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ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๔๔๑ 

   
 

โดยท่ีปรากฏว#าได%มีบุคคลท่ีเห็นประโยชน,ตนโดยเฉพาะได%เข%าไปปลูกป/กท่ีอยู#อาศัย
หรือท่ีต้ังทําการค%าในท่ีซึ่งเป5นทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช%ประโยชน,ร#วมกันอันเป5นสา
ธารณสมบัติของแผ#นดิน เป5นเหตุให%เกิดความเดือนร%อนรําคาญ ขัดขวางการจราจรของประชาชน 
หรือทําให%เกิดความสกปรกรกรุงรัง เป5นบ#อเกิดแห#งเช้ือโรค เป5นอุปสรรคขัดขวางความเจริญของ
บ%านเมือง พฤติการณ,ดังกล#าวน้ีได%เกิดข้ึนและยังเป5นอยู#ในสถานท่ีหลายแห#ง พนักงานเจ%าหน%าท่ีไม#อาจ
จัดให%เป5นท่ีเรียบร%อยไปได% เพราะปราศจากอํานาจท่ีจะดําเนินการโดยเฉียบขาดตามควร คณะปฏิวัติ
เห็นว#า เพ่ือประโยชน,ของประชาชนโดยส#วนรวม และความเจริญของบ%านเมือง สมควรให%อํานาจแก#
พนักงานเจ%าหน%าท่ีเพ่ือดําเนินการขจัดความไม#เรียบร%อยน้ันให%หมดสิ้นไป 

 
หัวหน%าคณะปฏิวัติจึงมีคําสั่งดังต#อไปน้ี 
 
ข%อ ๑  ในกรณีท่ีปรากฏว#าได%มีการปลูกสร%างอาคารหรือปลูกป/กสิ่งใด ๆ ลงในท่ีดิน

ในแม#นํ้าลําคลอง อันเป5นทางสัญจรของประชาชนหรือเป5นท่ีประชาชนใช%ประโยชน,ร#วมกันหรือรุกล้ํา
เข%าไปในท่ีดังกล#าว ให%พนักงานเจ%าหน%าท่ีซึ่งมีอํานาจหน%าท่ีดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ#นดิน 
รายงานต#อผู%ว#าราชการจังหวัดแห#งจังหวัดซึ่งสถานท่ีน้ันต้ังอยู# และให%ผู%ว#าราชการจังหวัดไปตรวจ
สถานท่ีน้ัน ๆ ถ%าผู%ว#าราชการจังหวัดตรวจแล%วเห็นว#าสถานท่ีซึ่งปลูกสร%างอาคารหรือปลูกป/กสิ่งใด ๆ 
ลง เป5นท่ีดินหรือแม#นํ้าลําคลองอันเป5นทางสัญจรของประชาชนหรือเป5นท่ีประชาชนใช%ประโยชน,
ร#วมกันโดยแน#ชัดปราศจากสงสัย ก็ให%ผู%ว#าราชการจังหวัดมีอํานาจออกคําสั่งเป5นหนังสือแจ%งให%บุคคลผู%
เป5นเจ%าของหรือผู%ครอบครองอาคารหรือสิ่งปลูกป/กน้ัน ให%ร้ือถอนไปให%พ%นท่ีอันเป5นสาธารณสมบัติ
ของแผ#นดิน หรือในกรณีท่ีไม#ปรากฏตัวผู%เป5นเจ%าของหรือผู%ครอบครอง ก็ให%ป=ดคําสั่งน้ันไว% ณ อาคาร
หรือสิ่งปลูกสร%างน้ัน และเม่ือครบกําหนดเวลาสิบห%าวันนับแต#วันท่ีได%ออกคําสั่งน้ันแล%ว ยังไม#มีการร้ือ
ถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร%างน้ันออกไป ก็ให%พนักงานเจ%าหน%าท่ีผู%มีหน%าท่ีดูแลรักษาสาธารณสมบัติของ
แผ#นดินจัดการร้ือถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร%างน้ันได% ในการน้ี ให%พนักงานเจ%าหน%าท่ีมีอํานาจขายโดย
วิธีที่เห็นสมควรซึ่งทรัพย,สินท่ีรื้อถอนหรืออยู#ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร%างน้ัน และให%นําความในประมวล
กฎหมายแพ#งและพาณิชย, มาตรา ๑๓๒๗ มาใช%บังคับแก#เงินท่ีขายทรัพย,สินน้ันได%โดยอนุโลม 

 
ข%อ ๒  ในกรณีที่ปรากฏว#าได%มีการติดต้ังหรือวางหรือทอดท้ิงสิ่งใด ๆ ไว%ในทางสัญจร

ของประชาชนหรือในท่ีซึ่งประชาชนใช%ประโยชน,ร#วมกัน และปรากฏว#าได%มีเจ%าของหรือผู%ครอบครอง
สิ่งน้ัน ๆ ก็ให%พนักงานเจ%าหน%าท่ีซึ่งมีหน%าท่ีดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ#นดินแจ%งให%เจ%าของหรือผู%
ครอบครองขนหรือย%ายสิ่งน้ัน ๆ ไปให%พ%นทางสาธารณะหรือท่ีซึ่งประชาชนใช%ประโยชน,ร#วมกันน้ันเสีย 
ถ%าไม#มีการขนย%ายไปภายในเวลาอันสมควรก็ดี หรือไม#ปรากฏตัวเจ%าของหรือผู%ครอบครองสิ่งน้ัน ๆ ก็ดี 
ก็ให%พนักงานเจ%าหน%าท่ีมีอํานาจจัดการขนย%ายและขายสิ่งน้ัน ๆ เสียได% โดยวิธีท่ีเห็นสมควร และให%นํา

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล#ม ๗๖/ตอนท่ี ๖/ฉบับพิเศษ หน%า ๑/๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ความในประมวลกฎหมายแพ#งและพาณิชย, มาตรา ๑๓๒๗ มาใช%บังคับแก#เงินท่ีขายทรัพย,สินน้ันได%
โดยอนุโลม 

 
ข%อ ๓  ประกาศน้ีไม#ลบล%างอํานาจของเจ%าหน%าท่ีในการดําเนินการจับกุมและ

สอบสวนความผิดอาญา ซึ่งได%เกิดข้ึนในการก#อสร%างปลูกป/ก ติดต้ัง วาง หรือทอดท้ิงสิ่งใดๆลงในท่ี
ดังกล#าวในข%อ ๑ และข%อ ๒ 

 
ข%อ ๔  ประกาศน้ีให%ใช%บังคับในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีและสําหรับ

จังหวัดอ่ืนให%ใช%บังคับเฉพาะในเขตเทศบาล 
 
ท้ังน้ี ต้ังแต#บัดน้ีเป5นต%นไป 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 
จอมพล สฤษด์ิ  ธนะรัชต, 

หัวหน%าคณะปฏิวัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองกฎหมายไทย 
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
 


