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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสอบสวน
และการพิจารณาเพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียน
โดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ ใ หใ ชป ระมวลกฎหมายที่ดิ น
พ.ศ. ๒๔๙๗ และมาตรา ๖๑ วรรคเก า แห ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ให ยกเลิก กฎกระทรวงกํ า หนดหลั กเกณฑ แ ละวิธี การในการตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวน การสอบสวน การแจงผูมีสวนไดเสียเพื่อใหโอกาสคัดคาน และการพิจารณาเพิกถอนหรือ
แกไขการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยโดยคลาดเคลื่อน
หรือไมชอบดวยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔
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หมวด ๑
การตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวน
ขอ ๒ เมื่อความปรากฏวาไดมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
หรือจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียน
อสั งหาริ ม ทรั พย ใ ห แ ก ผู ใ ดโดยคลาดเคลื่อ นหรื อไมช อบดว ยกฎหมาย ใหอ ธิบ ดีห รื อผู ซึ่ง อธิ บ ดี
มอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) กรณีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย
(ก) สําหรับ กรุ งเทพมหานคร ประกอบด วย เจ าพนักงานที่ดิ น กรุง เทพมหานคร
หรือเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา หรือขาราชการสังกัดกรมที่ดินที่อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดินเห็นสมควร เปนประธานกรรมการ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการเขตซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู และผูแทนสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
ตามที่เห็นสมควร เปนกรรมการ และใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิบดี
หรือผูตรวจราชการกรมที่ดินแตงตั้งขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับชํานาญงาน
ขึ้นไปหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภทวิชาการตั้งแตระดับชํานาญการขึ้นไปในสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครหรือสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา เปนกรรมการและเลขานุการ
(ข) สําหรับจังหวัดอื่น ประกอบดวย เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา หรือ ขาราชการสังกั ดกรมที่ ดิน ที่ อธิบ ดีห รือผู ซึ่งอธิบดี มอบหมายซึ่ งดํ ารงตําแหน ง
รองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดินเห็นสมควร เปนประธานกรรมการ นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ
ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู ตัวแทนคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ซึ่งที่ดิน นั้น ตั้งอยู และผูแทนสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของตามที่เห็น สมควร เปน กรรมการ และให
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดินแตงตั้งขาราชการ
ซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไปหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภท
วิช าการตั้ง แต ระดั บชํ านาญการขึ้ น ไปในสํา นัก งานที่ดิ น จัง หวั ดหรื อสํ านัก งานที่ดิ น จั งหวั ดสาขา
เปนกรรมการและเลขานุการ
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ในกรณีที่ที่ดินนั้นมีอาณาเขตติดตอ คาบเกี่ยว หรืออยูในเขตที่ไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี เขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขต
หามลาสัตวปา ใหแตงตั้งผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน ผูแทนกรมปาไม หรือผูแ ทนกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช เปนกรรมการดวย แลวแตกรณี
(๒) กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสาร
รายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย
(ก) สําหรับ กรุ งเทพมหานคร ประกอบด วย เจ าพนักงานที่ดิ น กรุง เทพมหานคร
หรือเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา หรือขาราชการสังกัดกรมที่ดินที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดินเห็นสมควร เปนประธานกรรมการ
และใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดินแตงตั้ง
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไปหรือขาราชการ ซึ่งดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการตั้งแตระดับชํานาญการขึ้นไปในสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครสาขาจํานวนสองคน เปนกรรมการ โดยใหกรรมการคนหนึ่ง เปนเลขานุการ
(ข) สําหรับจังหวัดอื่น ประกอบดวย เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา หรือ ขาราชการสังกั ดกรมที่ ดิน ที่ อธิบ ดีห รือผู ซึ่งอธิบดี มอบหมายซึ่ งดํ ารงตําแหน ง
รองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดิน เห็นสมควร เปนประธานกรรมการ และใหอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดิน แตงตั้งขาราชการซึ่งดํารง
ตําแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไปหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ตั้งแตระดับชํานาญการขึ้นไปในสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาจํานวนสองคน
เปนกรรมการ โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
ขอ ๓ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนพยานหลักฐานใหไดความวาไดมี
การออกโฉนดที่ดิน หรือหนัง สือรับรองการทําประโยชน หรือการจดทะเบียนสิท ธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยที่สอบสวนนั้น
คลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายหรือไม
การนัดสอบสวน การนัดพิจารณาหรือการอยางอื่น ที่คณะกรรมการสอบสวนตองแจงเปน
หนังสือใหผูมีสวนไดเสียทราบ
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ขอ ๔ ในการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือ
รับรองการทํา ประโยชน เอกสารที่ไดจดทะเบียนสิทธิแ ละนิติกรรม เอกสารที่ไดจ ดแจงรายการ
ทะเบียนอสังหาริมทรัพยหรือเอกสารอื่น ที่เกี่ยวของจากผูยึดถือมาประกอบการพิจารณาพรอมทั้ง
แจงใหผูมีสวนไดเสียทราบเพื่อใหโอกาสคัดคาน
เมื่อคณะกรรมการไดรับเอกสารมาตามวรรคหนึ่งแลว ใหออกใบรับไวเปนหลักฐาน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมอาจเรียกเอกสารมาตามวรรคหนึ่งได ใหบันทึกเหตุผล
ไว ใ นสํ า นวนการสอบสวนที่ เ สนออธิบ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง รองอธิ บ ดี
หรือผูตรวจราชการกรมที่ดินดวย
ขอ ๕ เมื่ อ ดํ า เนิ น การสอบสวนเสร็ จ แล ว ให ค ณะกรรมการสอบสวนรายงานผล
การสอบสวนนั้นตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจราชการ
กรมที่ดิน
ในรายงานผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหสรุปขอเท็จจริงและเหตุที่มีการออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายนั้น
รวมทั้ ง ให เ สนอความเห็ น ต อ อธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง รองอธิ บ ดี
หรือผูตรวจราชการกรมที่ดินดวยวาสมควรสั่งเพิกถอนหรือแกไขความคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวย
กฎหมายนั้นหรือไมอยางไร
กรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงติดไวกับสํานวนการสอบสวน
โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนนั้นดวย
ขอ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนิน การสอบสวนใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวัน ที่ไดมีคําสั่งใหดําเนิน การสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวน
รายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนนั้นไมแลวเสร็จตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนง
รองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดินเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวนกอนครบกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว
ขอ ๗ ภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ รายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการ
สอบสวน ถาอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดิน
เห็น สมควรให มีการสอบสวนเพิ่ ม เติ ม ให กํา หนดประเด็ น พรอ มทั้ง สง เอกสารที่เ กี่ย วขอ งไปให
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตอไป

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ใหแลวเสร็จโดยเร็วและใหสงผล
การสอบสวนเพิ่มเติมนั้นไปใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจ
ราชการกรมที่ดิน
หมวด ๒
การแจงผูมีสวนไดเสียเพื่อใหโอกาสคัดคาน
ขอ ๘ ในการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนสงหนังสือแจงผูมีสวนไดเสียเพื่อให
โอกาสคัดคานการเพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือ
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพยที่คลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายนั้น
ขอ ๙ การแจ ง ผู มี ส ว นได เ สี ย เพื่ อ ให โ อกาสคั ด ค า นให ก ระทํ า เป น หนั ง สื อ โดยส ง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูที่ผูมีสวนไดเสียไดใ หไวแ กพนักงานเจาหนาที่ในสารบบ
ที่ดินแปลงนั้น
ขอ ๑๐ ในกรณีที่ไมอาจแจงผูมีสวนไดเสียเพื่อใหโอกาสคัดคานได ใหคณะกรรมการ
สอบสวนแจงผูมีสวนไดเสียโดยปดหนังสือแจงไวในที่เปดเผยสามารถเห็นไดชัดเจน ณ สํานักงาน
ที่ดิน สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานัน ทองที่
สํา นัก งานหรือ ที่ทํ า การองคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ง ที่ ดิน นั้น ตั้ งอยู และในบริเ วณที่ ดิน นั้ น
แหงละหนึ่งฉบับ
ใหถือวาผูมีสวนไดเสียไดรับแจงเมื่อลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันปดหนังสือแจง
ขอ ๑๑ เมื่อผูมีสวนไดเสียไดรับหนังสือแจงหรือถือวาไดรับแจงเพื่อใหมีโอกาสคัดคานแลว
และมีความประสงคที่จะคัดคานการเพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน หรือการจดทะเบียนสิทธิแ ละนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสาร
รายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยที่คลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายนั้น ใหทําหนังสือคัดคาน
ยื่นตอประธานคณะกรรมการสอบสวนภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง หรือถือวาไดรับแจง
โดยใหระบุเหตุผลที่คัดคานพรอมทั้งแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวของดวย
ถาผูมีสวนไดเสียไมคัดคานภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาไมประสงคที่จ ะ
คัดคาน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

หมวด ๓
การสั่งเพิกถอนหรือแกไข
ขอ ๑๒ เมื่อไดรับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๕ หรือขอ ๗ แลว
อธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง รองอธิ บ ดี ห รื อ ผู ต รวจราชการกรมที่ ดิ น
จะพิจารณาสั่งเพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือการจด
ทะเบียนสิท ธิแ ละนิ ติกรรมเกี่ย วกับ อสั งหาริม ทรัพ ย หรื อการจดแจ งเอกสารรายการจดทะเบีย น
อสังหาริมทรัพ ยที่คลาดเคลื่ อนหรือไมช อบดวยกฎหมายนั้น ได ตอเมื่ อปรากฏชัดแจงวาไดมีการ
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริม ทรัพยนั้น โดยคลาดเคลื่อน
หรือไมชอบดวยกฎหมาย
ขอ ๑๓ ในการออกคํ า สั่ง เพิ ก ถอนหรื อแกไ ขการออกโฉนดที่ดิ น หรื อหนัง สื อรั บรอง
การทําประโยชน หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจง
เอกสารรายการจดทะเบีย นอสั งหาริ มทรัพ ยที่ค ลาดเคลื่อนหรือ ไมช อบดวยกฎหมายตามขอ ๑๒
ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดินแจงคําสั่ง
ดังกลาวพรอมดวยเหตุผลใหผูมีสวนไดเสียทราบดวย ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๑๐
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหไว ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ถาวร เสนเนียม
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ
และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจงผูมีสวนไดเสียเพื่อใหโอกาสคัดคาน
และการพิจารณาเพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน การจดทะเบียน
สิทธิและนิติก รรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบีย นอสังหาริมทรัพย
โดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่บัญญัติใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดินเปนผูมี
อํานาจหนาที่ในการสั่งเพิกถอนหรือแกไขได ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความรวดเร็ว
และสอดคลองกับหลัก การปฏิรูประบบราชการที่มุงเนน ใหมีก ารกระจายภารกิจและการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

