภาพ 
กล่าวคือ อ านาจการตัดสินใจหรือด าเนินการใดต้องอาศัยการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่วมกัน
เสมอ หรืออาจท าให้ส่วนราชการเก่ียงงานกันท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพและเป็นไป
อย่างล่าช้า เช่น หากมีประชาชนบุกรุกหรือเข้ายึดครองที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินใดๆ  หรือที่       
สาธารณสมบัติของแผ่นมีเขตพ้ืนที่คาบเกี่ยวพันกันหลายพ้ืนที่เช่นนี้ อาจท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
ด าเนินการใด หรืออยู่ระหว่างการหารือหรือร่วมกันพิจารณา ท าให้การสั่งการเป็นไปอย่างล่าช้า จนท า
ให้ยากแก่การผลักดันประชาชนออกจากพ้ืนที่ได้ ยกตัวอย่างได้จากข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มักจะ
น าเสนอสภาพปัญหาชุมชนตามริมคลอง แม่น้ า ถนนหลวง ชุมชนริมทางรถไฟ หรือร้านค้าริมชายหาด
และตามอุทยานต่างๆ เป็นต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า อ านาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือ
ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา โดยวิธีการจัดซื้อมาจากเงินงบประมาณของแผ่นดินหรืองบประมาณ
ของตนเองก็ตาม แต่ถ้าอยู่ในความครอบครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์แก่ส่วน
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ราชการหรือจัดหารายได้เชิงพาณิชย์อยู่ ก็ควรจะก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันแต่เพียงผู้เดียว  
 4.2.2.2 กรณีท่ีดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา

กับการคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  มาตรา 1307 บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สินนั้น
จะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่” 
   กรณีนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
การครอบครองได้ เนื่องจากไม่ได้รับการคุ้มจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังเช่นกรณีที่ดิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กล่าวคือ การเป็นเพียงทรัพย์สินของ
แผ่นดินธรรมดามีผลให้ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเสียไปด้วยการถูกแย่งการ
ครอบครอง หรือการครอบครองปรปักษ์ ได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกับทรัพย์สินของเอกชน , ทรัพย์สิน
ของแผ่นดินธรรมดาสามารถ จ าหน่าย จ่ายโอนได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินของเอกชน โดยไม่ต้องมีการ
ออกกฎหมายมารองรับเพ่ือมาจ าหน่ายอย่างเช่นทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องดูแลและระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ แต่อย่างไรก็ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1307 ก็ได้ให้ความคุ้มครองการเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินไว้ว่า ห้าม
ยึดเพ่ือน ามาช าระหนี้ หรือยึดเพ่ือบังคับตามค าพิพากษา เช่น ในขณะที่ยึดไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สิน
ของแผ่นดินก็ตาม ก็ไม่อาจท าให้การยึดนั้น มีผลใช้ยันต่อแผ่นดินได้ (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
149/2485) เป็นต้น  
 
 4.2.3 การได้ที่ดินมาเนื่องจากมีผู้บริจาคให้  
 จากการศึกษาพบว่า ที่ดินที่ราษฎรบริจาคให้แก่ส่วนราชการนั้น กระทรวงการคลังได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ให้ส่วนราชการที่ได้รับบริจาคต้องท านิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นก่อน จึงค่อย
ด าเนินการแจ้งกรมธนารักษ์หรือจังหวัด (ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่) เพ่ือขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ซึ่งการ
บริจาคหรือยกที่ดินให้แก่ส่วนราชการของเอกชนนั้น ถือเป็นเหตุหนึ่งของการได้มาซึ่งที่ราชพัสดุ
โดยเฉพาะ อีกทั้ง การรับบริจาคที่ดินจากผู้ยกให้มีเพ่ิมจ านวนมากขึ้น การรับบริจาคของส่วนราชการ
ผู้ใช้ประโยชน์หรือส่วนราชการผู้รับบริจาคต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับ
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ.2550 ที่ก าหนดหลักการให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติร่วมกันในกรณีที่มีผู้บริจาคที่ดิน เพ่ือให้ใช้
ประโยชน์ในราชการนั้น ควรมีแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนรองรับ การใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ของเจ้าของที่ดิน เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังหากมิได้มีการใช้ประโยชน์จริง โดย
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. จัดท าหนังสือแสดงความประสงค์เก่ียวกับการอุทิศ  
  กล่าวคือ ที่ดินที่จะอุทิศต้องเป็นที่เจ้าของที่ดิน มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย หากที่ดินนั้นมีภาระผูกพันให้แจ้งผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อน 
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  1) หากที่ดินนั้นอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ ให้ประสานหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแล เพ่ือ
เสนอคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตรวจสอบว่า เอกสารสิทธิดังกล่าวถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือไม่ 
  2) หากที่ดินนั้น มีอาณาเขตคาบเกี่ยวติดต่อกับที่ดินของรัฐให้หน่วยงานผู้มีอ านาจ
หน้าที่ดูแลรักษาตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจนก่อน หากอยู่ในแนวเขตท่ีดินของรัฐ ให้ด าเนินการตามข้อ 
1) 
 2. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการอุทิศ หรือยินยอม ให้ทางราชการเข้าด าเนินการข้อมูลสิ่ง
ปลูกสร้าง พืชผล ที่อยู่ในที่ดิน พร้อมแผนที่แสดงขอบเขต และเนื้อที่ และให้เจ้าของที่ดินและผู้มี
หน้าที่ดูแลรักษาลงชื่อรับรองต่อหน้าพยาน หากมีเอกสารสิทธิให้ถ่ายส าเนาประกอบด้วยโดยท า 4 ชุด 
เก็บไว้ที่เจ้าของที่ดิน หน่วยงานเจ้าหน้าที่ ผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาและส านักงานที่ดินท้องที่ 
  3. หากที่ดินนั้นสามารถท าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมรับโอนก็ให้ด าเนินการด้วย 
  4. กรณีท่ีราษฎรอุทิศ หรือรัฐเข้าใช้ประโยชน์มาก่อนแล้วหากหน่วยงานของรัฐ และเจ้าของ
ที่ดินสามารถด าเนินการตามข้อ 1, 2 และ 3 ได้ก็ให้ด าเนินการด้วย 
 5.  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องอ านวยความสะดวกแก่ผู้อุทิศเท่าท่ีพอจะด าเนินการได้ 
 อนึ่ง ในกรณีที่ดินของเอกชนที่ใช้สอยร่วมกันติดต่อกันเกินกว่าสิบปีขึ้นไป และไม่ปรากฏ
เจ้าของที่ดิน หรือไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินได้นั้น ที่ดินดังกล่าวจะตกเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือที่สาธารณประโยชน์ หรือไม่ ผู้วิจัยเห็นว่าต้องพิจารณาถึงการ
เกิดหรือการได้มาของที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา 1304 
(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีได้ 4 กรณี ดังนี้ 1. เกิดโดยสภาพธรรมชาติ 2. เกิด
จากการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน 3. ได้มาโดยนิติกรรม ได้แก่ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้หรือ
อุทิศ และ 4. การได้มาโดยผลของกฎหมาย เช่น การสงวนหวงห้ามหรือเวนคืน ส าหรับกรณีที่ดินของ
เอกชนตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยการอุทิศให้นั้น อาจเป็นการ
อุทิศโดยตรงหรือโดยปริยายก็ได้ (เทียบเคียงค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1542/2525, 1498-1499/2529, 
3647/2529, 1998/2637 และ 2526/2550 กับค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.44/2546 และ 
อ.229/2551) ดังนั้น กรณีที่ดินของเอกชนที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันติดต่อกันเกินสิบปีขึ้นไป 
และไม่ปรากฏเจ้าของที่ดิน หรือไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินได้ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าของ
ทีด่ินไม่ได้หวงห้ามหรือโต้แย้งคัดค้านการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน ย่อมแสดงว่าเจ้าของที่ดิน
ได้อุทิศให้เป็นที่สาธารณประโยชน์โดยปริยายแล้วโดยไม่จ า ต้องมีการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งตาม
แบบเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด 
 จากข้อเท็จจริงข้างต้น มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยหลักแล้วไม่ใช้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ 
พ.ศ.2526 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้ “ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงานหรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐและจังหวัด แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การได้มาซึ่งที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากมีผู้
บริจาคให้ จึงไม่ต้องขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ส่วนที่ดินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับบริจาคมานั้น 
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จะมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา ก็ต้องพิจารณาถึง
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาคประกอบมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้ 

 4.2.3.1 กรณีท่ีผู้บริจาคก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริจาคไว้ว่า ยกที่ดินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์  

 ที่ดินดังกล่าวก็จะมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในทันทีตามนัยมาตรา 
1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับมอบที่ดิน
หรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคก็ตาม ที่ดิน
ดังกล่าวก็ยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ไม่อาจจะขอคืนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
แตกต่างจากกรณีที่ผู้บริจาคยกที่ดินให้กระทรวง ทบวง กรม ส านักงานหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ
และจังหวัด ย่อมไม่มีปัญหาในการพิจารณาว่าที่ดินนั้น อยู่ในความครอบครองหรืออ านาจการดูแลของ
ใคร เพราะระเบียบของกระทรวงการคลังก าหนดไว้ชัดเจนแล้วว่าให้ขึ้นเป็นที่ราชพัสดุ อ านาจการ
ควบคุมดูแลจึงเป็นของกรมธนารักษ์ โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์   
 ยกตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 ประเด็นในคดีนี้มีว่า การที่ประชาชนได้อุทิศที่ดินของตนให้กับราชการเพ่ือใช้เป็น
สาธารณประโยชน์จะมีผลสมบูรณ์เมื่อใด และจะต้องมีตัวแทนของส่วนราชการรับมอบที่ดินดังกล่าว
หรือไม ่
 คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 19814 ซึ่งติดกับที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขที ่20176 ของนาย ร. และได้ตกลงซื้อขายที่ดินบางส่วนของนาย ร. เพ่ือท าทางเดินเชื่อมทาง
สาธารณประโยชน์ และในปี พ.ศ.2541 นาย ร. ได้ท าหนังสืออุทิศที่ดินของตนบางส่วนให้ผู้ถูกฟ้องคดี 
(องค์การบริหารส่วนต าบล) เพ่ือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับใช้ก่อสร้างถนนดิน
สาธารณประโยชน์ (ใช้เพ่ือการเกษตร) และผู้ฟ้องคดีได้ใช้ทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวมานานกว่า  
10 ปี ต่อมาปี พ.ศ.2550 นาย ช. ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของนาย ร. และได้ท าการขุดท าลายทาง
สาธารณประโยชน์เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นทางเข้าออกที่นาได้ ผู้ฟ้องคดี 
จึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีเพ่ือท าการตรวจสอบและด าเนินการแจ้งให้นาย ช. ท าการซ่อมแซม
เพ่ือให้ทางพิพาทอยู่ในสภาพเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่า ไม่สามารถด าเนินการตามค าร้องขอได้ 
เนื่องจากทางพิพาทยังไม่เป็นทางสาธารณประโยชน์ และการอุทิศที่ดินยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มี
ตัวแทนของส่วนราชการหรือของผู้ถูกฟ้องคดีรับทราบและรับมอบที่ดินดังกล่าว 
 ผู้ฟ้องคดี (องค์การบริหารส่วนต าบล) จึงน าคดีมาฟ้องศาลปกครอง ขอให้ศาลมีค า
พิพากษาหรือค าสั่งเพิกถอนค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ยอมรับที่ดินพิพาทเป็นถนนสาธารณประโยชน์ 
และขอให้มีค าสั่งว่าที่ดินตามหนังสืออุทิศเป็นถนนสาธารณประโยชน์ ดังนั้น การที่นาย ร. อุทิศที่ดิน
ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลใช้ก่อสร้างถนนดินสาธารณประโยชน์ (ใช้เพ่ือการเกษตร) ตกเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วหรือไม่ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 บัญญัติว่า 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือ
สงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น 
  (1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้ เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของ
แผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 
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  (2) ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง 
ทะเลสาบ 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ที่ดินที่มีเจ้าของอาจตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ได้ด้วยเหตุเจ้าของอุทิศให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใดประเภทหนึ่งตามมาตรา 1304 
ซึ่งการอุทิศดังกล่าวอาจกระท าได้โดยการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยตรงหรือโดยปริยาย ที่ดินที่
อุทิศจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสมบูรณ์ทันที โดยไม่จ าต้องจดทะเบียนโอนสิทธิการให้
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 อีก เมื่อนาย ร. ได้ท า
หนังสืออุทิศที่ดินที่พิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพ่ือก่อสร้างถนนสาธารณประโยชน์ โดยมิได้เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์77  
  4.2.3.2 กรณีที่ผู้บริจาคไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการบริจาคไว้ว่า ยกที่ดินให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์นั้น  
 มีประเด็นว่า ที่ดินดังกล่าวจะมีสถานะเช่นใด เรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจน จึงต้อง

ตีความจากมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 มาตรา 1304 บัญญัติว่า  
 

สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน 
ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น  

(1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือ
กลับมาเป็นของ แผ่นดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน 

(2) ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง ทาง
น้ า ทางหลวง ทะเลสาบ  

(3) ทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า
ป้อม และโรงทหาร ส านักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์ 

 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ที่ดินที่ผู้บริจาคยกให้เป็นทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้นั้น จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ในมาตราดังกล่าว ดังนั้น 
ที่ดินที่มีผู้บริจาคให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีสถานะเป็นทรัพย์สิ นของ
แผ่นดินธรรมดาเท่านั้น กล่าวคือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 ก าหนดว่า “พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสือ การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และ ข้อ 9 
ก าหนดว่า ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันจะรับ
พัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                           

 77ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 569/2557  



91 
 

 การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้และไม่มีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหา
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 
   ดังนั้น ผู้ที่มีอ านาจดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินที่ผู้บริจาคยกให้เป็นทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ก็ย่อมเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ส่วนกรณีท่ีดินที่มีผู้บริจาคยกให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา 
1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ผู้มีอ านาจดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวก็จะเป็นของนายอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาที่ตามมา ก็คือ ในขณะที่มีผู้บริจาคยกที่ดินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมไม่มีการแบ่งแยก
ว่า ที่ดินดังกล่าวมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา 
  
  4.2.4 การได้ที่ดินมาเนื่องจากมีราษฎรเวนคืนให้ 
 จากการศึกษาของผู้วิจัยไม่พบว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดเรื่องที่ดินที่ราษฎรมีเจตนาเวนคืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ แต่
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 แล้ว ผู้วิจัยพบว่า ราษฎรสามารถ
เวนคืนที่ดินให้แก่รัฐโดยความสมัครใจได้ ตามมาตรา 5 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดมีความประสงค์เวนคืนสิทธิ
ในที่ดินให้แก่รัฐ ให้ยื่นค าขอเวนคืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71” การเวนคืนสิทธิในที่ดิน (1) 
ให้แก่รัฐตามมาตรานี้ เป็นการเวนคืนสิทธิในที่ดินให้รัฐโดยความสมัครใจของเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น
ที่ดินมือเปล่าหรือเป็นที่ดินที่มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์แล้วก็ตาม ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันมักจะไม่
ค่อยได้พบเห็นกรณีของการเวนคืนที่ดินให้แก่รัฐก็ตาม แต่ในอนาคตหากราษฎรครองตัวเป็นโสด ไม่มี
ครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น ก็น่าเชื่อว่าการเวนคืนที่ดินให้รัฐจะมีเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ซึ่งหากเป็นกรณีของ
การเวนคืนที่ดินให้แก่รัฐตรงๆ ก็ย่อมไม่เป็นปัญหาเพราะมีมาตรา 5 และ 71 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินบัญญัติรองรับไว้ แต่กรณีที่จะเป็นประเด็นปัญหา ก็คือ กรณีที่ราษฎรเวนคืนที่ดินให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการเวนคืนที่ดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีกฎหมาย
ก าหนดไว้ ดังนั้น หากมีราษฎรเวนคืนที่ดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ที่ดินดังกล่าวจะมี
สถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา อีกทั้ง การเวนคืนไม่ใช่การ
บริจาคที่ดินที่ต้องยึดติดกับวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค หรือแม้แต่การเวนคืนได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามเช่นนี้ผลจะเป็นอย่างไร และหากการเวนคืนได้ระบุ
วัตถุประสงค์ไว้ให้ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์แล้ว ที่ดินดังกล่าวจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุด้วยหรือไม่นั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์
แล้วเห็นว่า หากราษฎรเวนคืนที่ดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ในการ
ใช้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้น าที่ดินดังกล่าวไปใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้
เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ที่ดินยังไม่มีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หน้าจะเป็นที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแท้  
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4.3 ปัญหาการเพิกถอนสภาพและการโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 
 การสิ้นไปของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อาจเกิดขึ้นได้จากการเพิกถอนสภาพสถานะของ
การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่การเพิกถอนสภาพของการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะ
กระท าได้ก็แต่โดยมีกฎหมายเฉพาะ เมื่อมีการเพิกถอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด
แล้ว ที่ดินแปลงนั้น ก็จะกลับมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตามธรรมดาหรือกลับคืนเป็นที่ดินของ
ประชาชน กล่าวคือ ตามประมวลกฎหมายที่ดินนั้น ถ้าเป็นการเพิกถอนสภาพเพราะไม่ใช้หรือจะไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนก็จะกระท าได้โดยพระราชกฤษฎีกา แต่ถ้าเป็นการโอนก็จะต้องท าโดย
พระราชบัญญัติ แต่ถ้าน าไปจัดสรรซึ่งมีกฎหมายเฉพาะให้อ านาจก็กระท าได้โดยพระราชกฤษฎีกา  
จากที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแล้วมีประเด็นปัญหาว่า กรณีเอกชนยกที่ดินให้เป็นของรัฐเพ่ือท าประโยชน์ 
ที่ดินดังกล่าวย่อมตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์แล้ว หากต่อมาเอกชนต้องการที่ดินคืน ไม่ว่าจะเป็นเพราะราคาที่ดินที่สูงขึ้น หรือเกิดความขัด
สนประการใดหรือทายาทของผู้ยกให้ต้องการขอคืนก็ตาม จะกระท าได้หรือไม่ 
 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 9 ได้ก าหนดให้ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เมื่อเลิกใช้เพ่ือประโยชน์เช่นนั้นหรือ
เมื่อสิ้นสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว หรือท่ีราชพัสดุที่ทางราชการหวงห้ามไว้และทาง
ราชการไม่ประสงค์จะหวงห้ามอีกต่อไป ให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือถอน
การหวงห้ามแล้วแต่กรณี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระ
ราชกฤษฎีกานั้นด้วย ดังนั้น ที่ดินที่เอกชนยกให้แก่รัฐก็จะกลายเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน 
การที่เอกชนจะขอคืนที่ราชพัสดุได้จะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 1. ส่วนราชการหรือรัฐเลิกใช้เพ่ือประโยชน์เช่นนั้น 
 2. เมื่อสิ้นสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว 
 3. ที่ราชพัสดุที่ทางราชการหวงห้ามไว้และทางราชการไม่ประสงค์จะหวงห้ามอีกต่อไป 
 กรณีนี้ศาลฎีกาเคยมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1887/2516 วินิจฉัยว่า ทางพิพาทซึ่งเจ้าของ
ที่ดินเดิมอุทิศให้เป็นทางสาธารณะ ย่อมมีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตลอดไป แม้ภายหลัง
จะตกมาเป็นของจ าเลยและอยู่ในเขตโฉนดของโจทก์ แล้วจ าเลยได้ปิดป้ายว่าเป็นถนนส่วนบุคคลก็
ตาม 
 โดยศาลปกครองสูงสุดก็ได้วางแนวบรรทัดฐานไว้ด้วยว่า ที่ดินบริจาคซึ่งขึ้นทะเบียนที่ราช
พัสดุไว้แล้ว ขอเพิกถอนสภาพได้ แม้จะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กล่าวคือ ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ. 152/2555 มีค าวินิจฉัยว่า เมื่อปี พ.ศ.2506 บิดาของผู้ฟ้องคดีได้บริจาคที่ดิน น.ส. 
3 แปลงหนึ่งให้แก่กรมอนามัยโดยเสน่หา เพ่ือใช้ก่อสร้างสถานีอนามัยซึ่งกรมอนามัยได้ก่อสร้างเป็น
ส านักงานผดุงครรภ์และเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 และผู้ถูกฟ้องคดี (กรมธนารักษ์) 
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ แต่เนื่องจากมีประชาชนใช้บริการส านักงานผดุงครรภ์ดังกล่าวเป็น
จ านวนมาก ท าให้ที่ดินมีเนื้อที่ไม่เพียงพอแก่การบริการประชาชน ในปี พ.ศ.2518 จึงได้มีการย้าย
สถานีอนามัยไปท าการก่อสร้างในที่ดินแห่งใหม่ ที่ดินบริจาคดังกล่าวจึงถูกปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่าง
เปล่าและไม่ได้ใช้ท าประโยชน์ใดๆ มานานกว่า 20 ปี ผู้ฟ้องคดีในฐานะทายาทจึงได้มีหนังสือขอคืน
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ที่ดินแปลงดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่กระทรวงการคลังและผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า 
ที่ดินดังกล่าวมีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จึงไม่คืน
ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดิน
ดังกล่าว  
 เรื่องนี้ศาลปกครองได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.
2518 ได้ก าหนดให้ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ เมื่อเลิกใช้เพ่ือประโยชน์เช่นนั้นหรือเมื่อสิ้นสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินแล้ว ให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และ
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก าหนดให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินที่เป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะนั้น ให้กระท า โดยพระราชบัญญัติ
ส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุอ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ที่ได้
ก าหนดว่า การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้จะกระท าได้ก็
ต่อเมื่อ (1) ที่ราชพัสดุนั้นมิใช่เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ (2) ทางราชการไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้น ตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ 
หรือมิได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ยกที่ดินให้แก่ทางราชการ 
(3) ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้ได้ยื่นเรื่องราวขอที่ราชพัสดุคืนภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ทางราชการ
แจ้งความประสงค์ท่ีจะไม่ใช้ประโยชน์หรือนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาตาม (2)  
  กรณีที่เจ้าของที่ดินบริจาคที่ดินให้ใช้ประโยชน์ในราชการและได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ
แล้ว แต่ต่อมาราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ทายาทของเจ้าของที่ดินจะขอคืนที่ดินได้
หรือไม่ และกรมธนารักษ์มีหน้าที่ที่ต้องถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในที่ดินดังกล่าว
หรือไม่   
  จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่า ที่ดินราชพัสดุที่ทางราชการได้มาโดยการยกให้จากเอกชน
นั้น อาจโอนกรรมสิทธิ์คืนให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทผู้ยกให้ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าที่ดินราชพัสดุดังกล่าวต้อง
มิใช่ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า กรมอนามัยปล่อยที่ดินพิพาททิ้งไว้โดยไม่มีสิ่งปลูกสร้างและไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆแล้ว 
ที่ดนิพิพาทจึงมีลักษณะเป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะที่ได้เลิกใช้ประโยชน์แล้ว กรณีจึงต้องด้วยบทบัญญัติตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติที่
ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ซึ่งหากได้มีการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว ที่ดินพิพาทก็
จะไม่มีสภาพเป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
อีกต่อไป และไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการห้ามโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ซึ่งมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้รัฐคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทผู้ยกให้ กรณีที่รัฐไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงค์
ของผู้ยกให้ ซึ่งรวมถึงกรณีที่รัฐได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แต่ต่อมาได้เลิกใช้ประโยชน์แล้ว ดังนั้น 
หากหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินในที่ดินพิพาทแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมสามารถพิจารณาโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว
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คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในฐานะทายาทของผู้ยกให้ต่อไปได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่มีลักษณะบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการเพ่ือให้มีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เมื่อปรากฏว่าที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะแปลงใดได้เลิกใช้ประโยชน์หรือสิ้นสภาพ
การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว โดยกฎหมายมิได้ให้ดุลพินิจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะ
ด าเนินการในประการอ่ืน กระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่โดยตรงในการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.
2518 และมีผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐเบื้องต้นในการด าเนินการเพ่ือเสนอกระทรวงการคลัง
ตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 ประกอบกับข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนา
รักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 ดังนั้น เมื่อส่วนราชการเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทแล้ว ผู้ถูก
ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องพิจารณาด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินพิพาท 
เพ่ือเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ด าเนินการในกรณีดังกล่าว จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสนอเรื่องราวข้อเท็จจริง 
พร้อมความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง เพ่ือด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับที่ดินราชพัสดุพิพาท ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด  
 ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การเพิกถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ได้มาจากการบริจาค
ให้เป็นที่ราชพัสดุ จะต้องกระท าด้วยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินส าหรับที่ดินราชพัสดุเท่านั้น ดังนั้น หากไม่ใช่ที่ราชพัสดุอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
แล้ว ก็ไม่ต้องออกพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อย่างไรก็ตามยังมี
กรณีการห้ามโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1305 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการเพิกถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วย กล่าวคือ 
มาตรา 1305 บัญญัติว่า “ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัย
อ านาจแห่งกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา” ดังนั้น การโอนตามมาตรานี้ ย่อมมีความหมายถึง 
การจ าหน่ายจ่ายโอน ซึ่งจะต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินรวมทั้งมีการแสดงเจตนาที่จะท าให้การโอนนั้น
สมบูรณ์แบบด้วยเหตุผลที่กฎหมายห้ามมิให้มีการโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ก็เพราะสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน เป็นทรัพย์สินของรัฐที่ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน
ของประชาชน หากมีการอนุญาตให้ท าการโอนกันได้ง่ายๆ ก็จะท าให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น
หมดไป แต่จากการศึกษาของผู้วิจัยก็ยังพบว่า กฎหมายก็เปิดช่องให้โอนสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้
เมื่อมีกฎหมายเฉพาะให้อ านาจไว้ หรือโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่จะมีการ
โอนกันได้โดยกฎหมายเฉพาะ  หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 1305 นั้น กฎหมายบัญญัติไว้กว้างๆ
โดยมิได้บัญญัติว่า ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดซึ่งครอบครองสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทใดบ้างและยังเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ยังใช้ประโยชน์อยู่หรือไม่ 
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 การโอนตามกฎหมายเฉพาะ หมายความว่า ถ้ามีการโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ว่าจะ
ประเภทใดก็ตาม จะโอนได้ต่อเมื่อกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้อ านาจให้มีการโอนได้เป็น
เรื่องๆไป ดังเช่น  
  1. เฉพาะในรูปแบบที่จะโอน เช่น การโอนตามมาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่
ก าหนดให้อ านาจอธิบดีกรมที่ดินมีอ านาจโอนโดยวิธีจัดหาผลประโยชน์เข้ารัฐในรูปแบบต่างๆ เช่น ซื้อ
และขายแลกเปลี่ยน ให้เช่าซื้อ เป็นต้น  
 2. การโอนให้เป็นการเฉพาะเรื่อง เช่น การโอนตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เกษตรกรรม พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 ซึ่งเป็นบทบัญญัติให้โอน
ที่ดินให้เอกชนเป็นการเฉพาะเรื่องไป 
 3. การโอนที่ดินให้กับประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 1334 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า “ที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินที่มีผู้เวนคืน หรือ
ทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินนั้น ท่านว่าบุคคลอาจได้มาตาม
กฎหมายที่ดิน” เช่น การได้มาโดยการจัดที่ดินตามมาตรา 30 และมาตรา 33  
 4. การโอนเป็นการเฉพาะรายไป เช่น พระราชบัญญัติโอนที่ดินให้แก่เอกชนต่างๆ โดยฝ่าย
นิติบัญญัติ การโอนตามมาตรา 1305 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้ จะท าให้สภาพของ
การเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสิ้นไป ผู้เขียนจึงเห็นว่า การโอนตามนัยมาตรานี้ต้องโอนโดย
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประเภทใดและอยู่ในความครอบครองของส่วนราชการใดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดก็ตาม 
 อีกท้ัง การที่มาตรา 1305 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนดให้สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่จะโอนโดยอาศัยกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น ก็
มีประเด็นปัญหาต่อไปว่าการโอนที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันให้แก่เอกชนจะกระท าได้มากน้อย
เพียงใดด้วย ซึ่งเรื่องนี้ต้องวิเคราะห์ตามมาตรา 8 และ 10 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อไป 
 มาตรา 8 วรรคสอง บัญญัติว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันหรือใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความ
ต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน หรือน าไปจัดเพ่ือ
ประชาชนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
 (1) ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดหาที่ดินมา
ให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพ หรือการโอน ให้กระท าโดยพระราชบัญญัติ ถ้าพลเมือง
ได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นหรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันและมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอ านาจกฎหมายอ่ืนแล้ว  การถอนสภาพให้กระท าโดย
พระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา 10 บัญญัติว่า ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และมิใช่สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินอันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น ให้อธิบดีมีอ านาจจัดหาผลประโยชน์  ในการจัดหา
ผลประโยชน์ ให้รวมถึงการจัดท าให้ที่ดินใช้ประโยชน์ได้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า และให้เช่าซื้อ 
ฯลฯ 
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 จากบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่า ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันไม่อาจโอนให้แก่เอกชนได้เลย 
เว้นแต่  

1. เมื่อเอกชนได้จัดหาที่ดินแปลงใหม่มาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้วเช่นนี้ย่อมจะออก
พระราชบัญญัติโอนที่ดินให้เอกชนเป็นการแลกเปลี่ยนได้  
  ในกรณีนี้การโอนที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น กรณีการน าที่ดินไปโอนขาย โอนให้ ไม่
อาจกระท าได้เลย มีแต่เพียงกรณีเดียวที่จะกระท าได้ ก็คือ หากเอกชนได้จัดหาที่ดินแปลงใหม่มาให้
พลเมืองใช้ร่วมกันแทนเช่นนี้แล้ว จึงจะโอนที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันให้แก่เอกชนเป็นการ
แลกเปลี่ยนได้ แต่การโอนนี้มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ก าหนดให้ท าการโอนโดย
พระราชบัญญัติเท่านั้น เพราะเป็นกรณีส าคัญและกระทบถึงสาธารณประโยชน์ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การ
โอนในลักษณะนี้จะต้องมีกฎหมาย ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติให้มีความชัดเจนว่า ที่ดินที่เอกชนน ามา
แลกเปลี่ยนนั้น ต้องมีสภาพดีกว่าที่ดินแปลงเดิมเช่นใด อย่างไร ที่ดินแปลงใหม่มีราคาสูงและเนื้อที่
กว่าที่ดินแปลงเดิม อันจะท าให้รัฐได้รับประโยชน์มากขึ้นกว่าที่ดินแปลงเดิมหรือไม่ อย่างไร และมีการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากกว่า โดยประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเดิมไม่ขัดข้องในการ
ใช้ประโยชน์ เพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐสภาเพ่ือออกเป็นพระราชบัญญัติให้โอนต่อไป 

2. เมื่อได้ถอนสภาพที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
 กรณีนี้เป็นคนละกรณีกับการโอนที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เนื่องจากตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา 8 ก าหนดให้ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าพลเมืองเลิกใช้หรือที่ดินนั้นได้
เปลี่ยนสภาพไปก่อนที่จะมีการโอนจะต้องมีการถอนสภาพเสียก่อน การถอนสภาพกรณีนี้จึงไม่ถือเป็น
การโอน แต่เป็นการท าให้สภาพที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันสิ้นสภาพไป กล่าวคือ สิ้นสภาพจาก
การเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2) โดย
กลับคืนสู่สภาพเดิม คือ กลับคืนเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า ตามมาตรา 1304 (1) นั้น เอง ดังนั้น การ
โอนที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่ถอนสภาพแล้วจึงเป็นการโอนที่ดินรกร้างว่างเปล่า  
 ประเด็นปัญหาต่อมาก็คือ หากที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันไม่มีสภาพเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ที่ดินดังกล่าวจะมีสถานะเช่นใด  
 เรื่องนี้วิเคราะห์ได้จากแนวค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1189/2535 ที่วินิจฉัยว่า “ล าราง
สาธารณประโยชน์ส าหรับระบายน้ าจากภูเขาซึ่งมีมานานแล้วเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎร
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้ต่อมาจะไม่มีสภาพเป็นทางระบายน้ าต่อไปและไม่มีราษฎรใช้ประโยชน์ เมื่อยัง
ไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 8 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินนั้นยังเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่เช่นเดิม ที่งอกริมตลิ่ง หมายถึง 
ที่ดินที่งอกไปจากตลิ่งตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากการที่สายน้ าพัดพาดิน จากที่อ่ืนมาทับถมกันริมตลิ่งจน
เกิดที่งอกขึ้น มิใช่งอกจากที่อ่ืนเข้ามาหาตลิ่ง โจทก์มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินในเขตเทศบาลตามค าสั่งของกระทรวงมหาดไทย จึงมีอ านาจฟ้องให้จ าเลยรื้อถอนอาคารส่วน
ที่รุกล้ าสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า” และ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1483/2528 ที่วินิจฉัยว่า คูขวางเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แม้จะตื้นเขินขึ้นตามธรรมชาติก็ตาม เมื่อทางราชการยังมิได้ตราพระราช
กฤษฎีกาเพิกถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวล
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กฎหมายที่ดิน มาตรา 8 วรรคสอง (1) แล้ว คูขวางย่อมยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โจทก์จะ
เข้าครอบครองนานกี่ปีก็หาได้กรรมสิทธิ์ไม่จะโอนแก่กันมิได้ และจะยกอายุความขึ้นต่อสู้แผ่นดินก็มิได้
เช่นกัน เพราะตกอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305, 1306 ดังนั้น แม้
โจทก์จะมีหนังสือรับรองการท าประโยชน์ส าหรับที่พิพาท (คูขวาง) ก็ตาม เอกสารดังกล่าวก็หามีผล
ผูกพันทางราชการไม่ แม้จะเคยมีค าพิพากษาศาลฎีกาในคดีระหว่างโจทก์กับ จ.วินิจฉัยว่าที่พิพาท (คู
ขวาง) เป็นของโจทก์และไม่ใช่ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินก็ตามค าพิพากษาดังกล่าวย่อมไม่ ผูกพัน
จ าเลยในคดีนี้ เนื่องจากจ าเลยในคดีนี้มิได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าว และคดีดังกล่าวพิพาทกันระหว่าง
เอกชน มิได้พิพาทกันระหว่างเอกชนกับเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขต
เทศบาลโดยตรง ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 วรรคแรก บัญญัติว่า “บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ให้อธิบดีมีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษา และด าเนินการคุ้มครองป้องกันได้ ตามควรแก่กรณี อ านาจหน้าที่
ดังว่านี้รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอ่ืนเป็นผู้ ใช้ ก็ได้” ดังนั้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้เทศบาลมีอ านาจดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตเทศบาล นายกเทศมนตรีจึงย่อมมีอ านาจคัดค้านการขายที่พิพาทได้  
 จากแนวค าพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น จะเห็นได้ว่า หากที่ดินใดเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว จะยังคงมีสถานะเช่นนั้นตลอดไป จนกว่าจะมีการตราพระราช
กฤษฎีกาเพิกถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากเกิดกรณีที่พ้ืนที่ของ
สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันเกิดทับซ้อนกับที่ราชพัสดุที่มีผู้บริจาคให้เป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะแล้วต่อมาได้มีการเลิกใช้
ประโยชน์แล้ว หากผู้บริจาคซึ่งเป็นเอกชนขอคืนเช่นนี้แล้ว กรณีนี้จะท าการโอนหรือเพิกถอนสภาพ 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีกฎหมาย
หรือระเบียบที่ก าหนดเรื่องนี้ไว้ให้ชัดเจน       
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 
 จากการศึกษา สรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย มีดังนี้ 1. เทศบาลเมืองพัทยา
และองค์การบริการส่วนต าบล 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3. กรุงเทพมหานคร และ 4. องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้เน้นศึกษาเฉพาะที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจาก
การศึกษาพบว่า ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งมีหลายประเภท คือ 
ประเภทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นประเภททรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา อีกทั้ง อาจเป็น
ประเภทที่ราชพัสดุของรัฐบาลอีกทางหนึ่งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการดูแล
รักษาและคุ้มครองป้องกันหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินได้มากบ้างน้อยบ้างตามแต่ละประเภทของที่ดิน 
ประกอบกับการแบ่งแยกประเภทของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีความซับซ้อนและเมื่อแยกสถานะสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินแต่ละประเภทได้แล้ว ผลทางกฎหมายก็มีความแตกต่างกัน ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตีความเองหรือหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา รวมถึงยังมี
ปัญหาทางกฎหมายและทางปฏิบัติอีกหลายกรณีโดยสรุปได้ว่าปัญหาว่าที่ดินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา หรือที่ราชพัสดุนั้น 
สามารถแยกได้เป็นหลายกรณี ดังนี้  
 1. กรณกีารจัดซื้อที่ดินจากเงินงบประมาณและงบเงินอุดหนุน  
 กรณกีารจัดซื้อที่ดินจากเงินงบประมาณของแผ่นดินพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีเหตุผล
และความจ าเป็นในการจัดซื้อที่ดินเพ่ือประโยชน์ของทางราชการหรือเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะเท่านั้น ดังนั้น การจัดซื้อที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากเงินงบประมาณของ
แผ่นดิน จึงมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต้องน าขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ แต่
อย่างไรก็ตามแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ
ก็ตาม อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวก็ไม่พ้นจากการเป็นที่ราชพัสดุ  
 2. กรณกีารจัดซื้อที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากเงินงบประมาณของตนเอง 
 กรณีนี้  พบว่า แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีวัตถุประสงค์จัดซื้อที่ดินเพ่ือจัดสิ่ง
สาธารณูปโภคส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือเป็นทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตาม 
(2) และ (3) แห่งมาตรา 1340 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม ก็ไม่ครบองค์ประกอบของ
การเป็นที่ราชพัสดุ จึงไม่ใช่ที่ราชพัสดุตามนัยมาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.
2518 ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นผู้ครอบครองที่ดินโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ราช
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พัสดุ อย่างไรก็ตามแม้ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาด้วยวิธีการซื้อจากเงินงบประมาณ
ของตนเองไม่ใช่ที่ราชพัสดุ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาด้วย
วิธีการซื้อจากเงินงบประมาณของตนเองจะไม่มีสถานะทรัพย์สินหรือที่ดินของรัฐ ดังนั้น ที่ดินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาด้วยวิธีการซื้อจากเงินงบประมาณของตนเองก็ยังคงเป็นทรัพย์สิน
หรือที่ดินของรัฐอยู่ เพียงแต่ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินหรือที่ดินของรัฐอันมีสถานะเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นที่ดินของรัฐอันมีสถานะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา 
 ส าหรับหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินจากการศึกษาพบว่า โดยปกติผู้ที่จะมี
อ านาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ตามนัยมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 
1304 (1) และ (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นอ านาจหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดิน 
ส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304 (3) จะอยู่ในอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันของกรมธนารักษ์ สังกัดกระทรวงการคลัง ส าหรับทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดานั้น ถ้าอยู่ในความ
ครอบครองของส่วนราชการใด หน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันก็จะเป็นของส่วนราชการ
นั้นๆ แต่ปัจจุบันกฎหมายก าหนดให้นายอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304 (1) , (2) และ (3) แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกรณีเช่นนี้ โดยเฉพาะกรณีตามมาตรา 1304 (3) อาจจะมี
ความทับซ้อนอยู่กับที่ราชพัสดุซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันของกรมธนารักษ์ 
สังกัดกระทรวงการคลัง 
 อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดซื้อที่ดินมาเพ่ือสร้างอาคาร 
ส านักงาน ถนน ประปา ร่องน้ าสาธารณะ สนามกีฬาสวนสาธารณะและสถานที่ฝังกลบขยะ เป็นต้น 
ซึ่งที่ดินดังกล่าวนั้น ก็มีฐานะเป็นทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าเงินที่
น ามาซื้อนั้นจะเป็นเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองหรือเป็นงบเงินอุดหนุนทั่วไป , 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือที่ได้รับการสนับสนุนมาจากส่วนราชการก็ตาม แต่โดยที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐและมาตรา 1304 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์การโอนที่ดินต้องปฏิบัติตามมาตรา 1305 แห่งกฎหมายฉบับเดียวกัน และ
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะโอนขายที่ดินให้แก่เอกชน ก็จ าเป็นต้องด าเนินการโดยวิธี
เสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อโอนที่ดินตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในมาตรา 8 วรรคสอง (2) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน 
 3. กรณกีารได้ที่ดินมาเนื่องจากมีผู้บริจาคให้ 
 กรณีนี้ พบว่า หากผู้บริจาคยกท่ีดินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์
ที่ดินดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทันทีตามนัยมาตรา 1304 (2) แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับมอบที่ดินหรือจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์  
 4. การได้ที่ดินมาเนื่องจากมีราษฎรเวนคืนให้   
 กรณีนี้ พบว่า ไม่พบว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก าหนดเรื่องที่ดินที่ราษฎรมีเจตนาเวนคืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 
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 5. กรณีปัญหาการเพิกถอนสภาพและการโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
 กรณีนี้ พบว่า การสิ้นไปของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อาจเกิดขึ้นได้จากการเพิกถอน
สภาพสถานะของการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่การเพิกถอนสภาพของการเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินจะกระท าได้ก็แต่โดยมีกฎหมายเฉพาะ เมื่อมีการเพิกถอนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนดแล้ว ที่ดินแปลงนั้น ก็จะกลับมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตามธรรมดา
หรือกลับคืนเป็นที่ดินของประชาชน กล่าวคือ ตามประมวลกฎหมายที่ดินนั้น ถ้าเป็นการเพิก
ถอนสภาพเพราะไม่ใช้หรือจะไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนก็จะกระท าได้โดยพระราชกฤษฎีกา แต่ถ้า
เป็นการโอนก็จะต้องท าโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าน าไปจัดสรรซึ่งมีกฎหมายเฉพาะให้อ านาจก็
กระท าได้โดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งในกรณีการเพิกถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ที่ได้มาจากการบริจาคให้เป็นที่ราชพัสดุนั้น จะต้องกระท าด้วยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาถอน
สภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับที่ดินราชพัสดุเท่านั้น ดังนั้น หากไม่ใช่ที่ราช
พัสดุอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว ก็ไม่ต้องออกพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดิน อย่างไรก็ตามยังมีกรณีการห้ามโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม
มาตรา 1305 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการเพิกถอนสภาพ
การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วย การโอนตามมาตรานี้ ย่อมมีหมายถึง การจ าหน่ายจ่าย
โอน ซึ่งจะต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินรวมทั้งมีการแสดงเจตนาที่จะท าให้การโอนนั้นสมบูรณ์แบบด้วย
เหตุผลที่กฎหมายห้ามมิให้มีการโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ก็เพราะสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
เป็นทรัพย์สินของรัฐที่ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของประชาชน 
หากมีการอนุญาตให้ท าการโอนกันได้ง่ายๆ ก็จะท าให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นหมดไป แต่
กฎหมายก็เปิดช่องให้โอนสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้เมื่อมีกฎหมายเฉพาะให้อ านาจไว้ หรือ
โดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่จะมีการโอนกันได้โดยกฎหมายเฉพาะหรือ
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 1305 นั้น กฎหมายบัญญัติไว้กว้างๆ  โดยมิได้บัญญัติว่า ส่วน
ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดซึ่งครอบครองสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท
ใดบ้างและยังเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ยังใช้ประโยชน์อยู่หรือไม่  อีกทั้ง หากที่ดินใดเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว จะยังคงมีสถานะเช่นนั้นตลอดไป 
จนกว่าจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งหากเกิดกรณี
ที่พ้ืนที่ของสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันเกิดทับซ้อนกับที่ราชพัสดุที่มี
ผู้บริจาคให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะแล้ วต่อมาได้
มีการเลิกใช้ประโยชน์แล้ว หากผู้บริจาคซึ่งเป็นเอกชนขอคืนเช่นนี้แล้ว กรณีนี้จะท าการโอนหรือ
เพิกถอนสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

 จากที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะ กฎหมายของไทยและต่างประเทศ ประกอบการวิเคราะห์ปัญหา
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สถานะทางกฎหมายในที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วนั้น มีข้อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาสถานะทางกฎหมายในที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

1. กรณีปัญหาที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะทางกฎหมายเช่นใด 
  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหา คือ รัฐต้องแยกทรัพย์สินประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
และสิทธิอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา
ออกมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้มีความเป็นอิสระจากหลักของกฎหมายเอกชนโดย
ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับทรัพย์มหาชน (Offentliche Sachen) ตามกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ประมวลกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐฝรั่งเศสและประมวลกฎหมายแพ่งของ
สมาพันธรัฐสวิสมาเป็นแม่แบบของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม ทั้งนี้ในขณะที่ไทยใช้
ระยะเวลาร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถึง 15 ปี และประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2468 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
วชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนากฎหมายมหาชน กล่าวคือ 
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ซึ่งตรงกับรัชกาลที่ 7 และได้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญขึ้นใช้เป็นฉบับแรกเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2475 ท าให้ระบบการเมืองการ
ปกครองเปลี่ยนแปลงไป เกิดหลักการแบ่งแยกอ านาจการปกครองออกเป็น 3 อ านาจ ได้แก่ 
นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจของ
ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชน ตรงนี้จึงเป็นจุดก าเนิดของกฎหมายมหาชน
ของประเทศไทยด้วยนั่นเอง ดังนั้น การพัฒนาทางด้านมหาชนของไทยจึงมีความล่าช้ากว่ากฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับหลักการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ได้เกิดขึ้นใน
ภายหลังด้วย จึงเป็นเหตุให้ในปัจจุบันนี้หลักการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่มีความ
เหมาะสมในการน ามาบังคับใช้กับทรัพย์สินประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและสิทธิอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดของแผ่นดินอีกต่อไป  
 ฉะนั้น ผู ้วิจัยจึงเห็นว่า หากรัฐก าหนดว่าทรัพย์สินประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและสิทธิ
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินทั้งหมดไม่ว่าจะจัดซื้อมาจากเงินงบประมาณของแผ่นดินหรือเงินรายได้อ่ืน 
และไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา ของทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐทุกประเภท เป็นทรัพย์มหาชนหรือมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐทั้งสิ้น จะท าให้
ทรัพย์สินประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและสิทธิอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินทั้งหมดเป็นของรัฐ ซึ่งจะมี
ความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติงานหรือบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น โดยต่อไปส่วนราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ไม่จ าเป็นจะต้องวิเคราะห์หรือหารือไปยังกฤษฎีกาว่า ที่ดินใดมีสถานะเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน หรือที่ดินใดมีสถานะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาอีกต่อไป    
 2. กรณีปัญหาที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา หรือที่ราชพัสดุ 
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 1) การจัดซื้อที่ดินจากเงินงบประมาณและงบเงินอุดหนุน  
 กรณีการจัดซื้อที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากเงินงบประมาณของแผ่นดิน  มี
สถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304 ที่บัญญัติ
ว่า “สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน ซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์
หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน เช่น (3) ทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้น
ว่าป้อม และโรงทหาร ส านักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์”ซึ่งต้องน าขึ้นทะเบียนเป็นที่
ราชพัสดุตามนัยมาตรา 4 ประกอบมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 แต่อย่างไร
ก็ตามแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น าขึ้นทะเบียนหรือน าขึ้นทะเบียนล่าช้า พระราชบัญญัติที่ราช
พัสดุ พ.ศ.2518 ก็ไม่ได้มีบทก าหนดโทษหรือสภาพบังคับ  
 อีกท้ัง นอกจากมาตรา 1304 (3) แล้ว ยังมี  
 

 (1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และท่ีดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมา
เป็นของ แผ่นดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน และ 
 (2) ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง ทางน้ า 
ทางหลวง ทะเลสาบ ด้วย  

 
 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า หากรัฐก าหนดให้อ านาจในการดูแลรักษาที่สาธารณะเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ตามที่ได้เสนอแนะไปในข้อที่ 1 ข้างต้นแล้ว เห็นว่ารัฐควรที่จะแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ให้มีบทก าหนดโทษหรือสภาพบังคับในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น าทรัพย์สินประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่ซื้อจากเงินงบประมาณของแผ่นดิน
ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุหรือน าขึ้นทะเบียนล่าช้าด้วย ตลอดทั้งรัฐควรก าหนดให้ที่ดินตามมาตรา 
1304 (1) และ (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส ารวจและน าขึ้นทะเบียนเป็นที่ราช
พัสดุทั้งหมด เพ่ือการตรวจสอบและควบคุม อีกทั้ง ยังจะเป็นการลดปัญหาการบุกรุกหรือแสวงหา
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐลงด้วย แต่รัฐควรจะยกเว้นที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาด้วย
วิธีการซื้อจากเงินรายได้ของท้องถิ่นเอง  
 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเงินที่น ามาซื้อที่ดินนั้นจะเป็นเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเองหรือเป็นงบเงินอุดหนุนทั่วไป, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือที่ได้รับการสนับสนุนมาจากส่วน
ราชการก็ตาม แต่โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ดินจึงมีสถานะเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินการโอนที่ดินในลักษณะเชิงพาณิชย์หรือมีค่าตอบแทนต้องก าหนดให้ออกเป็น
พระราชกฤษฎีกาเท่านั้น 
 2)  การจัดซื้อที่ดินจากเงินงบประมาณของตนเอง  
  ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาด้วยวิธีการซื้อจากเงินงบประมาณของ
ตนเอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดสิ่งสาธารณูปโภคส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือเป็นทรัพย์สินใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตาม (2) และ (3) แห่งมาตรา 1340 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ไม่ใช่ที่ราชพัสดุตามนัยมาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 แล้ว 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยขอเสนอว่า เมื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เกิดขึ้นจากหลักการกระจายอ านาจ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
ต้องมีความเป็นอิสระจากราชการส่วนกลางด้วย ดังนั้น การจัดซื้อที่ดินจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเองในทุกกรณี รัฐควรก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ครอบครอง 
ภายใต้หลักการทรัพย์มหาชนหรือท่ีดินของรัฐ แต่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจบริหารทรัพย์สินอย่างอิสระตรงตามความต้องการของประชาชนและเศรษฐกิจในพ้ืนที่ นั้นๆ 
เอง  
 3)  การได้ที่ดินมาเนื่องจากมีผู้บริจาคให้  

 ที่ดินที่ราษฎรบริจาคให้แก่ส่วนราชการนั้น กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้
ส่วนราชการที่ได้รับบริจาคต้องท านิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นก่อน จึงค่อยด าเนินการแจ้ง
กรมธนารักษ์หรือจังหวัด (ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่) เพ่ือขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ซึ่งการบริจาคหรือยก
ที่ดินให้แก่ส่วนราชการของเอกชนนั้น ถือเป็นเหตุหนึ่งของการได้มาซึ่งที่ราชพัสดุโดยเฉพาะแต่ไม่
รวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การ
ได้มาซึ่งที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากมีผู้บริจาคให้ จึงไม่ต้องขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  
แต่อย่างไรก็ตามกรณีที่ผู้บริจาคมีวัตถุประสงค์ยกที่ดินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะต้องขึ้นทะเบียน
เป็นที่ราชพัสดุด้วย เพราะเมื่อมีการเลิกใช้เพ่ือประโยชน์เช่นนั้นหรือเมื่อสิ้นสภาพการเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินแล้ว กฎหมายก าหนดให้ต้องท าการถอนสภาพด้วยฉะนั้น ไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ได้ที่ดินนั้นมาโดยที่มีผู้บริจาคให้ทั้งที่ระบุวัตถุประสงค์หรือไม่ระบุวัตถุประสงค์ก็ตาม ในทางปฏิบัติ
ย่อมต้องอาศัยการตีความหรือการเทียบเคียงกฎหมายเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีหลักการที่ชัดเจน  

 ผู้วิจัยจึงขอเสนอหลักการเดียวกันกับข้อ 2) ข้างต้น กล่าวคือ เมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เกิดขึ้นจากหลักการกระจายอ านาจ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ต้องมี
ความเป็นอิสระจากราชการส่วนกลางด้วย ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ที่ดินนั้นมาโดย
ที่มีผู้บริจาคให้ไม่ว่าจะระบุวัตถุประสงค์หรือไม่ระบุวัตถุประสงค์ก็ตาม  รัฐควรก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ครอบครอง ภายใต้หลักการทรัพย์มหาชนหรือมีสถานะเป็นที่ดินของรัฐ แต่
ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจบริหารทรัพย์สินอย่างอิสระตรงตามความ
ต้องการของประชาชนและเศรษฐกิจในพ้ืนที่นั้นๆ เอง  

  ส่วนกรณีทรัพย์สินของผู้บริจาคที่มีวัตถุประสงค์ในการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น าไปใช้นั้น หากต่อมาที่ดินดังกล่าวได้เลิกใช้หรือส่วนราชการน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แล้ว รัฐควร
ก าหนดให้ผู้บริจาคหรือทายาทล าดับต้นๆ เฉพาะแค่บิดา มารดา หรือบุตร เท่านั้น ที่จะสามารถยื่นค า
ขอภายใน 60 นับแต่ทราบเหตุแต่ไม่เกิน 1 ปี ขอคืนโฉนดที่ดินได้ โดยไม่ต้องออกเป็นพระราช
กฤษฎีกา แต่รัฐต้องก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับบริจาคสามารถออกหนังสือคืนโฉนด
ที่ดินทั้งฉบับหรือเพียงบางส่วนได้ เป็นต้น     

 4)  การได้ที่ดินมาเนื่องจากมีราษฎรเวนคืนให้  
  แม้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 จะก าหนดให้ราษฎรสามารถเวนคืนที่ดินให้แก่รัฐ

โดยความสมัครใจได้ ตามมาตรา 5 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดมีความประสงค์เวนคืนสิทธิในที่ดินให้แก่รัฐ ให้
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ยื่นค าขอเวนคืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71” การเวนคืนสิทธิในที่ดิน (1) ให้แก่รัฐตาม
มาตรานี้ เป็นการเวนคืนสิทธิในที่ดินให้รัฐโดยความสมัครใจของเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินมือเปล่า
หรือเป็นที่ดินที่มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีวิธีปฏิบัติหรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเรื่องที่ดินที่ราษฎรมีเจตนา
เวนคืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนั้น ในกรณีราษฎรเวนคืนที่ดินให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว ที่ดินดังกล่าวจะมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน
ธรรมดา อีกทั้ง การเวนคืนไม่ใช่การบริจาคที่ดินที่ต้องยึดติดกับวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค หรือแม้แต่
การเวนคืนได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามเช่นนี้ผลจะเป็นอย่างไร 
และหากการเวนคืนได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ให้ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 
(3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ที่ดินดังกล่าวจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุด้วย
หรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรต้องแก้ไขให้มีความชัดเจน  

 ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้รัฐเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเรื่องที่ดินที่ราษฎรมีเจตนาเวนคืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในความ
ครอบครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นเดียวกับการจัดซื้อที่ดินจากเงินงบประมาณของตนเอง
และท่ีดินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมาจากมีผู้บริจาคให้นั่นเอง  

3.  กรณปีัญหาการเพิกถอนสภาพและการโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
  ผู้วิจัยเห็นว่าการโอนทรัพย์มหาชน ประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิทธิอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   

รัฐต้องก าหนดให้ยึดหลักการเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการเท่านั้น โดยรัฐต้อง
ก าหนดให้มีการเพิกถอนสภาพการเป็นทรัพย์มหาชนดังกล่าวโดยพระราชกฤษฎีกาก่อน จึงจะท าการ
โอนทรัพย์สินอย่างเช่นเอกชนได้ แต่ไม่ควรก าหนดให้ท าการเพิกถอนสภาพด้วยการตราเป็น
พระราชบัญญัติเพราะการตราเป็นพระราชบัญญัติต้องกระท าการผ่านสภาจะท าให้การบริหาร
ทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการล่าช้า และไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน  
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