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๑. ควำมมุ่งหมำยของกฎหมำย 
  การปฏิรูปการปกครองแผ่นดนิในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (อยุธยา) ได้มกีารจดั
ระเบยีบการปกครองแผ่นดนิเป็น ๒ สว่น คอื 
  ๑) การปกครองสว่นกลาง 
  ๒) การปกครองสว่นภูมภิาค หรอืเรยีกว่า การปกครองอาณาเขต 
  กาปรกครองส่วนภูมภิาค หรอืการปกครองอาณาเขต มเีมอืง หรอืหวัเมอืงเป็นศูนยก์าร
บรหิารมผีู้ร ัง้ หรอืพระยมหานคร เป็นผู้ปกครอง จดัระเบียบการปกครองภายในเมอืงหนึ่ง ๆ ออกเป็น
หน่วยการปกครองรบัผดิชอบลดหลัน่กนัลงมาคอื 
  - แขวง ประกอบดว้ย ต าบลหลาบแห่งรวมกนั ม ี“หมื่นแขวง” เป็นผูป้กครอง 
  - ต ำบล ประกอบดว้ย หมู่บา้นหลายแห่งรวมกนั ม ี“ก ำนัน” เป็นหวัหน้า 
  - หมู่บ้ำน ม ี“ผู้ใหญ่บ้ำน” ซึง่ผูว้่าราชการเมอืงเลอืกตัง้เป็นหวัหน้า 
   ในสมยัต่อมา หวัเมอืงต่าง ๆ บางเมอืงไดล้ะเลยไม่ปฏบิตัติามพระราชก าหนดกฎหมายที่
ระบุไว้ รวมทัง้สถานการณ์บ้านเมืองในบางขณะไม่เอื้ออ านวยท าให้บางครัง้หมู่บ้านไม่มีผู้ปกครอง 
ประกอบกบัลกัษณะการจดัการปกครองกไ็ม่ไดม้รีะเบยีบวางไวเ้ป็นทีแ่น่นอนแต่อย่างใด ท าให้มกีารละเวน้
การจดัการปกครองในระดบัหมู่บ้าน คงมแีต่พนักงานปกครองระดบัต าบลม ี“ก านัน” เป็นผู้ปกครองชัน้ต้น 
ดงันัน้ ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั จงึไดท้รงพระราชด ารใิหม้กีารฟ้ืนฟูกาปรกครอง
ระดบัหมู่บ้านขึ้นใหม่ เพราะทรงเล็งเห็นว่าการปกครองระดบันี้จ าเป็นและส าคญัยิง่ในการบรหิารราชการ
แผ่นดนิ เนื่องจากเป็นหน่วยการปกครองที่ใกลช้ดิกบัราษฎรมากทีสุ่ด โดยไดท้รงใหม้กีารทดลองจดัระเบยีบ
การปกครองต าบล หมู่ บ้ าน  เมื่ อ  ร.ศ . ๑๑๑ (พ .ศ . ๒๔๓๕ ) ท่ี อ ำ เภอบ ำงป ะ อิน  จังห วัด
พระนครศรีอยุธยำ ซึ่งการจดัการปกครองต าบล หมู่บา้นใหม่นี้ มลีกัษณะแตกต่างจากเดมิ คอื ใหร้าษฎร
พจิารณาเลือกผู้ใหญ่บ้านเอง แทนการแต่งตัง้โดยผู้ร ัง้เมอืงดงัแต่ก่อน ส าหรบัการบงัคบับญัชานัน้ได้ก าหนด 
ให้ผู้ใหญ่บ้านมหีน้าที่ในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยในท้องที่ การป้องกนัโจรกรรมและผู้ร้าย และก าหนด  
ให ้มผีลประโยชน์ตอบแทนในหน้าที ่ ได ้แก ่ สนิลดค ่านา ภาษ ีไม ้ไผ ่ ค ่าเหยยีบย ่าที ่ราษฎร  
ซึ ่งค วาม มุ ่งหมาย ในการปกครองระดับหมู่บ้าน ก็เพื่ อ ให้ผู้ ใหญ่ บ้านซึ่ งราษฎรเลือกสรรขึ้น 
โดยความยินยอมช่วยกันด าเนินกิจการในหมู ่บา้นใหเ้รยีบเรยีบ เป็นห ู เป็นตาแก ่ทางราชการ  
ทีจ่ะช่วยสอดส่งดูแลทุกขส์ุขของราษฎรทัว่ไป ตลอดจนช่วยเกบ็ภาษอีากร เพื่อใชใ้นกจิการบรหิารงาน
ของแผ่นดนิ 
  ภายหลงัปรากฏว่าโครงการทดลองตัง้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประสบผลส าเรจ็ด้วยด ีจงึได้วาง
รูปแบบ การปกครองระดบัหมู่บ้าน ต าบล เรยีกว่า “การปกครองท้องที่” อย่างเป็นทางการขึ้นเป็นส่วน
หนึ่ งของการปกครองประเทศ และได ้ทรงพระกร ุณ าโปรดเกล ้าฯ ให ้ต ราพระราชบญัญ ตัิ 
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การปกปกครองท ้องที ่ ร .ศ .๑๑๖   ขึ้นใช้บังคับทัว่ประเทศ ข้อความและหลักเกณฑ์ ส่วนใหญ่ 
ของพระราชบญัญัตินี้  ได้ใช้เป็นหลกัในการปกครองท้องที่ของประเทศไทยสบืมา นับว่าเป็นกฎหมาย
ฉบบัแรกทีไ่ดก้ าหนดการจดัระเบยีบต าบลและหมู่บา้น รวมทัง้ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างละเอยีด โดยเฉพาะ
อย ่างยิ ง่กฎหมายฉบบันี ้ม จี ุด เด ่น ที ่ก าหนดให ้ม กี ารเล อืกผู ้ใหญ ่บ ้าน  ด้วยพระราชประสงค ์
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ราษฎรมีโอกาสใช้สิทธิในการปกครองตนเอง  
ต่อมาในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รชักาลที่ ๖) จึงได้ทรงประกาศยกเลิก
พระราชบญัญัติดงักล่าว และประกาศใช้พระราชบญัญัติล ักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศกัราช 
๒๔๕๗ และถอืเป็นหลกัในการจดัระเบยีบการปกครองต าบล หมู่บา้น สบืมา 
 นอกจากนี้พระราชบญัญัตลิกัษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗ ยงัมคีวามมุ่งหมาย
เพื่อใหท้ีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิส าหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนัและสิง่ซึง่เป็นสาธารณประโยชน์
อื่นอนัอยู่ในเขตอ าเภอได้รบัการดูแลรกัษาและคุ้มครองป้องกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ และมหีลกัเกณฑ์
พิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์อย่างทัว่ถึ ง และมีกระบวนการ 
แกไ้ขปัญหาขอ้พพิาท 
  
๒. สรปุสำระส ำคญัของกฎหมำย 
  ๒.๑ พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ
ฉบบัปัจจุบนั (ฉบบัที่ ๑๒) ได้มกีารปรบัปรุง แก้ไข เพิม่เตมิ คุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม การเขา้สู่
ต าแหน่ง อ านาจหน้าที ่การพน้จากต าแหน่ง ฯลฯ ดงันี้ 

๒.๑.๑ กรมการอ าเภอ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ฯ โอนเป็นของนายอ าเภอ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔  

๒.๑.๒ ก านนั ตามมาตรา ๒๙ ทว ิมาตรา ๓๐ ถงึมาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๑ ทว ิ 
๒.๑.๓ ผู้ใหญ่บ้าน ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ ถึงมาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๙ ถงึมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๗ ถงึมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๘ จตัวา และมาตรา ๖๑ ทว ิ
๒.๑.๔ สารวตัรก านนั มาตรา ๔๔ 
๒.๑.๕ แพทยป์ระจ าต าบล มาตรา ๔๕ ถงึมาตรา ๔๙  
๒.๑.๖ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๘ ทว ิมาตรา ๒๘ 

จตัวา และมาตรา ๖๑ ตร ี
๒.๑.๗ คณะกรรมการต าบล ตามาตรา ๒๙ ทวิ วรรคสอง ถึงวรรคท้าย และ

มาตรา ๒๙ ตร ี
๒.๑.๘ คณะกรรมการหมู่บา้น มาตรา ๒๘ ตร ี 
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 ๒.๒ ส าหรบัทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิส าหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนัและสิง่ซึ่ง
เป็นสาธารณประโยชน์อื่นอนัอยู่ในเขตอ าเภอมสีาระส าคญัดงันี้ 

๒.๒.๑ กฎหมายก าหนดให้มผีู้รบัผดิชอบในการดูแลรกัษาและคุ้มครองป้องกัน
ทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิส าหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั และสิง่ซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอนั
อยู่ในเขตอ าเภอคอืนายอ าเภอและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง) 

๒.๒.๒ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ กล่าวคอืใหน้ายอ าเภอและองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ไม่มีอ านาจใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลอื่นใช้
ทีด่นิดงักล่าวเองได ้แต่จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้่าราชการจงัหวดัและไดป้ฏบิตัติามกฎหมายอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้เท่านัน้ (มาตรา ๑๒๒ วรรคสอง) 

๒.๒.๓ ในกรณีที่มขี้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกบัที่ดินดงักล่าว กฎหมายก าหนดให้
นายอ าเภอและองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่มอี านาจด าเนินการระงบัขอ้พพิาทหรอืรอ้งทุกข์กล่าวโทษได ้
ทัง้นี้ แนวทางปฏบิตัเิป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การดูแลรกัษาและคุม้ครองป้องกนั
ทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิส าหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนั พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๑๒๒ วรรคสาม) 

๒.๒.๔ ค่าใชจ่้ายในการดูแลรกัษาและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิดงักล่าว เช่น การออก
หนังสอืส าคญัส าหรบัทีห่ลวง การตรวจสอบหนังสอืส าคญัส าหรบัที่หลวง การด าเนินคดกีรณีมขีอ้พพิาท 
การรงัวดัท าแผนที ่การจดัท าทะเบยีนที่ดนิสาธารณประโยชน์ รวมทัง้ค่าใชจ่้าอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง กฎหมาย
ใหเ้บกิจ่ายจากงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (มาตรา ๑๒๒ วรรคสี)่ 
๓. บทบญัญติัท่ีคุ้มครองประชำชน  
   ๑) คุ้มครองโดยการออกค าสัง่ทางปกครอง เป็นการด าเนินการที่ประชาชนร้องขอให้
ตรวจสอบ คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มการด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๒) ประกอบมาตรา ๑๒  
   ๒) คุ้มครองโดยการให้ด าเนินการทางวินัย ตามมาตรา ๖๑ ทวิ และมาตรา ๖๑ ตร ี 
หรอืบกพร่องในหน้าที ่หรอืประพฤตตินไม่เหมาะสมกบัต าแหน่ง ตามมาตรา ๑๔ (๗) 
  ๓) คุ้มครองทางการเมือง (เรยีกคนือ านาจจากการเลือกผู้ใหญ่บ้าน) กรณีราษฎรผู้มี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามมาตรา ๑๑ ในหมู่บา้นนัน้จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มี
คุณสมบัติและไม่มี ลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ทัง้หมด เข้าชื่อกันขอให้ออกจากต าแหน่ง ในกรณี
เช่นนัน้ใหน้ายอ าเภอสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่ง   
  ๔) กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้รบัผดิชอบในการดูแลรกัษาและคุ้มครอง และให้อ านาจใน
การระงบัขอ้พพิาทหรอืร้องทุกข์กล่าวโทษ ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิอนัเป็นสาธารณ
สมบตัขิองแผ่นดนิส าหรบัพลเมอืงใชร้่วมกนัไดอ้ย่างเท่าเทียม (มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่งและวรรคสาม)  
 
หมำยเหตุ  – ค าอธิบายนี้ มีขึ้น เพื่ อประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่ านั ้น  
ส่วนการจะปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนัน้ ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ 
ตรวจสอบ และยดึถอืตวับทกฎหมายเป็นส าคญั  
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