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สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ข้อ 1. คําถาม : นายเต๋าเป็นถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งออกโดยการนําเดิน
สํารวจ มีข้อกําหนดห้ามโอน ๑๐ ปี ภายในระยะเวลาห้ามโอนดังกล่าว นายเต๋าจะขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จดทะเบียนให้นางสาวจอยเข้าถือกรรมสิทธิ์รวม พร้อมทั้งจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมได้หรือไม่ หรือหาก
นายเต๋าประสงค์จะดําเนินการแบ่งแยกในนามเดิมที่ดินดังกล่าวจะกระทําได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ : มาตรา ๕๘ ทวิ วรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า “ภายในสิบปีนับแต่วันที่
ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้บุคคลตามวรรคสอง (๓) ผู้ได้มาซึ่ง
สิทธิในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดก หรือโอนให้แก่ทบวงการเมือง
องค์ การของรั ฐบาลตามกฎหมายว่ าด้วยการจัด ตั้ง องค์ การของรั ฐบาล รัฐวิ สาหกิ จที่จั ดตั้ งขึ้นโดยพระราช
บัญญัติ หรือโอนให้แก่สหกรณ์เพื่อชําระหนี้ โดยได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ์” พนักงานเจ้าหน้าที่จึง
ไม่สามารถจดทะเบียนให้นางสาวจอย บุตรนายเต๋าเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมแล้วจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
โฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวตามความประสงค์ของนายเต๋าได้
ส่วนกรณีการแบ่งแยกในนามเดิมนั้น เนื่องจากการแบ่งแยกในนามเดิมมิใช่เป็น “การโอน”
กรรมสิ ทธิ์ หรื อ สิทธิ ครอบครองในที่ดิ น ดั ง นั้น หากนายเต๋ า ประสงค์ จะแบ่ ง แยกที่ ดินออกเป็ นหลายแปลง
ก็สามารถดําเนินการได้ โดยโฉนดที่ดินที่แบ่งแยกออกเป็นโฉนดที่ดินฉบับใหม่จะต้องจดแจ้งการห้ามโอนให้
ปรากฏไว้ด้วยเช่นกัน
ที่มาของคําตอบ : มาตรา ๕๘ ทวิ วรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ 2. คําถาม : ในการออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ถ้าผลการ
รังวัดได้เนื้อที่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
ออกโฉนดที่ดินให้ผู้ขอตามผลการรังวัดดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ : มาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาออก
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้ได้เท่าจํานวนเนื้อที่ที่ได้ทําประโยชน์ ทั้งนี้ ตามที่ระเบียบของคณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๓๒) หมวด ๒ ข้อ ๘ กําหนด กล่าวคือ ถ้าปรากฏว่าที่ดินที่มีอาณาเขต
ระยะของแนวเขต และที่ดินข้างเคียงทุกด้านถูกต้องตรงกับหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) เชื่อ
ได้ว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน แต่เนื้อที่ที่คํานวณได้แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง
ที่ดิน (ส.ค.๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ได้เท่าจํานวนเนื้อที่ที่ได้ทําประโยชน์
แล้ว แต่ ไม่ เกินเนื้ อที่ที่คํา นวณได้ แต่ ถ้าในกรณีที่ระยะของแนวเขตที่ดิ นผิดพลาดคลาดเคลื่อนให้ พนัก งาน
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ข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนทุกด้าน
ที่มาของคําตอบ : ๑. มาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๒. ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๓๒)
หมวด ๒ ข้อ ๘
ข้อ 3. คําถาม : การขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) เป็นหลาย
แปลงในคราวเดียวกัน สามารถกระทําได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ : การขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายหลายแปลงในคราวเดีย วกั นตามหลัก ฐานการแจ้ ง
การครอบครอง (ส.ค.๑) สามารถกระทํ า ได้ โดยการสร้ า งใบไต่สวนตามจํ า นวนแปลงที่ข อออกโฉนดที่ ดิ น
แล้วหมายเหตุในหลักฐานที่ดินเดิมให้ปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินไปทั้งหมดกี่แปลงเป็นโฉนดที่ดินเลขที่เท่าไร
ที่ ม าของคํ า ตอบ : หนั ง สื อ กรมที่ ดิน ที่ มท ๐๗๑๒/ว ๓๐๙๙๕ ลงวั นที่ ๓๐ ธั นวาคม ๒๕๒๘
เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์แปลงเดียวหรือหลายแปลงหรือเป็นบางส่วน
ข้อ 4. คําถาม : นาย ก. ขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน น.ส.๓ แต่นายอําเภอและผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนตําบลในฐานะผู้มีอํานาจในการดูแลรักษาและดําเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของ
แผ่ น ดิ น ประเภทพลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น คั ด ค้ า นว่ า นาย ก. นํ า รั ง วั ด ทั บ ที่ ส าธารณประโยชน์ เ ป็ น บางส่ ว น
ระหว่ างรอการตรวจสอบ เจ้า พนั ก งานที่ ดินจะดํ าเนินการออกโฉนดที่ ดินส่ วนที่ไม่ มีการคัด ค้า นให้ นาย ก.
ไปก่อนได้หรือไม่
คําตอบ : การออกโฉนดที่ดินเป็นบางส่วนในที่ดินที่มีหลักฐาน น.ส. ๓ ห้ามมิให้กระทําตามหนังสือ
กรมที่ ดิ น ที่ มท ๐๗๑๒/ว ๓๐๙๙๕ ลงวั น ที่ ๓๐ ธั นวาคม ๒๕๒๘ เจ้ าพนั ก งานที่ ดิ น จึ งไม่ สามารถออก
โฉนดที่ดินเป็นบางส่วนในส่วนที่ไม่คัดค้านให้แก่ผู้ขอได้
ที่ มาของคํ าตอบ : หนั ง สื อกรมที่ ดิ น ที่ มท ๐๗๑๒/ว ๓๐๙๙๕ ลงวั นที่ ๓๐ ธั นวาคม ๒๕๒๘
เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์แปลงเดียวหรือหลายแปลงหรือเป็นบางส่วน
ข้อ 5. คําถาม : ในการรังวัดออกโฉนดที่ดิน หากช่างรังวัดลงที่หมายในระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ
แล้วปรากฏว่าทับเลขที่ดิน ต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : การลงที่หมายในระวางแผนที่ทับเลขที่ดิน กรมที่ดินได้วางแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบหลักฐานทางสํานักงานที่ดินให้ได้ข้อยุติก่อนว่าได้มีการแจกโฉนดที่ดินหรือใบไต่สวนแล้ว หรือไม่
ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบหรือไม่ได้ข้อยุติโดยเป็นกรณีที่มีเลขหน้าสํารวจให้สอบถามกรมที่ดินเพื่อตรวจสอบ
หลักฐานทางส่วนกลาง ถ้ากรมที่ดินไม่มีหลักฐานยืนยันว่าได้มีการแจกใบไต่สวนหรือโฉนดที่ดินไปแล้ว หรือ
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อันอาจเกิดขึ้นจากกรณีลงระวางทับเลขที่ดินดังกล่าว
ที่มาของคําตอบ : หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๙/ว ๓๗๐๐๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
และหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒/ว ๒๗๓๑๘ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗
ข้อ 6. คํ าถาม : องค์ก ารบริ หารส่ วนตํ า บล ก. ได้ ค รอบครองและทํ า ประโยชน์ ในที่ ดิ นแปลงหนึ่ งโดย
ไม่มีหลักฐานสําหรับที่ดิน สามารถขอออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายกําหนดสามารถขอออกโฉนดที่ดินได้ในนามตนเองได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑. ถ้ า เป็ นที่ ดิน ที่ ไ ด้ ครอบครองและทํา ประโยชน์ ในที่ ดิ นมาก่ อ นวั นที่ ประมวล
กฎหมายที่ดินใช้บังคับ (ก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗) สามารถขอออกโฉนดที่ดินได้ทั้ง การขอออกโฉนดที่ดิน
เป็นการเฉพาะรายและโดยการเดินสํารวจ
๒. ถ้า เป็ นที่ ดินที่ได้ครอบครองและทํ าประโยชน์ ในที่ดิ นภายหลั งวั นที่ ประมวล
กฎหมายที่ดินใช้บังคับ สามารถนําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเท่านั้น โดยโฉนดที่ดินที่ออกในกรณีนี้ต้องอยู่ใน
บังคับห้ามโอน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดิน
ทั้ง นี้ ทั้ ง สองกรณี พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะออกโฉนดที่ ดินได้ ไม่ เกิ น ๕๐ ไร่ ถ้ า เกิ น
๕๐ ไร่ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มาของคําตอบ : มาตรา ๕๘ ทวิ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ 7. คําถาม : หากในการดําเนินการเปลี่ยน น.ส. ๓ ก. เป็นโฉนดที่ดินแปลงหนึ่งตามมาตรา ๕๘ ตรี
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินลงนามออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๐ ประกาศวันที่
๗ มกราคม ๒๕๔๐ ว่าจะแจกโฉนดที่ดินในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๐ เจ้าของที่ดินมารับโฉนดที่ดินพร้อมชําระ
เงินค่าธรรมเนียมการออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๐ น.ส.๓ ก. สําหรับที่ดินแปลงนี้เป็นอันยกเลิก
เมื่อใดและโฉนดที่ดินมีผลตั้งแต่เมื่อใด
คํ า ตอบ : มาตรา ๕๘ ตรี วรรคท้ า ย แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น บั ญญั ติ ว่ า “เมื่ อ ได้ จั ด ทํ า
โฉนดที่ดินแปลงใดพร้อมที่จะแจกแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศกําหนดวันแจกโฉนดที่ดินแปลงนั้นแก่
ผู้มีสิทธิ และให้ ถื อว่า หนัง สื อรั บรองการทํ า ประโยชน์ สํา หรั บที่ ดินแปลงนั้ นได้ ย กเลิ ก ตั้ ง แต่ วั นกํ าหนดแจก
โฉนดที่ดินตามประกาศดังกล่าว...” น.ส.๓ ก. สําหรับที่ดินแปลงนี้จึงยกเลิกและโฉนดที่ดินมีผลตั้งแต่วันที่
๘ มกราคม ๒๕๔๐
ที่มาของคําตอบ : มาตรา ๕๘ ตรี วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
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ข้อ 8. คําถาม : การนําโฉนดตราจองและตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” มาขอออกเป็นโฉนด
ที่ดินต้องดําเนินการประกาศแจกโฉนดที่ดินหรือไม่
คําตอบ : โฉนดตราจองและตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว”เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินประเภทหนึ่งตามนัยมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น การรังวัดเปลี่ยนโฉนดตราจองหรื อ
ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” เป็นโฉนดที่ดินจึงไม่ใช่การรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน แต่เป็นการรังวัด
สอบเขตที่ดิน ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อเปลี่ยนประเภทหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
และเพื่อให้ทราบแนวเขตที่ดินเท่านั้น ไม่ต้องดําเนินการประกาศแจกโฉนดที่ดินแต่ประการใด
ที่มาของคําตอบ : ๑. มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๒. หนั ง สื อ กรมที่ ดิ น ที่ มท 0619/ว 15111 ลงวั น ที่ 29 พฤษภาคม
2539 เรื่อง การรังวัดเปลี่ยนโฉนดตราจอง หรือตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” เป็นโฉนดที่ดิน
ข้อ 9.

คํ า ถาม : การออกโฉนดที่ ดิ น แบบท้ อ งถิ่ น เป็ น การดํ า เนิ น การออกโฉนดที่ ดิ น ประเภทใด
คําตอบ : การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่นเป็นการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ ดิน แต่ ดํา เนิ นการเป็ นกลุ่ ม โดยจั ง หวั ดจะแจ้ ง ความประสงค์ให้ ก รมที่ ดินทราบ และ
กรมที่ดินโดยสํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญจะจัดทําโครงการและจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดําเนินการออก
โฉนดที่ดินให้
ที่มาของคําตอบ : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ 10. คําถาม : พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เป็นการเฉพาะ
รายให้แก่บุคคลตามมาตรา ๕๙ ทวิ วรรคหนึ่ง ได้ในกรณี
คําตอบ : มาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า “ผู้ซึ่งครอบครองและทําประโยชน์
ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิได้แจ้งการ
ครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งมิได้
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี ถ้ามีความจําเป็นจะขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เป็น
การเฉพาะราย โดยความจําเป็นดังกล่าวถูกกําหนดไว้ตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่
๑๒ พ.ศ.๒๕๓๒ ข้อ ๗ ดังนี้
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๒. ผู้ ค รอบครองและทํ า ประโยชน์ ใ นที่ ดิ น จะโอนที่ ดิ น นั้ น ให้ แ ก่ ท บวงการเมื อ ง
องค์ ก ารของรั ฐ บาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ดตั้ ง องค์ ก ารของรั ฐ บาล หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดย
พระราชบัญญัติ
๓. มีความจําเป็นอย่างอื่นโดยได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่มาของคําตอบ :

๑. มาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๒. ระเบี ยบของคณะกรรมการจั ดที่ ดินแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๓๒
ข้อ ๗ ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๓๒ ข้อ ๗
ข้อ 11. คํ าถาม : การรั ง วั ดซ้ํ า ใบไต่ สวน และการรั ง วั ดสอบเขตใบไต่ สวน แตกต่า งกั นหรือไม่ อย่า งไร
คําตอบ : การรังวัดซ้ําใบไต่สวน เกิดจากกรณีที่ว่าเจ้าของที่ดินได้นําพนักงานเดินสํารวจเพื่อขอรับ
โฉนดที่ดินในคราวที่มีการเดินสํารวจทั้งตําบลไว้ แต่ไม่มาขอรับใบไต่สวนเกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ทําการรังวัด
ที่ปรากฏในใบไต่สวน ต่อมาผู้ขอรังวัดซึ่งจะเป็นเจ้าของเดิมหรือคนใหม่ก็ตามมีความประสงค์จะรับโฉนด ก็ให้
ยื่นคําขอ (คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๑๕ เรื่องการออกโฉนดที่ดินซึ่งมีชื่อ ไม่ตรง
ตามใบไต่สวน) ออกโฉนดที่ดินประเภทรังวัดซ้ําใบไต่สวน โดยดําเนินการเหมือนกับการออกโฉนดเฉพาะราย
ทุกประการ โดยสร้างใบไต่สวนขึ้นใหม่ ส่วนเลขที่ดิน หน้าสํารวจ ให้ใช้ตามใบไต่สวนเดิม ส่วนผู้ขอรังวัดหากมี
ชื่อแตกต่างจากเดิมให้บันทึกถ้อยคําแสดงหลักฐานอ้างอิงการได้มาไว้ด้วย
การรั งวั ดสอบเขตใบไต่ สวน เกิ ดขึ้ นเนื่ อ งจากเจ้ า ของที่ดินได้ เคยนํ าพนั ก งานเดิ น
สํ า รวจเพื่ อ ขอรั บโฉนดที่ ดิ นในคราวที่ มี ก ารเดิ นสํ า รวจทั้ ง ตํ า บลไว้ และรั บใบไต่ ส วนไปแล้ ว แต่ ไ ม่ ม ารั บ
โฉนดเกิ น ๑๐ปี นั บ ตั้ ง แต่ วัน ที่ ทํ า การรั ง วั ด ต่ อ มาเมื่ อ เจ้ า ของเดิ ม หรื อ เจ้ า ของคนใหม่ (หมายถึ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงโดยจดทะเบียนต่ อพนักงานเจ้า หน้าที่ และจดแจ้งในใบไต่สวนแล้ว) ประสงค์ จะรับโฉนดที่ดิน
ก็ต้องให้ยื่นคําขอรังวัดสอบเขตใบไต่สวน เนื่องจากเขตการครอบครองอาจเปลี่ยนแปลงได้ หรือสภาพที่ดิน
เปลี่ยนไปจากเดิม การรังวัดคงปฏิบัติเช่นเดียวกับการออกโฉนดเฉพาะราย เว้นแต่หลักฐานการสอบสวนคงใช้
ใบไต่สวนเดิม (คําสั่งที่๑๓/๒๔๗๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๗๙ เรื่อง การใช้ใบรับรองเขตที่ดิน)
ที่มาของคําตอบ : ๑. คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๑๕ เรื่องการออก
โฉนดที่ดินซึ่งมีชื่อไม่ตรงตามใบไต่สวน
๒. คําสั่งที่๑๓/๒๔๗๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๗๙ เรื่อง การใช้ใบรับรอง
เขตที่ดิน
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ในการดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ๑. ก่อ นแจกโฉนดที่ดินหรือ หนั งสื อรับรองการทําประโยชน์ ให้ ประทั บตราประจํ าต่ อ
ลงในโฉนดที่ ดินหรื อหนั งสื อรับรองการทํ าประโยชน์ ทั้งฉบั บสํ า นัก งานที่ดินและฉบั บเจ้ า ของที่ดินที่ หน้ า ๒
ริมกระดาษเบื้องบนด้านซ้ายมือ โดยวางโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ฉบับเจ้าของที่ดินซ้อน
บนฉบั บสํ า นั ก งานที่ ดินเหลื่ อ มกั นประมาณนิ้วครึ่ง ประทั บตราให้ ชัดเจนด้วยชาดน้ํ า มั นสี แ ดง ให้ ดวงตรา
คาบอยู่กับริมด้านซ้ายของโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ฉบับละประมาณครึ่งดวง ส่วนใบแทน
ก็ให้ประทับตราประจําต่อเช่นเดียวกัน (คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๘/๒๔๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๖๖, หนังสือ
กรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๒๕๐๓๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๑๔ และหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/๓๑๐๖๓
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๖)
๒. ก่อนเพิ่มสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ให้ประทับ
ตราประจําต่อลงในสารบัญจดทะเบียนแผ่นเดิมและแผ่นเพิ่มใหม่ที่ริมกระดาษเบื้องบนด้านขวามือ โดยวาง
กระดาษสารบั ญ จดทะเบี ย นซ้ อ นกั น ให้ ริ ม กระดาษด้ า นขวามื อ เหลื่ อ มกั น ประมาณครึ่ ง นิ้ ว แล้ ว จึ ง ใช้
ตราประจําต่อประทับเบื้องบนด้านขวา ให้ดวงตราคาบอยู่กับริมกระดาษสารบัญจดทะเบียนแผ่นละประมาณ
ครึ่ ง นิ้ ว เมื่ อมี ก ารเพิ่ ม สารบั ญจดทะเบี ย นแผ่ นต่ อ ๆไปให้ ประทั บตราประจํ า ต่ อ เช่ นเดี ยวกั น แต่ ให้ เลื่ อ น
ประทับตราถัดลงมาเบื้องล่างหรือเลื่อนขึ้นไปเบื้องบนแล้วแต่กรณี (ตามนัยคําสั่งกรมที่ดินที่ ๑/๒๕๑๐ ล.ว. ๒๕
ก.ค. ๑๐)
ที่มาของคําตอบ : ๑. คําสั่งกรมที่ดินที่ ๘/๒๔๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๖๖
๒. หนั ง สื อ กรมที่ ดิน ที่ มท๐๖๐๖/ว ๒๕๐๓๑ ลงวั นที่ ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๑๔
๓. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/๓๑๐๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๖
๔. คําสั่งกรมที่ดินที่ ๑/๒๕๑๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๐
การดําเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ 13. คําถาม : กรณีที่วัดนําหลักฐาน ส.ค.๑ ซึ่งมีชื่อวัดนั้นเป็นผู้แจ้งการครอบครองที่ดินมายื่นคําขอ
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ต้องให้วัดไปยื่นคําร้อง
ต่อศาลยุติธรรม ตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.
๒๕๕๑ หรือไม่ เพราะเหตุใด
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เพียงหลักฐานว่าวัดนั้นได้ครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินเป็นที่วัดมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
เท่านั้น สํานักงานที่ดินสามารถรับคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เป็นการเฉพาะราย
ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้หลักฐาน ส.ค.๑ และไม่ต้องให้วัดไปยื่น
คําร้องต่อศาลยุติธรรม ตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ.๒๕๕๑ แต่อย่างใด เนื่องจากแม้วัดจะไม่ได้แจ้งการครอบครอง วัดก็ได้ความคุ้มครองตามมาตรา ๓๔ แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
และเป็ นผู้ มี สิท ธิ ในที่ ดิ นที่จ ะขอออกโฉนดที่ ดิ นหรื อ หนั งสื อรั บรองการทํ า ประโยชน์ ต ามมาตรา ๕๙ แห่ ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มาของคําตอบ : ๑. มาตรา ๘ แห่ ง พระราชบั ญญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายที่ ดิ น
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑
๒. หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๖.๒ (๑)/ ว ๒๗๖๑ ลงวันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ ภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๓. หนั งสื อกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๖.๒ (๑)/ ว ๑๔๗๘๙ ลงวั นที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ ภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (แก้ไขเพิ่มเติม)
การออกโฉนดที่ดินในเขตเขา ภูเขา และที่ดินที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกิน ๓๕ % ขึ้นไป
ข้อ 14. คํ า ถาม : คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบให้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ใ ดในการกํ า หนดว่ า ที่ ใ ดเป็ น ที่ เ ขา ที่ ภู เ ขา
คําตอบ : ๑. ลั ก ษณะและชื่ อ ที่ ป รากฏในแผนที่ แ สดงภู มิ ป ระเทศของกรมแผนที่ ท หาร
มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐
๒. การเรียกของประชาชนในท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง ประกอบการพิจารณา กับหลักฐานแผนที่รูปถ่าย
เพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างของที่ดิน
๔. โครงสร้างทางธรณีวิทยา
๕. ผลการแปลตีความรูปถ่ายทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียม
ที่มาของคําตอบ : ๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ เห็นชอบตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ป. (ในขณะนั้น)

-8๒. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๙/๓๕๔๓๖ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๒
เรื่อง การดําเนินการเพิกถอน น.ส.๓ ก. ตอบข้อหารือจังหวัดเชียงราย
ข้อ 15. คําถาม : การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค.๑ ที่มีด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้านจดที่ภูเขา หรือควน และเนื้อที่ที่ทําการรังวัดใหม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามหลักฐาน ส.ค.๑ พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ข้อ ๑๐
โดยถือระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครองเป็นหลักในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์
คําตอบ : พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและ
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ข้อ ๘ และ ข้อ ๙ แต่ไม่ต้องถือปฏิบัติตาม
ระเบี ยบของคณะกรรมการจั ด ที่ ดิ น แห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ข้ อ ๑๐ เนื่ อ งจากระเบี ย บของ
คณะกรรมการจั ดที่ ดิ นแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ข้ อ ๑๐ กํ า หนดเฉพาะกรณี แ จ้ ง จดที่ ป่ าหรื อ
ที่รกร้างว่างเปล่าเท่านั้น
ที่มาของคําตอบ : ๑. ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒)
ข้อ ๑๐
๒. บันทึกสํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ ที่ มท ๐๕๑๖.๒ (๔)/๑๓๕
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การออก น.ส.๓ ก. ตาม ส.ค.๑ ซึ่งแจ้งจดภูเขา (กรณีตอบข้อหารือจังหวัด
นครศรีธรรมราช)
๓. หนั ง สื อ กรมที่ ดิ น ที่ มท ๐๕๑๖.๕/๕๙๙๒ ลงวั นที่ ๒๔ กุ ม ภาพั นธ์
๒๕๕๕ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตอบข้อหารือสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อ 16. คําถาม : ที่ดินมีหลักฐาน น.ค.๓ เป็นที่ลาดชันและอยู่ในเขตเขา ออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่
คํ า ตอบ : หนั ง สื อ แสดงการทํ า ประโยชน์ (น.ค.๓) เป็ นเอกสารหลั กฐานที่ กรมพั ฒนาสัง คมและ
สวัสดิการ ออกให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๑๑ วรรคแรก แห่งพระราช
บัญญั ติจัดที่ ดินเพื่ อ การครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และเมื่ อ สมาชิ กนิ ค มสร้างตนเองได้ รับหนั ง สือแสดงการทํ า
ประโยชน์ (น.ค.๓) แล้ ว มาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชี พ พ.ศ. ๒๕๑๑
บัญญัติให้ สมาชิกนิคมนั้นมีสิทธิที่จะขอให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ได้ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ซึ่ งการขอออกโฉนดที่ดิ นหรือหนัง สือ รับรองการทําประโยชน์ นั้น มาตรา ๕๖ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกให้กําหนดโดยกฎกระทรวง ดังนั้น ที่ดินที่มีหลักฐาน
น.ค.๓ เมื่อนํามาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

-9ที่ประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎกระทรวงกําหนดไว้ กรณีที่ดินอยู่ในเขตเขา หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเขตเขา
ดังกล่ าวเป็ นที่ดินบริเวณที่ เขาหรื อที่ภูเขาและปริ มณฑลที่ เขาหรือ ภูเขา ๔๐ เมตร ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง กําหนดเขตหวงห้ามที่เขาหรือภูเขาตามความในมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณที่หวงห้ามตาม
มาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ข้อ ๒(๑) ที่ดินดังกล่าวก็ต้องห้ามมิ
ให้ออกโฉนดที่ดินตาม ข้อ ๑๔(๒) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
ที่มาของคําตอบ : ๑. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๑๑
๒. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๖
๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๔ (๒)
๔. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง กํ า หนดบริ เ วณที่ ห วงห้ า มตาม
มาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ข้อ ๒(๑)
๕. หนัง สือกรมที่ ดิน ที่ มท ๐๗๒๙.๔/๓๐๖๕๔ ลงวั นที่ ๒๗ พฤศจิ กายน
๒๕๔๔ เรื่ อ ง หารื อ การระวั ง ชี้ แ นวเขตและรั บ รองแนวเขตที่ เขาหรื อ ภู เขา ตอบข้ อ หารื อ จั ง หวั ด ระยอง
เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๙.๔/ว ๓๓๙๔๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔
ข้อ 17. คําถาม : การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกิน ๓๕ % ขึ้นไป มีแนวทาง
การดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ๑. ตรวจสอบรายละเอียดของพื้นที่ความลาดชันเฉลี่ย ๓๕ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จากขอบเขต
ของดิ นซึ่งใช้ หมายเลข ๔๒ (Slope Complex) จากแผนที่ ดินระดั บภาค มาตราส่ วน ๑ : ๕๐๐๐๐๐ หรื อ
แผนที่ดินระดับจังหวัดขนาดมาตราส่วน ๑ : ๑๐๐๐๐๐ หรือ ๑ : ๕๐๐๐๐ ซึ่งพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า
๓๕ เปอร์เซ็นต์ จะแสดงขอบเขตเอาไว้โดยให้ชื่อว่า Slope Complex หรือพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนเช่นกัน
๒. สํานักงานที่ดินสามารถส่งเรื่องผ่า นสถานี พัฒนาที่ ดินในพื้นที่ เพื่อให้กรมพั ฒนาที่ดิน
ตรวจสอบว่ า ที่ ดิน เป็ น ที่ เขา ภู เขา หรื อ ที่ ดิน ที่ มี ล าดชั นเฉลี่ ย เกิ น ๓๕ % ขึ้ นไป โดยหลั ก ฐานที่ ต้ อ งส่ ง ให้
กรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่
- กรณี เ ป็ น งานรั ง วั ด ทํ า แผนที่ ชั้ น หนึ่ ง ให้ ส่ ง สํ า เนาแผนที่ ภู มิ ป ระเทศมาตราส่ ว น
๑ : ๕๐,๐๐๐ ชุด L7017 เฉพาะบริเวณที่ต้องการตรวจสอบซึ่งได้แสดงขอบเขตหรือรูปแปลงที่ดินโดยหมายสี
แสดงตํา แหน่งดั งกล่าวไว้ อย่า งชั ดเจนพร้อมระบุหมายเลขระวางในระบบพิ กัดฉาก UTM และค่า พิกัดฉาก
UTM รอบแปลงที่ดิน

- 10 - กรณีเป็นงานรังวัดทําแผนที่ชั้นสอง ให้ส่งสําเนาระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดิน
มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ชุด L7017 เฉพาะบริเวณที่ต้องการตรวจสอบซึ่งได้แสดงขอบเขตหรือรูปแปลงที่ดิน
โดยหมายสีแสดงตําแหน่งดังกล่ าวไว้อ ย่างชัดเจน พร้อ มระบุหมายเลขระวางในระบบพิกัดฉาก UTM และ
จุดตัดเส้นกริดเพื่อให้สามารถระบุตําแหน่งที่ดินขอบเขตที่ดินที่ต้องการตรวจสอบในระบบ UTM ได้
- ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามรับรองในระวางและเอกสารที่ส่งให้ทําการตรวจสอบ
๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย ๓๕ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
ต้องพิจารณาตามนัยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๓/ว ๑๙๗๗๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ เรื่องนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติ
ที่มาของคําตอบ : ๑. หนัง สือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๓/ว ๒๒๒๓๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๑
เรื่อง นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
๒. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๓/ว ๑๙๗๗๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑
เรื่องนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
ข้อ 18. คํ า ถาม : การออกโฉนดที่ ดิ น ในพื้ น ที่ น อกเขตดํ า เนิ น การที่ ไ ม่ มี แ นวเขตติ ด ต่ อ กั บ พื้ น ที่ เ ขต
ดําเนินการพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีหนังสือแจ้งให้ ส.ป.ก. จังหวัด ไปร่วมในการระวังชี้และลงชื่อรับรองเขต
ที่ดินหรือไม่
คําตอบ : ไม่ต้อง
ที่มาของคําตอบ : บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔.๒
และข้อ ๕.๑
ข้อ 19. คําถาม : กรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าที่ดินที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอยู่ในเขต
พื้นที่เขตดําเนินการหรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการประการใด
คําตอบ : มีหนังสือแจ้ งเรื่องการรั งวัดและระวั งชี้แนวเขตไปยัง ส.ป.ก. จังหวัด พร้อมสําเนา
เอกสารดังต่อไปนี้
- สําเนาคําขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
- สําเนาหลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน

- 11 - รูปแผนที่สังเขปประกอบคําขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามบันทึกคําชี้แจงเรื่อง
ตรวจและชี้ตําแหน่งในแผนที่ระวาง (ร.ว. ๑๐) ที่มีชื่อระวางแผนที่และโซนของแผนที่พร้อมการระบุค่าพิกัดฉาก
ยู ที เอ็ม ของจุดตัดเส้นกริด มุมล่างด้านซ้ายและมุมบนด้านขวาที่ครอบคลุมบริเวณดังกล่าว
ที่มาของคําตอบ : บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔.๒
และข้อ ๕.๑
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตป่าชายเลน
ข้อ 20. คําถาม : คณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้ง การบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ประกอบด้วยผู้ใด
มีอํานาจหน้าที่อย่างไร
คําตอบ : คณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ประกอบด้วย
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
๒. อัยการจังหวัด เป็นกรรมการ
๓. ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ห รื อ สํ า นั ก จั ด การทรั พ ยากร
ป่าไม้สาขา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการ
๔. ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เป็นกรรมการ
๕. นายอําเภอท้องที่ เป็นกรรมการ
๖. ประมงจังหวัด เป็นกรรมการ
๗. ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ในสังกัดกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการ
๘. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ
๙. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการป้ อ งกั น และหยุ ด ยั้ ง การบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ในเขตป่ า ชายเลนจึ ง มี อํ า นาจ
พิจารณาในเรื่องการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในเขตป่าชายเลน
ที่มาของคําตอบ : ๑. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๖๑๙/ว ๓๖๐ ลงวั น ที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เรื่อง การบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน
๒. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๑๖.๒/ว ๒๙๔๕ ลงวั นที่ ๘
กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน

- 12 ข้อ 21. คํ าถาม : หากข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏจากการตรวจสอบว่ า ที่ ดิ นที่ ข อรั ง วั ด ออกโฉนดที่ ดิ นโดยไม่ มี
หลักฐานสําหรับที่ดินในเขตอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ไม่มีสภาพเป็นป่าชายเลนมาก่อนการ
กําหนดเป็นเขตอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินให้ได้หรือไม่
คําตอบ : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๕๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ว่า กรณีข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่า ได้มีการทําประโยชน์ในที่ดิน เต็มทั้งแปลง
มาก่ อนที่ ค ณะรั ฐมนตรี มีม ติสงวนไว้เพื่ อ รั กษาทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยไม่ มีสภาพเป็ นป่าชายเลน การขีด
แนวเขตกําหนดเป็นพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีย่อมมีผลทําให้ที่ดินซึ่งมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าชายเลน
ในระวางดังกล่าวในขณะนั้น มีสถานะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ไม่มีผลทําให้ที่ดินซึ่ง
ไม่มีสภาพเป็นป่าชายเลนกลับไปมีสถานะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี หากผลการตรวจสอบเป็น
ที่ยุติและปรากฏข้อเท็จจริงเป็นไปตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมสามารถ
ดําเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอได้
ที่มาของคําตอบ : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๕๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๐
การออกโฉนดที่ดินในเขตป่าไม้
ข้อ 22. คํ าถาม : การออกโฉนดที่ ดินหรื อหนั ง สื อรั บรองการทํ า ประโยชน์ ก รณี ที่ ดินมี แ นวเขตติด ต่ อกั บ
เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตที่ได้จําแนกให้
เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีสงวนแห่งชาติ อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องดําเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจพิ สูจน์ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ 10(3) หรื อไม่ กรณีใดที่อ ยู่ในหลัก เกณฑ์ ที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการ
คําตอบ : กรณีที่ดินมิได้มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยว กล่าวคือมิได้ล้ําหรืออยู่ในเขตป่ามีเพียงแนว
เขตติดต่อโดยมีป่าสงวนแห่งชาติเป็นข้างเคียง ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน
เพราะในบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมป่าไม้ พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๖.๔ ได้กําหนดให้กรมป่าไม้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ออกไประวังชี้แนวเขตในฐานะเป็นข้างเคียงอยู่แล้ว สําหรับกรณีที่ต้องดําเนินการ คือ
1. กรณียังไม่มีการขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตที่ได้จําแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีลงในระวางฯ หากที่ดินที่ขอ
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตั้งอยู่ในตําบลที่มีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ พื้นที่
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพื้นที่ที่ได้จําแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
2. กรณีที่มีการขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตที่ได้จําแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีลงในระวางฯ แล้ว หากที่ดินที่

- 13 ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จําแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตาม
มติคณะรัฐมนตรี
ที่มาของคําตอบ : ๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้
ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ 10(3)
๒. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒/๒๔๖๗๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙
เรื่ อ ง หารื อ การแจ้ ง ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งให้ ม าลงชื่ อ รั บ รองแนวเขตที่ ดิ น หรื อ คั ด ค้ า นการรั ง วั ด และ
ดําเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ 23. คําถาม : การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๐ (๓) ดําเนินการในกรณี
ใดบ้าง
คําตอบ : ๑. ที่ ดินตั้ งอยู่ในตําบลที่มีป่าสงวนแห่ งชาติ อุทยานแห่ งชาติ พื้ นที่ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า
พื้ นที่ ห้ามล่ า สั ตว์ ป่า หรื อ พื้ นที่ ที่ไ ด้ จํ า แนกให้ เป็น เขตป่ าไม้ ถาวรตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี และกรมป่ า ไม้ หรื อ
กรมพัฒนาที่ดินยังไม่ได้ขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าหรือเขตที่ได้จําแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศเพื่อการออก
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (ต้องตั้งคณะกรรมการทุกกรณีไม่ว่าจะอยู่ในเขตป่าไม้หรือไม่อยู่ในเขตป่าไม้)
๒. ที่ดินที่ขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยว หรืออยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตที่ได้จําแนกให้
เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี (กรณีที่ขีดเขตป่าในระวางฯ แล้ว)
๓. กรณีที่ดินมิได้มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยว กล่าวคือมิได้ล้ําหรืออยู่ในเขตป่า มีเพียง
แนวเขตติดต่อโดยมีป่าสงวนแห่งชาติเป็นข้างเคียง ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์
ที่ดิน เพราะในบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมป่าไม้ พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๖.๔ ได้กําหนดให้กรมป่าไม้
มอบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ อ อกไประวั ง ชี้ แ นวเขตในฐานะเป็ น ข้ า งเคี ย ง อยู่ แ ล้ ว (หนั ง สื อ กรมที่ ดิ น ที่ มท
๐๕๑๖.๒/๒๔๖๗๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่ อง หารือการแจ้ง ผู้มีสิทธิในที่ ดินข้ างเคีย งให้ มาลงชื่อ
รับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดและดําเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗)
ที่มาของคําตอบ : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ 10(3)

- 14 ข้อ 24. คําถาม : คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๐ (๓) ประกอบด้วยผู้ใด
คําตอบ : ๑. บุคคลตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราช บัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๐ (๓) ประกอบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนมาก
ที่ มท ๐๕๑๖.๔/๓๔๕๙๘ ลงวั นที่ ๒๔ พฤศจิ กายน ๒๕๕๒ เรื่ อง การดํ าเนิ นการเกี่ ย วกั บเขตป่ า ไม้ ต าม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
๒. บุ ค คลตามหนั ง สื อ กรมที่ ดิ น ด่ วนที่ สุ ด ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว ๓๑๒๑๓ ลงวั นที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้แก่ ตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ/หรือผู้แทนหน่วยทหารที่ใช้
ประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าไม้ ร่วมเป็นกรรมการด้วย
ที่มาของคําตอบ : ๑. กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราช
บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๒. หนั ง สื อ กรมที่ ดิ น ด่ ว นมาก ที่ มท ๐๕๑๖.๔/๓๔๕๙๘ ลงวั น ที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับเขตป่าไม้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
3. หนั ง สื อ กรมที่ ดิ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว ๓๑๒๑๓ ลงวั น ที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๕๘
ข้อ 25. คํ าถาม : การออกโฉนดที่ ดินหรื อหนั ง สื อรั บรองการทํ า ประโยชน์ ก รณี ที่ ดินมี แ นวเขตติด ต่อ กั บ
เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตที่ได้จําแนกให้
เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีสงวนแห่งชาติ อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องดําเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจพิ สูจน์ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ 10(3) หรื อไม่ กรณีใดที่อ ยู่ในหลัก เกณฑ์ ที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการ
คําตอบ : กรณีที่ดินมิได้มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยว กล่าวคือมิได้ล้ําหรืออยู่ในเขตป่ามีเพียงแนว
เขตติดต่อโดยมีป่าสงวนแห่งชาติเป็นข้างเคียง ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน
เพราะในบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมป่าไม้ พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๖.๔ ได้กําหนดให้กรมป่าไม้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ออกไประวังชี้แนวเขตในฐานะเป็นข้างเคียงอยู่แล้ว สําหรับกรณีที่ต้องดําเนินการ คือ
1. กรณียังไม่มีการขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตที่ได้จําแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีลงในระวางฯ หากที่ดินที่ขอ
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตั้งอยู่ในตําบลที่มีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ พื้นที่
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพื้นที่ที่ได้จําแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
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เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตที่ได้จําแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีลงในระวางฯ แล้ว หากที่ดินที่
ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จําแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตาม
มติคณะรัฐมนตรี
ที่มาของคําตอบ : ๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้
ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ 10(3)
๒. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒/๒๔๖๗๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙
เรื่ อ ง หารื อ การแจ้ ง ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งให้ ม าลงชื่ อ รั บ รองแนวเขตที่ ดิ น หรื อ คั ด ค้ า นการรั ง วั ด และ
ดําเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ 26. คําถาม : ในการดําเนินการออกโฉนดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ ป่า เขตห้ามล่าสั ตว์ ป่าหรือเขตที่ได้ จําแนกให้ เป็ นเขตป่ าไม้ ถาวรตามมติคณะรั ฐมนตรี โดยอาศัยหลั กฐาน
น.ส. ๓ ก. ซึ่งในการออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่ าวได้ มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจพิสูจน์ตามกฎกระทรวง ฉบั บที่ ๔๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ 10(3) แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการตั้งกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ 10 (3) อีกหรือไม่
คําตอบ : ถึงแม้ว่าในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในเขตป่าไม้จะได้มีการดําเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ข้อ ๑๐ (๓) ไปแล้วก็ตาม
หากต่อมาภายหลังมีผู้นําหนังสือรับรองการทําประโยชน์ดังกล่าวมาขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ก็จะต้อง
ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินอีกครั้ง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ข้อ ๑๖
และข้อ ๑๐ (๓) เนื่องจากเป็ นการดํ าเนิ นการต่ า งประเภทและต่า งคราวกั น และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ก็มิได้บัญญัติยกเว้นในกรณีนี้แต่อย่างใด
ที่มาของคําตอบ : ๑. กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราช
บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๒. หนั ง สื อ กรมที่ ดิ น ที่ มท ๐๗๑๙/๓๔๕๗๘ ลงวั น ที่ ๒๖ พฤศจิ ก ายน
๒๕๔๑ ตอบข้อหารือจังหวัดแพร่
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ข้อ 27. คําถาม : กรณีผู้ขอนําหลักฐานที่ดินเดิมมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์
หากที่ ดิ น ที่ มี อ าณาเขตที่ มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ คาบเกี่ ย วหรื อ อยู่ ในเขตที่ ดิ นของรั ฐ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ ง
ดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ๑. ตรวจสอบหลักฐานที่ดินเดิมและหลักฐานทางทะเบียนที่ดินว่าผู้ขอเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน
และหลักฐานที่ดินเดิมดังกล่าวถูกต้องตรงตามหลักฐานที่ทางราชการมีอยู่หรือไม่ ประการใด โดยบันทึกการ
ตรวจสอบไว้ในเรื่องราวด้วย
๒. ตรวจสอบว่ าที่ ดินข้ า งเคี ยงทุก ด้า นถู กต้ อ งตรงกั บหลั กฐานที่ ดินเดิ ม ที่ นํา มาแสดง
หรือไม่ โดยตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับระยะแนวเขตที่ดินและให้เจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคําเจ้าของที่ดิน เจ้าของ
ที่ดินข้างเคียง ตลอดจนผู้ปกครองท้องที่ไว้เป็นหลักฐานหากมีความแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งบันทึก
เหตุแห่งความแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไว้ให้ชัดเจนว่าเป็นเพราะเหตุใด มีความเกี่ยวเนื่องกับที่ดินข้างเคียง
ตามที่แจ้งไว้ในหลักฐานเดิมอย่างไร ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนพร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
เขตการปกครอง (ถ้ามี) ไว้ในเรื่องด้วย
๓. ตรวจสอบสภาพการทําประโยชน์ว่ามีความเป็นไปได้ตรงกับที่ได้แจ้งในหลักฐานที่
นํามาแสดงในการขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือไม่ เช่น ในหลักฐานที่ดินเดิมแจ้ง
สภาพการทําประโยชน์เป็นที่มา แต่ที่ดินที่นํามาทําการตรวจสอบเป็นที่ป่าชายเลนซึ่งใช้ประโยชน์ในการทํานา
ไม่ได้ อันเป็นเหตุให้สงสัยได้ว่าที่ดินที่นําทําการตรวจสอบนั้นเป็นที่ดินไม่ตรงตามหลักฐานที่ดินเดิม เป็นต้น
๔. กรณี ที่ชื่อผู้ ขอออกโฉนดที่ ดินหรื อหนังสือ รับรองการทํา ประโยชน์ไม่ต รงกับชื่อใน
หลักฐานที่ดินเดิมที่ผู้ขอนํามายื่นขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้สอบสวนและบันทึก
ถ้อยคํา ผู้ขอ ผู้ปกครองท้องที่และผู้ที่เชื่อถือได้ว่ามีการครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจาก
ผู้มีชื่อในหลักฐานที่ดินเดิมอย่างไร ตั้งแต่เมื่อใด
๕. กรณี มี เ หตุ อั นสมควรสงสั ย เป็ น อย่ า งยิ่ งว่ าที่ ดินที่ ข อออกโฉนดที่ ดินหรื อหนั ง สื อ
รับรองการทําประโยชน์อาจไม่ตรงกับหลักฐานที่ผู้ขอนํามาแสดงให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบสภาพที่ดินและ
การครอบครองทําประโยชน์เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์
เป็นที่ดินที่ตรงตําแหน่งตามหลักฐานที่ผู้ขอนํามาแสดงหรือไม่อย่างไร มีหลักฐานใดประกอบในการตรวจสอบ
เมื่อตรวจสอบแล้วให้คณะกรรมการรายงานผลต่อผู้แต่งตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการให้แก่ผู้ขอ
ต่อไป
๖. หากการดํา เนิ นการตามข้ อ ๑ - ๕ ยั งไม่ได้ ข้อยุติว่าที่ ดินที่ขอออกโฉนดที่ดิ นหรื อ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ตรงตามหลักฐานที่ผู้ขอนํามาแสดง และเป็นที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์จะออก
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หรือระวางรูปถ่ายทางอากาศฉบับที่ทําขึ้นก่อนสุดเท่าที่ทางราชการมีอยู่ โดยตรวจสอบกับแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศของกรมแผนที่ทหารว่าเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือไม่
ที่มาของคําตอบ : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจสอบที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รั บรองการทํ า ประโยชน์ กรณี เป็ นที่ ดินที่ มีอ าณาเขตติ ด ต่ อ คาบเกี่ ย วหรื ออยู่ ในเขตที่ดิ นของรั ฐด้ วยวิ ธีอื่ น
พ.ศ. ๒๕๕๑
การออกโฉนดที่ดินที่งอกริมตลิ่ง
ข้อ 28. คําถาม : การพิจารณาว่าที่ดินแปลงใดเป็นงอกหรือไม่ ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ใด
คําตอบ : การพิจารณาว่าที่ดินแปลงใดเป็นงอกตามมาตรา ๑๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ หรือไม่ ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- ต้องเป็นที่งอกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ใช่โดยการถม
- ต้ องเป็ นการงอกจากผื นแผ่ นดิ นออกไป ไม่ใช่ เป็ นการตื้ นเขิ นมาจากลํ า น้ํา เข้ า หา
แผ่นดิน
- ต้องเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวกัน ไม่มีที่ดินอื่นคั่นอยู่ เช่นที่ดินของบุคคลอื่นหรือ
ทางสาธารณประโยชน์
- เวลาน้ําขึ้นตามปกติน้ําท่วมไม่ถึง
ที่มาของคําตอบ : ๑. มาตรา ๑๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๒. คํ า พิพากษาฎี กาที่ ๕๓๔/๒๔๘๕ ที่ ๑๗๖๙/๒๔๙๒ ที่ ๑๙๕/๒๕๒๓
และที่ ๒๓๙๓/๒๕๒๓
การระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน
ข้อ 29. คําถาม : ในการรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินแปลงหนึ่งมีแนวเขตที่ดิน
ติดต่ อกั บ“เขาพั ทยา” ซึ่ งกระทรวงมหาดไทยได้อนุ ญาตให้กองทั พเรื อใช้เป็ นที่ ตั้งสถานี โทรคมนาคมของ
กองทัพเรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ดินจะต้องมีหนังสือแจ้งหน่วยงานใดให้ไประวังชี้แนวเขตและ
ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
คําตอบ : ที่เขาหรือที่ภูเขาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่าตามประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ (๑) (ตามนัย คํา พิ พากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๔๒/๒๕๓๑) และโดยที่
กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ กําหนดให้ที่เขาหรือภูเขา และปริมณฑล
รอบที่เขาหรือภูเขา ๔๐ เมตร เป็นที่หวงห้าม ตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่เขาหรือที่ภูเขา
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รักษาและคุ้มครองป้องกันคือทบวงการเมืองที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ตามนัยมาตรา
๘ วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๔๓ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัด เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริการส่วนตําบล ผู้รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ
ดังนั้น กรณีการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดิน และการรังวัดรวมโฉนดและแบ่งแยกในนามเดิมโฉนดที่ดิน ซึ่งมี
แนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดิน “เขาพัทยา” ที่กองทัพเรือขอให้ประโยชน์จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
สถานีโทรคมนาคมของกองทัพเรือ สํานักงานที่ดินจังหวัดจึงต้องมีหนังสือแจ้งเมืองพัทยาในฐานะผู้ดูแลและ
รับผิดชอบ และฐานทัพเรือสัตหีบในฐานะผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวให้ไประวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรอง
แนวเขตที่ดิน
ที่มาของคําตอบ : หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๙.๔/๓๐๖๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
ตอบข้อหารือจังหวัดระยอง เวียนให้ทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๙.๔/ว ๓๓๙๔๔
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔
ข้อ 30. คําถาม : การระวังชี้และลงชื่อ รับรองแนวเขตที่วัดใดเป็นหน้าที่ของผู้อํานวยการพระคลังข้างที่
คําตอบ : ๑. วัดบวรนิเวศวิหาร
๒. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๓. วัดเทพศิรินทราวาส
๔. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๕. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
๖. วัดนิเวศธรรมประวัติ
ที่มาของคําตอบ : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับรองแนวเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติของ
มหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๒๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๘
ข้อ 31. คําถาม : การระวังชี้และรับรองเขตที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ใด
คําตอบ :
(๑) การระวั ง ชี้ แ ละรั บ รองเขตที่ ดิ น ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งได้มอบหมายให้การปฏิรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการ
(๒) กรณีเป็นที่ดินไม่มีหลักฐานสําหรับที่ดิน
- หากอยู่ ใ นเขตดํ า เนิ น การปฏิ รู ป ที่ ดิ น ปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมายร่วมกับผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินเป็นผู้ระวังชี้และลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
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ที่ดินเป็นผู้ระวังชี้และลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
ที่มาของคําตอบ : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับรองแนวเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔
การสอบสวนเปรียบเทียบ
ข้อ 32. คําถาม : การสอบสวนเปรียบเทียบมีหลักเกณฑ์อย่างไร
คําตอบ : ๑. ต้องเป็นการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เท่านั้น
๒. การโต้แย้งคัดค้านต้องเป็นการโต้แย้งเรื่องสิทธิในที่ดินของผู้ขอออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์
๓. ที่ดินนั้นต้องเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ได้
ที่มาของคําตอบ : มาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ 33. คํ า ถาม : การที่ เ จ้ า พนั ก งานที่ ดิ นจั ง หวั ด หรื อ เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ นจั ง หวั ด สาขามี คํ า สั่ ง สอบสวน
เปรียบเทียบว่า ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านใครเป็นผู้มีสิทธิครอบครองดีกว่ากัน จึงให้คู่กรณีไป
ดําเนินการฟ้องร้องต่อศาลเองภายในกําหนด ๖๐ วัน นับแต่วันทราบคําสั่ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกําหนดให้ยกเลิก
คํ าขอออกโฉนดที่ ดิน เป็ นการสั่ งการไปตามที่ เห็ นสมควรตามนั ย มาตรา ๖๐ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น
หรือไม่ เพราะเหตุใด
คําตอบ : มาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กําหนดให้มีการสอบสวนเปรียบเทียบกรณีมีข้อ
โต้แย้งสิทธิในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อยุติเรื่อง
สิทธิในที่ดินและให้ สามารถดํา เนินการออกโฉนดที่ดินหรื อหนั งสื อรับรองการทํา ประโยชน์ ต่อไปได้ ดัง นั้น
การสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงต้องเป็นการสอบสวนเปรียบเทียบ
ในเรื่องสิทธิในที่ดินว่า ฝ่ายผู้ขอหรือผู้คัดค้าน ฝ่ายใดควรจะมีสิทธิในที่ดินดีกว่ากัน และควรดําเนินการออก
โฉนดที่ดิ นหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใด โดยพิจารณาจากข้อ เท็จจริง ข้อกฎหมายและ
พยานหลักฐาน รวมทั้งพยานบุคคลที่ผู้ขอหรือผู้โต้แย้งคัดค้านนํามาแสดง หากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ได้สั่งการให้คู่กรณีไปดําเนินการฟ้องร้องต่อศาล โดยไม่ได้สั่งการในเรื่องสิทธิใน
ที่ดินของผู้ขอและผู้โต้แย้งคัดค้านให้เป็นที่ยุติว่า ฝ่ายใดควรมีสิทธิในที่ดินดีกว่ากัน และควรออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดแล้ว เมื่อไม่มีการฟ้องร้องภายในกําหนด ย่อมไม่อาจดําเนินการ
ใดๆ ต่อไปได ดังนั้น คําสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจึงมิได้เป็นไปตามนัยมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน แต่อย่างใด
ที่มาของคําตอบ : มาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
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ข้อ 34. คํ า ถาม : พนั กงานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มีอํ านาจทํ า การสอบสวนเปรี ยบเที ย บ และผู้ มีอํ า นาจในการสั่ ง
สอบสวนเปรียบเทียบ ตามมาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินคือผู้ใด
คําตอบ : พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจทําการสอบสวนเปรียบเทียบ ได้แก่
(๑) เจ้าพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายในสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ส่วนแยก กรณีเป็นการออกโฉนดที่ดิน
เป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ และ ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
(๒) นายอํ า เภอในท้ องที่ ซึ่งรั ฐมนตรียังไม่ ได้ประกาศยกเลิ กอํ านาจนายอํ าเภอใน
การปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในกรณีการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์เป็นการเฉพาะราย
ตามมาตรา ๕9 และ ๕9 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
(๓) ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ เ ดิ น สํ า รวจออกโฉนดที่ ดิ น ในกรณี ก ารเดิ น สํ า รวจออก
โฉนดที่ดินตรามาตรา ๕8 และ ๕8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ผู้มีอํานาจในการสั่งสอบสวนเปรียบเทียบ ได้แก่
(๑) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
(๒) นายอํ า เภอในท้ องที่ ซึ่งรั ฐมนตรียังไม่ ได้ประกาศยกเลิ กอํ านาจนายอํ าเภอใน
การปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มาของคําตอบ : 1. มาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
2. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0516.2/ว 35728 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน
2545 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีมีผู้โต้แย้งคัดค้านการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 60 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ 35. คําถาม : คําสั่งสอบสวนเปรียบเทียบมีรูปแบบอย่างไร
คําตอบ : ๑. คํ า สั่ งสอบสวนเปรี ย บเที ยบเป็ นคํ า สั่ ง ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ ง พระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงต้องอยู่ในบังคับของมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย กล่าวคือ ต้องทําเป็นหนังสือ ระบุ วัน เดือน
ปี ที่ทําคําสั่ง ชื่อและตําแหน่ง พร้อมลายมือชื่อของผู้ทําคําสั่งนั้น นอกจากนี้ต้องจัดให้มีเหตุผล ซึ่งอย่างน้อย
ต้ องมีข้ อเท็ จ จริ ง อั นเป็ นสาระสํ า คั ญ ข้ อ กฎหมายที่ อ้ างอิ ง รวมทั้ ง ข้อ พิ จ ารณาและข้อ สนั บสนุ น ในการใช้
ดุลพินิจ
๒. ไม่ต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์คําสั่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะผู้ไม่พอใจคํา สั่งสามารถฟ้องคดี ต่อศาลปกครองได้ โดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามขั้ นตอนและ
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กฎหมายที่ดินได้กําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมี
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
ที่มาของคําตอบ : 1. มาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ข้อ 36. คําถาม : การดําเนินการออกใบแทนโฉนดที่ดินกรณีใบต่อรายการจดทะเบียนสูญหาย พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการประกาศการออกใบแทนหรือไม่ เพราะเหตุใด
คําตอบ : กรณีใบแทรกโฉนดที่ดินสูญหายหรือเป็นอันตายชํารุด ดําเนินการออกใบแทนได้โดยไม่
ต้องประกาศ เพราะรายการจดทะเบียนไม่ใช่สาระสําคัญตามความในข้อ 17 (2) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 43
(พ.ศ. 2537)
ที่มาของคําตอบ : ๑. มาตรา ๖๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)ฯ ข้อ 17 (2)
๓. หนั ง สื อ กรมที่ ดิ น ที่ 716/2498 ลงวั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2498
ตอบข้อหารือจังหวัดลําปาง และ ที่ มท 0609/13695 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2521 ตอบข้อหารือจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ข้อ 37. คําถาม : โฉนดที่ดินแปลงหนึ่งมีชื่อนาง ก. นาง ข. และนางค. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หากโฉนดที่ดิน
แปลงดังกล่าวสูญหาย ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมเพียงบางคนก็สามารถยื่นคําขอออกใบแทนโฉนดที่ดินได้ หรือไม่
คําตอบ : โฉนดที่ดินมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หลายคน ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมเพียงบางคนก็สามารถยื่น
คําขอออกใบแทนได้ แต่เจ้าพนักงานที่ดินจะออกใบแทนให้แก่ผู้ขอได้ก็ต่อเมื่อสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆ
จนเป็นที่เชื่อถือได้ว่าโฉนดที่ดินเป็นอันตราย ชํารุด หรือสูญหายไปจริง
ที่มาของคําตอบ : มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิ นในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2539 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2539
ข้อ 38. คําถาม : เจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนภารจํายอมตามคําพิพากษาของ
ศาล แต่ ไ ม่ ไ ด้ โ ฉนดที่ ดิ นแปลงภารยทรั พ ย์ ม าจดทะเบี ย น จะขอออกใบแทนโฉนดที่ ดิ น เพื่ อ จดทะเบี ย น
ภารจํายอมตามคําพิพากษาได้หรือไม่
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ข้อ ๑๗ (๓) แห่ ง กฎกระทรวง ฉบั บที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติให้ ใช้ ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 หมายความรวมถึงผู้มีสิทธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาซึ่งมิใช่เจ้าของที่ดินด้วย
กรณีผู้มีสิทธิจดทะเบียนภาระจํายอมตามคําพิพากษา หากไม่ได้โฉนดทีดินมาดําเนินการ พนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถออกใบแทนเพื่อจดทะเบียนตามคําพิพากษาได้
ที่มาของคําตอบ : หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว ๑๒๖๔๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ข้อ 39. คําถาม : หนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามแบบ น.ส. 3 เป็นอันตราย ชํารุด สูญหาย พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ มี ห ลั ก เกณฑ์ อ ย่ า งไรในการพิ จ ารณาว่ า จะใช้ แ บบพิ ม พ์ ต ามแบบ น.ส. 3 หรื อ น.ส. 3 ข.
คําตอบ : ต้องพิจารณาว่าผู้มีอํานาจในการลงนามในใบแทนหนังสือรับรองการทําประโยชน์เป็น
ผู้ใด หากเป็นท้องที่ซึ่งยังมิได้ยกเลิกอํานาจของนายอําเภอในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินก็ใช้
แบบพิมพ์ตามแบบ น.ส. 3 แต่ถ้ามีการยกเลิก อํานาจนายอําเภอแล้ว การออกใบแทนให้ใช้แบบพิ มพ์ตาม
แบบ น.ส. 3 ข.
ที่มาของคําตอบ : หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0719.3/ว 24384 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2543
ข้อ 40. คําถาม : ผู้ขอจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๑๓๖๗ ไม่สามารถนําหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์มาได้ จะขอออกใบแทนได้หรือไม่
คําตอบ : การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้มาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๗ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องนําหนังสือรับรองการทําประโยชน์มายื่นคําขอต่อพนักงาน
เจ้า หน้าที่ ถ้า ไม่ ได้หนังสื อรับรองการทํา ประโยชน์นั้นมา ก็เป็นหน้าที่ ของผู้ข อจะต้องขวนขวายนํ าหนั งสื อ
รั บรองการทํ า ประโยชน์ นั้ นมาจดทะเบี ย น ไม่ ส ามารถขอออกใบแทนได้ เพราะไม่ อ ยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ ที่ จ ะ
ออกใบแทนให้ ไ ด้ แต่ ถ้ า เป็ นกรณี ที่ ศาลมี คํา สั่ ง หรื อคํ าพิ พากษาอั นถึ ง ที่ สุด เกี่ ยวกั บหนั ง สื อ รั บรองการทํ า
ประโยชน์ หรื อ ผู้ ใ ดมี สิ ท ธิ จ ดทะเบี ย นตามคํ า พิ พ ากษาของศาลและข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏตามคํ า สั่ ง หรื อ
คําพิพากษาของศาลดังกล่ าวว่า ศาลได้พิเคราะห์และวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีแล้วรับฟังได้ว่า โจทก์หรื อ
จําเลย ซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสามารถออกใบแทน
หนังสือรับรองการทําประโยชน์เพื่อจดทะเบียนการได้มาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๗ ให้ได้
ที่มาของคําตอบ : ๑. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๖๓
๒. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๗
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ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๒, ๑๗ (๓)
๔. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒/ว ๑๒๖๗๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๔๖ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบแทนหนังสือรับรองการทําประโยชน์เพื่อจดทะเบียนได้มาโดย
การครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๗
การจัดทําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินขึ้นใหม่ตามมาตรา 64 แห่ง ป.ที่ดิน
ข้อ 41. คําถาม : กรณีที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินสูญหาย ก่อนดําเนินการจัดทําขึ้นใหม่
ตามมาตรา 64 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐานก่อนหรือไม่
เพราะเหตุใด
คําตอบ : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 61 วรรคสอง
กําหนดว่า “ถ้าหนังสือที่สูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญที่เป็นการแสดงเอกสารสิทธิ
ก็ให้ดําเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน” กรณีที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินสูญหาย
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก่อนดําเนินการจัดทําขึ้นใหม่ตามมาตรา 64 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงต้องแจ้ง
ความต่อพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐานก่อน
ที่ ม าของคํ า ตอบ : ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐมนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้ อ 61
วรรคสอง
ข้อ 4๒. คําถาม : กรณี น.ส. 3 ก. ฉบั บเจ้ าของที่ดิ นและฉบับสํา นั กงานที่ดิ นพร้ อมสารบบที่ดินสู ญหาย
ทั้ง หมด ในการดํ าเนินการจั ดทํา น.ส. 3 ขึ้นใหม่ พนั กงานเจ้ า หน้ าที่ ต้อ งให้ เจ้า หน้าที่ ออกไปทํ าการรั ง วัด
ตรวจสอบยังที่ดิน ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0606/1646 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2510 หรือไม่ ประการใด
คําตอบ : กรณีตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0606/1646 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2510 ซึ่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกไปทําการรังวัดตรวจสอบยังที่ดินนั้น เนื่องจากรูปแผนที่ น.ส. 3 เป็นแผนที่รูปลอย ไม่มีหลักฐาน
ให้ตรวจสอบ การจัดทําขึ้นใหม่จึงต้องอาศัยรูปแผนที่จากการรังวัดตรวจสอบดังกล่าว แต่ถ้าเป็นกรณีหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ตามแบบ น.ส. 3 ก. แล้ว สามารถใช้รูปแผนที่จากระวางรูปถ่ายทางอากาศในการ
จัดทํา น.ส. 3 ก. ขึ้นใหม่ได้ โดยไม่ต้องทําการรังวัดเพื่อจัดทํารูปแผนที่แต่อย่างใด
ที่มาของคําตอบ : หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0516.2/34998 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545
ตอบข้อหารือจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การออกใบแทน น.ส. 3 ก. กรณีฉบับสํานักงานที่ดินและสารบบที่ดิน
สูญหายทั้งหมด
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ข้อ 43. คําถาม : นาย บ. นําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินโดยให้ถ้อยคําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไปโดยสําคัญผิด
ในข้อเท็จจริงว่า ตนได้ที่ดินดังกล่าวมาหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ พนักงานเจ้าน้าที่จึงออกโฉนด
ที่ดิ นให้ นาย บ. ไปโดยได้ หมายเหตุก ารห้ ามโอน ๑๐ ปี ตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๓) และวรรคห้ า
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หากต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นมรดกตก
ทอดมาจากมารดา โดยมารดาได้ครอบครองทําประโยชน์มาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ซึ่งไม่อยู่
ในบังคับห้ามโอน จะเป็นการออกโฉนดที่ดินไปโดยคลาดเคลื่อนไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาแก้ไข
ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือไม่ หรือต้องดําเนินการประการใด
คําตอบ : การออกโฉนดที่ดินไปโดยมีข้อกําหนดห้ามโอน ๑๐ ปี ดังกล่าวเป็นการคลาดเคลื่อนใน
ข้อเท็จจริง สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ฉะนั้น เมื่อปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง เจ้าพนักงานที่ดินย่อมมีอํานาจแก้ไข
เรื่องราวการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวให้เป็นการถูกต้องตามข้อเท็จจริงได้โดยแก้ไขเรื่องราวในใบไต่สวน (น.ส.๕)
ข้อ ๓,๔ ให้ ถูกต้ องแล้ วขี ดฆ่ ารายการห้ า มโอน ๑๐ ปี ในสารบั ญแก้ ทะเบี ยนหลั งใบไต่ สวนและโฉนดที่ ดิ น
เสร็จแล้วให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อ พร้อมวัน เดือน ปี กํากับไว้
ที่มาของคําตอบ : 1. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๘ ทวิ
2. บั นทึ ก สํ า นั ก มาตรฐานการออกหนั ง สื อสํ า คั ญ ที่ มท ๐๕๑๖.๒/๓๕๐
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ นําเรียนอธิบดี
ข้อ 44. คํ า ถาม : น.ส.3 ก. ซึ่ ง ได้ อ อกในบริ เ วณที่ ดิ น ที่ ไ ด้ ส ร้ า งระวางแผนที่ เ พื่ อ การออกโฉนดที่ ดิ น
ไว้ แล้ ว โดยมิ ได้ผ่านการพิ จารณาของอธิบดีก รมที่ ดิน เป็นหนัง สือ รับรองการทําประโยชน์ ที่ได้ ออกไปโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่
คําตอบ : การออก น.ส.3 ก. ในบริเวณที่ดินที่ได้สร้างระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดินไว้แล้ว
โดยมิ ไ ด้ ผ่ า นการพิ จ ารณาของอธิ บดี ก รมที่ ดิ น ตามระเบี ย บคณะกรรมการจั ด ที่ ดิ น แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2532) มิได้เป็นสาเหตุให้การออก น.ส.3 ก ดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันจะเป็นเหตุให้ต้องเพิก
ถอนหรือแก้ไขตามมาตรา 61 แต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมิได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามระเบียบเท่านั้น
ที่มาของคําตอบ : มาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ 45. คําถาม : นาย น. ผู้ถือสิทธิครอบครองที่ดินตามหลักฐาน น.ส.๓ ก. ได้ขายที่ดินให้ แก่ นาย ต.
โดยไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แต่ ส่ง มอบการครอบครองที่ ดิ นและมอบหลั ก ฐาน น.ส.๓ ก.
ดังกล่ าวให้ยึ ด ถื อไว้ ต่ อ มา นาง ค. ได้ รั บให้ ที่ดิ นดั งกล่ าวจาก นาย ต. ซึ่ ง เป็ นบิ ด า โดยได้ ค รอบครองและ
ทํา ประโยชน์ ต่อ เนื่ อ งตลอดมา ทางราชการได้ มีก ารเปลี่ยน น.ส.๓ ก. เป็ นโฉนดที่ดิ น ตามมาตรา ๕๘ ตรี
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยออกเป็นชื่อ นาย น. โฉนดที่ดินดังกล่าวได้ออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

- 25 คําตอบ : การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นการดําเนินการ
โดยย้ายรูปแปลงหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ลงในระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศระบบพิกัด
ฉาก ยู ที เอ็ม โดยจะออกให้แก่ผู้มีชื่อและเป็นผู้มีสิทธิในหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ตามมาตรา ๕๘ ตรี
วรรคสี่ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น การออกโฉนดที่ ดิ น จึ ง ต้ อ งออกให้ แ ก่ ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้
ครอบครองและทํา ประโยชน์ ในที่ดิ นเท่ านั้ น โฉนดที่ดิ นที่ ออกตามวิ ธีนี้จ ะมี ผลสมบู ร ณ์ต ามกฎหมาย และ
น.ส. ๓ ก. เดิม เป็ นอันยกเลิ กตั้ ง แต่ วันที่ เจ้ าพนั กงานที่ดินประกาศกํ าหนดวั นแจกโฉนดที่ ดิน เมื่อ นาย น.
ได้ขายที่ดินให้แก่ นาย ต. โดยไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ส่งมอบการครอบครองที่ดินและมอบ
หลักฐาน น.ส. ๓ ก. ให้ยึดถือ นาย ต. จึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินตามหลักฐาน น.ส.๓ ก. ต่อมา นาง ค.
ได้รับให้ที่ดินดังกล่าวจาก นาย ต. ซึ่งเป็นบิดา โดยได้ครอบครองและทําประโยชน์ต่อเนื่องตลอดมา นาง ค.
จึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินตามหลักฐาน น.ส.๓ ก. เมื่อทางราชการได้ดําเนินการเปลี่ยน น.ส.๓ ก. เป็น
โฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๕๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยออกเป็นชื่อ นาย น. ตามหลักฐาน น.ส.๓ ก.
จึงเป็นการออกโฉนดที่ดินให้กับผู้มีชื่อแต่ไม่มีสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา ๕๘ ตรี วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิ น โฉนดที่ดิ นฉบั บ นี้ จึ งออกไปโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ต้ อ งดํ า เนิ นการเพิ ก ถอนตามมาตรา ๖๑ แห่ ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มาของคําตอบ : ๑. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๘ ตรี และมาตรา ๖๑
๒. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๗
๓. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒/ว ๑๒๖๗๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๔๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบแทนหนังสือรับรองการทําประโยชน์เพื่อจดทะเบียนได้มาโดย
การครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๗
ข้อ 46. คําถาม : การขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออก
หมายแจ้งบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เจ้าของที่ ดินข้างเคียงที่แท้ จริงมาระวังแนวเขต จะต้องเพิกถอนการจดทะเบียน
แบ่งกรรมสิทธิ์รวมและโฉนดที่ดินแปลงแยก หรือไม่
คําตอบ : กรณีนี้จึงมิใช่เป็นกรณีผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้
มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด หรือเป็นกรณีที่
ไม่อาจติดต่ อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวัง แนวเขตได้ ตามมาตรา๖๙ ทวิ แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน
แต่เป็นกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ออกหมายแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงที่แท้จริงมาระวังแนวเขต การรังวัด
สอบเขตตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งแก้ไขแผนที่และเนื้อที่ได้
ต้องประกอบด้วย องค์ประกอบสามประการ คือ ๑. การครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน
๒ ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองเขตแล้ว หรือได้มีการดําเนินการตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสามในกรณีที่

- 26 ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการ
ติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่ได้
คัดค้านการรังวัดโดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขต หรือคัดค้านภายใน ๓๐ วั น
นับแต่ วั นที่ได้ ส่ง หนั ง สื อ และ ๓ ไม่ เป็ นการสมยอมเพื่อ หลี ก เลี่ ย งกฎหมาย เมื่ อปรากฏว่ า ผู้ มี สิทธิ ในที่ ดิ น
ข้างเคียงยังมิได้รับรองเขต การสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน รวมไปถึงการรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
และการออกโฉนดที่ ดิ นเป็ นแปลงย่ อ ย จึ ง เป็ นการดํ าเนิ นการที่ ไม่ชอบด้วย มาตรา ๖๙ ทวิ แห่ งประมวล
กฎหมายที่ดิน จะต้องดําเนินการเพิกถอนการดําเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเพิกถอนการจดทะเบียน
แบ่งกรรมสิทธิ์รวม และโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยกทุกแปลง ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่มาของคําตอบ : มาตรา ๖๙ ทวิ และมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ 47. คําถาม : กรณีที่ศาลได้มีคํา พิพากษาตามยอมตามที่ คู่กรณีได้ ตกลงกันโดยมิได้มีการวิ นิจฉัยว่ า
หนั ง สื อ แสดงสิ ทธิ ในที่ ดินไม่ ชอบด้ วยกฎหมายอย่ า งไร พนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ จ ะถือ เอาคํ าพิ พากษาตามยอม
ดังกล่าวมาดําเนินการตามมาตรา ๖๑ วรรคแปด แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้หรือไม่
คําตอบ : การเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
คําพิพากษาของศาล ตามมาตรา ๖๑ วรรคแปด แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องเป็นกรณีที่ศาลได้ทําการ
ไต่ ส วนและพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า หนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น และรายการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมได้
ดําเนินการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอน กรณีที่ศาลได้มีคําพิพากษาตาม
ยอมตามที่คู่กรณีได้ตกลงกัน โดยมิได้มีการวินิจฉัยว่าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและรายการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร จึงไม่อาจถือเอาคําพิพากษาตามยอมดังกล่าวมาดําเนินการ
ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้
ที่มาของคําตอบ : มาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ 48. คํ า ถาม : หนั ง สื อ รั บ รองการทํ า ประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ซึ่ ง ออกในเขตป่ า ไม้ โดยไม่ ไ ด้ ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ข้อ ๑๐(๓) เป็นหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน์ที่ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาดําเนินการตามมาตรา 61 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินหรือไม่
คําตอบ : หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินซึ่งออกในเขตป่าไม้ โดยไม่ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์
ที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๐(๓) ถือได้ว่าเป็นคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิ บัติต ามหลั กเกณฑ์ที่ต้องให้เจ้ าหน้ าที่อื่ นให้ ความเห็นชอบก่อนซึ่ งสามารถดํา เนินการให้เป็ นการ
สมบู ร ณ์ ไ ด้ ต ามนั ย มาตรา ๔๑(๔) แห่ ง พระราชบั ญญั ติ วิธี ปฏิ บัติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดย

- 27 ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ดํ า เนิ น การตรวจพิ สู จ น์ ที่ ดิ น ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๔๓
(พ.ศ.๒๕๓๗) หากผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ดเห็ นชอบให้ อ อก น.ส. ๓ ก. ได้ ก็ ดํ า เนิ นการตามมาตรา ๔๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป แต่หากไม่เห็นชอบให้ออก น.ส. ๓ ก. หรือเห็นว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออก
น.ส.๓ ก. ได้ ก็ ถื อว่ า เป็ น น.ส.๓ ก. ที่ ไม่ ชอบด้ วยกฎหมายต้ อ งดํ า เนิ นการตามมาตรา ๖๑ แห่ งประมวล
กฎหมายที่ดินต่อไป
ที่มาของคําตอบ : 1. มาตรา ๔๑(๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บัติ ร าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
2. มาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
3. บันทึกกองหนังสือสําคัญ ที่ มท 0729.3/375 ลงวันที่ 31 มกราคม
2545 เรื่อง กรณีผู้ใช้นาม “ราษฎรผู้เสียภาษีตําบลถ้ําพรรณรา” ร้องเรียนฯ
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การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ข้อ 49. คุณลักษณะของใบเหยียบย่ําตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
พ.ร.บ.ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๔๗๙ มาตรา ๗
พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๗, ๑๔
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๘
แนวคําตอบ
ใบเหยียบย่ําออกตาม พ.ร.บ.ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๔๗๙ มาตรา ๗ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ บัญญัติว่า บุคคลที่ได้รับอนุญาตไว้ตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวจะต้องขอ
รับรองการทําประโยชน์ภายในระยะเวลาที่มาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
กําหนดไว้ หากพ้นกําหนดระยะเวลาให้ถือว่าปลอดจากการจับจอง เมื่อถือว่าปลอดจากการจับจองจึงนํามาเป็น
หลักฐานประกอบการออกได้เฉพาะมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๒) หรือ มาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ส่วนใบเหยียบย่ําตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๑) หมายถึง ใบเหยียบย่ําที่ออกภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน
ใช้บังคับตามมาตรา ๑๔ แห่ง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ 50. ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้พื้นที่ที่มีบุคคลครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินไปกําหนดให้เป็น
ป่าคุ้มครองออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ. ๒๔๘๑ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ ต่อมาได้มีการแจ้ง
การครอบครองที่ ดิน (ส.ค. ๑) โดยใน ส.ค.๑ ระบุ ว่าได้ที่ดิ นมาโดยการจับจองมี ใบเหยี ยบย่ํ า เมื่ อ พ.ศ.๒๔๘๙
หลังจากนั้นในท้องที่นี้ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ที่สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินได้เข้าดําเนินการแล้ว จะออกโฉนดที่ดินจาก ส.ค. ๑ ดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔/๒๕๓๘
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๓๐๗/๒๕๔๙
บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เรื่อง วิธี ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2558
แนวคําตอบ
จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๒๔/๒๕๓๘ เรื่อง การกําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
ที่ จ ะมี ผ ลเป็ น การเพิ กถอนป่ า สงวนแห่ งชาติ , ความเห็ น คณะกรรมการกฤษฎี กาเรื่ องเสร็ จ ที่ ๓๐๗/๒๕๔๙
เรื่อง สถานะของป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณที่มีการกําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่ า สงวนแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๒๖ (๔) แห่ ง พ.ร.บ.การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘
บัน ทึ กข้ อตกลงระหว่ า งกรมที่ ดิ น กั บ ส.ป.ก. พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้ มครองป่ า พ.ศ.๒๔๘๑

- 29 แต่ “ป่าคุ้มครอง” ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ยังคงมีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวน
แห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ เมื่ อมี พ.ร.ฎ.กํ า หนดเขตปฏิ รู ปที่ ดิ น และ ส.ป.ก. เข้า ดํ า เนิน การในท้ องที่ นั้ นจึ งมี ผ ล
เป็นการเพิกถอนป่าคุ้มครอง ซึ่งเปลี่ยนมาเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๖ (๔) แห่ง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ การออกโฉนดที่ดินในเขตดําเนินการจึงปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดิน
กับ ส.ป.ก. พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการตามกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๐ (๓)
ข้อ 51. ข้อแตกต่างในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินให้กับ
บุคคลตามมาตรา ๕๙ หรือ มาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๙, ๕๙ ทวิ
แนวคําตอบ
มาตรา ๕๙ แห่ งประมวลกฎหมายที่ดิ น เป็ นการออกให้ กับ ผู้มีสิ ทธิ ครอบครองที่ ชอบด้ วยกฎหมาย
ซึ่งอาจครอบครองก่อนหรือหลั งวันที่ ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคั บก็ได้ ส่วนมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน มิใช่ออกให้กับผู้มีสิทธิครอบครอง แต่เป็นการออกให้กับผู้ซึ่งครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดิน
มาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ มิได้มีสิทธิครอบครองในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด
ข้อ 52. ศาลได้ขายทอดตลาดที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ให้กับบุคคลอื่นไปแล้วเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
แต่ก่อ นหน้า นั้น ผู้มีชื่อ ตาม น.ส. ๓ ก. ได้ใ ช้สํา เนา น.ส.๓ ก. ซึ่ง พนัก งานเจ้า หน้า ที่รับ รองความถูก ต้อ ง
ประกอบการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจกโฉนดที่ดินไปแล้วเมื่อวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๙ โฉนดที่ดินดังกล่าวออกไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และจะดําเนินการกับ น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวอย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
มติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖
แนวคําตอบ
เมื่อศาลได้ขายทอดตลาด ผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาดเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินตั้งแต่มีการเคาะไม้ ผู้ซื้อได้
จึงเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินแปลงนี้แล้ว การออกโฉนดที่ดินโดยการแจกโฉนดที่ดินให้กับผู้นําเดินสํารวจในภายหลัง
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๕3. แบบใบแทนแบบหมายเลข ๓ เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับได้มีการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑)
สูญหาย
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๙.๓/ว ๒๔๓๘๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๓
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แบบหมายเลข ๓ ที่แจ้ง ส.ค.๑ แล้วมีสถานะเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓) เมื่อสูญหาย
และท้องที่นั้นยกเลิกอํานาจหน้าที่ของนายอําเภอ แบบพิมพ์ที่ใช้จึงต้องเป็นแบบ น.ส.๓ ข. ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๒ ประกอบข้อ ๑๒
ข้อ 54. นําเดินสํารวจออกโฉดที่ดินแปลงหนึ่งที่ออกโดยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน น.ส. ๓
แปลงหนึ่ง แต่ปรากฏว่าตําแหน่งที่ดินที่นําเดินนี้เป็นที่ดิน น.ส. ๓ อีกแปลงหนึ่งของผู้นําเดินสํารวจที่ได้จดทะเบียน
ซื้อมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย โฉนดที่ดินที่ออกให้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ประการใด
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๘, ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๑)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๔
แนวคําตอบ
ที่ดินตาม น.ส. ๓ ทั้งสองแปลงเป็นของผู้นําเดินสํารวจ การนํา น.ส. ๓ คนละแปลงมาประกอบการนําเดิน
สํารวจจึงเป็นเพียงคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงเท่านั้น มิใช่กรณีออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิที่จะต้องดําเนินการ
ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่อย่างใด
ข้อ 55. มีการครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๗๘
กํา หนดเขตที่ดิน ในท้องที่ข องตํา บลเกษตรไว้เ พื่อ ใช้ในราชการทหาร เมื่อ ประมวลกฎหมายที่ดิน ใช้บัง คับ
ผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวไม่ได้แจ้ง ส.ค. ๑ ที่ดินนี้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะนํามาออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๑๕/๒๕๕๕
แนวคําตอบ
แม้ว่า ที่ดิน แปลงนี้ผู้ค รอบครองที่ดิน จะเข้า ครอบครองและทํา ประโยชน์ใ นที่ดิน ภายหลัง พ.ร.บ.
ออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๗๙) ใช้บังคับ โดยไม่ได้ขออนุญาตจับจองที่ดิน แต่ที่ดินที่อยู่ในบังคับตาม
มาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. นี้ หมายถึงเฉพาะที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๐๔ (๑)
เท่านั้น หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามีการครอบครองที่ดินมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ จริง ที่ดินของผู้ครอบครองนี้ก็มิใช่
ที่รกร้างว่างเปล่าตามพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามไว้เพื่อใช้ในราชการทหาร สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา ๕๘
หรือ ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แล้วแต่กรณี

- 31 ข้อ 56. ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ผู้ครอบครอง
ที่ดินไม่ได้แจ้ง ส.ค. ๑ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ที่ดินบริเวณนี้เป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติผู้ครอบครองที่ดินจะนําที่ดินของตนมาขอออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
เทียบเคียงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๑๙๐/๒๕๕๘
แนวคําตอบ
บุคคลที่ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินมาก่อน พ.ร.บ. ออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๗๙)
แม้ไม่ดําเนินการขึ้นทะเบียน ก็ยังมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๗๙) รวมทั้งยังอาจดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินได้ตามมาตรา ๑๕
แห่ง พ.ร.บ. ออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๘๖) ที่ดินของ นาย ก. จึงไม่ใช่ที่ดินรกร้างว่างเปล่า การออกพระราชกฤษฎีกา
กํ า หนดให้ เ ป็ น เขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ไม่ มี ผ ลทํ า ให้ ที่ ดิ น เป็ น อุ ทยานแห่ งชาติ จึ งอยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ ที่ส ามารถ
ออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา ๕๘, ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๒) หรือ มาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ 57. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะออกโฉนดที่ดิน
ให้ได้ในกรณีใด
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๒๗ ตรี, ๕๙ ทวิ
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ ข้อ ๗
แนวคําตอบ
เป็ น การออกให้ กับ ผู้ ซึ่งได้ ครอบครองและทํ า ประโยชน์ ในที่ ดิ น มาก่ อนวั น ที่ ป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น
ใช้บังคับ โดยมิใช่เป็นผู้ซึ่งไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มีความเป็นไปตามเงื่อนไข
ในข้อ ๗ แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ มิใช่เป็นการออกให้เพราะ
บุคคลนั้นมีสิทธิในที่ดิน
ข้อ 58. การออกใบแทนกรณีรูปแผนที่ใบต่อสูญหาย
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๗
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕37)ฯ ข้อ ๑๗ (๑), (๒)
แนวคําตอบ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕37) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๗ (๒) กําหนดว่า ในกรณีโฉนดที่ดินชํารุด ถ้าเจ้าของที่ดินนําโฉนดที่ดินที่ชํารุดนั้นมามอบ
และโฉนดที่ดินที่ชํารุดนั้นยังมีตําแหน่งที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน ชื่อและตราประจําตําแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
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ให้ออกใบแทนให้ไปได้ ถ้าขาดข้อความสําคัญดังกล่าวให้นําความใน (๑) มาใช้บังคับ แต่รูปแผนที่ใบต่อไม่ใช่ข้อความสําคัญ
ที่หมายถึงตําแหน่งที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน ชื่อและตราประจําตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด และหรือชื่อและตรา
ประจําตําแหน่งของเจ้า พนักงานที่ดินตามแบบโฉนดที่ดินที่เ มื่อสูญหายจึงถือว่าชํารุด เมื่อยังมีตําแหน่งที่ดิน
เลขโฉนดที่ดิน ชื่อ และตราประจํา ตํา แหน่ง ผู้ว่า ราชการจัง หวัด และหรือ ชื่อ และตราประจํา ตํา แหน่ง ของ
เจ้าพนักงานที่ดินตามแบบโฉนดที่ดินสามารถตรวจสอบได้ การออกใบแทนในกรณีนี้จึงออกตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๗ (๒)
ข้อ 59. เงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีมีเนื้อที่เกินกว่า ๕๐ ไร่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2532)ฯ ข้อ ๕
แนวคําตอบ
จะออกได้ต่อเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
ผู้ครอบครองได้ทําประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองและสภาพการทําประโยชน์ในที่ดินนั้นเป็นหลักฐานมั่นคงและ
มีผลผลิตอันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2532)ฯ
ข้อ ๕ ดังนั้น ผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายอาจเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้
ข้อ 60. ออกโฉนดที่ดินหรือ น.ส. ๓ ก. ที่อาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่มีการตั้ง
คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๐ (๓)
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕, ๔๑
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๙/๓๔๕๗๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ตอบข้อหารือจังหวัดแพร่
แนวคําตอบ
ในกรณีที่โฉนดที่ดินหรือ น.ส.๓ ก. ที่ออกไปโดยมิได้มีการตั้งคณะกรรมการ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓
(พ.ศ.๒๕37)ฯ นั้น มิใช่ว่าจะต้องเพิกถอนโฉนดที่ดินหรือ น.ส.๓ ก. แปลงนั้นแต่เพียงประการเดียว หากที่ดิน
แปลงนั้นไม่มีเหตุอันไม่ชอบด้วยกฎหมายในประการอื่นแล้ว การพิจารณาแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือ น.ส.๓ ก.
ซึ่งออกไปโดยมิได้ให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน ตามนัยมาตรา ๔๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ นั้น ก็ควรพิจารณาแก้ไขได้โดยตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจพิสูจ น์ก่อน
เสร็จแล้วสรุปข้อเท็จจริงว่าที่ดินแปลงนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ ตามข้อ ๑๑ ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗)ฯ หากผู้ว่าฯ เห็นชอบให้ออกโฉนดที่ดินหรือ น.ส.๓ ก.ได้ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ในฐานะเจ้า หน้า ที่ผู้ทํา คํา สั่งทางปกครองก็ทํา ความเห็น ยืน ยัน การออกโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.๓ ก. นั้น ต่อไป
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ดําเนินการตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ 61. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หลายคนสูญหาย การยื่นคําขอออกใบแทนจะต้องยื่นคําขอ
ร่วมกันทุกคนหรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
มติคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๙
แนวคําตอบ
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หลายคน ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมเพียงบางคนสามารถยื่นคําขอ
ออกใบแทนได้ แต่เจ้าพนักงานที่ดินจะออกใบแทนให้แก่ผู้ขอได้ต่อเมื่อสอบสวนพยานหลักฐานต่าง ๆ จนเป็นที่เชื่อถือ
ได้ว่าโฉนดที่ดินเป็นอันตราย ชํารุด หรือสูญหายไปจริง
ข้ อ 62. น.ส.๓ ก. ฉบั บ สํ า นั ก งาน ฉบั บ ผู้ ถื อ และสารบบ สู ญ หาย มี ผู้ ยื่ น คํ า ขอออกใบแทน น.ส. ๓ ก.
จะดําเนินการอย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/๑๖๔๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๑๐ ตอบข้อหารือจังหวัดระนอง เวียนตาม
หนังสือกรมที่ดิน ที่ ๐๖๐๖/ว ๒๑๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๐
แนวคําตอบ
การออกใบแทน น.ส.๓ ก. หาก น.ส.๓ ก. ฉบับสํานักงาน ฉบับผู้ถือ และสารบบ สูญหาย พนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศในการจัดทํา น.ส.๓ ก. ขึ้นใหม่ได้ ซึ่งต่างกับกรณี น.ส.๓ กรณี น.ส.๓ ฉบับผู้ถือ
ฉบับสํานักงานที่ดิน และสารบบสูญหายทั้งหมดจะต้องไปรังวัดตรวจสอบโดยอนุโลมตามคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓/๒๕๐๗
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๐๗ ข้อ ๒ (ง) โดยค่าใช้จ่ายให้เรียกเก็บจากเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาสารบบ
และเอกสารที่หายและใช้หลักฐานนั้นมาดําเนินการออกใบแทน (ที่ มท ๐๖๐๖/๑๖๔๖ ลงวันที่ ๓ มี.ค.๒๕๑๐
ตอบข้อหารือจังหวัดระนอง เวียนตามหนังสือ ที่ ๐๖๐๖/ว ๒๑๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๔๐)
ข้อ 63. ที่ดินที่อยู่เขตพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามเพื่อใช้ในราชการของทหารของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็น
บริเวณที่ใช้ในราชการการซ้อมรบ ปรากฏว่ามีราษฎรรายที่หนึ่งเข้าไปยึดถือครอบครองทําไร่อ้อยมาตั้งแต่รุ่นบิดา
คือ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐ ส่วนรายที่สองเข้ าไปทํ ารีสอร์ทเพื่ อให้ประชาชนทั่วไปเช่ าเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗
มาจนถึงปัจจุบัน กรณีดังกล่าวจะดําเนินการกับผู้เข้าไปยึดถือครอบครองอย่างไร
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙
ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)ฯ
แนวคําตอบ
ที่ดินที่อยู่เขตพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามเพื่อใช้ในราชการของทหารของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นบริเวณ
ที่ใช้ในราชการการซ้อมรบมีสถานะเป็นที่ราชพัสดุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๐๔ (๓)
แต่ที่ดินดังกล่าวถือว่าเป็นที่ดินของรัฐซึ่งตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปยึดถือ
ครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้า หน้า ที่ (ในต่างจังหวัดคือผู้ว่า ราชการจังหวัด) แต่รายที่หนึ่ง
ได้ยึดถือครอบครองมาก่อนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ใช้บังคับ ก่อนการสั่ง
ให้ออกไปจากที่ดินจะต้องเรียกให้ผู้ครอบครองที่ดินมาทําความตกลงก่อนตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)ฯ ข้อ ๓ (๑) ก. ส่วนรายที่สองเป็นการเข้าครอบครองภายหลังประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ใช้บังคับ ย่อมมีความผิดทันทีตามมาตรา ๑๐๘ ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน
ข้อ 64. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินหมายถึงหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภทใด
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๖
แนวคําตอบ
ประมวลกฎหมายที่ดินในหมวด ๔ มาตรา ๕๖ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๕๖/๑ แบบ หลักเกณฑ์
และวิ ธี การออกใบจอง หนั งสื อรั บรองการทํ าประโยชน์ ใบไต่ สวน หรื อโฉนดที่ ดิ น รวมทั้ งใบแทนของหนั งสื อ
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดังนั้น หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงมี ๔ ประเภทตามที่ปรากฏในตัวบท
ซึ่งรวมใบแทนของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวด้วย
ข้อ 65. ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําปะโยชน์
ในเขตที่ดินของรัฐโดยอาศัยหลักฐาน น.ส. ๓ เจ้าพนักงานที่ดินจะพิจารณาออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ในเขตที่ดินของรัฐได้เมื่อใด
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๖/๑
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๐, ๑๔

- 35 แนวคําตอบ
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๖/๑ กล่าวคือ เจ้าพนักงานที่ดิน
จะออกได้ต่อเมื่อตรวจสอบกับระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ หรือระวางรูปถ่ายทางอากาศฉบับที่ทําขึ้นก่อนสุด
เท่าที่ทางราชการมีอยู่ ทั้งนี้ ที่ดินจะต้องเป็นแปลงเดียวกัน ขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์การทําประโยชน์
จะต้องมีการทําประโยชน์ตามสมควรแก่ท้องถิ่น
ข้อ 66. ลักษณะของที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๔
แนวคําตอบ
ที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่นําขึ้นทะเบียนเพื่อให้สร้างสถานีตํารวจ เป็นที่ราชพัสดุตาม ป.พ.พ. ๑๓๐๔ (๓)
เช่นเดียวกับการถอนสภาพแล้วนําไปสร้า งโรงพยาบาล เป็นทรัพย์ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่น ดินโดยเฉพาะ
เข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ส่วนที่ดินราชพัสดุที่รัฐยึดมาจากเอกชนเอาไปสร้างตึกให้เอกชนเช่า
มิได้ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินจึงไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับที่ดินรกร้างว่างเปล่า
ที่รัฐสามารถนําไปจัดให้กับประชาชน จึงสามารถออกโฉนดที่ดินได้
ข้อ 67. นํา ส.ค. ๑ ไปยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินที่มีอาณาเขตติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเขาใหญ่” ซึ่งเป็น
ที่ดินของรัฐ และกรมป่าไม้ได้ขีดเขต “ป่าเขาใหญ่” ลงในระวางแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก่อนที่จะออกโฉนดที่ดิน
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๖/๑
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๐ (๓)
แนวคําตอบ
ในท้องที่ที่มีการขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติในระวางแผนที่แล้ว ถ้าที่ดินที่นํารังวัดมีแนวติดต่อ ไม่ต้องตั้ง
คณะกรรมการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๐ (๓) เพราะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ
ข้อ ๑๐ (๓) จะต้องตั้งคณะกรรมการเฉพาะที่มีอาณาเขตติด ต่อคาบเกี่ย ว หรืออยู่ในเขตป่า สงวนแห่งชาติ
แต่การออกในกรณีนี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๖/๑ กล่าวคือจะต้องตรวจสอบกับระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ
หรือระวางรูปถ่ายทางอากาศฉบับที่ทําขึ้นก่อนสุดเท่าที่ทางราชการมีอยู่ หรือตรวจสอบด้วยวิธีอื่น ตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมที่ดินกําหนด

- 36 ข้อ 68. คําขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค.๑ ได้ยื่นคําขอไว้ก่อนวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เมื่อปรากฏว่า
เรื่องราวการออกโฉนดที่ดิ นมี เหตุ ขัด ข้องจึงขอยกเลิ กคํา ขอออกโฉนดที่ดิ น และสํา นักงานที่ดิ นได้ สั่งไปแล้ ว
ต่อมาได้มายื่นคําขอออกโฉนดที่ดินอีกครั้ง การออกโฉนดที่ดินในกรณีนี้เจ้าพนักงานที่ดินจะดําเนินการอย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว ๓๔๙๗๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
แนวคําตอบ
จะออกโฉนดที่ดินได้จะต้องมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดว่า ผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทําประโยชน์
ในที่ดิ น โดยชอบด้ว ยกฎหมายอยู่ ก่อนวัน ที่ ประมวลกฎหมายที่ ดิ นใช้ บังคั บ เพราะยื่ นคํ า ขอภายหลังวั นที่ ๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จึงอยู่ในเงื่อนไขจะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ 69. คําขอออกโฉนดที่ดินจากหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ยื่นคําขอภายหลังที่มาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ ที่เจ้าพนักงานที่ดินสามารถสั่งยกเลิกคําขอได้
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว ๓๔๙๗๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
แนวคําตอบ
ได้แก่คําขอที่ยื่นโดยไม่ทราบตําแหน่ง ไม่สามารถชี้ระวางได้ คําขอออกโฉนดที่ดินที่ตรวจสอบกับแปลง
ข้างเคียง ส.ค.๑ ไม่รับกัน เชื่อว่าไม่ตรงตามตําแหน่งที่ขอรังวัด คําขอออกโฉนดที่ดินจากการแจ้ง ส.ค.๑ ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เช่น แจ้งในที่สาธารณะหรือป่าคุ้มครองหรือป่าสงวนแห่งชาติ
ข้อ 70. รองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาเป็นที่ยุติว่า น.ส. ๓ ก. ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมี
คําสั่งเพิกถอนและส่งคําสั่งเพิกถอนโดยทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามภูมิลําเนาที่ให้ไว้กับ
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ แต่ในการส่งเจ้าหน้าที่ของสํานักมาตรฐานการออกหนังสือ
สําคัญมิได้ส่งโดยการลงทะเบียนตอบรับ เมื่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นําส่งคําสั่งพร้อมหนังสือแจ้งจากรองอธิบดี
ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้อุทธรณ์ ปรากฏว่าในวันที่เจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์นําส่ง ผู้อุทธรณ์ไปพักผ่อนอยู่ต่างจังหวัด
ไม่มีใครอยู่บ้าน พี่ชายของผู้อุทธรณ์ซึ่งได้ปลูกบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งอยู่ในรั้วเดียวกันแต่คนละบ้านเลขที่กับผู้อุทธรณ์
ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แทน การส่งหนังสือแจ้งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๗๘/๒๕๕๔
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การส่งคําสั่งทางปกครองเพื่อแจ้งให้อุทธรณ์ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการเพิกถอนฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๙
กําหนดให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เมื่อการส่งโดยไม่ได้ลงทะเบียนตอบรับไปตามภูมิลําเนาที่ให้ไว้
กับคณะกรรมการสอบสวน พี่เขยซึ่งอยู่ในรั้วบ้านเดียวกันรับไว้แทน กรณีดังกล่าวจึงถือว่าหนังสือแจ้งคําสั่งไปถึงแล้ว
แต่การไปถึงกรณีนี้มิใช่นับวันที่ไปถึง การส่งโดยไม่มีการลงทะเบียนจะต้องถือว่าไปถึงเมื่อครบ ๗ วัน นับแต่วันที่ส่ง
กรณีส่งภายในประเทศ ตามมาตรา ๗๑ แห่ง พ.ร.บ. วิปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ 71. ที่ดิน แปลงหนึ่งได้ครอบครองและทํา ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๕ ที่ดิน แปลงนี้
ไม่มีหลักฐาน ส.ค.๑ ไม่อยู่ในเขตป่าสงวน เขตปฏิรูปที่ดิน แต่เคยมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นเขตนิคมสร้างตนเอง
เมื่ อ พ.ศ.๒๕๑๕ แต่ เมื่ อ พ.ศ.๒๕๕๒ รัฐมนตรีได้ประกาศให้ นิคมสร้างตนเองสิ้ นสภาพแล้ว ผู้ครอบครองที่ ดิ น
มีความประสงค์จะโอนที่ดินจํานวน ๒๐ ไร่ ให้องค์การสวนยางพาราซึ่งเป็นองค์กรของรัฐเพื่อทําแปลงสาธิ ต
การทํายางพารา ส่วนที่ดินเหลืออีก ๓๐ ไร่ ผู้ครอบครองทําประโยชน์ประสงค์จะออกโฉนดที่ดินในคราวเดียวกัน
ทั้งแปลง ได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๙ ทวิ
ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ ข้อ ๗
แนวคําตอบ
ที่ดินจํานวน ๒๐ ไร่ ที่โอนให้กับองค์การสวนยางพารา ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐออกให้ได้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ข้อ ๗ (๒)
ออกให้ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ในจํานวน ๓๐ ไร่ ที่เหลือออกได้ตามมาตรา มาตรา ๕๙ ทวิ
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ข้อ ๗ (๓) ไปในคราวเดียวกัน แต่ต้องออกแยกแปลง
ข้อ 72. นํา ส.ค. ๑ ยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินที่สํานักงานที่ดิน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปทําการรังวัดแล้ว
ปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดจึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๐ (๓)
และคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวได้ทําการสอบสวนแล้วมีความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาแล้วมีคําสั่งไม่ให้ออกโฉนดที่ดิน ผู้ขอจะอุทธรณ์คําสั่งต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒/ว ๐๓๘๖๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
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จะต้องมีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์ เพราะการสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเพียงกระบวนพิจารณาทางปกครอง
ที่กําหนดเป็ น “เงื่อนไข” ในการออกโฉนดที่ ดิน มิ ใช่ เป็ นเรื่ องที่ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดใช้อํานาจในการออกคํ าสั่ ง
ทางปกครอง เมื่อไม่เป็นคําสั่งทางปกครองจึงไม่สามารถรับอุทธรณ์ได้
ข้อ 73. นํา เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในเขตป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔
โดยไม่มีหลักฐานสําหรับที่ดิน (ส.ค. ๑) โฉนดที่ดินที่ออกให้กับ นาย ก. ในกรณีนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๖๗/๒๕๕๓
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๗๕/๒๕๖๑
แนวคําตอบ
ป่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เป็นเพียงเขตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นรับไปทําการสํารวจ
และพิจารณาจําแนกไว้เป็นที่จัดสรรยังไม่มีลักษณะเป็น “ป่าไม้ถาวร”
ข้อ 74. หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) มีชื่อผู้ถือสิทธิครอบครองหลายคน ได้สูญหายไป ผู้ถือสิทธิ
ครอบครองคนหนึ่งไปยื่นคําขอออกใบแทนที่สํานักงานที่ดิน ปรากฏ น.ส. 3 ก. ฉบับสํานักงานที่ดินและสารบบที่ดิน
ก็สูญหาย กรณีนี้จะรับคําขอออกใบแทนได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒537)ฯ ข้อ ๑๗ (๑), (๒)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินขึ้นใหม่ในกรณีที่หนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินเป็นอันตราย ชํารุด สูญหาย พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๘
แนวคําตอบ
ในกรณีที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินเป็นอันตราย ชํารุด สูญหาย และฉบับเจ้าของที่ดิน
ก็เป็นอันตราย ชํารุด สูญหาย จนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าตรงกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับใด ให้ดําเนินการ
ตามข้อ ๑๗ (๑) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒537)ฯ แต่ไม่ต้องออกใบแทนและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
อย่างเรื่องหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจ้าของที่ดินเป็นอันตราย ชํารุด สูญหาย เว้นแต่ค่าใบแทน
ข้อ 75. การออกโฉนดที่ดินที่สืบเนื่องจาก น.ส. ๓ ก. ในเขตป่าไม้ถาวร จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๐ (๓)
แต่ป รากฏว่า ท้อ งที่ดังกล่า วไม่มีเ จ้า หน้า ที่บ ริห ารงานที่ดิน อํา เภอเนื่องจากยกเลิกอํา นาจหน้า ที่น ายอํา เภอ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน การตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ในกรณีดังกล่าวจะดําเนินการอย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๐ (๓)
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กรรมการตรวจพิสูจน์จะต้องประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่ง คือ ป่าไม้อําเภอหรือผู้ที่ป่าไม้จังหวัด
มอบหมายสําหรับท้องที่ที่ไม่มีป่าไม้อําเภอในฐานะของผู้แทนกรมป่าไม้ เจ้าพนักงานที่ดินอําเภอ ปลัดอําเภอ
(เจ้าพนักงานปกครอง) และกรรมการอื่นตามที่เห็นสมควร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๐ (๓)
เมื่อท้องที่ดังกล่าวไม่มีตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอําเภอจึงไม่ต้องแต่งตั้งในตําแหน่งนี้
ข้อ 76. นําที่ดินรกร้างว่างเปล่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ (๑) มีการจัดทําวางผัง
แบ่งแปลง ทําการจัดที่ดินผืนใหญ่ กันพื้นที่บางส่วนจํานวนหนึ่งเพื่อให้เป็นป่าชุมชนร่วมกัน เมื่อจัดที่ดินเสร็จสิ้น
จึงปิดโครงการ ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าส่วนที่เคยกันไว้เป็นป่าชุมชนนั้นมีผู้เข้าไปยึดถือครอบครองและมีการ
นําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน กรณีนี้จะสามารถออกโฉนดที่ดินในที่ดินส่วนที่เคยกันไว้เป็นป่าชุมชนได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๓/ว ๒๙๑๖๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การเดินสํารวจในเขต
จัดที่ดิน
แนวคําตอบ
ที่ดินที่มีการกันไว้เป็นป่าชุมชนเข้าลักษณะใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ (๒) ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้
ข้อ 77. การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินโดยอาศัย น.ค. ๓ หรือ กสน. ๕ มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๓/ว ๗๔๗๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗
แนวคําตอบ
การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้มีหลักฐาน น.ค. ๓ และ กสน. ๕ กรมที่ดินได้วางแนวทางปฏิบัติ
ให้ ตรวจสอบที่ นํ าเดิ นสํ ารวจว่ าตรงตามแผนผั งแสดงการจั ดที่ ดิ นและบั ญชี รายชื่ อตามที่ กรมพั ฒนาสั งคมและ
สวัสดิการ หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหลักฐานที่นํามาใช้จะต้องเป็น “ต้นฉบับ หรือใบแทน” น.ค.๓ หรือ กสน. ๕
เท่านั้น และหาก น.ค.๓ หรือ กสน. ๕ อยู่ ในเขตป่ าหรือที่สาธารณะ ให้แจ้งกรมพัฒนาสั งคมและสวัสดิการ
หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ตรวจสอบรวมทั้งเมื่อออกโฉนดที่ดินแล้วให้แจ้งหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อหมายเหตุ

- 40 ข้อ 78. นํ า ทํ า การรัง วัด ออกโฉนดที ่ด ิน โดยอาศัย หลัก ฐาน ส.ค. ๑ ในที ่ด ิน อัน เป็น ที ่ส ร้า งบ้า นพัก
ข้าราชการปรากฏว่ามีธนารักษ์พื้นที่และผู้บัญชาการมณฑลทหารบก (พื้นที่) คัดค้าน เจ้าพนักงานที่ดินจะต้อง
ดําเนินการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๖๐
กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแลบํารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๘
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒/ว ๓๒๑๙๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่อง การระวังชี้และ
ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินและการตรวจสอบข้อมูลที่ราชพัสดุ
แนวคําตอบ
ที่ดินราชพัสดุที่ใช้เป็นบ้านพักข้าราชการเป็นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา เป็นที่ดินที่สามารถ
ออกโฉนดที่ดินได้ จึงสามารถสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายดินได้ โดยสอบสวน
ระหว่างผู้ขอกับธนารักษ์ในพื้นที่และผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุนั้น
ข้อ 79. ในกรณีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่มีข้างเคียงจดที่ภูเขา อยู่ในอํานาจหน้าที่
ของบุคคลใดมาระวังชี้และลงชื่อรับรองแนวเขต
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
หนังสือกรมที่ดิน ที่ ๐๗๒๙.๔/ว ๓๓๙๔๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔
แนวคําตอบ
นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลกรณีที่ดิน อยู่ใ นเขตท้อ งที่ข องอํา เภอนั้น โดยไม่จํา เป็น ต้อ งได้รับ
ความเห็นชอบจากนายอําเภอ ถือว่าที่เขา ที่ภูเขา เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้มีคําสั่ง ที่ ๕๐๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มอบอํานาจให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ
หน้าที่ดูแลรักษาที่รกร้างว่างเปล่า ไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของนายอําเภอแต่อย่างใด
ข้อ 80. ในเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นเขตจัดรูปที่ดิน มีแนวทางปฏิบัติย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๙
แนวคําตอบ
หากต้องการจะให้ออกโฉนดที่ดินในนามเจ้ าของที่ดินต้องให้เจ้าของที่ ดินนําทําการรั งวัดและลงชื่ อ
ในฐานะผู้นําทําการสํารวจ และไม่ว่าจะออกโฉนดที่ดินให้กับกระทรวงเกษตรหรือในนามเจ้าของที่ดินจะต้อง
แจกโฉนดที่ ดิ น ให้หั ว หน้ า สํ า นั กงานจั ด รู ป ที่ ดิ น จั งหวั ดทุ กราย การออกโฉนดที่ ดิ น ในเขตจั ด รู ป ที่ ดิ น ไม่ ต้ อง

- 41 ประกาศแจกโฉนดที่ดิน เมื่อได้ออกโฉนดที่ดินแล้วที่ดินนั้นจะต้องถูกห้ามโอน ๕ ปี นับแต่วันที่หัวหน้าสํานักงาน
จัดรูปที่ดินจังหวัดได้รับโฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗
ข้อ 81. สมาชิกนิคมสร้างตนเองได้รับ น.ค. ๓ แล้วได้นําไปยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปทําการรังวัด ประกาศแจกโฉนดที่ดินรวมทั้งเจ้าพนักงานที่ดินได้ลงนาม
ในโฉนดที่ดินพร้อมที่จะแจกแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นคําขอดังกล่าวได้เสียชีวิตไปอย่างกะทันหันจะสามารถแจก
โฉนดที่ดินต่อไปได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๓๐
แนวคําตอบ
ไม่สามารถแจกโฉนดที่ดินได้ เพราะการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเป็นสิทธิเฉพาะตัว ตามนัยมาตรา ๓๐
แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ เมื่อสมาชิกดังกล่าวเสียชีวิต จึงไม่อาจแจกให้กับทายาท
เพื่อให้จดทะเบียนในภายหลัง
ข้อ 82. พื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกินกว่า ๓๕ % ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน เจ้าของที่ดินได้รับการจัดที่ดิน
ตามหลักฐาน น.ค. ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๐ จะนําขอออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๙/๓๓๒๗๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๙ ตอบข้อหารือกรมประชาสงเคราะห์
แนวคําตอบ
บุคคลมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายที่ได้รับการจัดที่ดินตามหลักฐาน น.ค. ๓ ให้ถือในวันที่
ได้รับการจัดให้เข้าอยู่อาศัย แม้จะได้รับ น.ค. ๓ ภายหลังจากที่ดินถูกกําหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า
๓๕ % ก็ไม่มีผลให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นที่ต้องห้าม
ข้อ 83. รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายได้มีคําสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. แล้ว ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีชื่อ
เป็นเจ้าของที่ดินได้อุทธรณ์ รองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาแล้วให้ยกอุทธรณ์และรายงานความเห็นไปยัง
กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นพ้องให้ยกอุทธรณ์ แต่ปรากฏว่าในคําสั่งให้ยกเลิก
คําขอออก น.ส. 3 ก. ดังกล่าวได้อ้างเหตุผลในข้อกฎหมายไม่ถูกต้อง จะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไปจึงจะถูกต้อง
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๒๒/๒๕๔๕
แนวคําตอบ
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับคําสั่งทางปกครองทราบ แต่ไม่ต้องแจ้งให้ใช้สิทธิอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวอีกเพราะ
เป็นเพียงการแก้ไขคําสั่งให้ถูกต้องมิใช่เป็นการออกคําสั่งทางปกครองใหม่
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ข้ อ 84. วัด ราษฎร์ศรัทธาธรรมรับให้ที่ดิน มาจากราษฎรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยไม่มีห ลักฐานสํา หรับ ที่ดิน
เจ้า อาวาสรูป ก่อ นได้ยิน ยอมให้เ ทศบาลตัด ถนนผ่า นที่ดิน ของวัด เพื่อไปออกอีก ทางหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐
และยังมีการใช้มาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันประสงค์จะนําที่ดินที่รับให้ทั้งหมดมาออกโฉนดที่ดิน
กรณีนี้จะออกโฉนดที่ดินได้โดยวิธีการใด และจะออกทั้งแปลงได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๒, ๕๘
แนวคําตอบ
การที่วัดรับให้แล้วเข้าครอบครองที่ดินภายหลังประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งตามมาตรา ๒ ถือว่าเป็นที่ดิน
ของรัฐ การเข้าครอบครองจึงไม่ก่อให้เกิด สิทธิตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
เมื่อมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินในส่วนที่เจ้าอาวาสรูปก่อนยินยอมให้มีการตัดเป็นทาง จึงเข้าลักษณะเป็นการใช้
เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ที่ดินในส่วนนี้จึงเป็นที่ดินต้องห้ามไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ส่วนการออกโฉนดที่ดิน
เมื่อเป็นที่ดินไม่มีหลักฐาน และเป็นการเข้าครอบครองภายหลังประมวลกฎหมายที่ดิน การออกโฉนดที่ดินจึงออกได้
เฉพาะมาตรา ๕8 เท่านั้น ไม่สามารถดําเนินการตามมาตรา ๕9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้
ข้อ 85. เจ้ามรดกได้เข้าครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินแปลงหนึ่งเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗ เนื้อที่ ๒๐ ไร่
โดยไม่มีหลักฐานสําหรับที่ดินเสียชีวิตลงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทายาทโดยธรรมมี ๓ คน จึงตกลงแบ่งที่ดินให้เป็นของพี่
๗ ไร่ เป็นของน้องคนสุดท้อง ๓ ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน พี่คนโตได้นํา
เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในนามตนเองทั้ง ๑๐ ไร่ กรณีดังกล่าวจะแบ่งแยกแล้วจดทะเบียนโอนให้น้องตามข้อตกลง
ได้หรือไม่ เพระเหตุใด
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๔๙/๒๕๔๒
แนวคําตอบ
ที่ดินแปลงนี้เข้าครอบครองในวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๔๙๗ ซึ่งเป็นวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับ
การเข้าครอบครองในวันนี้จึงเป็นการเข้าครอบครองหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับแล้ว การออกโฉนดที่ดิน
จึงติดห้ามโอน ๑๐ ปี ตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๓) แต่ที่ดินแปลงนี้เป็นทรัพย์มรดก การแบ่งแยกเพื่อโอนให้กับ
น้องคนสุดท้อง จึงมิใช้เป็นการโอนไปยัง “ผู้อื่น” แต่เป็นการโอนให้กับเจ้าของที่แท้จริงในฐานะทายาทจึงโอนได้
ข้อ 86. ที่ดินตาม ส.ค. ๑ มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ข้างเคียงทั้ง ๔ ทิศ จดแจ้งบุคคล ผู้แจ้งการครอบครองเสียชีวิตไปแล้ว
ที่ดินจึงตกเป็นของทายาท คนข้างบ้านเห็นว่าทายาทเจ้ามรดกรายนี้ปล่อยทิ้งร้างจึงเข้าไปยึดถือครอบครอง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทําประโยชน์ในที่ดินแล้วเสร็จได้เพียง ๒ ไร่ ส่วนที่เหลือยังคงปล่อยทิ้งร้างไม่มีการทําประโยชน์
ต่อมาเมื่อกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ได้ยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ผลการรังวัดปรากฏว่าเจ้าของที่ดินด้านที่จดบุคคล
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จะออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ อย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๘ และ ๕๘ ทวิ
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 2497) มาตรา ๘
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๔
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๘/๒๕๔๘
แนวคําตอบ
ที่ดิ นมี หลักฐาน ส.ค. ๑ แต่ได้ เข้ ายึดถื อครอบครอง เข้าลั กษณะการแย่งการครอบครองจึ งมิ ใช่เป็ นการ
ครอบครองต่อเนื่องจากผู้ครอบครองมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ การออกโฉนดที่ดินจึงมิใช่กรณี
ออกสืบเนื่องจาก ส.ค. ๑ ไม่อยู่เงื่อนไขของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ
ข้อ ๘ แต่ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๔ ในจํานวน ๒ ไร่ เท่าที่
ทําประโยชน์แล้ว ตามมาตรา ๕๘ และ ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๓) ติดห้ามโอน ๑๐ ปี
ข้อ 87. ผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินตาม ส.ค. ๑ จํานวน ๑ แปลง ประสงค์จะออกโฉนดที่ดินในคราว
เดียวกัน จํานวน ๕ แปลง เพื่อเตรียมไว้แบ่งให้กับบุตร ๕ คน การนํา ส.ค. ๑ แปลงนี้มายื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน
เจ้าพนักงานที่ดินจะดําเนินให้ยื่นคําขอและดําเนินการออกโฉนดที่ดินได้ตามความประสงค์หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑
แนวคําตอบ
การออกโฉนดที่ดินจะออกโฉนดที่ดินแปลงใดได้แปลงนั้นจะต้องมีคําขอ ตามข้อ ๗ (๑) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒537)ฯ เมื่อกรณีต้องการออกโฉนดที่ดิน ๕ แปลง จึงต้องยื่น ๕ คําขอ และเมื่อยื่น ๕ คําขอ
การไต่สวนเพื่อออกโฉนดที่ดินตามใบไต่สวน (น.ส. ๕) จึงต้องมีตามจํานวนแปลงที่ขอออกโฉนดที่ดิน
ข้อ 88. การนํา ส.ค. ๑ ไปขอออกโฉนดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการ
ออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๐ (๓) คณะกรรมการได้ร่วมกันตรวจ
พิสูจน์สอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ขอได้ครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่ทางราชการ
ประกาศให้ที่ดินเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ยกเว้นผู้แทนจากกรมป่าไม้ได้โต้แย้งคัดค้านการออกโฉนดที่ดินและขอให้
ดําเนินการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และขอให้ส่งเข้า กบร. เพื่อพิสูจน์สิทธิอีก
จะดําเนินการในเรื่องนี้อย่างไร
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กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๐ (๓)
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๙/ว ๑๑๕๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๔
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒/ว ๑๙๔๗๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗
แนวคําตอบ
การคัดค้านของผู้แทนกรมป่าไม้ในฐานะกรรมการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ถือว่า
เป็ น การให้ ค วามเห็ น ในฐานะกรรมการ ไม่ ถื อ ว่ า เป็ น การโต้ แย้ งสิ ทธิ จึ ง ไม่ มี ก รณี จ ะต้ องสอบสวนเปรี ย บ
หนัง สือ กรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๙/ว ๑๑๕๐ ลงวัน ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๔ แต่ก ารออกโฉนดที่ดิน ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๕๑๖.๒/ว ๑๙๔๗๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้กําหนดประเภทที่ดิน
ก่อนออกจะต้องเข้า กบร. พิ จารณาก่อน ไม่ มีที่ดิ นใน ๕ ประเภทตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ
จึงไม่ต้องนําเข้า กบร. แต่แนวทางนี้กรมที่ดินได้ตอบข้อหารือในเวลาต่อมาว่า หากเป็นออกในเขตป่าไม้ จะนําเข้า กบร.
ก็ได้ ถือเป็นดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้บริหาร
ข้อ 89. น.ส. ๓ ก. เป็นของเจ้ามรดก ก่อนตายเจ้ามรดกได้กู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้โดยมีการทําสัญญากู้เงินพร้อมระบุ
ด้วยว่าได้มอบ น.ส. ๓ ก. ของเจ้ามรดกไว้กับเจ้าหนี้เพื่อเป็นหลักประกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนจํานอง หลังจากเจ้ามรดก
ตายแล้ว บุตรผู้ตายในฐานะผู้จัดการมรดกไม่ทราบเรื่องการกู้ยืมเงินและการส่งมอบ น.ส. ๓ ก. ให้กับเจ้าหนี้ไว้เป็น
ประกัน จึงไปยื่นคําขอออกใบแทนตามคําขอ (ท.ด. ๙) ปฏิญาณตนพร้อมนําพยานให้ทําการสอบสวน ครบกําหนด
ประกาศไม่มีบุคคลใดคัดค้าน สํานักงานที่ดินจึงออกใบแทนและแจกให้ไป เจ้าหนี้ทราบเรื่องจึงได้นํา น.ส. ๓ ก.
ฉบับผู้ถือมาแสดงต่ อพนั กงานเจ้าหน้าที่และร้ องขอให้เพิ กถอนใบแทน กรณี ดังกล่าวนี้ ใบแทนที่ออกไปจะต้อง
ดําเนินการอย่างไร หรือไม่ เพราะเหตุใด
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๗ (๑), (๒)
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๑๖๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๒๑
หนังสือกรมที่ดิน ลับ ที่ มท ๐๕๑๖.๒/๗๕๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งจังหวัดสุรินทร์
แนวคําตอบ
บุตรในฐานะที่เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายย่อมอยู่ในฐานะเจ้าของ เมื่อปฏิญาณตน เจ้าหน้าที่สอบสวน
ผู้จัดการมรดกซึ่งเชื่อโดยสุจริตใจว่า น.ส. ๓ ก. ได้สูญหายไปจริงเพราะตนเองไม่ทราบเรื่องที่บิดานําประกันเงินกู้
และมอบไว้กับเจ้าหนี้มาก่อน เมื่อนําพยานให้ทําการสอบสวน ประกาศครบกําหนด ไม่มีการคัดค้าน ใบแทน
จึงออกไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้พิจารณาเทียบเคียงจากหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๑๖๒๓
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๒๑ เรื่อง พบโฉนดที่ดินภายหลังจากแจกใบแทนแล้ว เมื่อเจ้าของนําโฉนดที่ดินมาคืน
ให้ทําการหมายเหตุขีดคร่อมซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากเจ้าของเชื่อโดยสุจริตใจว่าหายจริง แม้ความจริงอยู่กับบุคคลอื่น
ไม่หายจริง ก็ถือว่าใบแทนออกไปโดยชอบแล้ว
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ข้อ 90. โฉนดที่ดินออกเมื่อ ร.ศ. ๑๒๙ ข้างเคียงด้านเหนือติดต่อกับแม่น้ําเจ้าพระยา ต่อมาในที่ดินเกิดที่งอก
เมื่อพระราชบัญญั ติให้ ใช้ป ระมวลกฎหมายที่ดิน ใช้บั งคับ ผู้ถือกรรมสิ ทธิ์ ในโฉนดที่ดิน ในขณะนั้ นได้ แจ้งการ
ครอบครอง (ส.ค. ๑) ในส่วนของที่งอกจํานวนเนื้อที่ ๕ ไร่ และขายให้บุคคลอื่นแต่ผู้ซื้อยังมิได้นําไปออกเป็นโฉนดที่ดิน
ต่อมาโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนขายที่ดินให้กับบุคคลที่สาม ซึ่งบุคคลที่สามนี้ทราบว่าที่ดินด้านทิศเหนือ
เป็นที่งอก จึงยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินในส่วนที่งอก กรณีตามปัญหานี้ จะสามารถออกโฉนดที่ดินในส่วนที่เป็นที่งอก
ให้กับบุคคลที่สาม ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๘
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๒/๒๕๐๗
แนวคําตอบ
ที่งอกริมตลิ่งงอกจากที่ดินแปลงใด ย่อมเป็นทรัพย์ของที่ดินแปลงนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๐๘ แต่เมื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินได้แยกขายที่ดินตาม ส.ค. ๑ ในส่วนที่งอกให้กับบุคคลอื่น
ที่ดินที่งอกส่วนนี้จึงไม่ถือว่าเป็นที่งอกของโฉนดที่ดินอีกต่อไป ไม่อาจออกโฉนดที่ดินให้กับบุคคลที่สามที่มีชื่อ
ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ในภายหลังได้
ข้อ 91. ยื่นคําขอเปลี่ยน น.ส.๓ เป็น น.ส. ๓ ก. เมื่อไปรังวัดปรากฏว่ามีผู้คัดค้านแนวเขต แต่ผู้ยื่นคําขอไม่สามารถ
ชี้แนวเขตของตนได้ กรณีนี้เจ้าพนักงานที่ดินจะต้องดําเนินการอย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๖๙ ทวิ
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๒/ว ๖๓๗๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๐ ตอบข้อหารือจังหวัดเชียงใหม่
แนวคําตอบ
เมื่อมีการคัดค้านแนวเขต การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จะต้องสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยถือหลักฐานแผนที่
ตลอดจนเอกสารในสารบบ และ น.ส. ๓ เป็นหลักฐานในการพิจารณา ไม่มีหน้าที่จะต้องสอบสวนให้เป็นที่ยุติว่า
ใครผิดใครถูก เมื่อได้สอบสวนโดยพิจารณาจากหลักฐานทางแผนที่ และจากการสอบสวนจากการพยานบุคคล
ที่เกี่ยวข้องแล้ว คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ ก็แจ้งให้คู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน ๙๐ วัน
ข้อ 92. ที่ดิน ราชพัส ดุใ นใจกลางที่ดิน มีโ บราณสถานเป็น ตึก สร้า งสมัย รัช การที่ ๕ จํา นวน ๑ หลัง ตั้ง อยู่
ซึ่งกรมศิลปากรเป็นผู้แล ผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ นําทําการรังวัดออกโฉนดที่ดิน มีข้างเคียง
ด้านทิศเหนือจดที่ราชพัสดุแปลงนี้ การออกโฉนดที่ดินในกรณีนี้จะต้องให้หน่วยงานใดระวังชี้และลงนามรับรอง
แนวเขตที่ดิน หากได้รับหนังสือแจ้งแล้วไม่ไประวังแนวเขตจะดําเนินการอย่างไร
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-หนังสือกรมที่ดิ น ที่ มท ๐๗๑๓/ ๒๒๙๘๒ ลงวั น ที่ ๑๐ ตุ ลาคม ๒๕๓๒ เรื่ อง การระวั งชี้ แนวเขต
โบราณสถาน
- คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๓๐๔/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒
แนวคําตอบ
ที่ดินโบราณสถานซึ่งเป็นที่ราชพัสดุซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ส่วนกรมศิลปากรเป็นเพียง
ผู้ชี้เขตโบราณสถาน เมื่อที่ดินที่ออกโฉนดที่ดินจาก ส.ค. ๑ มีข้างเคียงจดที่ราชพัสดุ มิได้มีส่วนราชการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน มีเพียงตัวทรัพย์อันเป็นโบราณสถาน การแจ้งข้างเคียงที่ราชพัสดุด้านนี้จึงแจ้งเพียงธนารักษ์พื้นที่นั้น
หน่วยงานของกรมศิลปากรไม่มีหน้าที่ดูแลที่ดินแต่อย่างใด และเมื่อออกโฉนดจาก ส.ค. ๑ มีข้างเคียงจดที่ดิน
ของส่วนราชการ เมื่อได้รับหนังสือแจ้งแล้วไม่ไปให้ออกโฉนดที่ดินต่อไป
ข้อ 93. การครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับอนุญาตให้ทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการ
ชั่วคราว ต่อมาได้มีส่งมอบพื้นที่และประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งมีผู้ยื่นคําขอออก ส.ป.ก.4 – ๐๑ ต่อมา
สํานักพุทธศาสนาจังหวัดได้ยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินของวัดร้าง นํารังวัดล้ําเข้าในเขตที่มีผู้ยื่นคําขอออก
ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ กรณีดังกล่าวนี้ หากจะต้องดําเนินการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
สอบสวนเปรียบเทียบอย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๒๒/๒๕๕๕
แนวคําตอบ
คู่กรณีในการสอบสวนเปรียบเทียบต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับที่ดินที่อาจออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินแปลงที่พิพาทได้ ที่ดิน ส.ป.ก. หากจะออกต้องออกให้ ส.ป.ก. ดังนั้นคู่กรณีในการสอบสวนเปรียบเทียบ
จึงเป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดมิใช่ผู้ยื่นคําขอออก ส.ป.ก.
ข้อ 94. การออกโฉนดที่ดินในเขตเขาและปริมณฑล ๔๐ เมตร ผู้ขอมีหลักฐานที่ได้มาโดยถูกต้อง จะสามารถ
ออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
- มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗)ฯ
ข้อ ๘. ที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทําประโยชน์แล้ว
และเป็นที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินดังต่อไปนี้
ฯลฯ

- 47 (๒) ที่เขา ที่ภูเขา หรือที่สงวนหวงห้าม หรือที่ดินซึ่งทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ
ข้อ ๑๔ ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทําประโยชน์แล้ว
และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง
(๒) ที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงที่ดินซึ่งผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
(๓) ที่ เ กาะ แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ที่ ดิ น ของผู้ ซึ่ ง มี ห ลั ก ฐานแจ้ ง การครอบครองที่ ดิ น มี ใ บจอง
ใบเหยียบย่ํา หนังสือรับรองการทําประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” หรือเป็น
ผู ้มีส ิท ธิต ามกฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ที ่ดิน เพื ่อ การครองชีพ หรือ ที ่ดิน ที ่ค ณะกรรมการจัด ที ่ด ิน แห่ง ชาติ
ได้อ นุมัติใ ห้จ ัด แก่ป ระชาชน หรือ ที ่ดิน ซึ ่ง ได้มีก ารจัด หาผลประโยชน์ต ามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว
(๔) ที่ส งวนหวงห้า มตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญ ญัติใ ห้ใช้ป ระมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญ ญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอื่น
(๕) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
อย่างอื่น
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดเขตหวงห้ามที่เขาหรือภูเขา ตามความในมาตรา ๙ (๒)
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๙๙
แนวคําตอบ
ที่ดินที่อยู่ในเขตเขา หรือปริมณฑล ๔๐ เมตร เป็นที่ดินต้องห้ามมิให้บุคคลทําด้วยประการใดให้เป็นการ
ทําลายหรือทําให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๙๙ และต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. 2537)ฯ ข้อ ๑๔ (๒)
ข้อ 95 ผู้ถือสิทธิครอบครองเสียชีวิต ทายาทสามารถนําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
- มาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
บุคคลซึ่งพนั กงานเจ้าหน้า ที่อาจออกโฉนดที่ดิ นหรือหนังสื อรั บรองการทํ าประโยชน์ตามวรรคหนึ่ ง
ให้ได้ คือ

- 48 (๑) ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หนังสือรับรองการทําประโยชน์
โฉนดตราจอง ตราจองที่ต ราว่า “ได้ทํา ประโยชน์แล้ว ” หรือเป็น ผู้มีสิท ธิต ามกฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ที่ดิน
เพื่อการครองชีพ
ฯลฯ
- ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๒. ในกรณีเจ้าของที่ดินที่มีหลักฐานใบจอง (น.ส. ๒) ตาย ทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือ
ผู้รับพินัยกรรมสามารถนําทําการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินได้โดยไม่ต้องไปจดทะเบียนโอนมรดกในชั้นใบจองก่อน
โดยให้ปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๙.๑/ว ๑๕๕๔๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยอนุโลม
แนวคําตอบ
ในการนํ าเดิ นสํ ารวจออกโฉนดที่ ดิ น ตามมาตรา ๕๘ และ ๕๘ ทวิ แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น ผู้ มี ชื่ อ
ในหลักฐานใบจอง ใบเหยียบย่ํา หนังสือรับรองการทําประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว”
หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพสามารถนําเดินสํารวจได้ หากมีเหตุขัดข้อง
ไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นนําทําการเดินสํารวจแทนได้ แต่หากผู้มีชื่อ
ในหลักฐานที่ดินเสียชีวิต กรมที่ดินได้วางแนวทางปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๙.๑/ว ๑๕๕๔๐
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ในกรณีของใบจอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
และสอบเขตที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒.
ข้อ 96. การออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ผลการรังวัดได้เนื้อที่มากกว่าหลักฐานเดิม พนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถออกให้แก่ผู้ขอได้จํานวนเท่าใด
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
- มาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ หมวด ๒
ข้อ ๘ ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ถ้าปรากฏว่าที่ดินมีอาณาเขตระยะ
ของแนวเขต และที่ดิน ข้า งเคีย งทุก ด้า นถูก ต้อ งตรงกับ หลัก ฐานการแจ้ง การครอบครองตามมาตรา ๕
แห่ง พระราชบัญ ญัติให้ใ ช้ป ระมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เชื่อ ได้ว่า เป็น ที่ดิน แปลงเดีย วกัน แต่เ นื้อที่
ที่คํานวณได้แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เท่าจํานวนเนื้อที่ที่ได้ทําประโยชน์แล้ว แต่ไม่เกินเนื้อที่ที่คํานวณได้
ฯลฯ
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ที่ดินนั้นมีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านจดที่ป่าหรือรกร้างว่างเปล่าและระยะที่วัดได้
เกินกว่าระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครองให้ถือระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครอง
เป็นหลักในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์

- 49 แนวคําตอบ
เมื่อผู้ขอนํา ส.ค. ๑ มารังวัดออกโฉนดที่ดิน ผลการรังวัดได้เนื้อมากกว่าหลักฐานเดิม ตามมาตรา ๕๙ ตรี
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กําหนดว่า ถ้าปรากฏว่าเนื้อที่ที่ทําการรังวัดใหม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามใบแจ้ง
การครอบครองตามมาตรา ๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ให้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ได้เท่าจํานวนเนื้อที่ที่ได้ทําประโยชน์ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด โดยในระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) หมวด ๒ ข้อ ๘
ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ถ้าปรากฏว่าที่ดินมีอาณาเขต ระยะของแนวเขต และ
ที่ดินข้างเคียงทุกด้านถูกต้องตรงกับหลักฐานการแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เชื่อได้ว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน แต่เนื้อที่ที่คํานวณได้แตกต่างไปจากเนื้อที่
ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์เท่าจํานวนเนื้อที่ที่ได้ทําประโยชน์แล้ว แต่ไม่เกินเนื้อที่ที่คํานวณได้ และ ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ที่ดินนั้น
มีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านจดที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่าและระยะที่วัดได้เกินกว่าระยะที่ปรากฏในหลักฐาน
การแจ้งการครอบครองให้ถือระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครองเป็นหลักในการออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์
ข้อ 97. ผู้มีสิทธิในที่ดินประเภทใด ที่สามารถขอออกโฉนดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
- มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
- หนังสือคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๖๐๑/๒๐๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๗
แนวคําตอบ
ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว และในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่
ที่ ส.ป.ก. เข้าไปดําเนินการแล้วหรือยังไม่ได้เข้าไปดําเนินการก็ตาม พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินให้แก่ราษฎรที่ครอบครองและทําประโยชน์อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับไม่ได้ ถ้าราษฎร
ดังกล่าวไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ หรื อมิ ได้ แจ้ งความประสงค์ จ ะได้ สิ ทธิ ในที่ ดิ น ตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ไว้ก่อนมีการกําหนด
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามนัยหนังสือคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๖๐๑/๒๐๙ ลงวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๓๗
ข้อ 98. วัดนํา ส.ค.๑ มายื่นขอออกโฉนดที่ดิน วัดเป็นนิติบุคคลอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง
เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
ภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ ๑๗ หรือไม่
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- หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๖.๒(๑)/ว ๑๔๗๘๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
แนวคําตอบ
แนวทางปฏิ บัติเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญั ติแก้ไขเพิ่ มเติมประมวลกฎหมายที่ดิ น
(ฉบั บ ที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายหลั ง วั น ที่ ๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๓ (ฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) ตามนั ย หนั ง สื อ
กรมที่ ดิ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๕๑๖.๒(๑)/ว ๑๔๗๘๙ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ข้ อ ๑๗ กรณี ที่มีวั ด
ในพระพุทธศาสนานําหลักฐาน ส.ค. ๑ ซึ่งมีชื่อวัด นั้นเป็นผู้แจ้งการครอบครอบที่ดิน มาเป็นหลักฐานในการ
ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ให้ถือว่า ส.ค. ๑ ฉบับที่วัดนํามายื่นนั้นเป็นเพียงหลักฐานว่า
วัดนั้นได้ครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินเป็นที่วัดมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับเท่านั้น โดยให้สํานักงานที่ดิน
รับคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน โดยไม่จําเป็นต้องใช้หลักฐาน ส.ค. ๑ และไม่ต้องให้วัดไปยื่นคําร้องต่อศาลยุติธรรม ตามนัยมาตรา ๘
แห่งพระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ ที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่อย่า งใด เนื่องจาก
แม้วัด จะไม่ไ ด้แ จ้ง การครอบครองวัด ก็ไ ด้รับ ความคุ้มครองตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญ ญัติค ณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน
ที่จะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ 99. คําสั่งเจ้าพนักงานที่ดินที่มีคําสั่งไม่รับคําอุทธรณ์ เป็นคําสั่งทางปกครองหรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
- มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
“คําสั่งทางปกครอง” หมายความว่า
(๑) การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล
ในอันที่จะ ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่า
จะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการ
รับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
- บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณี เจ้ าหน้า ที่ผู้ ทําคํ าสั่ งทางปกครองมีคําสั่ งไม่รั บอุ ทธรณ์ ของคู่ กรณีไว้
พิจารณา
แนวคําตอบ
คณะกรรมการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองได้ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งเสร็ จ ที่ ๘๔๔/๒๕๔๗
ในประเด็ น การที่ เ จ้ า พนั กงานผู้ มีอํา นาจทํ า คํ า สั่ งทางปกครองมี คํา สั่ งไม่ รั บ คํ า อุ ทธรณ์ ไว้ พิจ ารณาเป็ น คํ า สั่ ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม่ เห็นว่า การอุทธรณ์คําสั่ง
ทางปกครองเป็ น สิ ท ธิ ต ามกฎหมายของคู่ ก รณี ที่ ส ามารถขอให้ เ จ้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาทบทวนคํ า สั่ ง
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ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไว้พิจารณา จึงเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายซึ่งมีผลเป็นการปฏิเสธสิทธิของ
คู่กรณีที่จะได้รับการทบทวนคําสั่งเพิกถอนแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดินและแก้ไขโฉนดที่ดิน กรณีจึงเป็นคําสั่ง
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ทธิ แ ละหน้ า ที่ ข องบุ คคล อั น เป็ น คํ า สั่ ง ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
อนึ่ ง คณะกรรมการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองมี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ดั ง กล่ า วว่ า
เมื่อคําสั่งไม่รับพิจารณาคําอุทธรณ์เป็นคําสั่งทางปกครอง คู่กรณีย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ทําคําสั่งตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และเมื่อข้อเท็จจริงตามกรณี
ที่หารือมานี้ปรากฏว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้อุทธรณ์คําสั่งไม่รับพิจารณาคําอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมที่ดิน
และอธิบดีกรมที่ดินพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์และได้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอํานาจ
พิจ ารณาคํา อุท ธรณ์ซึ่ง ได้แ ก่หัว หน้า กลุ่มภารกิจ ด้า นกิจ การความมั่น คงภายใน กระทรวงมหาดไทย ทั้ง นี้
ตามข้อ ๓๒ (๒) ของกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
รองปลั ด กระทรวงมหาดไทยซึ่ งเป็ น หั ว หน้ า กลุ่ มภารกิจ ด้ า นกิ จ การความมั่ น คงภายใน จึ งมี หน้ า ที่ พิจ ารณา
คําอุทธรณ์ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ข้อ 100. การสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน สามารถกระทําได้ในกรณีใดบ้าง
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
1. มาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ถ้า
มีผู้โต้แย้งสิทธิกัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดิน แล้วแต่กรณีมีอํานาจทําการสอบสวนเปรียบเทียบ
ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดําเนินการไปตามที่ตกลง หากตกลงกันไม่ได้ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือ เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขามีอํานาจพิจารณาสั่งการไปตามที่เห็นสมควร
เมื่ อ เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด หรื อ เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สาขาสั่ ง ประการใดแล้ ว ให้ แ จ้ ง
เป็นหนังสือต่อคู่กรณีเพื่อทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปดําเนินการฟ้องต่อศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วัน
ทราบคําสั่ง
ในกรณีที่ได้ ฟ้องต่ อศาลแล้ วให้ ร อเรื่ องไว้ เมื่ อศาลได้ พิพากษาหรือมี คํา สั่งถึ งที่สุ ด ประการใด
จึงให้ดําเนินการไปตามกรณี ถ้าไม่ฟ้องภายในกําหนด ก็ให้ดําเนินการไปตามที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่ง แล้วแต่กรณี
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พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๔ ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทําประโยชน์แล้ว
และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(๕) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
๓. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๔๒/๒๕๓๓
๔. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๙๐/๒๕๓๘
แนวคําตอบ
กรณีปัญหาข้างต้น มีผู้นํา ส.ค. ๑ แปลงเดียวกัน มายื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน ๒ ราย ผลการรังวัดปรากฏ
ว่า กรมป่าไม้ได้คัดค้านการออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ซึ่งเป็นการพิพาทระหว่าง
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ (เจ้ า หน้ า ที่ ป่ า ไม้ ) กั บ เอกชนที่ ข อออกโฉนดที่ ดิ น ) เมื่ อ ที่ ดิ น เป็ น เขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
จึงเป็นที่ดินที่ไม่อาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้ ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินจึงใช้อํานาจ
ตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิ น ทําการสอบสวนเปรียบเที ยบในกรณีพิพาทระหว่างเจ้ าหน้าที่ ของรั ฐ
(เจ้าหน้าที่ป่าไม้) กับเอกชนที่ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไม่ได้
ตามความเห็ นของคณะกรรมการกฤษฎี กา เรื่ องเสร็ จที่ ๑๔๒/๒๕๓๓ และจากการตรวจสอบ ส.ค. ๑ ที่ นํ า มา
เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินปรากฏว่าไม่ตรงตามตําแหน่งที่ดินที่ขอรังวัด ที่ดินแปลงที่ขอรังวัดจึงเป็นที่ดิน
ที่ไม่มีหลักฐานที่ดินเดิม และเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานที่ดินจึงใช้อํานาจตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทําการสอบสวนเปรียบเทียบไม่ได้
เช่นกัน ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๙๐/๒๕๓๘
ข้อ 101. เมื่อมีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอในที่ดินแปลงเดียวกัน การพิจารณาว่าโฉนดที่ดินฉบับใดเป็นฉบับที่
ออกไปโดยถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายใด
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
2. มาตรา ๕๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
3. มาตรา ๕๙ เบญจ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
แนวคําตอบ
การพิจารณาว่าโฉนดที่ดินฉบับใดเป็นโฉนดที่ดินที่ออกไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จะต้องพิจารณาจาก
ผลของการเป็นโฉนดที่ดินที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน โดยในมาตรา ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
โฉนดที่ดินจะมีผลต่อเมื่อ “ได้แจกให้เจ้าของรับไปจริงๆ เท่านั้น” ส่วนมาตรา ๕๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
โฉนดที่ดินจะมีผลตั้งแต่ “วันที่ได้มีประกาศกําหนดวันแจกโฉนดที่ดิน” เมื่อข้อเท็จจริงตามปัญหาดังกล่าวข้างต้น
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แม้ยังไม่แจกให้แก่ผู้ขอฯ ให้ถือว่า น.ส. ๓ ก. ได้เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินแล้วตั้งแต่วันที่ประกาศกําหนดวันแจก
โฉนดที่ดิน ส่วนโฉนดที่ดินที่ออกตามมาตรา ๕๘ ทวิ เจ้าของที่ดินได้รับแจกโฉนดที่ดินไปเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑
จึงมีผลเป็นโฉนดที่ดินนับตั้งแต่วันที่รับโฉนด ดังนั้น โฉนดที่ดินที่ออกตามมาตรา ๕๘ ตรี จึงมีผลเป็นโฉนดที่ดิน
ที่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อนโฉนดที่ดินที่ออกตามมาตรา ๕๘ ทวิ เมื่อ น.ส. ๓ ก. ถูกยกเลิกไปแล้วตามนัยมาตรา ๕๙ เบญจ
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ตรี การนํา น.ส. ๓ ก. ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว
มานําทําการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ จึงไม่เป็นไปตามนัยมาตรา ๕๘ และ ๕๘ ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน
ข้อ 102. วัดได้ที่ดินมาภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ เจ้าของที่ดินเดิมไม่ได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ และ
ไม่ ได้ แจ้ งความประสงค์ จะได้ สิ ทธิ ในที่ ดิ นตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น และที่ ดิ นบริ เวณดั งกล่ าว
ถูกประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว วัดสามารถขอออกโฉนดที่ดินแปลงนี้ได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
2. กฎกระทรวง ฉบั บที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ ให้ ใช้ ประมวลกฎหมายที่ ดิ น
พ.ศ. ๒๔๙๗
3. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒/๘๔๐๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖
แนวคําตอบ
มาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กําหนดว่า ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๘
แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรให้ดําเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน์ แล้วแต่กรณีได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กําหนด
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง มาตรานี้ ผู้ มี สิ ท ธิ ค รอบครองที่ ดิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ ซึ่ ง ได้
ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วย
ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๔ กํา หนดว่า ที่ดิน ที่จ ะออกโฉนดที่ดิน ต้อ งเป็น ที่ดิน ที่ผู้มีสิท ธิใ นที่ดิน
ได้ครอบครองและทําประโยชน์แล้วและเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน
สําหรับที่ดินดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(๔) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอื่น
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เมื่ อที่ ดิ น แปลงนี้ วั ด ได้ รั บให้ ที่ ดิ น หลั งประมวลกฎหมายที่ ดิ น มาจากผู้ ที่ไม่ แจ้ ง การครอบครองที่ ดิ น
วัดจึงอยู่ในฐานะผู้ซึ่งได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมา จึงอยู่ในฐานะที่อาจออกโฉนดที่ดินได้
ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่โดยที่ที่ดินได้มีประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว เมื่อวัดไม่มี
หลักฐาน ส.ค. ๑ หรือได้มีการปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเป็นที่ดินที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะออกโฉนดที่ดินให้ได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๔ (๔)
ข้อ 103. คําสั่งสอบสวนเปรียบเทียบเป็นคําสั่งทางปกครองที่สามารถขออุทธรณ์คําสั่งทางปกครองได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
2. มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
แนวคําตอบ
มาตรา ๖๐ ในการออกโฉนดที่ ดิ น หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการทํ า ประโยชน์ ถ้ า มี ผู้ โ ต้ แ ย้ ง สิ ท ธิ กั น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีอํานาจทําการสอบสวนเปรียบเทียบ ถ้าตกลงกันได้
ก็ให้ดําเนินการไปตามที่ตกลง หากตกลงกันไม่ได้ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
มีอํานาจพิจารณาสั่งการไปตามที่เห็นสมควร
เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งประการใดแล้วให้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
คู่กรณีเพื่อทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปดําเนินการฟ้องต่อศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง
ในกรณีที่ได้ ฟ้องต่อศาลแล้ว ให้รอเรื่ องไว้ เมื่อศาลได้ พิพากษาหรื อมีคําสั่ งถึงที่สุด ประการใด จึ งให้
ดํ า เนิ น การไปตามกรณี ถ้ า ไม่ ฟ้ อ งภายในกํ า หนด ก็ ใ ห้ ดํ า เนิ น การไปตามที่ เ จ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด หรื อ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่ง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดว่า วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกําหนด
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองเรื่ อ งใดไว้ โ ดยเฉพาะและมี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ป ระกั น ความเป็ น ธรรมหรื อ
มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ดั ง นั้ น เมื่ อ มาตรา ๖๐ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น กํ า หนดให้ เ จ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด หรื อ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขามีอํานาจพิจารณาสั่งการไปตามที่เห็นสมควร เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งประการใดแล้วให้แจ้งเป็นหนังสือต่อคู่กรณีเพื่อทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจ
ไปดํ า เนิ น การฟ้ อ งต่ อ ศาลภายในกํ า หนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ทราบคํ า สั่ ง อั น เป็ น การกํ า หนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ทางปกครองไว้ เ ป็ น การเฉพาะแล้ ว ตามนั ย มาตรา ๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

- 55 ข้อ 104. นาง ก. กับพวก ได้ยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินจากหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓)
เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลหนองเทพ อําเภอรัตนบุรี (ปัจจุบันเป็นอําเภอโนนนารายณ์) จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นการ
แบ่งแยกอําเภอออกไปภายหลัง จากการตรวจสอบปรากฏว่าปัจจุบันตําแหน่งที่ดินตั้งอยู่คาบเกี่ยวสองอําเภอ คือ
อําเภอโนนนารายณ์ อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี และอําเภอสนม
อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓) แปลงดังกล่าว อยู่ในเขตการปกครองของอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี
ที่สาธารณประโยชน์ตัดผ่า นเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่า งอําเภอ หากสํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
สาขารัตนบุรี รับคําขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะส่วนไว้แล้ว จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
๑. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๗ และมาตรา ๗๑
๒. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๒/ว ๓๐๙๙๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๘
๓. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒/๙๒๑๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๘ (ตอบข้อหารือจังหวัดแพร่)
๔. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒/๒๕๒๕๐ ลงวันที่ ๓ กัน ยายน ๒๕๕๒ (ตอบข้อหารื อจังหวั ด
พะเยา)
๕. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๕/๒๓๑๑๓ ลว. ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ตอบข้อหารือจังหวัด
สุรินทร์)
แนวคําตอบ
ให้ สํ า นั กงานที่ ดิ น จั งหวั ด สุ ริ น ทร์ สาขารั ต นบุ รี ดํ า เนิ น การออกโฉนดที่ ดิ น เฉพาะส่ ว นที่ อยู่ ใ นพื้ น ที่
รับผิดชอบ และให้หมายเหตุในหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓) ว่า “หนังสือรับรองการทําประโยชน์
(น.ส. ๓) ฉบับนี้ ได้มีการออกโฉนดที่ดินไปแล้วบางส่วน เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ... แต่วันที่ .. เนื่องจากมีการแบ่ง
เขตการปกครองออกเป็นสองอําเภอ” เสร็จแล้วให้ส่งสําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
และแจ้ งผู้ขอทราบ เพื่อมาดํ าเนิ นการยื่ นคํ าขอออกโฉนดที่ดิ นเฉพาะส่ว น ณ สํ านั กงานที่ ดินจั งหวัดสุ ริน ทร์
สาขาท่าตูม ต่อไป
ข้อ 105. ศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วเชื่อว่า นาย ก. ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว แม้กรณี
ไม่ปรากฏรายละเอียดตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) และไม่ปรากฏรายการในทะเบียนการครอบครอง
ที่ดิน แต่เป็นกรณีที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒๔๑/๒๔๙๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๔๙๗ ซึ่งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ผู้รับ แจ้ง หรือเกิดจากความบกพร่องหรือ
การละเลยของนาย ก. ผู้แจ้งการครอบครองที่ดิน จึงพิพากษาให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
ดําเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ บางส่วน ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ

- 56 ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ สํานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
จะต้องดําเนินการออกโฉนดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีตามคําพิพากษาหรือไม่ เพราะเหตุใด
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
๑. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๗ และมาตรา ๗๑
๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ 14 (3)
๓. คํ าพิพากษาศาลปกครองนครศรีธ รรมราช คดีห มายเลขแดงที่ ๒๓๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ตุ ลาคม
๒๕๕๖
๔. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๕/๑๔๙๕๗ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ตอบข้อหารือจังหวัด
สุราษฎร์ธานี)
แนวคําตอบ
ต้ อ งดํ า เนิ น การออกโฉนดที่ ดิ น ให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ต ามคํ า พิ พ ากษา เนื่ อ งจากการมี ชื่ อ ในทะเบี ย นการ
ครอบครองที่ดิน ไม่ใช่สาระสําคัญ ที่จะทําให้ผู้ครอบครองที่ดินที่แท้จ ริงต้องเสียสิทธิในการครอบครองที่ดิน
แต่ต้องมีหลักฐาน ส.ค. ๑ มาเป็นหลักฐานประกอบการขอออกโฉนดที่ดิน
ข้อ 106. นายเข็มชาติ ได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินโดยก่นสร้างมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ สํานักงานบังคับคดีได้
ยึดที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓ นายเข็มชาติได้นําเดินสํารวจออก
โฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดสร้างใบไต่สวนและลงนามในโฉนดที่ดินแล้ว แต่ยังมิได้
แจกให้กับเจ้าของ และเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๓ ได้มีการขายทอดตลาดที่ดินแปลงนี้โดยนายประเสริฐเป็น
ผู ้ซื ้อ ได้จ ากการขายทอดตลาด พร้อ มทั ้ง ได้ชํ า ระเงิน ครบถ้ว นแล้ว กรณีด ัง กล่า วเจ้า พนัก งานที ่ด ิน
จะดําเนินการอย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
มติคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๓๖ การที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ยึดที่ดินไม่ทําให้สิทธิในการนําทําการเดินสํารวจสิ้นไป แต่เนื่องจากก่อนแจกโฉนดที่ดินได้มีการขายทอดตลาด
ผู้นํา เดินจึงมิใช่ผู้มีสิทธิที่จ ะออกโฉนดที่ดินให้ได้ สําหรับผู้ซื้อได้จ ากการขายทอดตลาด โดยที่สิทธิในการนํา
เดินสํา รวจตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๓) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเป็นสิทธิเ ฉพาะตัว การสรวมสิทธิ
จึ งไม่ อาจกระทํ าได้ ผู้ ซื้อได้ จากการขายทอดตลาดมี สิ ทธิ นํ าทํ าการเดิ นสํ ารวจออกโฉนดที่ ดิ นโดยถื อเป็ นบุ คคล
ตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๓) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไปได้
แนวคําตอบ
การเดินสํารวจเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่นายเข็มชาติได้ เนื่องจาก
นายเข็มชาติไม่ใช่ผู้มีสิทธิในที่ดิน นายประเสริฐชอบที่จะนําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินโดยถือเป็นบุคคลตาม
มาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๓) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป

- 57 ข้อ 107. นายขาว (ผู้ตาย) มีที่ดินจํานวน ๒ แปลง ตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๑ และ ๒ โดยได้ทําพินัยกรรม
ยกที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๒ ให้กับนางสาวแดง และแต่งตั้งให้นางสาวแดงเป็นผู้จัดการมรดก ต่อมา
ภายหลังศาลได้มีคําสั่งตั้งนายดํา เป็น ผู้จัด การมรดกนายขาว (ผู้ต าย) โดยโฉนดที่ดินเลขที่ ๑ ได้สูญ หายไป
และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒ อยู่ในความครอบครองของนางสาวแดง นายดําในฐานะผู้จัดการมรดกตามคําสั่งศาล
มีหนังสือแจ้งให้นางสาวแดงส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ ๒ แต่นางสาวแดงไม่ส่งมอบ นายดําจึงได้มายื่นคําขอออกใบแทน
โฉนดที ่ด ิน ทั ้ง สองแปลงดัง กล่า ว โดยนางสาวแดงได้ค ัด ค้า นการออกใบแทนโฉนดที ่ด ิน เลขที ่ ๒
เจ้าพนักงานที่ดินจะสามารถออกใบแทนให้กับนายดํา ผู้จัดการมรดกของนายขาว ได้หรือไม่ อย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ผู้จัดการมรดกตามคําสั่งศาลย่อมมีอํานาจจัดการทรัพย์มรดกได้โดยทั่วไป มิได้จัดการได้เฉพาะทรัพ ย์
มรดกตามบัญ ชีที่ระบุไว้ต่อศาลเท่านั้น แต่ย่อมหมายถึงมีอํา นาจจัดการทรัพย์สินอัน เป็นมรดกของเจ้ามรดก
ทั้งหมด แม้จะไม่ได้ระบุไว้ต่อศาลก็ตาม เว้นแต่ทรัพย์สินมรดกนั้น เจ้ามรดกจะได้ทําพินัยกรรมและตั้งผู้อื่นเป็น
ผู้จัดการมรดกไว้เป็นการเฉพาะ (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๑๔๙๕๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๑
แนวคําตอบ
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑ นายดําเป็นผู้จัดการมรดกตามคําสั่งศาล จึงเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาศาล
เมื่อโฉนดที่ดินสูญ หายจึงสามารถขอออกใบแทนได้ ส่วนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒ นางสาวแดงเป็นผู้จัดการมรดก
ตามพินัยกรรม จึงไม่สามารถออกใบแทนให้กับนายดําผู้จัดการมรดกตามคําสั่งศาลได้
ข้ อ 108. กระทรวงการคลั งโดยธนารั กษ์ พื้นที่ จั งหวั ดได้ ยื่ นคํ าขอออกโฉนดที่ ดิ นเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ โดยอาศัย ส.ค. ๑ เลขที่ ๔๖๕ มีชื่อกรมมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แจ้งการครอบครอง ระบุการได้มาว่านายอุทิศยกให้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ สภาพที่ดิน
เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ปั จ จุ บั น ได้ ป ลู ก ตึ ก แถวให้ เ อกชนเช่ า โดยกระทรวงการคลั ง ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น ที่ จั ด หา
ผลประโยชน์ โดยการให้เช่าเต็มทั้งแปลง ที่ดินดังกล่าวมีสถานะอย่างไร และเจ้าพนักงานที่ดินจะออกโฉนดที่ดิน
ให้แก่ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดได้หรือไม่ อย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
๑. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๓๐/๒๕๑๒
๒. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๕/๒๐๐๗๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
แนวคําตอบ
ที่ดินมีสถานะเป็นที่ราชพัสดุประเภททรัพย์สินของแผ่นดิน สามารถขอออกโฉนดที่ดินได้ โดย ส.ค. ๑
เป็นเพียงหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานของรัฐได้ครอบครองที่ดินมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับเท่านั้น
กรมธนารั กษ์ ไม่ ต้องไปยื่น คํ า ร้ องต่ อศาลยุติ ธ รรมตามมาตรา ๘ แห่ งพระราชบั ญ ญัติ แก้ ไขเพิ่ มเติ มประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่อย่างไร

- 58 ข้อ 109. นายดํา นําหนังสือรับรองการทําประโยชน์มายื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน ณ สํานักงานที่ดินท้องที่ ผลการ
รังวัดพิสูจน์การครอบครองทําประโยชน์ในที่ดิน ปรากฏว่าได้เนื้อที่เกินจากหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เดิม ที่มีเนื้อที่
๓ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา เป็นเนื้อที่ ๔ ไร่ – งาน ๗๐ ตารางวา และมีข้างเคียงด้านทิศเหนือแจ้งจดป่า ในกรณีนี้
จะพิจารณาดําเนินการอย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๙/ว ๒๕๔๗๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินโดยอาศัย
หลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์
แนวคําตอบ
การออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์ กรณีอาณาเขต ระยะของแนวเขต
และเนื้อที่ในการรังวัดออกโฉนดที่ดิน คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ย่อมอยู่ใน
ดุ ล ยพิ นิ จ ของเจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น ที่ จ ะพิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามความเหมาะสมแก่ กรณี ต่ อ ไป โดยขึ้ น อยู่ กั บ
ข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ มู ล รายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ ป รากฏในแต่ ล ะเรื่ อง กรณี ต ามคํ า ถามจึ งต้ อ งส่ ง เรื่ อ งพิ จ ารณา
ดําเนินการออกโฉนดที่ดินตามที่ได้ครอบครองทําประโยชน์
ข้อ 110. กรมป่าไม้ได้ยกที่ดินป่าเสื่อมโทรมแห่งหนึ่งให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนําไปจัดให้แก่
ประชาชน บริเวณดังกล่าวจึงได้ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอําเภอ ปรากฏว่านายแสงได้ครอบครองที่ดินอยู่ใน
บริเวณเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวโดยมีหลักฐานที่ดิน เป็น ส.ค. ๑ ปัจจุบันนายแสงต้องการยื่นเรื่องขอออกโฉนดที่ดิน
ตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการอย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
๑. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๙
2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
3. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๖
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ
แนวคําตอบ
ดําเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ และตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์
ที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ป ระมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ เสร็จ แล้ วก็ ต้ องเสนอเรื่ องต่ อศาลให้มีคํา สั่งหรื อคํ า พิ พากษาว่ า นายแสงเป็ นผู้ ครอบครองที่ ดิ น
โดยชอบมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ เพื่อออกโฉนดที่ดินต่อไป

- 59 ข้อ 111. การรังวัดออกโฉนดที่ดิน แบ่งแยก รวม สอบเขต หรือการรังวัดใดๆ ที่เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หากมีข้างเคียง
ติดต่อกับที่ดินที่มิได้มีบุคคลใดครอบครองและที่ดินนั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ (๑) พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องเขียนข้างเคียงด้านนั้นอย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเขียนข้างเคียงและการรับรองแนวเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗.๓
แนวคําตอบ
เขียนข้างเคียงด้านนั้นว่า ที่ว่างเปล่า
ข้อ 112. ยกตัวอย่างเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจขอออกใบแทนโฉนดที่ดินตามมาตรา ๖๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๗ (๔)
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๗ (๓), (๔)
2. มติคณะกรรมการพิจ ารณาปั ญหาข้อกฎหมายกรมที่ดิ น ครั้ งที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่ อวั นที่ ๓๑ ตุ ลาคม
๒๕๔๙
3. บันทึกสํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ ที่ มท ๐๕๑๖.๒/๑๗๑๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ ตอบข้อหารือสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
แนวคําตอบ
อธิบดีกรมสรรพากร เจ้าพนักงานตรวจแรงงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ
ข้อ 113. นางสาวเจนี่ ได้รับมอบการครอบครองที่ดินไม่มีหลักฐานสําหรับที่ดินบนเกาะแห่งหนึ่งจากนายชนสะบัด
ตามหนั ง สื อ สั ญ ญา ฉบั บ ลงวั น ที่ ๑๒ มี น าคม ๒๕๐๒ โดยที่ ดิ น แปลงดั ง กล่ า ว นายชนสะบั ด ครอบครอง
ต่อเนื่องมาจากบิดา ซึ่งทําประโยชน์เป็นสวนมะพร้าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ต่อมาในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๗
นายชนสะบัดได้นําพนักงานเจ้าหน้าที่ทําการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน แต่เนื่องจากต้องดูแลธุรกิจสวนมะพร้าว
นายขนสะบัดจึงไม่ได้ติดตามเรื่อง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ นายชนสะบัดทราบว่าศูนย์อํานวยการเดินสํารวจ
ออกโฉนดที่ดินยุติโครงการเดินสํารวจฯ และได้ส่งมอบเรื่องไว้ที่สํานักงานที่ดิน จึงได้มาติดต่อขอรับโฉนดที่ดิน
ที่สํานักงานที่ดินฯ เจ้าพนักงานที่ดินจะพิจารณาดําเนินการกรณีนี้อย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๔ (๓)
2. คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๖๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘

- 60 แนวคําตอบ
นําเรื่องราวการเดินสํารวจที่ได้ดําเนินการไว้มาพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้แก่นายชนสะบัดผู้นําเดินสํารวจ
ต่อไป เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๔ (๓) ที่เกาะ เป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินเว้นแต่จะมีหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง
หนังสือรับ รองการทํ า ประโยชน์ ฯลฯ โดยกฎกระทรวงดังกล่า วมีผ ลใช้บัง คับ เมื่ อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗
ตามคําถามเป็นกรณีเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินไว้ก่อนการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. 2537)ฯ
ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเคยมีคําวินิจฉัยไว้ว่า กฎกระทรวงดังกล่าวไม่มีผลบังคับกับคําขอที่ได้ยื่นไว้ก่อน ดังนั้น ถ้า
เรื่องไม่มีเหตุขัดข้อง ก็สามารถนําเรื่องราวการเดินสํารวจที่ได้ดําเนินการไว้มาดําเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่
ผู้นําเดินสํารวจต่อไปได้
ข้ อ 114. ในท้ อ งที่ อํ า เภอ ข ได้ มี ก ารสร้ า งระวางแผนที่ เ พื่ อ การออกโฉนดที่ ดิ น ไว้ แ ล้ ว ต่ อ มานายศั ก ดิ์
ได้ติดต่อขอออกโฉนดที่ดินที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา โดยได้นําหลักฐาน ส.ค. 1 มาประกอบการยื่นคําขอ
จากการตรวจสอบพบว่า ที่ดินตาม ส.ค. 1 มีระยะและข้างเคียงถูกต้องตาม ส.ค. 1 อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออก
โฉนดที่ดิน ได้ นายโลภซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ แจ้งว่า หากนายศั กดิ์ประสงค์จะได้หนั งสือแสดงสิทธิในที่ดิ นโดยเร็ ว
ก็ให้ขอออก น.ส. 3 ก. ไปก่อนจะเร็วกว่า นายศักดิ์หลงเชื่อจึงได้ตกลงให้นายโลภจัดการให้ นายโลภรับคําขอ
ออก น.ส. 3 ก. ของนายศักดิ์ไว้แล้วจึงให้นายชายช่างรังวัดซึ่งเป็นเพื่อนกันออกไปทําการรังวัด พร้อมทั้งแจ้งให้
นายสุขเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาดังกล่าวที่เพิ่งย้ายมารับตําแหน่งใหม่ทราบว่า ที่ดินบริเวณนี้ไม่มีระวางแผนที่
เพื่อการออกโฉนดที่ดิน เมื่อนายสุขได้ลงนามใน น.ส. 3 ก. แล้วจึงแจกให้นายศักดิ์ไป จากนั้นนายโลภได้ไปเรียกเงิน
เป็นค่าตอบแทนการดําเนินการออก น.ส. 3 ก. จากนายศักดิ์ ฉะนั้น น.ส. 3 ก. ดังกล่าวจะถือได้ว่าเป็น น.ส. 3 ก.
ที่ได้ออกไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2532)ฯ ข้อ 4
แนวคําตอบ
น.ส. 3 ก. ดังกล่าวเป็น น.ส. 3 ก. ที่ได้ออกไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ข้อ 115. ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ราษฎรจะสามารถขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้หรือไม่
อย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 781/2535 เรื่อง การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
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ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นั้น ราษฎรสามารถที่จะขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้
ในกรณีที่ผู้นั้นมีหลักฐานดังต่อไปนี้
1. หลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497
2. ใบแจ้ ง ความประสงค์ จ ะได้ สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ตามมาตรา 27 ตรี แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น
ซึ่งได้แจ้งไว้ก่อนมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3. ใบจองซึ่ งได้ ออกให้ แก่ ร าษฎรในเขตปฏิรู ปที่ ดิ นเพื่อเกษตรกรรมแต่ อยู่ นอกพื้น ที่ดํ า เนิ นการของ
สํานักงาน ส.ป.ก. และใบจองนั้นได้ดําเนินการครบตามขั้นตอนของการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว
ข้อ 116. นางเขียว ได้อุทธรณ์คําสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่สั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินของตน อธิบดีกรมที่ดินจะต้อง
พิ จ ารณาคํ า อุ ท ธรณ์ ข องนางเขี ย ว ภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ดั ง กล่ า ว หากอธิ บ ดี
ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามวันเวลาดังกล่าว จะต้องดําเนินการอย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45
แนวคําตอบ
แม้ ว่ า ตามมาตรา 45 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
จะกํา หนดให้เ จ้า หน้า ที่ผู้ทํา คํา สั่งพิจ ารณาคํา อุทธรณ์ให้แล้ว เสร็จ ภายใน 30 วัน นับ แต่วัน ที่ได้รับ อุทธรณ์
โดยไม่ได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งสามารถขยายกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้ก็ตาม แต่ระยะเวลา
ดังกล่าวเป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัดเท่านั้น การที่อธิบดีกรมที่ดินในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งไม่สามารถดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ก็ไม่มีผลให้การพิจารณาคําอุทธรณ์นั้นไม่ชอบไปด้วย เพียงแต่จะต้องรีบดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ข้อ 117. นาย ค ได้นําคําพิพากษาอันถึงที่สุดไปยื่นคําขอออกใบแทนโฉนดที่ดิน เพื่อจดทะเบียนภาระจํายอม
โดยถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนา เนื่องจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินไม่ไปดําเนินการจดทะเบียน
ภาระจํายอมตามคําพิพากษาดังกล่าว ดังนี้ นาย ค จะถือเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนภารจํายอมตามคําพิพากษาของ
ศาลและสามารถยื่นคําขอออกใบแทนโฉนดที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 17 (3) ได้หรือไม่ อย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
1. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 63
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537)ฯ ข้อ 17 (3)
3. มติคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิน ครั้งที่ 1/2554
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ของผู้มีสิทธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาของศาล
แนวคําตอบ
นาย ค สามารถยื่นคํ าขอออกใบแทนโฉนดที่ดิ นได้ เนื่องจากผู้ สิทธิจดทะเบี ยนตามคําพิพากษาของศาล
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 17 (3) นั้น
หมายความรวมถึงผู้มีสิทธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาของศาลซึ่งไม่ใช่เจ้าของที่ดินด้วย
ข้อ 118. นายหนึ่งได้นําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานหนังสือแสดงการทําประโยชน์ (น.ค. 3)
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และตามมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ในระหว่างดําเนินการออกโฉนดที่ดิน นายหนึ่งได้ถึงแก่กรรม พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการประกาศ
ครบกําหนดและเจ้าพนักงานที่ดินได้ลงนามในโฉนดที่ดินดังกล่าว มีชื่อนายหนึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ต่อมานายสอง
ซึ่งเป็น ทายาทโดยธรรมโดยเป็ น บุต รของนายหนึ่ งได้ มาติ ด ต่ อขอรั บโฉนดที่ ดิ น เจ้ าหน้ า ที่จึ งแจกโฉนดที่ ดิ น
ดังกล่าวให้แก่นายสองเพื่อไปจดทะเบียนโอนมรดกในโฉนดที่ดินดังกล่าวต่อไป โฉนดที่ดินดังกล่าวได้ออกไป
โดยชอบด้ วยกฎหมายหรือไม่ และพนักงานเจ้ าหน้ าที่ สามารถจดทะเบี ยนโอนมรดกให้ แก่ นายสองทายาทของ
นายหนึ่งได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
1. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 81
2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 และมาตรา 1600
3. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 มาตรา 11 และมาตรา 30
4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หมวด 4 ว่าด้วยการแจ้ง
5. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0729.1/ว 27894 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2544 เรื่อง ยกเลิกใบไต่สวน
6. คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 197/2509
แนวคําตอบ
โดยที่สิทธิในที่ดินตามหลักฐาน น.ค. 3 เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่ตกทอดเป็นมรดก นายสองจึงไม่อยู่ในฐานะ
ผู้ที่จะมี สิ ทธิ ในการรั บโฉนดที่ ดิ น จึ งยั งถื อไม่ ได้ ว่ าเป็ นการแจกโฉนดที่ ดิ นให้ กับเจ้ าของและมี ผลให้ โฉนดที่ ดิ น
ฉบับนี้ยังไม่มีสถานะเป็นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ข้ อ 119. นายหนึ่ ง ได้ ยื่ น คํ า ขอออกโฉนดที่ ดิ น โดยอาศั ย หลั ก ฐานใบจองซึ่ ง ออกให้ เ มื่ อ ปี พ.ศ. 2512
(โดยนายอําเภอได้ประกาศให้จับจองเมื่อปี พ.ศ. 2504) ซึ่งนายหนึ่งได้ยื่นคําขอจับจองเมื่อปี พ.ศ. 2509
โดยเมื่อปี พ.ศ. 2510 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ที่ดินบริเวณนี้เป็นเขตป่าไม้ถาวร สามารถนําหลักฐาน
ใบจองดังกล่าวมาใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.61/2548
แนวคําตอบ
นายหนึ่งสามารถนําหลักฐานใบจองดังกล่าวมาใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากในเขต
ป่าไม้ถาวรไม่ได้ต้องห้ามมิให้จัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ใบจองออกไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 120. นาย จ ได้นําใบจองเลขที่ 20 มายื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน ใบจองดังกล่าวได้ออกโดยนายอําเภอถูกต้อง
ตรงตามท้องที่ที่ดินตั้งอยู่ แต่ผิดตําบลและปิดประกาศ ณ ที่ทําการกํานันผิดท้องที่ เมื่อนาย จ ได้รับใบจองแล้ว
ได้ครอบครองทํา ประโยชน์ต่ อเนื่องตลอดมาและที่ ดินอยู่ ในลักษณะที่ จะนํ ามาจั ดได้ ไม่เป็ นที่สงวนหวงห้า ม
หรือที่สาธารณประโยชน์ แต่ต่อมาที่ดินบริเวณดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน นาย จ จะนํา
ใบจองเลขที่ 20 ดังกล่าวมาออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 และมาตรา 42
2. หนั งสือกรมที่ดิน ที่ มท 0516.5/11137 ลงวั นที่ 30 เมษายน 2556 ตอบข้อหารือจังหวั ด
นครพนม กรณีการนําหลักฐานใบจอง (น.ส. 2) ซึ่งออกผิดตําบลมาใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดิน
แนวคําตอบ
การออกใบจองเป็นคําสั่งทางปกครองมีผลตราบเท่าที่ยังไม่ถูกเพิกถอน นาย จ สามารถนําใบจองเลขที่ 20
มาเป็นหลักฐานในการยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินได้
ข้อ 121. คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องดําเนินการสอบสวนให้แล้ว
เสร็จภายในกี่วัน
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 วรรคสี่
แนวคําตอบ
ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 61 วรรคสี่ กําหนดให้คณะกรรมการสอบสวนฯ ต้องดําเนินการ
สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อธิบดีมีคําสั่ง
ข้อ 122. เมื่ออธิบดีกรมที่ดิน หรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แล้วจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 วรรคห้า
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ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 61 วรรคห้า กําหนดให้อธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมาย
พิจารณารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับรายงาน
การสอบสวน
ข้อ 123. นาย ก. เป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งมีหลักฐานเป็น ส.ค. ๑ เลขที่ ๒๒ มีบุตรสามคน ชื่อ เอ, บี และ ซี
ต่อมานาย ก. เสียชีวิตไป นาย เอ ได้นํา ส.ค. ๑ ไปออกเป็นโฉนดที่ดินของตนเพียงคนเดียว และขายที่ดินให้แก่
นายดําไป นาย บี และนาย ซี ทราบเรื่องได้ดําเนินการฟ้องคดีต่อศาล และศาลได้มีคําพิพากษาว่าที่ดินตาม ส.ค. ๑
เป็นทรัพย์มรดก ท่านจะดําเนินการอย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
แนวคําตอบ
ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินให้ได้ต้องเป็น
ผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดิน เมื่อปรากฏว่าที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินเป็นทรัพย์มรดกของนาย บี และนาย ซี ด้วยการ ที่
นายเอ นํา ส.ค. ๑ ไปออกเป็นโฉนดที่ดินของตนเพียงคนเดียวจึงเป็นการออกโฉนดที่ดินไปโดยคลาดเคลื่อน
บางส่วนให้แก่บุคคลที่ไม่มีสิทธิในที่ดิน ต้องดําเนินการแก้ไขโฉนดที่ดินตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
(ส่วนที่เป็นทรัพย์มรดกของนายบีและนายซี)
ข้ อ 124. นายแดงได้ นํ าหลั กฐาน ส.ค. ๑ มายื่ นเรื่ องขอออกโฉนดที่ ดิ นเป็ นจํ านวน ๑๐ แปลงในคราวเดี ยวกั น
เพื่อจัดเตรียมโอนให้กับบุตรของตนและยกให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ สามารถดําเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๒/ว ๓๐๙๙๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๘ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรื อ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์แปลงเดียวหรือหลายแปลงหรือเป็นบางส่วน
แนวคําตอบ
การขอออกโฉนดที่ ดินเฉพาะรายหลายแปลงในคราวเดี ยวกั นจากหลักฐาน ส.ค. ๑ แปลงเดี ยว สามารถ
ดําเนินการได้ตามจํานวนแปลงที่ขอออกโฉนดที่ดินโดยการสร้างใบไต่สวนตามจํานวนแปลงแล้วหมายเหตุในหลักฐาน
ที่ดินเดิมให้ปรากฏว่า ได้ออกโฉนดที่ดินไปทั้งหมดกี่แปลง เป็นโฉนดที่ดินเลขที่เท่าไร
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เจ้ า พนั กงานที่ ดิ น จั งหวั ด ส่ ว นแยกได้ มีคํา สั่ งให้ ออกโฉนดที่ ดิ น ให้ แก่ ผู้ คั ด ค้ า น เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ มีสิ ทธิ ในที่ ดิ น
ตามคําสั่งศาลและแจ้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายรับทราบ ให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปดําเนินการฟ้องศาลภายใน ๖๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง การดําเนินการดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
๑. มาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๒. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒/ว ๓๕๗๒๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
กรณีมีผู้โต้แย้งคัดค้านการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
แนวคําตอบ
ตามมาตรา ๖๐ แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้มีอํา นาจออกคํา สั่ง สอบสวนเปรีย บเทีย บ ได้แ ก่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดส่วนแยกไม่มีอํานาจออกคําสั่ง
สอบสวนเปรียบเทียบ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดส่วนแยกมีคําสั่งในการสอบสวนเปรียบเทียบจึงไม่ถูกต้อง
ต้องยกเลิกคําสั่งเดิม
ข้อ 126. นายเอได้ครอบครองที่ดินแปลงหนึ่งโดยไม่มีหลักฐานสําหรับที่ดิน โดยครอบครองต่อเนื่องมาจากบิดา
ซึ่งยกที่ดินให้ เดิมบิดาได้ครอบครองทําประโยชน์มาก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ต่อมานายเอต้องการยกที่ดินดังกล่าว
บางส่วนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อตั้งสถานีไฟฟ้าขึ้น นายเอจึงได้ยื่นเรื่องขอออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว
ทั้งแปลง ณ สํานักงานที่ดินท้องที่ที่ดินตั้งอยู่ ในกรณีนี้จะดําเนินการ
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
๑. มาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๒. ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ ข้อ ๗ (2)
แนวคําตอบ
พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินให้แก่บุคคลซึ่งครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินตามมาตรา ๕๙ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล
กฎหมายที่ ดิ น ได้ ถ้ ามี ความจํ าเป็ นตาม ข้ อ ๗ ของระเบี ยบของคณะกรรมการจั ดที่ ดิ นแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ กรณีนายเอซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา ๕๙ ทวิ วรรคหนึ่ง จะโอนที่ดินให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถออกโฉนดที่ดินให้ได้เป็นบางส่วน
เฉพาะส่วนที่ยกให้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ประกอบกับระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (พ.ศ. 2532) ข้อ ๗ (๒)
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เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ จํานวน ๑ แปลง เป็นที่ดินไม่มีหลักฐานสําหรับที่ดิน ซึ่งนายแดงได้ครอบครองทําประโยชน์
มาก่อนประมวลกฎหมายที่ดิน วัดจะขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
๑. กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๔ (๓)
๒. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๙/๒๓๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๔ เรื่อง การออก น.ส. ๓ หรือโฉนดที่ดิน
ของวัดร้าง
แนวคําตอบ
ไม่สามารถขอออกโฉนดที่ดินได้เพราะไม่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เนื่องจากผู้ที่
ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับโดยไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินต้อง
แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน หากไม่แจ้งถือว่าบุคคลนั้น
สละสิทธิ จึงเป็นผู้ไม่มีสิทธิใดๆ ในที่ดินที่ครอบครองอยู่ การที่นายแดงอุทิศที่ดินให้แก่วัดสว่างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕
เป็น การรับ ให้ภ ายหลัง ประมวลกฎหมายที่ดิน ใช้บัง คับ ไม่อ ยู่ใ นหลัก เกณฑ์ที่จ ะได้รับ ยกเว้น ไม่ต้อ งแจ้ง
การครอบครอง ส.ค. ๑ วัดจึงไม่มีสิทธิใดๆ ในที่ดินแปลงดังกล่าว อีกทั้งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ 14 (3) วัดสว่างจึงไม่สามารถ
ขอออกโฉนดที่ดินได้
ข้ อ 128. นายเดชได้ ครอบครองทํ าประโยชน์ ในที่ ดิ นตามหลั กฐานใบจองเลขที่ ๕ ซึ่ งออกมาเมื่ อประมาณ ปี
พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อมาที่ดินบริเวณนี้ได้มีการประกาศเป็นเขตนิคมสร้างตนเองในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ นายเดชได้ยื่นคําขอ
ออกโฉนดที่ดินตามหลักฐานใบจองที่ตนได้ครอบครองทําประโยชน์อยู่ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการรังวัดออกโฉนด
ที่ดินแล้ว ปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของนิคมสร้างตนเอง และนิคม
สร้างตนเองได้ขอคัดค้านการออกโฉนดที่ดินรายนี้ นายเดชขอออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
หนังสื อกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๕/๓๑๖๓๖ ลงวัน ที่ ๑๘ ธัน วาคม ๒๕๕๖ เรื่ อง หารือกรณีร าษฎร
ครอบครองทํ า ประโยชน์ ในที่ ดิ น ตามหลั กฐาน น.ส. ๓ และ น.ส. ๓ ข. ไปขอออกโฉนดที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ป่ าไม้
ส่วนกลาง ๒๐ เปอร์เซ็นต์
แนวคําตอบ
ที่ดินที่นํามาจัดตั้งเป็นนิคมต้องเป็นที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
มาก่ อนการจั ด ตั้ งนิคมจึ งไม่ กระทบกระเทื อนถึงสิ ทธิ ของบุ คคลที่ ได้ ที่ดิ น มาโดยชอบด้ว ยกฎหมายก่ อนวันที่
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมใช้บังคับ แม้จะมีการกําหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางก็ไม่มีผลให้สิทธิ
ของผู้ได้มาที่มีอยู่ก่อนเสียไป ดังนั้น นายเดชจึงสามารถขอออกโฉนดที่ดินได้ เพราะมีสิทธิในที่ดินตามหลักฐาน
ใบจองมาก่อนการประกาศเป็นเขตนิคมสร้างตนเองในปี พ.ศ. ๒๕๒๑
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ข้อ 129. นาย ก. ได้นําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินโดยเป็นที่ดินไม่มีหลักฐาน ได้ซื้อมาจากนาย ข. โดยการส่งมอบ
การครอบครอง และไม่ทราบว่าที่ดินแปลงนี้มีหลักฐาน น.ส. ๓ ของนาย ข. อยู่ก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการ
ออกโฉนดที่ดินและแจกโฉนดที่ดินให้แก่นาย ก. ไปแล้ว และปัจจุบัน นาย ข. ได้จดทะเบียนขายที่ดินตาม น.ส. ๓
ให้บุคคลอื่นไปแล้ว การออกโฉนดที่ดินแปลงนี้มีผลอย่างไร
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
มาตรา ๕๘, ๕๘ ทวิ และ ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
แนวคําตอบ
ดําเนินการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเพิกถอนโฉนดที่ดิน เพราะเป็นการออกโฉนดที่ดินทับกับ
หลักฐาน น.ส. ๓ แต่ไม่กระทบสิทธิในที่ดินที่มีอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 130. ข้อใดไม่ใช่ “ที่สงวนหวงห้ามตามกฎหมายอื่น” ตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๔ (๔)
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
๑. กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๔ (๔)
๒. บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๘๑/๒๕๓๕ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในเขตป่าไม้
แนวคําตอบ
ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ถือเป็นที่สงวนหวงห้าม
ตามกฎหมายเฉพาะ จึงเป็นที่ดินต้องห้ามตามนัย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๔ (๔) และเขตป่าไม้ถาวรตามมติของคณะรัฐมนตรี
ถือเป็นที่ดินซึ่งทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นที่ดินตามนัยกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๔ (๕)
ข้อ 131. การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น เป็นการดําเนินการออกโฉนดที่ดินประเภทใด
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๓
แนวคําตอบ
การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่นเป็นการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
แต่ดําเนินการเป็นกลุ่ม โดยจังหวัดจะแจ้งความประสงค์ให้กรมที่ดินทราบ และกรมที่ดินโดยสํานักมาตรฐาน
การออกหนังสือสําคัญจะจัดทําโครงการและจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดําเนินการออกโฉนดที่ดินให้

- 68 ข้อ 132. นางลํายอง รับมรดกที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ มาจากนางลําไย มารดา ซึ่งถึงแก่กรรมไปหลายปีแล้ว
โดยไม่ได้จดทะเบียนโอนมรดก เนื่องจากมีฐานะยากจน หากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ดินบริเวณดังกล่าว
เป็นพื้นที่โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน นางลํายองประสงค์จะนําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน จึงมาปรึกษาท่าน
ท่านจะแนะนําให้นางลํายองดําเนินการประการใด จึงจะถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๙.๑/ว ๑๕๕๔๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ปัญหาโฉนดที่ดิน
ค้างแจกเนื่องจากเจ้าของที่ดินตายและทายาทไม่ไปขอจดทะเบียนโอนมรดก
แนวคําตอบ
แนะนําให้นางลํายองนําทําการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเป็นชื่อมารดาและรับโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว
ไปได้ เนื่ อ งจากกรณี ผู้ มีชื่ อ ในหนั ง สื อรั บ รองการทํ า ประโยชน์ ถึงแก่ ก รรมและทายาทผู้ มีสิ ทธิ รั บ มรดกตาม
กฎหมายเป็นผู้นําเดินสํารวจโดยให้ลงชื่อผู้ตายไว้ในใบไต่สวน โดยวงเล็บต่อท้ายว่าตาย สําหรับบรรทัดต่อมา
ให้เขียนชื่อผู้นําทําการเดินสํารวจในฐานะทายาทพร้อมทั้งบันทึกให้ปรากฏว่าผู้นําทําการเดินสํารวจเพื่อออก
โฉนดที่ดิ นเป็นทายาทผู้ มีสิทธิต ามกฎหมายหรื อผู้รับพิ นัยกรรมและครอบครองที่ดินในฐานะทายาทผู้มีสิทธิ
รับมรดกมาตั้งแต่เมื่อใด เป็นเวลากี่ปี พร้อมทั้งแสดงบัญชีเครือญาติให้ปรากฏโดยแสดงหลักฐานการเป็นทายาท
พร้อมสํา เนาประกอบเรื่องไว้ แล้ว สร้า งโฉนดที่ดิน โดยลงชื่อผู้มีชื่อ ในหนัง สือ รับ รองการทํา ประโยชน์แ ล้ว
แจกโฉนดให้กับทายาทผู้นําเดินสํารวจต่อไป
ข้อ 133. การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินหลายแปลงในคราวเดียวกันจากหลักฐานใบจองแปลงเดียวสามารถ
ดําเนินการได้หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗
แนวคําตอบ
ผู้มีหลักฐานใบจอง (น.ส. ๒) มีชื่อเจ้าของที่ดินคนเดียวหรือหลายคนจะนําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเป็น
จํานวนหลายแปลงในคราวเดียวกันไม่ได้
ข้อ 134. นายแดงน้อยครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินแปลงหนึ่งในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
อยู่ ก่อนวั น ที่ ป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น ใช้ บั ง คั บในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมิ ไ ด้ แจ้ งการครอบครองที่ ดิ น (ส.ค. ๑)
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ นายแดงน้อย
ได้ยกที่ดินแปลงดังกล่าว ให้แก่วัดยมและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ที่ดินในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมย์
เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอําเภอ พนักงานเจ้าหน้าที่จะดําเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดยมได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
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ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เวียนตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๒๕/ว ๑๑๖๑๐ ลงวันที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๓๗ เรื่อง การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
แนวคําตอบ
เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่ใดแล้ว และในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวไม่ว่าจะ
เป็นพื้นที่ที่ ส.ป.ก. เข้าไปดําเนินการแล้วหรือยังไม่ได้ดําเนินการก็ตาม พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินให้แก่ราษฎรที่ครอบครองและทําประโยชน์อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับไม่ได้ ถ้าราษฎร
ดังกล่าวไม่ได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
หรือมิได้แจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดินไว้ก่อนมีการกําหนด
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดังนั้น การที่นายแดงน้อยได้ยกที่ดินให้แก่วัดยม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงไม่ก่อให้เกิด
สิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอีก ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งการครอบครองเนื่องจากเป็นการ
รับให้ภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในท้องที่อําเภอเมือง
บุรีรัมย์เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอําเภอ วัดจึงไม่สามารถขอออกโฉนดที่ดินได้เพราะเป็นที่ดินไม่มีหลักฐาน ส.ค. ๑
หรือหลักฐานการแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน
ข้อ 135. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดหนึ่ง นายปรีชาได้ครอบครอง
ทําประโยชน์โดยมีหลักฐานตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” ออกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๖ มานําเดินสํารวจ
ออกโฉนดที่ดิน ปรากฏว่าในวันนําเดินสํารวจรังวัด นายสมพงษ์ได้คัดค้านการออกโฉนดที่ดินของนายปรีช า
โดยอ้างว่าที่ดินของตนมีโฉนดที่ดินซึ่งเป็นการออกจากหลักฐาน ส.ค. ๑ เป็นการเฉพาะราย ซึ่งตามหลักฐาน ส.ค. ๑
แจ้งว่าผู้แจ้งได้ครอบครองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ กรณีนี้ต้องดําเนินการประกาศออกโฉนดที่ดินหรือไม่ และจะ
ดําเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
๑. มาตรา ๕๘, ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๑), มาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ พ.ศ. (๒๕๓๗)ฯ ข้อ ๑๕
แนวคําตอบ
ต้องประกาศและสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากการออก
โฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ก่อนแจกโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศแจก
โฉนดที่ดินให้ทราบมีกําหนด ๓๐ วัน กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านในวันทําการรังวัดช่างผู้ทําการรังวัดต้องบันทึก
ถ้อยคําการโต้แย้งคัดค้านไว้เป็นหลักฐานหากไม่มีเหตุขัดข้องประการอื่นแล้วจึงดําเนินการประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน
แล้วจึงดําเนินการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

- 70 ข้อ 136. ในการพิจารณาเรื่องออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครอง กรณีนายพลได้ครอบครองและทํา
ประโยชน์โ ดยปลูกยางพาราเต็มทั้งแปลงมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐ แต่ไม่แจ้ง ส.ค. ๑ เพราะรู้เ ท่าไม่ถึงการณ์
ไม่ มีเ จตนาฝ่ าฝื น หรื อหลี กเลี่ย งกฎหมาย ที่ดิ นมี ห ลักฐานบ้ า นอยู่อาศัย และต้น ไม้ ใหญ่ อยู่ ไม่ น้ อยกว่ า ๗๐ ปี
และหลักฐานการเสียภาษีบํารุงท้องที่ ผลการรังวัดได้เนื้อที่ ๑๑๐ ไร่ ผู้ปกครองท้องที่ และข้างเคียงทุกคนลงนาม
รับรองเขตถูกต้องและรับรองว่ามิใช่ที่หวงห้ามหรือที่สาธารณประโยชน์ ประกาศครบกําหนดแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน
เจ้าพนักงานที่ดินจะเสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินในจํานวนเนื้อที่เท่าใด
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
๑. มาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๒. ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ
แนวคําตอบ
ขออนุมัติตามที่รังวัดได้ คือ ๑๑๐ ไร่ เพราะการออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
เกิน ๕๐ ไร่ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ 137. ครอบครองที่ดินมาแต่ พ.ศ. ๒๔๗๑ ในพื้นที่ที่เดิมเป็นแนวกําแพงเมือง คูเมืองเดิม แต่ทางราชการได้รื้อ
ถอนกําแพงเมืองไปก่อนหน้านั้น โดยทางราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่รื้อถอนออกไป ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้มี
การออกโฉนดตราจองในพื้นที่ซึ่งเดิมเป็นกําแพง คูเมืองเดิม โฉนดตราจองนี้จะออกไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
จะต้องดําเนินการตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือไม่
ข้อกฎหมายและระเบียบคําสั่ง
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 381/2559
แนวคําตอบ
กํา แพงเมือ ง คูเ มือ งที ่ส ร้า งขึ้น ก่อ นวัน ที ่ป ระมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิช ย์ บรรพ 4 ใช้บัง คับ
(วันที่ 1 เมษายน 2475) และก่อนวันใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน (วันที่ 1 ธันวาคม 2497) ในช่างระยะเวลา
ดังกล่าว คือ กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ ซึ่งยังมิได้แบ่งที่ดินของรัฐออกเป็นประเภทต่างๆ โดยถือแต่เพียงว่าที่ดิน
ทั้งหมดเป็นของพระมหากษัตริย์ และยังไม่มีบทบัญญัติที่กําหนดแบบพิธีการเปลี่ยนแปลงสถานะของที่ดินของรัฐ
ประเภทหนึ่งไปเป็นที่ดินของรัฐประเภทอื่น ดังนั้น การใช้ประโยชน์ใดๆ ในที่ดินย่อมเป็นไปตามพระประสงค์
ของพระมหากษัตริย์ เมื่อได้มีการออกโฉนดตราจองให้แก่ประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ประชาชน
ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น และต่อมามาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
ให้คงใช้บทบัญญัติว่าด้วยการนั้น เฉพาะในส่วนที่บัญญัติถึงวิธีการรังวัดและการออกหนังสือสําคัญดังกล่าวต่อไป
จนกว่าจะได้ออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน และประมวลกฎหมายที่ดินก็ได้กําหนดให้โฉนดตราจอง
และตราจองที่ ต ราว่ า “ได้ ทํา ประโยชน์ แล้ ว” เป็น หนั งสื อสํ าคั ญ แสดงกรรมสิทธิ์ ที่ดิน อย่ างหนึ่ งด้ ว ยเช่ น กั น
จึงถือว่าโฉนดตราจองดังกล่าวเป็นหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน

- 71 อนึ ่ง ในการพิจ ารณาว่า ที ่ดิน ของรัฐ จะเป็น สาธารณสมบัติข องแผ่น ดิน ประเภทใดหรือ ไม่ นั ้น
จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีจากประวัติของที่ดินนั้นเองว่า รัฐได้มีการใช้ประโยชน์อย่างใด หรือไม่
ถ้ารัฐเข้าใช้ประโยชน์แล้วที่ดินดังกล่าวก็เป็นที่ราชพัสดุ แต่ถ้ายังไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์บางส่วน
ในส่ว นที่ยังไม่ไ ด้ใ ช้ก็ไม่เ ป็น ที่ร าชพัส ดุ แต่ยังคงมีส ภาพเป็น ที่ดิน รกร้า งว่า งเปล่า หากรัฐ มิไ ด้ส งวนสิทธิไว้
แต่กลับปล่อยให้ราษฎรเข้าไปทําประโยชน์และรับรองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการออกโฉนดตราจองของราษฎร
ที่ได้มาก่อนใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน แล้ว ราษฎรย่อมได้ไปซึ่งสิทธิในที่ดิน นั้น ทั้งนี้ ตามแนวความเห็น ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ป ระชุมใหญ่) ได้เ คยวินิจ ฉัย ไว้ในเรื่องเสร็จ ที่ 675/2545 และความเห็น ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 8) ได้เคยวินิจฉัยในเรื่องเสร็จที่ 111/2523)

