แนวทางการเดินสารวจ
สอบเขตที่ดนิ ตามมาตรา 69
แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ

ส านัก มาตรฐานการออกหนัง สือ ส าคัญ

แนวทางการเดินสํารวจสอบเขตที่ดินตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑.๑ ในการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการเดินสํารวจสอบเขตที่ดินให้มีเจ้าหน้าที่ ดังนี้
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจ
(๒) ผู้กํากับการเดินสํารวจ
(๓) ผู้กํากับการรังวัด
(๔) หัวหน้างานอํานวยการ
(๕) เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่
(๖) เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ
(๗) เจ้าหน้าที่โยงยึดหลักเขต
(๘) เจ้าหน้าที่กองกลางฝ่ายรังวัด
(๙) เจ้าหน้าที่กองกลางฝ่ายทะเบียน
(๑๐) เจ้าหน้าที่กองกลางศูนย์อํานวยการ
๑.๒ ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) พิจารณาและศึกษาโครงการเดินสํารวจที่กรมที่ดินกําหนดและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามแผนงานหรือโครงการนั้น ๆ
(๒) กําหนดแผนการปฏิบัติงานเดินสํารวจสอบเขตที่ดินในท้องที่ร่วมกับจังหวัดให้สอดคล้อง
กับแผนงานที่กรมที่ดินกําหนด
(๓) เบิกและตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ และแบบพิมพ์
ต่างๆ ใช้ในการเดินสํารวจฯ ทั้งฝ่ายสอบสวนสิทธิและฝ่ายรังวัด เพื่อจัดส่งไปจังหวัดในพื้นที่ปฏิบัติงาน ขอส่งคืน
วัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนควบคุม ดูแลเก็บและบํารุงรักษา ตามระเบียบที่กําหนดสําหรับวัสดุ ครุภัณฑ์
(๔) มอบหมายผู้กํากับการรังวัดเบิกระวางแผนที่ และหลักฐานแผนที่อื่น ๆ
(๕) ยืมเงินไปใช้ราชการ ตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการยืมเงินไปราชการและ
พิจารณาจ่ายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อํานวยการฯ ตามความจําเป็น
(๖) นัดหมายเจ้าหน้าที่และเดินทางไปรายงานตัวตามกําหนด
(๗) จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมที่ดิน
(๘) จัดทํารายงานเดินทางไปราชการ รวบรวม ตรวจสอบในหลักฐานการจ่ายหรือ
ใบสําคัญคู่จ่าย เพื่อส่งหักใช้เงินยืม หรือเบิกเงินสด แล้วแต่กรณี
(๙) ดําเนินการขออนุมัติเช่าสถานที่เป็นที่ทําการ หรือเก็บรักษาพัสดุ ของทางราชการ
และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
/ (๑๐) ...

-๒(๑๐) ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานป่าไม้ แขวงการทาง
ชลประทาน ธนารักษ์พื้นที่ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอําเภอท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นต้น
(๑๑) ประชาสัมพันธ์และชี้แจงวิธีปฏิบัติงานให้เจ้าของที่ดินทราบก่อนที่เจ้าหน้าที่จะ
ทําการสํารวจรังวัด
(๑๒) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงาน ให้ทํางานด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์ สุจริต เร่งรัดการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจน
เสนอความเห็นในการขอบําเหน็จความชอบประจําปี
(๑๓) พิจารณาลงนามและแจกโฉนดที่ดินตามที่อธิบดีมอบหมาย และแจ้งให้เจ้าของ
ที่ดินทราบ
(๑๔) พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
และมีประสิทธิภาพ
(๑๕) ตรวจแนะนําการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(๑๖) รายงานผลงานและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
(๑๗) ควบคุมการเบิกจ่ายหลักเขตที่ดิน หมุดหลักฐานแผนที่ให้สายสํารวจ
(๑๘) มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือ ส่งมอบเรื่องราวการสอบเขตที่ดิน โฉนดที่ดิน และ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สํานักงานที่ดินท้องที่เมื่อเสร็จการปฏิบัติงาน
(๑๙) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่กรมที่ดินหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๓ ผู้กํากับการเดินสํารวจมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ปกครอง บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ตามสายงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมาย ทํางานด้ว ยความโปร่งใส ซื่อสัต ย์ สุจ ริต และร่วมกับ ผู้อํานวยการศูนย์เ ดินสํ ารวจพิ จารณา
บําเหน็จความชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติงานในศูนย์อํานวยการเดินสํารวจ
(๒) กําหนดแผนปฏิบัติงานเดินสํารวจสอบเขตที่ดินร่วมกับผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจ
ให้สอดคล้องกับแผนงานที่กรมที่ดินกําหนด
(๓) ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดที่ทําการ
(๔) ประชาสัมพันธ์และชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าของที่ดินทราบล่วงหน้า
(๕) ตรวจสอบเอกสารการสอบสวนสิทธิเอกสารประกอบเรื่องการสอบเขตโฉนดที่ดิน
และแบบพิ มพ์ โฉนดที่ ดิน พิจ ารณาเกี่ย วกั บ การได้ มาซึ่งที่ ดิน ของบุคคลและนิติ บุคคลต่ างๆ ให้เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดไว้้
(๖) พิจารณาลงนามโฉนดที่ดินในช่อง “ผู้ตรวจ”
(๗) พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
/ (๘) ...

-๓(๘) ตรวจแนะนําการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
(๙) ควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย กรณี
เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ งานไม่ โ ปร่ งใส ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ไม่ ตั้ งใจปฏิ บั ติ งาน ไม่ แก้ ไขงาน ทํ า งานไม่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ
ให้บันทึกรายงานให้ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
(๑๐) รวบรวมและรายงานผลงานของเจ้าหน้าที่ส่งผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจ
(๑๑) ควบคุ ม เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปแจกโฉนดที่ ดิ น ตามที่ ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ เ ดิ น สํ า รวจ
มอบหมาย
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๔ ผู้กํากับการรังวัดมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ปกครอง บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ ตามสายงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมาย ทํางานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และร่วมกับผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจพิจารณา
บําเหน็จความชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติงานในศูนย์อํานวยการเดินสํารวจ
(๒) กําหนดแผนปฏิบัติงานเดินสํารวจสอบเขตที่ดินร่วมกับผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจ
ให้สอดคล้องกับแผนงานที่กรมที่ดินกําหนด
(๓) ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดที่ทําการ
(๔) ประชาสัมพันธ์และชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าของที่ดินทราบล่วงหน้า
(๕) เบิ ก เครื่ อ งมื อ รั บ สั ญ ญาณดาวเที ย ม เครื่ อ งมื อ รั ง วั ด สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ และ
แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานรังวัดทําแผนที่ และควบคุมการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานของสายสํารวจ
(๖) ตรวจสอบระวางแผนที่ เ ดิ ม บริ เ วณที่ จ ะทํ า การหรื อ บริ เ วณใกล้ เ คี ย งเพื่ อ
ประกอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเบิกระวางแผนที่เพื่อประกอบการใช้งาน
(๗) ตรวจสอบหลักฐานหมุดดาวเทียม หมุดหลักฐานแผนที่ เส้นโครงงานหมุดหลักฐาน
แผนที่เดิม บริเวณที่จะทําการและบริเวณใกล้เคียง เพื่อถ่ายเอกสารไว้ใช้งาน
(๘) ขอใช้ ห มุ ด ดาวเที ย ม หมุ ด หลั กฐานแผนที่ เส้ น โครงงานหมุ ด หลั กฐานแผนที่
ระวางแผนที่ และกําหนดการสร้างระวางแผนที่ให้เหมาะสมกับสภาพที่ดิน รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติกรณี
ระยะเกินตามที่ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดทําแผนที่โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัด
ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)
(๙) ตรวจสอบและขอแก้ไขหมุดดาวเทียม หมุดหลักฐานแผนที่ เส้นโครงงานหมุด
หลักฐานแผนที่ กรณีมีความผิดพลาดเกินเกณฑ์ที่กําหนด
(๑๐) ตรวจรายการรังวัดเส้น รายการรังวัดโยงยึดหลักเขต ตรวจการลงที่หมายระวางแผนที่
รายการรังวัดเดิม (ถ้ามี) รูปแผนที่ หลักเขต การเขียนข้างเคียง การให้เครื่องหมายที่ดิน รูปแผนที่กระดาษบาง
(ร.ว.๙) รายการคํานวณเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่และการคํานวณเนื้อที่
/ (๑๑) ...

-๔(๑๑) ตรวจบัญชีจ่ายหลักเขตที่ดิน (ร.ว.๑๓) สมุดสํารวจ (ร.ว.๓๙) บัญชีที่ดิน (ร.ว.๔๑)
บัญชีเลขหน้าสํารวจ (ร.ว.๔๒) และบัญชีเทียบเลขที่ดิน
(๑๒) ตรวจสอบความถูก ต้ อ งของรูป แผนที ่ใ นโฉนดที ่ด ิน และลงนามในช่ อ ง
“หัวหน้าการ”
(๑๓) ตรวจรั บ และควบคุ ม การจ่ า ยหลั กเขตที่ ดิ น หมุ ด หลั กฐานแผนที่ พร้ อมทั้ ง
รายงานการใช้หลักเขตให้ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจทราบ
(๑๔) ตรวจแนะนําการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายและหลักวิชาการแผนที่ ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานด้านการรังวัดและทําแผนที่ให้ได้ผลงานตามตาม
เป้าหมาย กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน ไม่แก้ไขงาน ทํางานไม่มี
ประสิทธิภาพ ให้บันทึกรายงานผู้อํานวยการ ศูนย์เดินสํารวจทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
(๑๕) พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการรังวัดและทําแผนที่
(๑๖) รวบรวมหลักฐานการรังวัด ต่า ง ๆ เพื่อมอบให้ ผู้อํานวยการศู นย์ เดิ นสํา รวจ
ส่งมอบสํานักงานที่ดินท้องที่
(๑๗) จัดทํา บัญชีส่ งระวางแผนที่ต้น ร่างที่เต็มระวาง ระหว่างปฏิบัติงานโครงการ
ทยอยส่งพิมพ์ที่ส่วนกลางทุกสิ้นเดือน
(๑๘) ควบคุมเจ้าหน้าที่แจกโฉนดที่ดินในท้องที่ตามที่ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจ
มอบหมาย
(๑๙) รวบรวมผลการปฏิบัติงานของช่างรังวัด และเอกสารรายการรังวัดต่างๆ เช่น
รายการรังวัดเส้น รายการโยงยึดหลักเขตที่ดิน เชนรังวัด รายการคํานวณเนื้อที่ ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ
ระวางเดินสํารวจ ร.ว.๓๙ ร.ว.๔๑ บัญชีต่อเลขที่ดิน (บัญชี ค) บัญชีขอสร้างระวาง เป็นต้น
(๒๐) รวบรวมระวางแผนที่ต้นร่างส่งให้ส่วนกลาง จัดพิมพ์ระวางแผนที่แผ่นพิมพ์ เพื่อ
ใช้ในราชการต่อไป
(๒๑) ควบคุมและตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดินตามผลการรังวัดสอบเขตที่ดิน เพื่อ
ส่งข้อมูลรูปแบบข้อมูล Digital ให้ส่วนกลางตรวจสอบ และรับผลการตรวจสอบ
(๒๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๕ หัวหน้างานอํานวยการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ควบคุมงานธุรการ สารบรรณ การเงินและบัญชี ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดําเนินการกรณีรับสมัครบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกบุคคลไว้
ปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวที่กระทรวงการคลังกําหนดและ
ดําเนินการกรณีลูกจ้างชั่วคราวลาออกหรือสั่งเลิกจ้าง แล้วแต่กรณี เสนอผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจพิจารณา
และ / (๓) ...

-๕(๓) ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารการยืมเงินไปราชการ ตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วย
การยืมเงินไปราชการ และพิจารณาจ่ายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อํานวยการ แล้วเสนอผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจ
พิจารณาตามความจําเป็น
(๔) ดําเนินการจัดทําเอกสารรายงานเดินทางไปราชการ รวบรวม ตรวจสอบหลักฐาน
การจ่ายหรือใบสําคัญคู่จ่าย เพื่อส่งหักใช้เ งินยืม หรือเบิกเงินสด แล้วแต่กรณี และเสนอผู้อํานวยการศูน ย์
เดินสํารวจพิจารณา
(๕) ดํา เนิน การจัด เตรีย มเอกสารการเบิกจ่ า ย ขนย้ าย รายงานการตรวจรับ หรือ
ขอส่งคืน ตลอดจนควบคุม ดูแลเก็บและบํารุงรักษาตามระเบียบที่กําหนดสําหรับวัสดุ ครุภัณฑ์ และเสนอ
ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจพิจารณา
(๖) ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารขออนุมัติเช่าสถานที่เป็นที่ทําการหรือเก็บรักษาพัสดุ
ของทางราชการ และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ และเสนอ
ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจพิจารณา
(๗) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน งบเดือน งบปี
(๘) ควบคุม ดูแล การเบิกจ่ายแบบพิมพ์โฉนดที่ดินและแบบพิมพ์อื่น ๆ สิ่งของเครื่อง
ใช้ครุภัณฑ์ใ์ นศูนย์อํานวยการเดินสํารวจ
(๙) จัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายหลักเขตที่ดิน หมุดหลักฐานแผนที่ บัญชีอายัด
การหมายเหตุอายัด บัญชีรับจ่ายแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน (บ.ท.ด. ๖๙)
(๑๐) ตรวจรับโฉนดที่ดิน เรื่องราวการสอบเขตที่ดิน เพื่อเสนอผู้อํานวยการศูนย์เดิน
สํารวจลงนามในโฉนดที่ดิน
(๑๑) ประสานงานเรื่องการจัดทําแผนแจกโฉนดที่ดิน
(๑๒) รวบรวมเอกสารเรื่องราวการเดินสํารวจสอบเขตที่ดินส่งมอบให้สํานักงานที่ดิน
ท้องที่
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๖ เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) สํารวจปริมาณงานในพื้นที่ล่วงหน้า เพื่อจัดวางแผนการปฏิบัติงานรังวัดก่อนหลัง
และร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทําแผนปฏิบัติงาน
(๒) ประชุมหรือชี้แจงนัดหมายเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินข้างเคียงและผู้ปกครองท้องที่
(๓) ตรวจสอบหลั กฐานเอกสารที่ ดิ นเดิ ม และตรวจค้ นสารบบที่ ดิ นที่ สํ านั กงานที่ ดิ น
ท้องที่
(๔) เมื่อถึงวันนัดรังวัด ให้วัดระยะจากหลักเขตถึงหลักเขต อ่าน จดหมายเลขหลักเขต
และทําแผนที่ประมาณแสดงลักษณะแปลงที่ดิน (ร.ว.๓๑ ง) ส่งให้เจ้าหน้าที่โยงยึดหลักเขต
/ (๕) ...

-๖(๕) เขี ย นรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ระยะ ชื่ อเจ้ า ของที่ ดิ น และเจ้ า ของที่ ดิ น ข้ า งเคี ย ง
พร้อมทั้งให้เลขที่ดินสมมุติ
(๖) เขียนรายการสํารวจเขตที่ดิน (ร.ว.๔๐) ส่งให้เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิโดยเร็วและ
มีรายละเอียดครบถ้วน
(๗) จัดทําสมุดสํารวจ (ร.ว.๓๙) บัญชีเลขที่ดินสมมุติ (ร.ว.๔๑) และบัญชีจ่ายหลักเขต
(ร.ว.๑๓)
(๘) เปลี่ยนเลขที่ดินสมมุติให้เป็นเลขที่ดิน พร้อมทั้งสอบทานระวางกับรายการสํารวจ
เขตที่ดิน (ร.ว.๔๐) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ
(๙) บันทึกเจ้าของที่ดินและผู้ทรงสิทธิในที่ดินรับทราบผลการรังวัดสอบเขตที่ดิน กรณี
รูปแผนที่และเนื้อที่แตกต่างจากหลักฐานโฉนดที่ดิน เพื่อให้ความยินยอมในการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่โฉนดที่ดิน
(๑๐) ปฏิบัติงานกองกลาง เมื่อเสร็จจากการเดินสํารวจในสนามตามที่ผู้กํากับการ
รังวัดมอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๗ เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ประชุมชี้แจงนัดหมายเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินข้างเคียงและผู้ปกครองท้องที่
(๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ดินเดิมและสอบสวนสิทธิ และออกหลักฐานใบนํา
ทําการสํารวจ (ท.ด.๑๘) ให้แก่เจ้าของที่ดินเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีมีการเก็บหลักฐานโฉนดที่ดินฉบับเจ้าของที่ดิน
ไว้ในเรื่องราวการสอบเขตที่ดิน
(๓) ให้ เ จ้ า ของที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งหรื อส่ ว นราชการผู ้ มีห น้ า ที่ ดู แลรั กษาที่ ดิ น ของทาง
ราชการลงนามรับรองเขตที่ดินและให้ผู้ปกครองท้องที่ลงนามรับรองเขตที่ดินข้างเคียงที่เป็นสาธารณประโยชน์
และลงชื่อร่วมในฐานะพยาน
(๔) ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารประกอบเรื่องนําลงบัญชีรายงานประจําวันการ
เดินสํารวจ (บ.ท.ด.๑๖)
(๕) ติดต่อและติดตามเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่มิได้นําทําการสํารวจให้มาลงนามรับรอง
เขตที่ดิน หรือมานําทําการเดินสํารวจ
(๖) ประสานงานกับสํานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ดินเดิม
ของผู้นําทําการเดินสํารวจ และรับรองสําเนาเอกสารหลักฐานที่ดินเดิม ซึ่งได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วกรณีผู้นําทําการ
เดินสํารวจมิได้นําหลักฐานหนังสือแสดงสิทธิฉบับเจ้าของที่ดินมาแสดง
(๗) สอบทานระวางกับรายการสํารวจเขตที่ดิน (ร.ว.๔๐) ร่วมกับเจ้าหน้าที่เดินสํารวจ
รังวัดทําแผนที่
/ (๘) ...

-๗(๘) จัดทําใบสําคัญการปฏิบัติงานของผู้ปกครองท้องที่
(๙) ปฏิบัติงานกองกลางเมื่อเสร็จการเดินสํารวจในท้องที่ ตามที่ผู้กํากับการเดินสํารวจ
มอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๘ เจ้าหน้าที่โยงยึดหลักเขต มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) จัดเตรียมการคัดหลักฐานเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่เดิมในบริเวณที่จะ
ทําการหรือบริเวณใกล้เคียง และประมาณการเบิกหมุดหลักฐานแผนที่
(๒) รังวัด สร้าง หรือตรวจสอบหมุดหลักฐานแผนที่ เพื่อจัดเตรียมไว้สําหรับเป็นหมุด
รังวัดออกและเข้าเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อเก็บรายละเอียด
(๓) เมื่อได้รับเชนรังวัดแปลงที่ดิน (ร.ว.๓๑ ง) จากเจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่
ให้ทําการรังวัดวางเส้นโครงงานหลักฐานแผนที่เพื่อเก็บรายละเอียด พร้อมรังวัดโยงยึดหลักเขตที่ดิน และให้จด
รายการรังวัดและระยะลงในแบบพิมพ์ต่างๆ
(๔) ขอใช้เส้นโครงงานหลักฐานแผนที่เพื่อเก็บรายละเอียด คํานวณเส้นโครงงานแผนที่
สร้างระวางเดินสํารวจ ลงที่หมายหมุดหลักเขตที่ดิน ขีดเขตรอบแปลงและตรวจสอบระยะกับเชนรังวัดแปลงที่ดิน
(ร.ว. ๓๑ ง) กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่าเชนรังวัดแปลงที่ดิน (ร.ว. ๓๑ ง) ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับสภาพที่ดิน
หรือหมายเลขหลักเขตที่ดินมีความคลาดเคลื่อน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดหรือผู้กํากับการรังวัดทําการ
แก้ไขให้ถูกต้องตรงกันก่อนส่งไฟล์ข้อมูล
(๕) กรณีที่ใช้กล้องสํารวจแบบประมวลผลตลอดจนเครื่องมือสมัยใหม่ที่สามารถเก็บ
ข้อมูลและไปต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ ก็ให้ดําเนินการตามวิธีนั้นๆ
(๖) จัดทํารูปแผนที่กระดาษบาง (รว.๙ ค) ประกอบในเรื่องราวการรังวัด
(๗) รวบรวมหลักฐานรายการรังวัดเส้นโครงงาน รายการรังวัดโยงยึดหลักเขตที่ดิน
รายการคํานวณพิกัดฉาก รายการรังวัดหมุดดาวเทียม รูปแผนที่ลงระวางแผนที่ดิจิทัล และรายการรังวัดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในรูปข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลเอกสาร ส่งให้เจ้าหน้าที่กองกลางฝ่ายรังวัดรวบรวมส่งให้สํานักงานที่ดิน
ท้องที่
(๘) กรณีออกโฉนดที่ดินให้หมายเหตุแปลงที่ดินและการให้เลขที่ดินท้ายระวางด้วย
ด้วยเครื่องหมาย * สีแดง กรณีสอบเขตให้หมายเหตุแปลงที่ดินและเลขที่ดินท้ายระวางด้วยเครื่องหมาย * สีน้ําเงิน
ในระวางแผนที่ ตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดทําแผนที่โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการ
รังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) พ.ศ. ๒๕๖๒
(๙) ปฏิบัติงานกองกลาง เมื่อเสร็จจากการเดินสํารวจในท้องที่ตามที่ผู้กํากับการรังวัด
มอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/ ๑.๙ ...

-๘๑.๙ เจ้าหน้าที่กองกลางฝ่ายรังวัดมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) จําลองระวางแผนที่ต้นร่างจากระวางเดินสํารวจ พร้อมรายละเอียด
(๒) จัดทําโฉนดที่ดินจากระวางแผนที่ต้นร่าง ระวางเดินสํารวจ หรือด้วยโปรแกรม
คํานวณรังวัด (DOLCAD)
(๓) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลรูปแปลงที่ดินตามผลการรังวัดสอบเขตที่ดินในรูปแบบ
ข้อมูล Digital ส่งให้ส่วนกลาง
(๔) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๑๐ เจ้าหน้าที่กองกลางฝ่ายทะเบียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) รั บเอกสารประกอบเรื่ อง และให้ เลขหน้าสํารวจ ต่อเลขโฉนดที่ ดิน พร้อมทั้ ง
เก็บรักษา
(๒) เมื่อได้รับเรื่องการเดินสํารวจสอบเขตที่ดิน ดําเนินการการป้อนข้อมูลของเจ้าของที่ดิน
ระยะเวลาของการดําเนินการในทุกขั้นตอน ลงในโปรแกรมบริหารจัดการงานเดินสํารวจ (โปรแกรม SUR32)
(๓) จัดทําสารบัญที่ดิน (บ.ท.ด.๓๙ ก) และบัญชีรับจ่ายแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน (บ.ท.ด.๖๙)
(๔) เขียนหรือพิมพ์ และทานโฉนดที่ดิน
(๕) รวบรวมโฉนดที่ ดิ น และเอกสารประกอบเรื่ อ งที่ ดํ า เนิ น การเสร็ จ แล้ ว เสนอ
ผู้อํานวยการศูนย์เพื่อพิจารณาลงนามโฉนดที่ดิน
(๖) เป็นเจ้าหน้าที่ในการแจกโฉนดที่ดิน เก็บเอกสารสารบบที่ดิน จัดทําบัญชีโฉนด
ที่ดินที่ดําเนินการแจก พร้อมทําหนังสือแจ้งให้สํานักงานที่ดินดําเนินการหมายเหตุในหนังสือแสดงสิทธิฉบับ
สํานักงานที่ดิน
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๑๑ เจ้าหน้าที่กองกลางศูนย์อํานวยการฯมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) จัดทําบัญชีรับและเบิกจ่ายสิ่งของ เครื่องใช้ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่
(๒) จัดทําบัญชีรับใบสําคัญ และเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
(๓) รวบรวมผลงานและค่าใช้จ่าย จัดทํารายงานประจําเดือนและประจําปี
(๔) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. การจัดทําแผนงานโครงการ
๒.๑ ให้สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญพิจารณากําหนดพื้นที่จังหวัดที่จะทําการสอบ
เขตที่ดินในปีงบประมาณถัดไปและให้กรมที่ดินแจ้งจังหวัดทราบก่อนปีงบประมาณที่จะดําเนินการ
๒.๒ ให้สํ านักงานที่ ดินจังหวัดและศูนย์อํานวยการเดินสํารวจฯ ตรวจสอบข้อมู ลพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการสอบเขตที่ดินในปีงบประมาณถัดไป โดยพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะดําเนินการและแจ้ง
พื้นที่
/ พื้นที่ ...

-๙พื้นที่เป็นระวางแผนที่แต่ละจังหวัดที่จะทําการสอบเขตที่ดินเข้าดําเนินการให้สํานักมาตรฐานการออกหนังสือ
สําคัญทราบ
๒.๓ เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง พื้ น ที่ ที่ จ ะเข้ า ดํ า เนิ น การตามข้ อ ๒.๒ ให้ สํ า นั ก มาตรฐานการออก
หนังสือสําคัญจัดทําแผนงานโครงการเดินสํารวจฯ และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ประกาศจังหวัดที่ดําเนินการใน
ราชกิจจานุเบกษา และส่งแผนงานโครงการฯ ดังกล่าวให้จังหวัดและศูนย์อํานวยการเดินสํารวจฯ โดยเร็ว
๒.๔ เมื่อได้รับแจ้งแผนงานโครงการฯ แล้วให้ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจฯ สรุปรายละเอียด
ระวางแผนที่ของจังหวัดที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ดําเนินการเสนอให้คณะกรรมการกําหนดพื้นที่ที่จะทําการ
เดินสํารวจพิจารณา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว ๐๑๒๓ ลงวันที่ ๘
มกราคม ๒๕๕๙ และ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว ๗๕๐๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
๒.๕ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ที่จะทําการเดินสํารวจออก
โฉนดที่ดิน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการประกาศหมายเลขระวางแผนที่ที่จะดําเนินการและกําหนดวันเริ่ม
ที่จะทําการสอบเขตที่ดิน ตามแบบประกาศ เรื่อง กําหนดระวางแผนที่และวันเริ่มต้นทําการสอบเขตที่ดิน ตาม
มาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานที่ดิน ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่
๓. การดําเนินการของศูนย์อํานวยการเดินสํารวจ
๓.๑ เมื่อเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑. เดินทางถึงจังหวัด ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนําไปรายงาน
ตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วขอหนังสือรับรองประจําตัวเจ้าหน้าที่
๓.๒ ให้ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจดําเนินการ ดังนี้
๓.๒.๑ รายงานที่ตั้งศูนย์อํานวยการเดินสํารวจให้กรมที่ดินและจังหวัดทราบภายใน
๗ วัน นับแต่วันที่เดินทางถึง
๓.๒.๒ ประสานงานกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาหรือส่วนแยกในพื้นที่ทําการ
เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทําแผนการปฏิบัติงานเดินสํารวจสอบเขตที่ดินและแจกโฉนดที่ดิน ให้สอดคล้องกั บ
แผนงานกรมที่ดิน ทั้งนี้ ให้ดําเนินการเฉพาะพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนด แล้วส่งแผนงานผ่านจังหวัดให้กรมที่ดิน
ทราบ
๓.๒.๓ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และมอบหมายงานภายในศูนย์อํานวยการเดิน
สํารวจฯ คําสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแล้วรายงานให้กรมที่ดินทราบ และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอํานาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจให้รายงานกรมที่ดินทราบ
๓.๒.๔ แจ้งวันเริ่มปฏิบัติงานให้นายอําเภอท้องที่ทราบ เพื่อร่วมเป็นพยานและร่วม
ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ หรือที่ดินประเภทอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
/ ๓.๒.๕ ...

- ๑๐ ๓.๒.๕ มีหนังสือแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่จะดําเนินการทราบ พร้อมทั้ง
ประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อไปร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขต
๓.๒.๖ ดําเนินการหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ดําเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่สายสํารวจทําการ
ประชาสัมพันธ์และประชุมชี้แจงให้เจ้าของที่ดินในท้องที่ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการสอบเขตที่ดิน ประโยชน์
ของเจ้าของที่ดิน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม และเข้าร่วมประชุมประจําเดือน
กับอําเภอท้องที่ทุกครั้ง เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบแผนการปฏิบัติงานเดินสํารวจ เจ้าหน้าที่ดําเนินการอยู่ใน
ท้องที่ใด และรับทราบปัญหาของเจ้าของที่ดิน ตลอดจนขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
๓.๒.๗ ขอเบิกหลักเขตที่ดิน หมุดหลักฐานแผนที่ ชื่อเส้นโครงงานหลักฐานแผนที่
ต่อเลขหน้าสํารวจ ต่อเลขโฉนดที่ดินและหลักฐานอื่นๆ จากสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาหรือส่วนแยก
๓.๒.๘ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท้องที่ดําเนินการให้แจ้งจังหวัดอนุมัติแล้วรายงานให้
กรมที่ดินทราบทุกครั้ง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสายสํารวจ วิธีการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ให้รายงานผ่านจังหวัดเพื่อให้กรมที่ดินอนุมัติต่อไป
๓.๒.๙ ดําเนินการยืมเงิน จัดจ้างลูกจ้าง และเบิกเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ หลักเขตที่ดิน
หมุดหลักฐานแผนที่ แบบพิมพ์ต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลในพื้นที่สําหรับการ
วางแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ตลอดทั้งปี และจัดทํารายงานเดินทางไปราชการ รวบรวม ตรวจสอบในหลักฐาน
การจ่ายหรือใบสําคัญคู่จ่าย เพื่อส่งหักใช้เงินยืม หรือเบิกเงินสด แล้วแต่กรณี
๓.๒.๑๐ ดําเนินการขออนุมัติเช่าสถานที่เป็นที่ทําการ หรือเก็บรักษาพัสดุ ของทาง
ราชการ และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
๓.๒.๑๑ เบิกจ่าย ขนย้าย รายงานการตรวจรับหรือขอส่งคืน ตลอดจนควบคุม ดูแล
เก็บและบํารุงรักษาตามระเบียบที่กําหนดสําหรับวัสดุ ครุภัณฑ์
๔. การเตรียมการสอบเขตที่ดินในพื้นที่
๔.๑ ถ้าปรากฏว่าเขตที่ดินตามแผนที่ในโฉนดที่ดินนั้นไม่ตรงกับเขตที่ครอบครองอยู่ หรือ
ได้มีการออกโฉนดที่ดินมานานเกิน 10 ปีแล้ว หรือระวางแผนที่เดิมชํารุด หรือมีมาตราส่วนไม่เหมาะสม หรือ
รายละเอียดในระวางแผนที่เดิมคลาดเคลื่อน หรือระวางแผนที่ที่ออกโฉนดที่ดินเป็นระวางรูปลอย ให้ทําการ
สอบเขตที่ดินตามแผนที่ระวาง ตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หากไม่มีการสมยอมแนวเขตเพื่อ
หลีกเลี่ยงกฎหมายให้แก้ไขตําแหน่งที่ดินและแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ให้ถูกต้อง
หากพื้ น ที่ ที่ จ ะดํ า เนิ น การสอบเขตที่ ดิ น เป็ น พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศกํ า หนดเพื่ อ
ทําการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ
สอบเขตที่ดินโดยถือปฏิบัติตามนัยระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดทําแผนที่โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบ
โครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับ หรือตามระเบียบที่
อธิบดีกรมที่ดินจะกําหนดไว้โดยเฉพาะ
/ ๔.๒ ...

- ๑๑ ๔.๒ ให้ผู้กํากับการรังวัดตรวจสอบระวางแผนที่ เส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่บริเวณ
ที่จะทําการสอบเขตที่ดิน และคัดหลักฐานแผนที่จากส่วนกลาง กับตรวจสอบหลักฐานที่เก็บไว้ทางสํานักงาน
ที่ดินจังหวัด หรือสาขา หรือส่วนแยก ขอยืมหรือคัดต้นร่างแผนที่ ระวางแผนที่และหลักฐานแผนที่
๔.๓ ให้ผู้กํากับการเดินสํารวจประสานงานกับสํานักงานที่ดินในท้องที่ทําการ เพื่อตรวจสอบ
และคัดหลักฐานทะเบียน รายชื่อเจ้าของที่ดินในระวางแผนที่ที่จะดําเนินการ และให้ เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัด
ทํา แผนที่ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที ่ ส อบสวนสิ ท ธิ ต รวจสอบ ค้น สารบบที่ ดิ น และถ่า ยเอกสารหลั กฐานทะเบี ย น
ตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่เจ้าของที่ดินในระวางแผนที่ที่จะดําเนินการ
๔.๔ ให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่ดําเนินการ ดังนี้
๔.๔.๑ ตรวจสอบหลักฐานการรังวัด ระวางแผนที่ รายการรังวัดเดิม รายการรังวัด
ใหม่ (ถ้ามี) โดยตรวจสอบจากบัญชีคุมหลักฐานการรังวัด (ร.ว. ๔๘ ค) ที่เก็บไว้ทางสํานักงานที่ดินท้องที่ แล้วทํา
หลักฐานการยืมหรือถ่ายเอกสารต้นร่างแผนที่ ระวางแผนที่ และหลักฐานแผนที่จากสํานักงานที่ดินสําหรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
๔.๔.๒ ประมาณการขอเบิ ก หลั ก เขตที่ ดิ น และหมุ ด หลั ก ฐานแผนที่ แ ล้ ว รายงาน
ผู้กํากับการรังวัด เพื่อให้ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจขอเบิกจากสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา หรือส่วนแยก
เพื่อขนส่งไปไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานและมอบฝากไว้กับกรรมการประจําหมู่บ้านหรือที่ปลอดภัยสามารถควบคุม
เก็บรักษาได้
๔.๔.๓ ให้จ่ายหลักเขตที่ดิน แก่เจ้าของที่ดินที่จะนําเดินสํารวจตามจํานวนที่จําเป็น
โดยให้ผู้รับลงลายมือชื่อรับหลักเขตในบัญชีจ่ายหลักเขตที่ดิน (ร.ว. 13) ไว้เป็นหลักฐาน หากมีหลักเขตที่ดิน
เหลือให้ผู้รับส่งคืน
๔.๔.๔ เมื่อทําการสอบเขตในบริเวณนั้นเสร็จสิ้นแล้ว หากมีหลักเขตที่ดินและหมุด
หลักฐานแผนที่เหลือ ให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรายงานผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจเพื่อขนย้ายไปไว้ในท้องที่ที่จะ
ดําเนินการต่อไปหรือส่งคืนสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา หรือส่วนแยก ในกรณีปิดการเดินสํารวจสอบเขตที่ดิน
๕. การดําเนินการของสํานักงานที่ดินในท้องที่ที่ทําการสอบเขตที่ดิน
๕.๑ กรณีมีการยื่นคําขอรังวัดในระวางที่ประกาศทําการสอบเขตที่ดินให้ดําเนินการ ดังนี้
๕.๑.๑ กรณีเป็นการยื่นคําขอสอบเขตที่ดิน ให้สํานักงานที่ดินท้องที่แจ้งเจ้าของที่ดิน
ให้ติดต่อศูนย์อํานวยการเดินสํารวจเพื่อตรวจสอบว่าที่ดินที่ขอรังวัดอยู่ในแผนงานสอบเขตที่ดินหรือไม่ หากอยู่
ในแผนงานสอบเขตที่ดิน ให้พนัก งานเจ้า หน้า ที่ศูน ย์อํา นวยการเดิน สํา รวจบัน ทึกถ้อ ยคํา ผู้ข อว่า ประสงค์
จะดําเนินการเดินสํารวจสอบเขตที่ดินหรือไม่ หากประสงค์จะดําเนินการให้ผู้ขอไปดําเนินการยกเลิกคําขอ
สอบเขตที่ ดิ น ที่ สํา นั ก งานที่ ดิ น ก่ อ นที่ จ ะดํา เนิ น การเดิ น สํา รวจสอบเขตที่ ดิ น ต่ อ ไป แต่ ห ากไม่ ป ระสงค์ จะ
ดําเนินการให้ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจงดทําการสอบเขตที่ดินหรือยกเลิกเรื่องการสอบเขตที่ดินแล้วแต่กรณี
ประสงค์
/ ๕.๑.๒ ...

- ๑๒ ๕.๑.๒ กรณีเป็นการยื่นคําขอแบ่งแยกหรือรวมโฉนดที่ดิน ให้สํานักงานที่ดินท้องที่มี
หนังสือสอบถามศูนย์อํานวยการเดินสํารวจ หากที่ดินที่ขอรังวัดอยู่ในแผนงานสอบเขตที่ดิน ให้ศูนย์อํานวยการ
เดินสํารวจงดทําการสอบเขตที่ดินหรือยกเลิกเรื่องการสอบเขตที่ดินแล้วแต่กรณี
๕.๒ กรณี มีการยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นในที่ ดิ น ในบริ เ วณระวางที่ มีการสอบเขตที่ ดิ น ให้
สํานักงานที่ดินท้องที่สอบถามศูนย์อํานวยการเดินสํารวจว่า ได้ทําการสอบเขตที่ดินและจัดสร้างโฉนดที่ดินใหม่
แล้วหรือไม่ หากจัดสร้างโฉนดที่ดินใหม่แล้ว ให้สํานักงานที่ดินท้องที่แจ้งเจ้าของที่ดินให้ไปติดต่อรับโฉนดที่ดิน
ที่จัดทําขึ้นใหม่พร้อมบันทึกถ้อยคําไว้เป็นหลักฐาน
๕.๓ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนในโฉนดที่ดินระหว่างทําการสอบเขตที่ดิน ให้
สํานักงานที่ดินท้องที่มีหนังสือแจ้งศูนย์อํานวยการเดินสํารวจทราบภายในสามวันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียน และหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ด้ว ยให้พนักงานเจ้า หน้า ที่แจ้งเจ้า ของที่ดิน
ไปติดต่อศูนย์อํานวยการเดินสํารวจเพื่อทําการสรวมสิทธิการรังวัดสอบเขตที่ดิน
๕.๔ ที ่ด ิน แปลงใดเมื ่อ ทํ า การสอบเขตที ่ด ิน แล้ว ให้ผู ้อํ า นวยการศูน ย์เ ดิน สํ า รวจ
รายงานเจ้า พนัก งานที่ดิน จังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก
และกรมที่ดินตามแบบ น.ส. 18 ท้ายระเบียบนี้
เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาหรือเจ้าพนักงานที่ดิน
หัวหน้าส่ วนแยกได้รั บแบบ น.ส. 18 จากผู้อํานวยการศู นย์ เดิน สํา รวจแล้ว ให้ติด กลั ดหมายเหตุ ตามแบบ
ท.ด. ๗๔ ไว้ในโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินว่า อยู่ระหว่างสอบเขตตามมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๕.๕ กรณีเจ้าของที่ดินได้นําทําการสอบเขตโฉนดที่ดิน แล้วรูปแผนที่และเนื้อที่เปลี่ยนแปลง
หากเจ้าของที่ดินไม่ยอมรับผลการรังวัด ให้ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจยกเลิกเรื่องแล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินสาขาหรือเจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก เพื่อดําเนินการกลัดคําสั่งให้สอบเขต
ที่ดิน (ท.ด. 80) ในโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานที่ดิน
๕.๖ เมื่อศูนย์อํานวยการเดินสํารวจส่งบัญชีรายชื่อผู้นําทําการสอบเขตที่ดิน ให้สํานักงาน
ที่ดิ น ท้ องที่ ต รวจสอบการอายั ด และทํ า การหมายเหตุ ด้ ว ยหมึ กสี แดงที่ มุมบนด้ า นขวาหน้ าโฉนดที่ ดิ น ฉบั บ
สํานักงานที่ดินว่า “ที่ดินแปลงนี้ได้นําทําการสอบเขตที่ดิน เมื่อวัน เดือนปี” แล้วแจ้งผลการตรวจสอบอายัดให้
ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ กรณีที่การสอบเขต
ที่ดินอาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ในที่ดินที่ขออายัดไว้ให้แจ้งศูนย์อํานวยการเดินสํารวจทราบด้วย
๕.๗ กรณีโฉนดที่ดินสูญหายทั้งคู่ฉบับและมีกรณีที่ต้องดําเนินการจดทะเบียนกับโฉนดที่ดิน
เดิม ให้สํานักงานที่ดินท้องที่ดําเนินการจัดสร้างโฉนดที่ดินขึ้นใหม่ ตามมาตรา ๖๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ก่อนที่จะแจกโฉนดที่ดินที่จัดทําขึ้นใหม่ตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๕.๘ เมื่อได้รับบัญชีการแจกโฉนดที่ดินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการหมายเหตุ
ยกเลิกโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินเดิมโดยหมายเหตุตามข้อ ๑๖.๓
ก่อน/ ๖. ...

- ๑๓ –
๖. การแจ้งเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินข้างเคียง ให้มาดําเนินการสอบเขตที่ดิน
๖.๑ ให้เ จ้ า หน้ า ที่ เ ดิ น สํา รวจรั งวั ด ทํา แผนที่ เจ้ า หน้ า ที่ ส อบสวนสิ ทธิ และเจ้าหน้าที่โยง
ยึดหลักเขต ประชาสัมพันธ์หรือนัดประชุมเจ้าของที่ดิน ผู้ปกครองท้องที่ เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการ และ
ให้จัดเตรียมหลั กฐานที่ ดิน โฉนดที่ดิน ฉบับเจ้ าของที่ ดินพร้อมสําเนาโฉนดที่ ดิน หรื อสําเนาโฉนดที่ดินฉบั บ
สํานักงานที่ดินที่มีการรับรองความถูกต้อง (กรณีโฉนดที่ดินฉบับเจ้าของที่ดินเป็นอันตรายหรือสูญหายหรือ
ชํ ารุ ด) สํ าเนาทะเบี ยนบ้ าน สํ าเนาบั ตรประจํ าตั ว หนั งสื อมอบอํ านาจ (กรณี เจ้ าของที่ ดิ นไม่ มาหรื อมี ผู้ ถื อ
กรรมสิทธิ์รวม) หนังสือยินยอมจากผู้ทรงสิทธิในภาระผูกพันในที่ดิน เช่น ผู้รับจํานอง ผู้เช่า ผู้ขายฝาก ผู้ทรงสิทธิ
เก็บกิน เป็นต้น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และอาจให้เจ้าของที่ดินและ/หรือเจ้าของที่ดินข้างเคียงรับหนังสือ
แจ้งกําหนดวันเวลาทําการรังวัดสอบเขตที่ดิน ตามแบบ น.ส. ๓๘ ก. หรือตามแบบ น.ส. ๓๘ ก. พร้อมบัญชี
รายชื่อเจ้าของที่ดินแนบท้าย ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในวันนัดประชุม และให้เก็บหลักฐานการ
รับทราบดังกล่าวของเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินข้างเคียงไว้ในเรื่องราวการรังวัด
๖.๒ ในการนัดประชุมเจ้าของที่ดินตามข้อ ๖.๑ เจ้ า หน้ า ที่ เ ดิ น สํา รวจรั ง วั ด ทํา แผนที่
เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ และเจ้าหน้าที่โยงยึดหลักเขต อาจส่งหนังสือแจ้งกําหนดวันเวลาทําการรังวัดสอบเขตที่ดิน
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้เจ้าของที่ดินและ/หรือเจ้าของที่ดินข้างเคียง ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ตามแบบ น.ส. ๓๘ ก. ก่อนวันนัดประชุม
๖.๓ ในกรณีดํา เนิน การตามข้อ ๖.๑ หากพนักงานเจ้า หน้า ที่ไม่ได้ส่งหนัง สือแจ้ง ตาม
ข้อ ๖.๒ และเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมรับหนังสือแจ้งกําหนดวันเวลาทําการ
รังวัดสอบเขตที่ดิน ตามแบบ น.ส. ๓๘ ก. ให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่มีหนังสือแจ้งกําหนดวันเวลา
ทําการรังวัดสอบเขตที่ดินให้เจ้าของที่ดิน และเจ้า ของที่ดิน ข้า งเคีย งทราบ ตามที่อยู่ซึ่งปรากฏหลักฐานใน
สารบบที่ดินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ตามแบบ น.ส. ๓๘ ก.
ให้เก็บหลักฐานการรับทราบดังกล่าวของเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินข้างเคียงไว้ใน
เรื่องราวการรังวัด
กรณีโฉนดที่ดินมีผู้ถือกรรมสิทธิ์หลายคนหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์บางรายเสียชีวิตหรือ
เสียชีวิตทั้งหมด ไม่สามารถนัดหมายโดยวิธีการประชุมตามข้อ ๖.๑ ได้ การส่งหนังสือแจ้งเพื่อนัดทําการรังวัด
ให้แจ้งไปยังผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมคนหนึ่งคนใด หรือทายาทคนหนึ่งคนใดก็ได้ โดยให้ระบุในหนังสือว่า เมื่อได้
รับทราบหนังสือแล้วขอได้แจ้งให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดหรือทายาททั้งหมดทราบด้วย
๖.๔ การแจ้งเจ้าของที่ดิน กรณีที่ดินไม่อยู่ในแผนงานสอบเขตที่ดินโดยเจ้าของที่ดินมีฐานะ
เป็นที่ดินข้างเคียงเท่านั้น (กรอบนอกกลุ่มแปลงที่ทําการสอบเขตที่ดิน) การแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้มาระวัง
ชี้และรับรองเขตที่ดิน ให้แจ้งตามแบบ น.ส. ๓๘ ข.
/ หาก ...

- ๑๔ หากเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้รับแจ้งแล้วไม่มา หรือมาแต่ไม่ลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่
คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗, ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการติดต่อหรือการแจ้ง
ผู้มีสิทธิในที่ดินให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด, หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๓๑๗๓๔
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๙ และระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเขียนข้างเคียงและการรับรองแนวเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยให้ดําเนินการ ดังนี้
๖.๔.๑ ให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่ หมายเหตุในใบรับรองเขตติดต่อของ
เจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง (ท.ด. ๓๔) ด้วยหมึกสีแดงต่อท้ายเลขที่ดินว่า นายหรือนาง... ไม่มานําชี้เขต/
มาแต่ไม่ลงชื่อรับรองเขตที่ดินโดยไม่คัดค้านการรังวัด และให้เจ้าของที่ดินลงชื่อรับรอง
๖.๔.๒ ให้เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิหรือเจ้าหน้าที่เดินสํารวจฯ ทําหนังสือแจ้งเจ้าของ
ที่ดินข้างเคียงเพื่อให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคั ดค้านการรังวัด ตามแบบ น.ส. ๘๑ โดยเร็ว โดยส่ ง
หนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่เคยติดต่อซึ่งปรากฏในหลักฐานที่อยู่ที่สํานักงานที่ดิน เช่น
สารบบที่ดิน หรื อตามที่ อ ยู่ ที่ ไ ด้ แ จ้ ง การเปลี่ ย นแปลงหรื อ การย้ า ยที่ อ ยู่ ไ ว้ เ ป็ น ลายลักษณ์อักษรต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และกรณีนี้ให้ถือว่าเจ้าของที่ดินได้รับทราบเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ ตามมาตรา ๗๑
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มารับรองแนวเขต
หรือคัดค้านการรังวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําโฉนดที่ดินโดยไม่ต้องมี
การรับรองแนวเขต
๖.๔.๓ กรณีที่ไม่อาจติดต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขตให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจทําหนังสือสอบถามที่อยู่ไปยังนายทะเบียน
ท้องถิ่น
(๒) ให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่หรือเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิหรือ
เจ้าหน้าที่โยงยึดหลักเขต ปิดหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงตรวจสอบเขตที่ดินและลงชื่อรับรองแนวเขต
ที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด ณ บริเวณที่ดินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง โดยบันทึกถ้อยคําพยานที่รู้เห็นการปิด
หนังสือแจ้งอย่างน้อย ๒ คน เป็นหลักฐานเก็บไว้ในเรื่องราวการสอบเขตที่ดิน และปิดหนังสือแจ้ง ณ ที่ว่าการ
เขตหรือที่ว่าการอําเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดิน พร้อมให้ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจส่งหนังสือดังกล่าวไปยัง
ที่อยู่ที่สอบถามได้จากนายทะเบียนท้องถิ่น ถ้าสอบถามนายทะเบียนท้องถิ่นแล้วยังไม่ทราบที่อยู่ของเจ้าของ
ที่ดินข้างเคียง ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานที่สํานักงานที่ดินท้องที่
(๓) การส่งหนังสือแจ้งและปิดหนังสือแจ้งตามข้อ ๖.๔.๓ (๒) ให้กระทําในวัน
เดียวกัน
/ ๖.๔.๔ …

- ๑๕ ๖.๔.๔ กรณี เ จ้ า ของที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งมาลงชื่ อรั บ รองเขตที่ ดิ น ในภายหลั ง ให้ บั น ทึ ก
ถ้อยคํารับรองเขตที่ดิน (ท.ด. ๑๖) รวมเรื่องไว้โดยไม่ต้องลงชื่อรับรองในช่องเจ้าของที่ดินข้างเคียงและเขียน
ข้อความในใบรับรองเขตติดต่อของเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง (ท.ด. ๓๔) ของที่ดินข้างเคียงนั้นว่า
“...(ชื่อเจ้ าของที่ดิน) ได้รับรองเขตที่ดินตามบันทึกลงวันที่...เดือน... พ.ศ. ...” พร้อมลงชื่อเจ้า หน้าที่ผู้บันทึ ก
ถ้อยคํากํากับไว้
๗. การดําเนินการรังวัดและสอบสวนสิทธิ
๗.๑ การรังวัดสอบเขตที่ดินห้ามทําการรังวัดแบ่งแยกในนามเดิม หรือรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์
รวม และกรณีมีข้อพิพาทเรื่องที่ดินที่อยู่ระหว่างดําเนินการทางศาล ห้ามมิให้ทําการรังวัดสอบเขตที่ดิน
๗.๒ ในการรังวัดสอบเขตที่ดินให้ดําเนินการนัดรังวัดเรียงเป็นหน้ากระดาน เป็นระวาง ๆ ไป
เว้นแต่มีเหตุจําเป็นให้ขออนุมัติผู้อํานวยการศูนย์ฯ เป็นกรณี ๆ ไป
๗.๓ กรณีรูปแปลงที่ดินคาบเกี่ยว ๒ ระวาง โดยมีระวางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้ประกาศ
กําหนดสอบเขตที่ดินด้วย ให้ยึดถือระวางที่มีการให้เลขที่ดินเป็นหลัก แล้วทําการสอบเขตที่ดินทั้งแปลง
๗.๔ ในการรังวัดให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่ตรวจสอบโฉนดที่ดินฉบับเจ้าของ
ที่ดินถึงการเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน และหลักฐานการรังวัดเดิมในบริเวณที่ดิน เช่น ระวาง รายการรังวัดเดิม (ร.ว.ม.)
เป็นต้น โดยนําหลักฐานดังกล่าวไปใช้พิจารณาประกอบการรังวัดเพื่อตรวจสอบตําแหน่งหลักเขตที่ดินเดิมและ
ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนําชี้แนวเขตที่ดินตามมุมเขตที่ดินของตน แล้วให้ดําเนินการ ดังนี้
๗.๔.๑ กรณีมีรายการรังวัดเดิมและสามารถตรวจสอบได้ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ ดิ น สํา รวจ
รั งวั ด ทํา แผนที่ ทําการรังวัดตามรายการรังวัดเดิม
๗.๔.๒ กรณี ไม่ส ามารถตรวจสอบรายการรั งวัด เดิ มได้ หรื อไม่ มีร ายการรั งวัด เดิ ม
สําหรับใช้ตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่ชี้แจงกับเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง
ทราบ เมื่อตกลงกันประการใด ให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่ทําการรังวัดไปตามที่มีการนําชี้ปักหลัก
เขตที่ดิน แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยบันทึกถ้อยคําไว้เป็นหลักฐาน
๗.๔.๓ กรณีเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ทราบแนวเขตที่ดินและประสงค์
จะสอบเขตที่ดิน ให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่ปูรูปแผนที่โดยจับระยะตามมาตราส่วนความกว้างยาว
ของรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน โดยใช้ด้านที่มีแนวเขตมั่นคงและสอดคล้องกับข้างเคียงของโฉนดที่ดินเป็นจุดเริ่มต้น
และชี้แจงให้เจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงทราบว่า จุดตั้งต้นในการรังวัดระยะอาจมีความคลาดเคลื่อน
หากเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงยินยอมตกลงกันได้ตามที่เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่ทําการ
รังวัดไว้ ให้ เจ้าหน้าที่เ ดินสํา รวจรั งวัดทํา แผนที่ บันทึกถ้อยคํ าเจ้า ของที่ ดินและเจ้าของที่ดิ นข้างเคียงไว้เป็ น
หลักฐานหาก
/ ๗.๔.๔ ...

- ๑๖ ๗.๔.๔ กรณีเมื่อปูรูปแผนที่แล้วปรากฏว่า รูปแผนที่ทับกัน หรือรูปแผนที่มีช่องว่างแต่
ในระวางแผนที่ไม่มีช่องว่าง ให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่ชี้แจงกับเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดิน
ข้างเคียงทราบ เมื่อตกลงกันประการใด ให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่ทําการรังวัดไปตามนั้น โดย
บันทึกถ้อยคําไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
๗.๔.๕ กรณีข้างเคียงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินซึ่งได้มี
การรังวัดใหม่แล้ว ให้ค้นหาหลักฐานรายการรังวัดเดิมของแปลงที่ทําการสอบเขต หากไม่พบให้นําหลักฐานการ
รังวัดของแปลงข้างเคียงปูรูปแผนที่ปักหลักเขตใหม่ ถ้าหลักฐานการรังวัดใหม่ของแปลงข้างเคียงสูญหายให้
เจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนําชี้เขต เมื่อตกลงกันประการใด ให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่
ทํ า การรั งวั ดไปตามนั้ น โดยบั น ทึ ก ถ้ อยคํ า ไว้ เ ป็ น หลั กฐานทุ กครั้ ง แต่ ต้ องไม่ เ ป็ น การสมยอมเพื่ อหลี กเลี่ ย ง
กฎหมาย
๗.๔.๖ กรณี ที่ ดิ น แปลงข้ า งเคี ย งไม่ มี ห ลั ก ฐานเป็ น โฉนดที่ ดิ น ให้ ร ะมั ด ระวั ง
อย่าให้มีการสมยอมแนวเขตไม่ให้เจ้าของที่ดินนํารังวัดเกินจากหลักฐานโฉนดที่ดินเดิม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
การรังวัดเดิมผิดพลาดคลาดเคลื่อน
๗.๔.๗ กรณีเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนําชี้แนวเขตไม่ตรงตามหลักฐาน
โฉนดที่ดินเดิม แต่ไม่สามารถตรวจสอบรายการรังวัดเดิมได้ หรือสามารถตรวจสอบรายการรังวัดเดิมได้ ให้
เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่ชี้แจงเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงทราบว่าแนวเขตตามหลักฐาน
โฉนดที่ ดิน เดิ มเป็น อย่ า งไร ถ้ า เจ้ า ของที่ดิ น และเจ้ า ของที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งยื นยั น ให้ ทํา การรั งวั ด ตามแนวเขตที่
ครอบครองและนําชี้ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่สอบสวนและบันทึกถ้อยคําพยาน
บุคคล เจ้าของที่ดิน และเจ้าของที่ดินข้างเคียงว่า แนวเขตที่ดินที่นําชี้แตกต่างจากโฉนดที่ดินเดิมอย่างไร
(๒) กรณีที่เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็น
ว่าไม่มีการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตครบทุกด้านแล้ว ให้
ดําเนินการต่อไป
กรณีที่เ จ้า หน้า ที่เ ดิน สํา รวจรัง วัด ทํา แผนที่พิจ ารณาในเบื้อ งต้น แล้ว
เห็นว่ามีการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย ให้เสนอเรื่องให้ผู้กํากับรังวัดพิจารณาและเสนอผู้อํานวยการศูนย์
เดินสํารวจฯ พิจารณาสั่งการ
(๓) กรณีโฉนดที่ดินเดิมมีการลงที่หมายในระวางแผนที่ไว้ผิดตําแหน่ง ให้
เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่บันทึกถ้อยคําเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงรับทราบ
/ (๔) ...

- ๑๗ (๔) รายการสํารวจเขตที่ดิน (ร.ว.๔๐) ตามข้อ ๙.๒ ให้หมายเหตุด้วยหมึกสี
แดงด้านบนมุมขวาว่า “รูปแผนที่ผิดตําแหน่งในระวาง” หรือ “รูปแผนที่เดิมเปลี่ยนแปลงและผิดตําแหน่ง”
หรือ “รูปแผนที่เดิมไม่ตรงตามตําแหน่งที่ครอบครอง” แล้วแต่กรณี
๗.๔.๘ กรณีที่เจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงมีเรื่องพิพาทแนวเขตที่ดิน ให้
เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่ไกล่เกลี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงตามหลักฐานแผนที่ ถ้าตกลงกันได้ให้ดําเนินการ
ต่อไป ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้เจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนําชี้แนวเขตที่ดินแล้วดําเนินการตามข้อ ๘.
๗.๔.๙ กรณีหลักเขตที่ดินเก่าชํารุดหรือสูญหายและปักหลักเขตที่ดินใหม่แทน ให้
เจ้ าหน้า ที่เ ดิน สํ ารวจรังวัด ทํา แผนที่บั นทึ กถ้ อยคํ าเจ้า ของที่ ดิ นและเจ้ าของที่ ดิน ข้า งเคีย งรั บ ทราบว่า มีการ
ปักหลักเขตที่ดินใหม่แทนหลักเขตที่ดินที่ชํารุดหรือสูญหาย
๗.๕ ที่ดินแปลงใดมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมหลายคน ผู้ถือกรรมสิทธิ์คนหนึ่งคนใดจะนําทําการ สอบ
เขตที่ดิน หรือรับรองแนวเขตที่ดิน หรือรับโฉนดที่ดินที่จัดสร้างขึ้นใหม่ก็ได้ โดยให้บันทึกถ้อยคําว่าเป็นการ
ดําเนินการแทนผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมด และรับทราบว่าเป็นการนําชี้แนวเขตที่ดินที่ตนมีสิทธิในที่ดินตาม
หลักฐานที่ได้ครอบครองทําประโยชน์
การสอบเขตที่ดินถ้าปรากฏว่าได้รูปแผนที่หรือเนื้อที่แตกต่างจากหลักฐานเดิม ให้แจ้ง
ผลการรังวัดสอบเขต ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมทุกคนทราบตามแบบ ท.ด. 16 หรือทําเป็นหนังสือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังเจ้าของที่ดินทุกคนตามสถานที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือที่ให้ไว้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามแบบ น.ส. ๓๙ โดยระบุข้อความว่า ถ้าไม่มาหรือไม่แจ้งผลให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจะถือว่าไม่ประสงค์จะสอบเขตต่อไป ให้ดําเนินการยกเลิกเรื่อง พร้อมกลัดคําสั่ง (ท.ด. ๘๐ ข.) ไว้ในโฉนดที่ดิน
แปลงนั้น และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อเจ้า ของที่ดิน หรือ ผู้ถือกรรมสิท ธิ์ร วมทุก คนยิน ยอมรับ รองไว้เ ป็น หลัก ฐานแล้ว ให้จัด ทํา
โฉนดที่ดินขึ้นใหม่
กรณีเจ้าของที่ดินหรือผู้ ถือกรรมสิทธิ์รวมทุกคนตามวรรคสองไม่ยินยอมตามผลการ
รังวัดใหม่ หรือกรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมคนหนึ่งคนใด หรือทั้งหมดเสียชีวิตภายหลังการนําทําการรังวัดสอบเขต
และผู้นําเดินสํารวจหรือทายาทไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับทายาทผู้มีสิทธิในที่ดินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
ให้ บั น ทึ ก ผู้ นํ า เดิ น สํ า รวจหรื อทายาทไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานและยกเลิ ก เรื่ องพร้ อ มแจ้ ง สิ ทธิ ในการอุ ท ธรณ์ คํา สั่ ง
ทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๗.๖ กรณีเจ้าของที่ดินเสียชีวิต มีทายาทหลายคน ทายาทคนใดคนหนึ่งจะนําทําการสอบเขต
ที่ดิน หรือรับโฉนดที่ดินที่จัดสร้างขึ้นใหม่ก็ได้ โดยให้สอบสวนทายาทพร้อมแสดงบัญชีเครือญาติ แล้วบันทึก
ถ้อยคําว่า ทายาทเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินและเป็นการดําเนินการแทนทายาททั้งหมด และรับทราบว่า เป็นการนําชี้
แนวเขตที่ตนมีสิทธิในที่ดินตามหลักฐานที่ได้ครอบครองทําประโยชน์
ถ้อยคํา
/ ในการ ...

- ๑๘ ในการสอบเขตที่ดินถ้าปรากฏว่าได้รูปแผนที่หรือเนื้อที่แตกต่างจากหลักฐานเดิ ม
ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งผลการรังวัดสอบเขตตามข้อ ๗.๕ มาบังคับใช้เกี่ยวกับการให้ข้อมูลของทายาท
การแจ้งทายาทให้ความยินยอม และการยกเลิกเรื่อง โดยอนุโลม
๗.๗ กรณี ผู้ เ ยาว์ ห รื อผู้ ใช้ อํ า นาจปกครองแทนผู้ เยาว์ ทํ าการสอบเขตที่ ดิ น หรื อรั บ รอง
แนวเขตที่ ดิ น ให้ บั น ทึ กถ้ อยคํ า ผู้ เ ยาว์ ห รื อผู้ ใช้ อํา นาจปกครองว่ า เป็ น การนํ า ชี้ แนวเขตที่ ต นมี สิ ทธิ ในที่ ดิ น
ตามหลักฐานที่ได้ครอบครองทําประโยชน์ และดําเนินการ ดังนี้
๗.๗.๑ กรณีไม่มีข้อพิพาทหรือคัดค้านการรังวัดให้ดําเนินการสอบเขตที่ดินต่อไป
๗.๗.๒ กรณี มีข้อพิพาทหรื อคัด ค้านการรังวัด ให้บั นทึกถ้อยคําว่ า มี ข้อพิ พาทหรื อ
โต้แย้งคัดค้านในที่ดินอย่างไร และให้เจ้าพนักงานที่ดินทําการสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยให้ถือว่าเป็นกรณีตกลงกัน
ไม่ได้ และแจ้งคู่กรณีไปฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยอนุโลม
กรณี มี ข้ อ พิ พ าทฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น อยู่ ก่ อ นแล้ ว ไม่ ใ ห้
ดําเนินการสอบเขตที่ดิน
ถ้ามีการเดินสํารวจสอบเขตที่ดินไว้แล้วต่อมาได้มีการฟ้องคดีต่อศาลเกี่ยวกับ
แนวเขตที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคําผู้ขอไว้เป็นหลักฐานแล้วให้สั่งยกเลิกเรื่องและแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์คําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๘. กรณีที่สาธารณประโยชน์ตัดผ่านที่ดิน
กรณีโฉนดที่ดินเดิมมีที่สาธารณประโยชน์ เช่น ทางสาธารณประโยชน์ ทางหลวง หรือ
คลองสาธารณประโยชน์ เป็นต้น ตัดผ่านทุกกรณี ให้ทําการปูเขตที่ดินแล้วดําเนินการ ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ดินที่ทําการรังวัดสอบเขตที่ดินไม่มีภาระผูกพันในที่ดิน
๘.๑.๑ กรณี มีการอุ ทิศที่ดิ น ให้เ จ้า หน้า ที่เ ดิ นสํ ารวจรั งวั ดทํ า แผนที่ สอบสวนและ
บันทึกถ้อยคําว่าเจ้าของที่ดินได้มีการอุทิศที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณประโยชน์หรือไม่ อย่างไร และยินยอมให้
ดําเนินการรังวัดกันที่ดินส่วนที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ออกจากโฉนดที่ดิน
๘.๑.๒ กรณีไม่มีการอุทิศที่ดิน ให้บันทึกถ้อยคําผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินว่า
ที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ ถ้าได้รับการยืนยันว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ ให้แจ้งเจ้าของที่ดิน
ทราบ พร้อมบันทึกถ้อยคําว่ายินยอมให้ดําเนินการรังวัดกันที่ดินส่วนที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ออกจากโฉนด
ที่ดิน หากไม่ยินยอมให้ยกเลิกเรื่อง
๘.๑.๓ ให้ดําเนินการรังวัดโดยกันที่ส่วนที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ออกจากโฉนดที่ดิน
และให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจทําแผนที่จัดทํารูปแผนที่ ร.ว.๙ แสดงขอบเขตที่ดินเดิมและตามผลการรังวัดเก็บไว้
ในเรื่อง แล้วจัดสร้างโฉนดที่ดินขึ้นใหม่ตามผลการรังวัดโดยใช้รูปแผนที่เฉพาะส่วนที่กันเขตที่สาธารณประโยชน์
ออกแล้วในเรื่อง
/ ๘.๒ ...

- ๑๙ ๘.๒ กรณีที่ดินที่ทําการรังวัดสอบเขตที่ดินมีภาระผูกพันในที่ดิน ผู้ทรงสิทธิในภาระผูกพัน
ต้องให้ความยินยอมในการรังวัดสอบเขตที่ดิน แล้วให้พิจารณาว่าภาระผูกพันดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือแตะต้อง
ที่ดินส่วนที่เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่
๘.๒.๑ หากภาระผูกพันไม่เป็นส่วนหนึ่งของที่สาธารณประโยชน์ เช่น ภาระจํายอม
บางส่วน โดยส่วนที่เป็นภาระจํายอมไม่อยู่ในที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับกรณีข้อ ๘.๑
และบันทึกถ้อยคําเจ้าของที่ดินว่า ที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวไม่เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามภาระผูกพัน
๘.๒.๒ หากภาระผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของที่สาธารณประโยชน์
(๑) กรณีมีการอุทิศที่ดิน ให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่สอบสวนและ
บันทึกถ้อยคําว่าเจ้าของที่ดินได้มีการอุทิศที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณประโยชน์หรือไม่ อย่างไร และที่ดิน
ดังกล่าวมีภาระผูกพันในที่ดินอย่างไร และเมื่อได้ทําการรังวัดสอบเขตที่ดินแล้วเจ้าของที่ดินต้องไปดําเนินการ
จดทะเบียนแบ่งหักที่สาธารณประโยชน์ก่อนที่จะรับโฉนดที่ดินใหม่
(๒) กรณีไม่มีการอุทิศที่ดิน ให้บันทึกถ้อยคําผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินว่า
ที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ ถ้าได้รับการยืนยันว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ ให้บันทึกถ้อยคําว่า
เจ้าของที่ดินรับทราบว่าที่ดินดังกล่าวมีส่วนที่เป็นที่สาธารณประโยชน์อย่างไร และมีภาระผูกพันในที่ดินอย่างไร
และเมื่อได้ทําการรังวัดสอบเขตที่ดินแล้วเจ้าของที่ดินต้องไปดําเนินการจดทะเบียนแบ่งหักที่สาธารณประโยชน์
ก่อนที่จะรับโฉนดที่ดินใหม่ หากเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ยกเลิกเรื่อง
(๓) ให้เจ้ าหน้ าที่เดิ นสํา รวจทํ าแผนที่จัด ทํารูป แผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙)
ตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัด สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ แก้ไข
เพิ่มเติม โดยระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
และสร้างโฉนดที่ดินใหม่ตามผลการรังวัด แล้วแจ้งให้เจ้าของที่ดินไปดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนแบ่งหักที่
สาธารณประโยชน์ในโฉนดที่ดินแปลงเดิม เพื่อให้ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน
(๔) เมื่อสิ้น สุด งานโครงการเดิน สํา รวจฯ ในปีงบประมาณ หากยังไม่มีการ
จดทะเบียนแบ่งหักที่สาธารณประโยชน์ ตามข้อ ๘.๒.๒ (๑) และ (๒) ให้ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจฯ ส่งเรื่องให้
สํา นัก งานที่ดิน ท้อ งที่เ พื่อ ให้เ จ้า พนัก งานที่ดิน ดํา เนิน การจดทะเบีย นแบ่ง หัก ที่สาธารณประโยชน์หรือมี
หนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินมาดําเนินการจดทะเบีย นแบ่งหักที่สาธารณประโยชน์ และเป็นผู้ลงนามในโฉนดที่ดิน
และแจกโฉนดที่ดินใหม่ให้แก่เจ้าของที่ดิน
๘.๓ กรณีที่สาธารณประโยชน์มีสภาพกลายเป็นน้ําและไม่สามารถทําการรังวัดปักหลักเขต
ที่ดินได้ ให้ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานแผนที่เดิมว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วทําการรังวัดในที่ดินส่วนที่เหลือ โดย
ถือปฏิบัติตามคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๕/๒๔๘๕ เรื่อง การปฏิบัติในเรื่องที่ดินพังลงน้ําทําให้รูปที่ดินตามแผนที่เดิม
เปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกถ้อยคําเจ้าของที่ดินรับทราบว่า ที่ดินตามหลักฐานที่ดินเดิมปัจจุบันมีสภาพกลายเป็น
ถือ
/ น้ํา ...

- ๒๐ น้ํ าไม่ ส ามารถทํ า การรั งวั ด ได้ โดยพนั กงานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะทํ า การรั งวั ดในที่ ดิ น ส่ ว นที่ เ หลื อแล้ ว ครอบรู ป กั บ
หลักฐานที่ดินเดิม และจัดทําโฉนดที่ดินให้ใหม่ในที่ดินส่วนที่เหลือ และให้นํา ผลการรังวัด ซึ่งได้ครอบกับ รูป
แผนที่เดิมมาจัดทํารูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. 9) แล้วดําเนินการตามข้อ ๘.๑ หรือ ๘.๒ แล้วแต่กรณี กรณี
เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ยกเลิกเรื่อง
๘.๔ กรณีรังวัดแบ่งหักที่สาธารณประโยชน์แล้วผลการรังวัดมีเนื้อที่คงเหลือในสารบัญ
จดทะเบียนน้อยกว่าส่วนที่รังวัดแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ ให้หมายเหตุในโฉนดที่ดินเดิมว่า “ที่ดินแปลงนี้
คํานวณระยะรอบแปลงทางคณิตศาสตร์ได้เนื้อที่...ไร่...งาน...ตารางวา รังวัดแบ่งหักที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่
...ไร่...งาน...ตารางวา คงเหลือเนื้อที่จากการคํานวณทางคณิตศาสตร์โดยประมาณ ...ไร่...งาน...ตารางวา”
และให้เจ้าพนักงานที่ดินลงชื่อ พร้อมวัน เดือน ปี กํากับไว้
๙. การโต้แย้งคัดค้านในที่ดิน
กรณีมีการคัดค้านการรังวัดให้ดําเนินการ ดังนี้
๙.๑ คั ด ค้ า นขณะทํ า การรั ง วั ด ให้ เ จ้า หน้า ที ่เ ดิน สํ า รวจรัง วัด ทํ า แผนที ่บั น ทึ กถ้ อยคํ า
ผู้คัดค้านและให้นําชี้แนวเขตเพื่อทําแผนที่แสดงแนวเขตคัดค้าน แล้วหมายเหตุด้านบน ร.ว.๔๐ ว่า “คัดค้าน
แนวเขต” ด้วยหมึกสีแดง
๙.๒ คัดค้านภายหลังทําการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคําผู้คัดค้าน แล้วให้
เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่นัดเจ้า ของที่ดินและผู้คัดค้านไปนําชี้แนวเขตเพื่อทําแผนที่แสดงแนวเขต
คัดค้าน แล้วหมายเหตุด้านบน ร.ว.๔๐ ว่า “คัดค้านแนวเขต” ด้วยหมึกสีแดง
๙.๓ ให้ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจฯ ทําการสอบสวนไกล่เกลี่ย โดยถือหลักฐานแผนที่
เป็นหลักในการพิจารณาแล้วดําเนินการตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยอนุโลม
๙.๔ กรณี เ จ้า ของที ่ด ิน และผู ้ค ัด ค้า นภายหลั ง สามารถตกลงแนวเขตกั น ได้ ก่ อ น
ผู้อํานวยการศูนย์เดิ นสํารวจฯ ทําการสอบสวนไกล่เกลี่ย หรือภายในเก้าสิบ วันนับแต่ วันที่รับทราบผลการ
สอบสวนไกล่เกลี่ย และไม่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคําเจ้าของ
ที่ดินและผู้คัดค้านว่าสามารถตกลงแนวเขตกันได้ แล้วดําเนินการเรื่องรังวัดสอบเขตที่ดินต่อไป
๑๐. การจัดทําแผนที่รูปแปลงที่ดิน (ร.ว. ๓๑ ง.) และการเขียนรายการสํารวจเขตที่ดิน
(ร.ว. ๔๐)
ให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่จัดทําแผนที่ดําเนินการ ดังนี้
๑๐.๑ จัดทําแผนที่รูปแปลงที่ดิน (ร.ว.๓๑ ง) หรือเชนรังวัด โดยเขียนระยะรอบแปลงที่ดิน
หมายเลขหลักเขตที่ดิน กรณีใช้หลักเขตที่ดินเก่าให้เขียนกํากับว่าเก่า เช่น 2 ก 5037 เก่า กรณีหลักเขตที่ดินเดิม
ชํารุดหรื อสู ญหายและมี การปักหลักเขตที่ดิน ใหม่หลั กเขตที่ดินเดิมให้ เขี ยนกํา กับว่ า เก่ าหายปั กใหม่ เช่น
หม
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ส่วนหลักเขตที่ปักเพิ่มหรือของเดิมไม่ได้มีการปักหลักเขตไม่ต้องเขียนกํากับ และเมื่อได้
รูปแปลงที่ดินแล้วให้ทําการให้เลขที่ดินสมมุติกํากับไว้ และส่งให้เจ้าหน้าที่โยงยึดหลักเขต
๑๐.๒ เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๑๐.๑ แล้ว ให้เขียนรายการสํารวจเขตที่ดิน (ร.ว. ๔๐) เลขที่ดิน
สมมติ พร้อมแนบหลักฐานที่ดินเดิมและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิโดยเร็ว
๑๐.๓ กรณีโฉนดที่ดินเดิมเป็นอันตรายหรือสูญหายหรือชํารุด ให้หมายเหตุไว้บนมุม
ด้านขวารายการสํารวจเขตที่ดิน (ร.ว. ๔๐) ว่า “โฉนดที่ดินเดิมสูญหาย” ด้วยหมึกสีแดง
๑๐.๔ ให้จัดทําบัญชีจ่ายหลักเขต (ร.ว. ๑๓) สมุดสํารวจ (ร.ว. ๓๙) บัญชีเลขที่ดินสมมุติ (ร.ว. ๔๑)
๑๐.๕ กรณีที่ดินมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมมานําสอบเขตที่ดินไม่ครบ ให้หมายเหตุไว้บนมุม
ด้านขวารายการสํารวจเขตที่ดิน (ร.ว. ๔๐) ว่า “กรรมสิทธิ์รวมมานําสอบเขตที่ดินไม่ครบ” ด้วยหมึกสีแดง
๑๑. การสอบสวนสิทธิ
๑๑.๑ ในการสอบสวนให้เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิดําเนินการสอบสวนตามรายการสํารวจ
เขตที่ดิน (ร.ว. ๔๐) และตรวจสอบความถูกต้องของสําเนาโฉนดที่ดินที่นํามาใช้เป็นหลักฐานในการสอบเขต
ที่ดินกับโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานที่ดิน แล้วลงชื่อและวันเดือนปีที่ตรวจสอบในรายการสุดท้ายของสารบัญจด
ทะเบียน
๑๑.๒ กรณีเจ้าของที่ดินไม่ได้นําโฉนดที่ดินเดิมมาในวันทําการรังวัด ให้เจ้าหน้าที่สอบสวน
สิทธิสอบสวนและบันทึกถ้อยคําเจ้าของที่ดินว่า เหตุใดไม่สามารถนําโฉนดที่ดินเดิมมาแสดงไว้เป็นหลักฐาน
๑๑.๓ กรณีรูปแผนที่ เนื้อที่ เปลี่ยนแปลงจากหลักฐานโฉนดที่ดินเดิม ให้เ จ้า หน้า ที่เ ดิน
สํารวจรังวัดทํา แผนที่และเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิสอบสวนให้ชัดเจนว่า ได้มีการครอบครองและทําประโยชน์
ตามแนวเขตที่ดินที่เจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนําชี้ปักหลักเขตที่ดินร่วมกัน และไม่เป็นการสมยอม
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ และแบ่งปันแนวเขตที่ดิน
๑๑.๔ ให้ เ จ้า หน้า ที ่เ ดิน สํ า รวจรัง วัด ทํ า แผนที ่แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ส อบสวนสิ ท ธิ จั ด ทํ า
แบบบันทึกการสอบสวนในการนําทําการรังวัดสอบเขตที่ดินตามความในมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๑๒. การรังวัดเก็บรายละเอียดและการลงรูปแผนที่ในระวางแผนที่
๑๒.๑ ให้เจ้าหน้าที่โยงยึดหลักเขต ดําเนินการรังวัดตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัด
ทําแผนที่โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)
พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกรมที่ดินว่ าด้วยการรังวัด ทําแผนที่เ พื่อเก็ บรายละเอียดแปลงที่ ดินโดยวิธี แผนที่
ชั้นหนึ่งในระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๒.๒ การสร้างและลงระวาง พิมพ์รูปแปลงที่ดินในระวางกระดาษขาว
๑๒.๓ เมื่ อ ดํ า เนิ น การตามข้ อ ๑๒.๑ และ ๑๒.๒ แล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ โ ยงยึ ด หลั ก เขต
ดําเนินการดังนี้
/ ๑๒.๓.๑ ...

- ๒๒ ๑๒.๓.๑ ส่งระวางแผนที่ ข้อมูลระวางแผนที่ และแบบคํานวณเนื้อที่ (ร.ว. ๒๕ จ)
ให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่
๑๒.๓.๒ ส่งระวางแผนที่ รายการรังวัดหมุดดาวเทียม RTK GNSS Network
(ร.ว. ๓๑ ง.) รายการรังวัดมุม ระยะของเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ (ร.ว. ๓๑ ค) รายการรังวัดเส้น
โครงงานแผนที่เพื่อเก็บรายละเอียด โยงยึดหลักเขตที่ดินระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม (ร.ว. ๓๑ ซ) แบบคํานวณ
พิกัดฉาก (ร.ว. ๒๕ ง) แบบคํานวณเนื้อที่ (ร.ว. ๒๕ จ) และให้จัดพิมพ์รายงานการตรวจสอบความถูกต้อง
การรัง วัด โดยระบบโครงข่า ยการรัง วัด ด้ว ยดาวเทีย ม (ร.ว. ๘๐ ก) รายการตรวจสอบความถูก ต้อ งของ
ระยะทางที่รังวัดโดยระบบระบบโครงข่า ยการรังวัด ด้วยดาวเทีย ม (ร.ว. ๘๐ ข) ให้ผู้กํากับการรังวัดตรวจ
ความถูกต้อง
๑๒.๔ การลงรูปแผนที่ในระวางให้ดําเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดทํา
แผนที่โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)
พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดที่๖ ข้อ ๑๘ (๒), ข้อ๑๙
๑๓. การให้เลขที่ดิน เลขหน้าสํารวจ เลขโฉนดที่ดิน ทานระวาง และเบิกแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน
๑๓.๑ เมื่อได้ระวางแผนที่ ข้อมูลระวางแผนที่ ระวางกระดาษขาว และแบบคํานวณเนื้อที่
(ร.ว.๒๕ จ) ตามข้อ ๑๒ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่เดินสํารวจรังวัดทําแผนที่ตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน เนื้อที่ หมายเลข
หลักเขตที่ดิน เปลี่ยนเลขที่ดินสมมุติเป็นเลขที่ดินจริง
๑๓.๒ ให้เ จ้า หน้า ที่เ ดิน สํา รวจรังวัด ทํา แผนที่เปลี่ยนเลขที่ดินสมมุติเป็นเลขที่ดินจริง
ในข้อมูลระวางแผนที่ ในระวางกระดาษขาว และในรายการสํารวจเขตที่ดิน (ร.ว. ๔๐) โดยระวางกระดาษขาว
ให้เขียนเลขที่ดินจริงด้วยหมึกสีแดง และรายการสํารวจเขตที่ดิน (ร.ว. ๔๐) ให้ขีดฆ่าเลขที่ดินสมมุติด้วยหมึก
สีแดงแล้วเขียนเลขที่ดินจริงแทนด้วยหมึกสีแดง และส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ
๑๓.๓ ให้เ จ้ าหน้ าที่ ส อบสวนสิ ทธิ เ ปลี่ ย นเลขที่ ดิ นสมมุติ เ ป็น เลขที่ ดิน จริงในเรื่ องราว
การรังวัดสอบเขตที่ดิน
๑๓.๔ ให้เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิส่งเรื่องราวการรังวัดสอบเขตที่ดินให้ผู้กํากับการรังวัด
ตรวจสอบ
๑๓.๕ เมื่อผู้กํากับการรังวัดตรวจสอบแล้วเห็นว่าการรังวัดสอบเขตที่ดินถูกต้อง กรณี
รูปแผนที่และเนื้อที่เปลี่ยนแปลงให้ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจแจ้งผลการรังวัดสอบเขตที่ดินให้เจ้าของที่ดินและ
ผู้ทรงสิทธิในที่ดินทราบ
๑๓.๖ เมื่อเจ้าของที่ดินและผู้ทรงสิทธิในที่ดินลงชื่อรับทราบผลการรังวัดและยินยอมให้
แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่แล้วให้ทําการเบิกแบบพิมพ์เพื่อจัดทําโฉนดที่ดิน และให้ผู้จ่ายแบบพิมพ์ลงหมายเลข
แบบพิมพ์โฉนดที่ดินไว้ในแบบ ร.ว. ๔๐ หากเจ้าของที่ดินและผู้ทรงสิทธิในที่ดินไม่ลงชื่อรับทราบผลการรังวัด
และ
/ และ ...

- ๒๓ และยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ ให้บันทึกเจ้าของที่ดินเพื่อยกเลิกเรื่อง หากเจ้าของที่ดินไม่ยินยอม
ยกเลิกเรื่องให้มีหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๑๓.๗ กรณี มี ก ารแก้ ไ ขหรื อ ให้ เ ลขที่ ดิ น เลขหน้ า สํ า รวจ เลขโฉนดที่ ดิ น ใหม่ ให้
อํา นวยการศูน ย์เ ดิน สํารวจ ขอเลขที่ดิน เลขหน้าสํารวจ เลขโฉนดที่ดินจากสํานักงานที่ดินท้องที่ และจัดทํา
บัญชีคุมเลขที่ดิน เลขหน้าสํารวจ เลขโฉนดที่ดิน
๑๓.๘ กรณี มีการแก้ ไขหรื อให้เ ลขที่ ดิน ใหม่ ให้ เ จ้า หน้า ที ่เ ดิน สํ า รวจรัง วัด ทํ า แผนที่
ขอเลขที่ดินจากอํานวยการศูนย์เดินสํารวจฯ และจัดทําบัญชีเทียบเลขที่ดิน
๑๓.๙ กรณีมีการแก้ไขหรือให้เลขหน้าสํารวจ เลขโฉนดที่ดินใหม่ ให้เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ
ขอเลขหน้าสํารวจ เลขโฉนดที่ดินจากอํานวยการศูนย์เดินสํารวจฯ แก้ไขหรือเขียนเลขหน้าสํารวจ เลขโฉนดที่ดินใหม่
ในเรื่องราวการรังวัดสอบเขตที่ดิน และจัดทําบัญชีเทียบเลขโฉนดที่ดิน
๑๓.๑๐ เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิจัดทํา
บันทึกเสนอเรื่องราวการสอบเขตที่ดินพร้อมกับเรื่องราวการรังวัดสอบเขตที่ดิน บัญชีเทียบเลขที่ดิน บัญชีเทียบ
เลขโฉนดที่ดิน บัญชีรายการประจําวันเดินสํารวจ (บ.ท.ด. ๑๖) ส่งให้ผู้กํากับการเดินสํารวจ
๑๔. การสร้างโฉนดที่ดิน การตรวจเรื่อง และทําทะเบียนที่ดิน
๑๔.๑ การจัดทําโฉนดที่ดินใหม่แทนฉบับเดิมตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ให้จัดทําโฉนดที่ดินตามชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในปัจจุบันและคัดลอกรายการจดทะเบียน
เฉพาะที่มีภาระผูกพันในที่ดิน
กรณีมีการจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในที่ดินในระหว่างสอบเขต ให้ผู้รับโอน
ที่ดินขอสรวมสิทธิรังวัดในที่ดินแล้วดําเนินการสอบเขตที่ดินต่อไป กรณีที่มีการเขียนแบบพิมพ์โฉนดที่ดินในชื่อ
เจ้าของที่ดินเดิมให้ทําลายแบบพิมพ์แล้วสร้างแบบพิมพ์ใหม่ในชื่อเจ้าของที่ดินปัจจุบัน ถ้าผู้รับโอนที่ดินไม่ยอม
สรวมสิทธิรังวัดสอบเขตที่ดินให้ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจมีหนังสือแจ้งผู้รับโอนที่ดินมาดําเนินการภายใน ๓๐
วัน โดยระบุข้อความว่า “หากไม่มาดําเนินการสรวมสิทธิการรังวัดสอบเขตที่ดินโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบ
พนักงานเจ้าหน้าที่จะดําเนินการยกเลิกเรื่องการสอบเขตที่ดิน เนื่องจากไม่สามารถดําเนินการสอบเขตที่ดิน
ต่อไปได้” เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาและผู้รับโอนที่ดินไม่มาดําเนินการให้ยกเลิกเรื่องการสอบเขตที่ดิน
๑๔.๒ ให้ผู้กํากับการเดินสํารวจตรวจชื่อเจ้าของที่ดิน ที่อยู่ รายการจดทะเบียนที่ต้อง
จดแจ้งในสารบัญจดทะเบียน กรณีมีการแก้ไขให้ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการ กรณีไม่มีการแก้ไข
ให้ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่กองกลางฝ่ายทะเบียน
๑๔.๓ ให้เจ้าหน้าที่กองกลางฝ่ายทะเบียนจัดทําบัญชีคุมการรับส่งเรื่อง
๑๔.๔ ให้เจ้าหน้าที่กองกลางฝ่ายทะเบียนจัดทําบัญชีรายชื่อผู้นําทําการสอบเขตที่ดิน
และจัดทําหนังสือเสนอผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจลงนาม แล้วส่งให้สํานักงานที่ดินท้องที่ตรวจสอบการอายัด
และให้หมายเหตุในโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินว่า “ที่ดินแปลงนี้ได้นําทําการสอบเขตที่ดิน เมื่อวัน เดือน ปี”
/๑๔.๕ ...

- ๒๔ ๑๔.๕ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ กองกลางฝ่ า ยทะเบี ย นเบิ กแบบพิ มพ์ โ ฉนดที่ ดิ น จากหั ว หน้ า งาน
อํานวยการศูนย์เดินสํารวจแล้วเขียนหรือพิมพ์โฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔.๑ แล้วลงชื่อในช่อง “ผู้เขียน” ในแบบพิมพ์
โฉนดที่ดิน และให้เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิตรวจสอบแล้วลงชื่อในช่อง “ผู้ทาน” ในแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน และส่งเรื่อง
ให้กองกลางฝ่ายรังวัด
๑๔.๖ ให้เจ้าหน้าที่กองกลางฝ่ายรังวัดทําบัญชีคุมการรับส่งเรื่อง
๑๔.๗ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ กองกลางฝ่ า ยรั งวั ด จั ดทํ า รู ป แผนที่ (รว.๙) พร้ อมระบุ เ นื้ อที่ และ
รายละเอียดตามผลการรังวัด
๑๔.๘ ให้เจ้าหน้าที่กองกลางฝ่ายรังวัดเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินและจําลอง (พิมพ์)
รูปแผนที่แสดงตําแหน่งบริเวณที่ดินและที่ดินแปลงข้างเคียงจากข้อมูลระวางแผนที่เพื่อประกอบการตรวจเรื่อง
แล้ ว ลงชื่ อ ในช่ อ ง “ผู้ เ ขี ย นแผนที่ ” ในแบบพิ มพ์ โ ฉนดที่ ดิ น และให้ เ จ้า หน้า ที ่เ ดิน สํ า รวจรัง วัด ทํ า แผนที่
ตรวจสอบแล้วลงชื่อในช่อง “ผู้ตรวจแผนที่” ในแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน และส่งเรื่องให้ผู้กํากับการรังวัด
๑๔.๙ ให้ผู้กํากับการรังวัดตรวจสอบความถูกต้องรายการการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่
รายการรังวัดโยงยึดหลักเขตที่ดิน ระยะรอบแปลงที่ดิน รายการคํานวณเนื้อที่ ข้างเคียง หมายเลขหลักเขตที่ดิน
เรื่องราวการรังวัด รูปแผนที่โฉนดที่ดิน เครื่องหมายแปลงที่ดิน
กรณีตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องให้สั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการเพิ่มเติมหรือ
แก้ไขให้ถูกต้อง
กรณี ต รวจสอบแล้ ว ถู ก ต้ องให้ ผู้ กํา กั บ การรั ง วั ด ลงชื่ อในบั น ทึ กเสนอเรื่ อ งราว
การสอบเขตที่ดิน และในช่อง “หัวหน้าการ” ในแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน และส่งเรื่องให้ผู้กํากับการเดินสํารวจ
๑๔.๑๐ กรณี ผู้ กํ า กั บ การรั ง วั ด พบว่ า เจ้ า ของที่ ดิ น ไม่ ไ ด้ ม านํ า ทํ า การสอบเขตที่ ดิ น
แต่ ส ามารถตรวจสอบได้ ว่ าที่ ดิ น แปลงที่ ไม่ ได้ทํา การสอบเขตที่ดิ น เขตโฉนดที่ ดิ นเดิ มคลาดเคลื่ อน ให้ ศูน ย์
อํานวยการเดินสํารวจมีหนังสือแจ้งสํานักงานที่ดินท้องที่กลัดคําสั่งให้สอบเขตที่ดิน (ท.ด. ๘๐) ในโฉนดที่ดิน
ฉบับสํานักงานที่ดิน
๑๔.๑๑ ให้ผู้กํากับการเดินสํารวจตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องราวการสอบเขตที่ดิน
หลักฐานเกี่ยวกับเจ้าของที่ดิน ข้างเคียงตามรายการสํารวจเขตที่ดิน (ร.ว. ๔๐) ตรงตามข้างเคียงในโฉนดที่ดิน
หลั กฐานการแจ้ งเจ้ า ของที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งและการลงชื่อรั บ รองแนวเขตที่ ดิ น ถู กต้ องครบถ้ ว น บั น ทึ กถ้ อยคํ า
ประกอบการสอบสวน
กรณีตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องให้สั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการเพิ่มเติมหรือ
แก้ไขให้ถูกต้อง
กรณีตรวจสอบแล้วถูกต้องให้ผู้กํากับการเดินสํารวจลงชื่อในบันทึกเสนอเรื่องราว
การสอบเขตที่ดิน และในช่อง “ผู้ตรวจ” ในแบบพิมพ์โฉนดที่ดิน และส่งเรื่องให้หัวหน้างานอํานวยการศูนย์
เดินสํารวจ
/ ๑๔.๑๒ ...

- ๒๕ ๑๔.๑๒ ให้หัวหน้างานอํานวยการศูนย์เดินสํารวจตรวจสอบบัญชีอายัดตามข้อ ๑๔.๑๑
กรณีที่ได้รับแจ้งว่าการสอบเขตที่ดินจะมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้รายงานผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจ
ทราบ เพื่อยกเลิกเรื่องการสอบเขตที่ดิน กรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียให้หัวหน้างานอํานวยการศูนย์
เดินสํารวจกลัดติดคําสั่งห้ามโอน (ท.ด. ๓๗) ในหน้าแบบพิมพ์โฉนดที่ดินและหน้าสารบบเรื่องราวการสอบเขต
ที่ดิน
๑๔.๑๓ กรณี มีก ารแก้ ไ ขหรื อให้ เ ลขที่ ดิ น เลขหน้ า สํ า รวจ เลขโฉนดที่ ดิ น แก้ ไขเขต
การปกครอง ให้หัวหน้างานอํานวยการศูนย์เดินสํารวจจัดทําบัญชีอายัดและกลัดติดคําสั่งห้ามโอน (ท.ด. ๓๗)
ในหน้าแบบพิมพ์โฉนดที่ดินและหน้าสารบบเรื่องราวการสอบเขตที่ดิน
๑๕. การลงนามในโฉนดที่ดิน
ให้หัวหน้างานอํานวยการเสนอเรื่องราวการสอบเขตที่ดินให้ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจ
พิจารณาลงนามในโฉนดที่ดินที่จัดสร้างขึ้นใหม่
๑๖. การแจกโฉนดที่ดิน
๑๖.๑ โฉนดที่ดินเดิมมีผลเป็นการยกเลิกเมื่อแจกโฉนดที่ดินที่จัดทําขึ้นใหม่ให้แก่เจ้าของที่ดิน
ให้ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจฯ จัดทําแผนแจกโฉนดที่ดินในท้องที่หรือมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินมารับโฉนด
ที่ดิน
๑๖.๒ กรณีเจ้าของที่ดินไม่สามารถส่งคืนโฉนดที่ดินเดิมได้ ให้เจ้าของที่ดินนําสําเนาโฉนดที่ดิน
ที่สํ านั กงานที่ดิ น ท้องที่รั บ รองความถู กต้องและลงวั นที่ กํากั บ มายื่ นประกอบการรั บโฉนดที่ ดิ นใหม่ โดยให้
พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคําเหตุที่ไม่สามารถส่งคืนโฉนดที่ดินเดิมได้ไว้เป็นหลักฐานและเก็บไว้ในเรื่องราว
การสอบเขตที่ดิน
กรณีโฉนดที่ดินสูญหายทั้งคู่ฉบับและมีกรณีที่ต้องดําเนินการจดทะเบียนกับโฉนดที่ดิน
เดิม ให้ดําเนินการตามข้อ ๕.๗
๑๖.๓ เมื่อแจกโฉนดที่ดินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขีดเส้นขนานไว้ด้านหน้าของโฉนด
ที่ดินฉบับเจ้าของที่ดิน (ถ้าส่งคืน) เดิม โดยหมายเหตุด้วยหมึกสีแดงไว้ในระหว่างเส้นคู่ขนานว่า “โฉนดที่ดิน
ฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกเพราะมีการสอบเขตที่ดินและจัดทําโฉนดที่ดินใหม่แล้ว ตั้งแต่วันที่... เดือน... พ.ศ. ...” เสร็จ
แล้วให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้
๑๖.๔ ให้ หั ว หน้ า งานอํ า นวยการศู น ย์ เ ดิ น สํ า รวจจั ด ทํ า บั ญ ชี การแจกโฉนดที่ ดิ น เสนอ
ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจลงนามพร้อมกับหนังสือแจ้ง ส่งให้สํานักงานที่ดินท้องที่ภายในสามวันนับแต่วันที่
แจกโฉนดที่ดิน เพื่อดําเนินการหมายเหตุตามข้อ ๑๖.๓ ในโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานที่ดิน
๑๗. การรายงานและการส่งมอบงาน
๑๗.๑ ให้ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจดําเนินการ ดังนี้
/ ๑๗.๑.๑ ...

- ๒๖ ๑๗.๑.๑ เมื่ อดํ าเนิ นการแจกโฉนดที่ ดิน แล้ว ให้ จัด ทํ า บัญ ชี แก้ ไขสิ่งสํ า คัญ ที่ ดิ น
(น.ส. ๑๘) ส่งให้สํานักงานที่ดินท้องที่พร้อมสารบบที่ดิน
๑๗.๑.๒ รวบรวมผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ส่งกรมที่ดินภายในวันที่ ๕ ของ
เดือนถัดไป ตามแบบ บ.ท.ด. ๑๕ ก. ข. ค. พร้อมถ่ายเอกสารส่งให้สํานักงานที่ดินท้องที่
๑๗.๑.๓ สําหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายรังวัดศูนย์อํานวยการเดิน
สํารวจ ให้รายงานตามแบบ น.ส. 19 แต่ละเดือน ส่งสํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ
๑๗.๒ เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น โครงการแต่ ล ะปี ง บประมาณ ให้ ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ เ ดิ น สํ า รวจ
ดําเนินการ ดังนี้
๑๗.๒.๑ จัด ทํา เอกสารการส่งมอบงานตามแบบบันทึกการมอบหมายการงาน
(น.ส. ๒๐) จํานวน ๒ ชุด ส่งให้สํานักงานที่ดินท้องที่และกรมที่ดิน
๑๗.๒.๒ รายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน มีปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และ
ข้อเสนอแนะ ให้กรมที่ดินทราบ
๑๗.๒.๓ บรรดาพั สดุครุภั ณฑ์ต ่า งๆ ที่ เบิกใช้ป ฏิบั ติงานเดิน สํา รวจ เมื่ อสิ้ นสุ ด
โครงการและเดินทางกลับกรมที่ดินแล้ว ให้ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจรวบรวมส่งคืนกรมที่ดิน
๑๗.๓ กรณี มี ข้อ ขั ด ข้ องในการส่ งมอบงานให้ ศู น ย์ อํา นวยการเดิ น สํ า รวจฯ รายงาน
ข้อเท็จจริงให้กรมที่ดินทราบ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน

- ๒๗ ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๖๙
เมื่อเป็นการสมควรจะทําการสอบเขตที่ดินตามแผนที่ระวางในท้องที่ใด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน การประกาศให้ทําหนังสือปิดไว้ในบริเวณที่ดิน
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วยและให้แจ้งกําหนด วัน เวลา ไปให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบอีกชั้นหนึ่ง และให้ผู้มีสิทธิ
ในที่ดินนําพนักงานเจ้าหน้าที่ทําการรังวัดสอบเขตที่ดิน
ผู้มีสิทธิในที่ดินตามความในวรรคก่อน จะตั้งตัวแทนนําพนักงานเจ้าหน้าที่ทําการรังวัดสอบ
เขตที่ดินของตนก็ได้
ที่ดินที่ได้ทําการสอบเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอํานาจทําโฉนดที่ดินให้ใหม่ แทนฉบับเดิม
ส่วนฉบับเดิมเป็นอันยกเลิกและให้ส่งคืน
มาตรา ๖๙ ทวิ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่นคําขอพร้อมด้วย
โฉนดที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทําการรังวัดให้
ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิ
ในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอํานาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็น
จริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย
ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิใน
ที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อ
รับรองแนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขต
หรือคัดค้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดภายในกําหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้คํารับรองว่ามิได้นําทําการรังวัดรุกล้ําที่ดินข้างเคียงและยินยอมให้แก้ไข
แผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้เจ้าพนักงานที่ดินดําเนินการตามวรรคสองไปได้โดยไม่ต้องมีการ
รับรองแนวเขต
การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
หากปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอํานาจสอบสวนไกล่เกลี่ย โดยถือหลักฐาน
แผนที่เป็นหลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดําเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกันเพื่อ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าไม่มี
การฟ้อง ภายในกําหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป
ในกรณีผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์
เฉพาะรายของตน ให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองการทําประโยชน์สําหรับที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
และให้นําความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

- ๒๘ มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑. กรณีการเดินสํารวจสอบเขตที่ดินตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ทําการสอบเขตที่ดินแล้ว ผลการรังวัดได้เนื้อที่และรูปแผนที่แตกต่างจากเดิม ให้เจ้าพนักงานที่ดิน
แจ้งผลการรังวัดเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดินเพื่อทราบก่อน หากผู้มีสิทธิในที่ดินไม่มี
ความประสงค์จะดําเนินการต่อไป พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมยกเลิกเรื่องได้และไม่ต้องดําเนินการทําโฉนดที่ดินขึ้น
ใหม่
๒. กรณีผู้มีสิทธิในที่ดินยินยอมให้แก้ไขแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินตามผลการรังวัดสอบเขต
เจ้าพนักงานที่ดินมีอํานาจทําโฉนดที่ดินให้ใหม่แทนฉบับเดิม ตามความในมาตรา ๖๙ วรรคสาม แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน และโฉนดที่ดินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อแจกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดิน ตามหลักการเดียวกับการ
ออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๕๘, ๕๘ ทวิ, ๕๙ และ ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

- ๒๙ (สําเนา)
ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว ๒๔๒๙๐

กรมที่ดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออก
โฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียม RTK ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ตามที่กรมที่ดินได้จัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออก
โฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียม RTK ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗) และมีระเบียบกรมที่ดินฯ ที่อ้างถึง วางแนวทางในการดําเนินการเดินสํารวจสอบเขต
ที่ดินตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ไว้แล้ว นั้น
กรมที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการดําเนินการเดินสํารวจสอบเขตที่ดินตามมาตรา ๖๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน นอกจากระเบียบกรมที่ดินฯ ที่อ้างถึงแล้ว ยังมีระเบียบ คําสั่ง และหนังสือเวียนกรมที่ดิน
ในหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมที่ดิน
จึงขอซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า “เมื่อเป็นการสมควรจะ
ทํา การสอบเขตที่ ดิ น ตามแผนที่ ร ะวางในท้ องที่ ใด ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด ประกาศให้ ผู้ มีสิ ทธิ ในที่ ดิ น ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน…” ดังนั้น ในการเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศแผนที่ระวางที่จะทําการ
เดินสํารวจสอบเขตที่ดิน ขอให้เสนอคําสั่งมอบอํานาจไปในคราวเดียวกัน เพื่อให้ผู้อํานวยการศูนย์เดินสํารวจ
ออกโฉนดที่ดินเป็นผู้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นผู้ทําหนังสือแจ้งกําหนดวันทําการรังวัดเดิน
สํารวจสอบเขตที่ดิน ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้เก็บหลักฐานการแจ้งผู้มีสิทธิ
ในที่ดินไว้ในเรื่องราวการเดินสํารวจสอบเขตที่ดิน
๒. กรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขต
แล้ว แต่ไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่คัดค้านการรังวัด และกรณีไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิใน
ที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ.๒๕๒๑) ออกตามความ
ใน/ ใน …

- ๓๐ ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการติดต่อหรือการ
แจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยอนุโลม
๓. กรณีโฉนดที่ดินเดิมมีทางสาธารณประโยชน์ ทางหลวง หรือคลองสาธารณประโยชน์ตัดผ่าน
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกโฉนดที่ดิน กรณีที่มีทางสาธารณประโยชน์ ทางหลวง หรือ
คลองชลประทานตัดผ่าน พ.ศ. ๒๕๒๒ และหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๐๔๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๔๙ เรื่อง การจดทะเบียนแบ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ (ทางสาธารณประโยชน์) โดยอนุโลม
๔. ในการเดินสํารวจสอบเขตที่ดิน ห้ามมิให้ดําเนินการรังวัดแบ่งแยกในนามเดิม รังวัดแบ่ง
กรรมสิทธิ์รวม เนื่องจากมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่ได้บัญญัติให้ดําเนินการได้
๕. ในการสอบเขตที่ดินตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
เฉพาะ ค่าหลักเขตที่ ดิน แปลงละ ๖๐ บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑ (๑๐) (ฌ)
๖. ตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า “ที่ดินที่ได้ทําการสอบ
เขตที่ดินแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอํานาจทําโฉนดที่ดินให้ใหม่แทนฉบับเดิม ส่วนฉบับเดิมเป็นอันยกเลิกและ
ให้ส่งคืน” และตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๙/ว ๔๒๐๑๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๙ เรื่อ ง การทํา
โฉนดที่ดิน ใหม่ใ นกรณีส อบเขตที่ดิน วางแนวทางปฏิบัติว่า เมื่อได้ทํา โฉนดที่ดิน ใหม่แ ล้ว ให้เจ้าพนักงาน
ที่ดินแจ้งเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้มีสิทธิในที่ดิน เพื่อให้ทราบว่าโฉนดที่ดินฉบับเดิมถูก ยกเลิก
และให้ส่งคืน โดยไม่ได้กํา หนดอย่า งชัด เจนว่า โฉนดที่ดิน เดิมมีผ ลยกเลิกเมื่อใด เมื่อพิจ ารณาคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๑๙๗/๒๕๐๙ สรุปว่า โฉนดที่ดินจะมีผลเมื่อมีการแจกโฉนดที่ดิน ประกอบกับการยกเลิกโฉนดที่ดิน
เดิมเป็นคําสั่งทางปกครองซึ่งจะมีผลต่อเมื่อแจ้งให้เจ้าของที่ดินรับทราบ ดังนั้น โฉนดที่ดินเดิมมีผลเป็นการ
ยกเลิก เมื่อมีการจัดทําโฉนดที่ดินใหม่และแจ้งให้เจ้าของที่ดินรับทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมที่ดินทราบและดําเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

อธิบดีกรมที่ดิน
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ
โทร. ๐ ๒๕๐๓ ๓๘๑๒
โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๓๓๙๘

- ๓๑ (สําเนา)
ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว ๑๑๔๕

กรมที่ดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินสํารวจสอบเขตที่ดินตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑. คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๐๔
๒. ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๓. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว ๒๔๒๙๐ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติในการเดินสํารวจสอบเขตที่ดินตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ตามที่กรมที่ดินได้วางแนวทางปฏิบัติในเรื่องการสอบเขตที่ดินตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ตามที่อ้างถึง นั้น
กรมที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การสอบเขตที่ดินตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ยกเลิกข้อ ๓. ของหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว ๒๔๒๙๐ ลงวันที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดิน
และเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียม RTK ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗) และวางแนวทางปฏิบัติในการเดินสํารวจสอบเขตที่ดินตามมาตรา ๖๙
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมีสาระสําคัญตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมที่ดิน

สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ
โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๓๓๘๑

แนวทางปฏิบัติ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์คนใดคนหนึ่งจะนําทําการสอบเขตที่ดิน หรือรับรองเขตที่ดิน หรือรับโฉนดที่ดินที่จัดสร้างขึ้นใหม่ก็ได้ โดยให้
บันทึกถ้อยคําว่า เป็นการดําเนินการแทนผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมด และรับทราบว่า เป็นการนําชี้แนวเขตที่ตนมีสิทธิในที่ดิน
ตามหลักฐานที่ได้ครอบครองทําประโยชน์ โดยการรังวัดสอบเขตครั้งนี้เป็นการรังวัดต่างวิธีกับหลักฐานโฉนดที่ดินเดิม อาจได้
รูปแผนที่และเนื้อที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
เว้นแต่กรณีผลการรังวัดปรากฏจํานวนเนื้อที่หรือแนวเขตที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีผลกระทบต่อสิทธิในที่ดิน ต้องให้
ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมทุกคนยินยอมรับรองไว้เป็นหลักฐานก่อนรับโฉนดที่ดิน
กรณีเจ้าของที่ดินเสียชีวิต มีทายาทหลายคน ทายาทคนใดคนหนึ่งจะนําทําการสอบเขตที่ดิน หรือรับรองเขตที่ดิน หรือรับ
โฉนดที่ดินที่จัดสร้างขึ้นใหม่ก็ได้ โดยให้สอบสวนทายาทพร้อมแสดงบัญชีเครือญาติ แล้วบันทึ กถ้อยคําว่า ทายาทเป็นผู้มีสิทธิ
ในที่ดินและเป็นการดําเนินการแทนทายาททั้งหมด และรับทราบว่าเป็นการนําชี้แนวเขตที่ตนมีสิทธิในที่ดินตามหลักฐานที่ได้
ครอบครองทําประโยชน์ โดยการรังวัดสอบเขตครั้งนี้เป็นการรังวัดต่างวิธีกับหลักฐานโฉนดที่ดินเดิม อาจได้รูปแผนที่และเนื้อที่
เปลี่ยนแปลงจากเดิม
เว้นแต่กรณีผลการรังวัดปรากฏจํานวนเนื้อที่หรือแนวเขตที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีผลกระทบต่อสิทธิในที่ดิน ต้องให้
ทายาททุกคนยินยอมรับรองไว้เป็นหลักฐานก่อนรับโฉนดที่ดิน

ประเด็น
๑. ที่ดินมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมหลายคน

๒. เจ้าของที่ดินเสียชีวิต มีทายาทหลายคน

แนวทางปฏิบัติในการเดินสํารวจสอบเขตที่ดินตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว ๑๑๔๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

- ๓๒ -

แนวทางปฏิบัติ
ผู้เยาว์หรือผู้ใช้อํานาจปกครองแทนผู้เยาว์ทําการสอบเขตที่ดิน หรือรับรองเขตที่ดิน ให้บันทึกถ้อยคําผู้เยาว์หรือผู้ใช้อํานาจ
ปกครองว่ า เป็ น การนํ า ชี้ แ นวเขตที่ ต นมี สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ตามหลั กฐานที่ ได้ ครอบครองทํ าประโยชน์ โดยการรั ง วั ด สอบเขตครั้ ง นี้
เป็นการรังวัดต่างวิธีกับหลักฐานโฉนดที่ดินเดิม อาจได้รูปแผนที่และเนื้อที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ไว้เป็นหลักฐาน แล้วพิจารณา ดังนี้
(๑) กรณีไม่มีข้อพิพาทหรือคัดค้านในการรังวัด ให้ดําเนินการสอบเขตที่ดินต่อไป
(๒) กรณีมีข้อพิพาทหรือคัดค้านในการรังวัด ให้บันทึกถ้อยคําว่า มีข้อพิพาทหรือโต้แย้งคัดค้านในที่ดินอย่างไร โดยกรณี
ดั งกล่ าวเจ้ าพนั ก งานที่ ดิ น ทํ าการสอบสวนไกล่ เกลี่ ยได้ โ ดยให้ ถือว่ าเป็ น กรณี ตกลงกั นไม่ ได้ และให้ แจ้ งคู่ ก รณี ไปฟ้ อ งต่ อศาล
ตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยอนุโลม

ในกรณีที่ไม่สามารถนัดหมายโดยวิธีการประชุมประชาสัมพันธ์ได้ การส่งหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของที่ดินข้างเคียง
๕. การส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง เจ้ า ของที่ ดิ น
หรือเจ้าของที่ดินข้างเคียง กรณีโฉนดที่ดิน เพื่อนัดทําการรังวัด กรณีโฉนดที่ดินมีผู้ถือกรรมสิทธิ์หลายคน หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์บางรายเสียชีวิตหรือเสียชีวิตทั้งหมด ให้แจ้งไปยัง
มีผู้ถือกรรมสิทธิ์หลายคน หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งหรือทายาทคนใดคนหนึ่งก็ได้ โดยให้ระบุในหนังสือว่า เมื่อได้รับทราบหนังสือแล้วขอได้แจ้งให้
บางรายเสียชีวิตหรือเสียชีวิตทั้งหมด
ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมด หรือทายาททั้งหมดทราบด้วย
สําหรับกรณีผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการแจ้งหรือติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแต่ไม่มาหรือมา
แต่ไม่ลงนามรับรองแนวเขต หากที่ดินข้างเคียงมีผู้ถือกรรมสิทธิ์หลายคน หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์บางรายเสียชีวิตหรือเสียชีวิตทั้งหมด
ให้มีหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงทุกคน หรือทายาททุกคนมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด

ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ดําเนินการสอบสวนไกล่ เกลี่ ยโดยถือหลักฐานแผนที่ เป็ น หลั กในการพิ จารณา แล้ ว ดําเนิน การตาม
๔. กรณี มี ข้ อ พิ พ าทหรื อ มี ก ารคั ด ค้ า น
มาตรา ๖๙ ทวิ วรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยอนุโลม
การรังวัด
เว้นแต่กรณีมีข้อพิพาทฟ้องคดีต่อศาลเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ไม่ให้ดําเนินการสอบเขตที่ดิน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการพิจารณาของศาล

ประเด็น
๓. เจ้าของที่ดินเป็นผู้เยาว์

- ๓๓ -

ประเด็น
แนวทางปฏิบัติ
๖. โฉนดที่ดินเดิมมีที่สาธารณประโยชน์
กรณีโฉนดที่ดินเดิมมีที่สาธารณประโยชน์ เช่น ทางสาธารณประโยชน์ ทางหลวง คลองสาธารณประโยชน์ เป็นต้น ตัดผ่าน
ตัดผ่าน กรณีไม่มีภาระผูกพัน มีภาระผูกพัน ในภายหลังให้ดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ กรณีที่ดินที่ทําการรังวัดสอบเขตที่ดินไม่มีภาระผูกพันในที่ดิน
และกรณี ที่ ส าธารณประโยชน์ มี ส ภาพ
(๑) กรณีมีการอุทิศที่ดิน ให้สอบสวนและบันทึกถ้อยคําว่า เจ้าของที่ดินได้มีการอุทิศที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์
กลายเป็นน้ําไม่สามารถรังวัดได้
หรือไม่ อย่างไร และยินยอมให้ดําเนินการรังวัดกันที่ดินส่วนที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ออกจากโฉนดที่ดิน
(๒) กรณีไม่มีการอุทิศที่ดิน ให้บันทึกถ้อยคําผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์
หรือไม่ ถ้าได้รับการยืนยันว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ให้แจ้งเจ้าของที่ดินทราบพร้อมบันทึกถ้อยคําว่ายินยอมให้ดําเนินการรังวัด
กันที่ดินส่วนที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ออกจากโฉนดที่ดิน หากไม่ยินยอมให้ยกเลิกเรื่อง
(๓) กรณีเจ้าของที่ดินยินยอมให้ดําเนินการรังวัดกันที่ดินส่วนที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ออกจากโฉนดที่ดินตามข้อ (๑)
และ (๒) ให้จัดทํารูปแผนที่ ร.ว. ๙ แสดงขอบเขตที่ดินทั้งหมดตามผลการรังวัด เก็บไว้ในเรื่อง แล้วจัดสร้างโฉนดที่ดินขึ้นตามผล
การรังวัด
๖.๒ กรณีที่ดินที่ทําการรังวัดสอบเขตที่ดินมีภาระผูกพันในที่ดิน ผู้ ทรงสิ ทธิ ในภาระผู กพั นต้ องให้ ความยิ นยอมในการรั งวั ด
สอบเขตที่ดิน แล้วให้พิจารณาว่าภาระผูกพันดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือแตะต้องที่ดินส่วนที่เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่
(๑) หากภาระผูกพันไม่เป็นส่วนหนึ่งของที่สาธารณประโยชน์ เช่น ภาระจํายอมบางส่วนโดยส่วนที่เป็นภาระจํายอมไม่มี
ส่วนหนึ่งส่วนใดแตะต้องอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้ น ให้ดําเนินการเช่นเดียวกั บข้อ ๖.๑ และบันทึกถ้อยคําเจ้าของที่ดินว่ า
ที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวไม่เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามภาระผูกพัน

- ๓๔ -

ประเด็น

แนวทางปฏิบัติ
(๒) หากภาระผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของที่สาธารณประโยชน์
(๒.๑) กรณี มี ก ารอุ ทิ ศ ที่ ดิ น ให้ ส อบสวนและบั น ทึ ก ถ้ อ ยคํ า ว่ า เจ้ า ของที่ ดิ น ได้ มี ก ารอุ ทิ ศ ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วเป็ น
ที่ส าธารณประโยชน์ ห รือไม่ อย่ างไร และที่ ดิน ดั งกล่ าวมี ภาระผูกพั นในที่ดินอย่ างไร และเมื่ อได้ ทําการรั งวัดสอบเขตที่ ดินแล้ ว
เจ้าของที่ดินต้องไปดําเนินการจดทะเบียนแบ่งหักที่สาธารณประโยชน์ก่อนที่จะรับโฉนดที่ดินใหม่
(๒.๒) กรณีไม่มีการอุทิศที่ดิน ให้บันทึกถ้อยคําผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์
หรือไม่ ถ้าได้รับการยืนยันว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ ให้บันทึกถ้อยคําเจ้าของที่ดินรับทราบว่าที่ดินดังกล่าวมีส่วนหนึ่งส่วนใด
เป็ น ที่ ส าธารณประโยชน์ เจ้ า ของที่ ดิ น จะต้ อ งไปดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นแบ่ ง หั ก ที่ ส าธารณประโยชน์ ก่อ นรั บโฉนดที่ ดิน ใหม่
หากไม่ยินยอมให้ยกเลิกเรื่อง
(๒.๓) ให้จัดทํารูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) ตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก
และรวมโฉนดที่ ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยระเบี ยบกรมที่ ดิน ว่ าด้ ว ยการรั งวั ดสอบเขต แบ่ งแยก และรวมโฉนดที่ ดิ น
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ และสร้างโฉนดที่ดินใหม่ตามผลการรังวัด แล้วแจ้งให้เจ้าของที่ดินไปดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนแบ่งหัก
ที่สาธารณประโยชน์ในโฉนดที่ดินแปลงเดิม เพื่อให้ปรากฏหลักฐานทางทะเบียน
(๒.๔) เมื่อสิ้ นสุดโครงการเดินสํ ารวจฯ ในปี งบประมาณ หากยังไม่มีการจดทะเบียนแบ่ งหักที่สาธารณประโยชน์
ให้ ศู นย์ อํ านวยการเดิ นสํ ารวจฯ ส่ งเรื่ องให้ สํ านั กงานที่ ดินท้ องที่ ดําเนิ นการจดทะเบี ยนแบ่ งหั กที่ สาธารณประโยชน์ และลงนาม
ในโฉนดที่ดินแล้วแจ้งเจ้าของที่ดินให้มารับโฉนดที่ดินใหม่
๖.๓ กรณีที่สาธารณประโยชน์มีสภาพกลายเป็นน้ําและไม่สามารถทําการรังวัดปักหลักเขตที่ดินได้ ให้ดําเนินการตรวจสอบ
หลักฐานแผนที่เดิมว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วทําการรังวัดในที่ดินส่วนที่เหลือ โดยถือปฏิบัติตามคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๕/๒๔๘๕ ลงวันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๔๘๕ เรื่อง การปฏิบัติในเรื่องที่ดินพังลงน้ําทําให้รูปที่ดินตามแผนที่เดิมเปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกถ้อยคําเจ้าของที่ดิน
รับทราบว่า ที่ดินตามหลักฐานเดิมปัจจุบันมีสภาพกลายเป็นน้ําไม่สามารถทําการรังวัดได้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการรังวัดในที่ดิน

- ๓๕ -

๙. การจดแจ้งรายการจดทะเบียน

เมื่อมีการจัดสร้างโฉนดที่ดินขึ้นใหม่ ด้านหน้าโฉนดที่ดินให้ระบุชื่อเจ้าของที่ดินคนปัจจุบัน หากโฉนดที่ดินเดิมมีรายการจดทะเบียน
ภาระผูกพันที่เจ้าของที่ดินก่อขึ้น ให้นํารายการจดทะเบียนดังกล่าวจดแจ้งลงในสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดินที่สร้างใหม่ และให้
หมายเหตุคําว่า “สอบเขต” ด้วยหมึกสีแดงลงมุมบนด้านขวาของโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินที่สร้างขึ้นใหม่ด้วย
กรมที่ดิน
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

แนวทางปฏิบัติ
รับทราบว่า ที่ดินตามหลักฐานเดิมปัจจุบันมีสภาพกลายเป็นน้ําไม่สามารถทําการรังวัดได้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการรังวัดในที่ดิน
ส่วนที่เหลือโดยการครอบรูปกับหลักฐานที่ดินเดิมแล้วจัดทําโฉนดที่ดินให้ใหม่ในที่ดินส่วนที่เหลือ และให้นําผลการรังวัดซึ่งได้
ครอบกับรูปแผนที่เดิมมาจัดทํารูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. 9) เก็บไว้ในเรื่อง แล้วดําเนินการตามข้อ ๖.๑ หรือ ๖.๒ แล้วแต่กรณี
6.4 กรณี รั งวั ดแบ่ งหั กที่ สาธารณประโยชน์ แ ล้ ว ผลการรั ง วั ด มี เ นื้ อ ที่ ค งเหลื อ น้ อ ยกว่ า ส่ ว นที่ รั ง วั ด แบ่ ง หั ก เป็ น
ที่สาธารณประโยชน์ให้หมายเหตุในโฉนดที่ดินเดิมว่า “ที่ดินแปลงนี้คํานวณระยะรอบแปลงทางคณิตศาสตร์ได้เนื้อที่...ไร่...งาน
...ตารางวา รั ง วั ด แบ่ งหั ก ที่ ส าธารณประโยชน์ เนื้ อที่ . ..ไร่ . ..งาน...ตารางวา คงเหลื อเนื้ อที่ จ ากการคํ านวณทางคณิ ต ศาสตร์
โดยประมาณ...ไร่...งาน...ตารางวา” และให้เจ้าพนักงานที่ดินลงชื่อ พร้อมวัน เดือน ปี กํากับไว้
๗. เจ้ า ของที่ ดิ น เปลี่ ย นคํ า นํ า หน้ า นาม กรณี เ จ้ า ของที่ ดิน เปลี่ ย นคํ านํ าหน้ า นาม ชื่ อตั ว ชื่ อ สกุ ล หากตรวจสอบเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งถู กต้ องชั ด เจนแล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
สอบสวนสิ ทธิ จั ดทํ าบั น ทึ กถ้ อยคํ าเจ้ าของที่ ดิน กรณี คํานํ าหน้ านาม ชื่ อตั ว ชื่ อสกุ ล เปลี่ ย นแปลงประกอบไว้ ในเรื่ อง และให้
ชื่อตัว ชื่อสกุล
ดําเนินการจัดสร้างโฉนดที่ดินตามคํานําหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่ขอเปลี่ยนใหม่ให้กับเจ้าของที่ดิน
ในการสอบเขตที่ดินตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หากโฉนดที่ดินสูญหายทั้งคู่ฉบับ และไม่มีกรณีที่ต้องดําเนินการ
๘. โฉนดที่ดินสูญหายทั้งคู่ฉบับ
จดทะเบียนกับโฉนดที่ดินเดิม ไม่ต้องจัดสร้างโฉนดที่ดินขึ้นใหม่ ตามมาตรา ๖๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

ประเด็น

- ๓๖ -

- ๓๗ –
(สําเนา)
ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว ๙๙๕๙

กรมที่ดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง

การแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินนําทําการรังวัดสอบเขตที่ดินและระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินและในฐานะเจ้าของที่ดินข้างเคียง (น.ส. ๓๘ ก.)
๒. แบบหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง (น.ส. ๓๘ ข.)
ด้วยกรมที่ดินได้ดําเนินโครงการเดินสํารวจจัดทํารูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ดําเนินการ
ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด และเข้าเดินสํารวจในภาคสนาม ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซึ่งกระบวนการสอบเขตที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๖๙ และมาตรา ๑๐๗ กําหนดให้มีการแจ้ง
กําหนดวัน เวลา นําเดินสํารวจให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบ และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินมีหน้าที่ต้องนําทําการสํารวจรังวัด
แต่โดยที่มาตรา ๖๙ และระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มิ ได้ กํ า หนดแบบหนั งสื อ แจ้ งเจ้ า ของที่ ดิ น และเจ้ า ของที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งไว้ เ ป็ น การเฉพาะ จึ งมี การอนุ โ ลมนํ า
แบบการรังวัดสอบเขตเฉพาะราย ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มาปรับใช้ตามความเหมาะสม
แต่ก็ยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กรมที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่ อให้ การปฏิ บัติ งานของศูนย์อํานวยการเดินสํารวจเกี่ยวกั บ
การแจ้งเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงเกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งเป็นการป้องกันมิให้
เกิ ดความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนของราษฎร อั นอาจส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของกรมที่ ดิน จึ งได้กําหนด
รูปแบบหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง ดังนี้
๑. กรณีการแจ้งกําหนด วัน เวลา เพื่อนําทําการสอบเขตที่ดินและระวังชี้แนวเขตในฐานะ
ข้ า งเคี ย ง ให้ แ จ้ ง ตามแบบหนั ง สื อ แจ้ ง ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น และในฐานะเจ้ า ของที่ ดิ น ข้ า งเคี ย ง (น.ส. ๓๘ ก.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.
๒. กรณี ก ารแจ้ ง เจ้ า ของที่ ดิ น ข้ า งเคี ย ง ซึ่ ง มิ ไ ด้ มี ห น้ า ที่ ใ นการนํ า ทํ า การสอบเขตที่ ดิ น
ตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้แจ้งตามแบบหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง (น.ส. ๓๘ ข.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมที่ดิน
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๓๓๘๑

- ๓๘ –
(สําเนา)
ที่ มท ๐๕๑๖.๕/๒๓๔๒๗

กรมที่ดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
๘ ตุลาคม ๒๕62

เรื่อง หารือการสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
อ้างถึง หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช ๐๐๒๐ (๔)/๑๐๙๐๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตามหนังสือที่อ้างถึง หารือกรณีที่ดิน ที่ทํา การสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวล
กฎหมายที ่ดิน มีตํ า แหน่ง ที่ดิน คาบเกี ่ย วในระวางแผนที่ซึ่ง จัง หวัด ได้ป ระกาศให้ทํา การสอบเขตที่ดิน
และในระวางแผนที ่ซึ่ง จัง หวัด มิไ ด้ป ระกาศให้ ทํา การสอบเขตที่ ดิ น โดยจั งหวั ด เห็ น ว่ า เมื่ อตํ า แหน่ งที่ ดิ น
อยู่ ใ นระวางแผนที่ ที่ ไ ด้ ป ระกาศให้ ทํ า การสอบเขตที ่ด ิน และเจ้ า ของที่ ดิ น เป็ น ผู้ มี ชื่ อ อยู่ ใ นสารบั ญ ที่ ดิ น
(บ.ท.ด. ๓๙ ก.) ประกอบกับได้ มีการครอบครองตามแนวเขตที่ ดิน แม้ที่ดินบางส่ วนจะอยู่ ในระวางแผนที่
ซึ่ งมิ ได้ ป ระกาศให้ ทํา การสอบเขตที่ ดิ น ก็ เ พี ย งพอที่ จ ะถื อว่ า เป็ น การสอบเขตที่ ดิ น โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
และระเบียบแล้ว แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นประเด็นข้อกฎหมายและมิได้มีระเบียบกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน จึงหารือว่าความเห็นของจังหวัดถูกต้องหรือไม่ อย่างไร นั้น
กรมที่ ดิ น ขอเรี ย นว่ า ประมวลกฎหมายที่ ดิ น มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ว่ า
“เมื่อเป็นการสมควรจะทําการสอบเขตที่ดินตามแผนที่ระวางในท้องที่ใด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศให้
ผู้มีส ิท ธิในที่ ดิ น ทราบล่ วงหน้ าไม่ น้ อยกว่ า สิ บ ห้า วั น การประกาศให้ทํา หนั งสื อปิ ดไว้ ในบริเ วณที่ ดิน เพื่ อให้
ผู้ที่เกี่ ยวข้องทราบด้ วยและให้แจ้งกํา หนด วัน เวลา ไปให้ ผู้มีสิทธิในที่ ดิน ทราบอีกชั้น หนึ่ ง และให้ผู้ มีสิ ทธิ
ในที่ดินนําพนักงานเจ้าหน้าที่ทําการรังวัดสอบเขตที่ดิน” วรรคสอง บัญญัติว่า “ผู้มีสิทธิในที่ดินตามวรรคก่อน
จะตั้งตัวแทนนําพนักงานเจ้าหน้าที่ทําการรังวัดสอบเขตที่ดินของตนก็ได้” และความในวรรคสาม บัญญัติว่า
“ที่ ดิ น ที่ ไ ด้ ทํ า การสอบเขตแล้ ว ให้ เ จ้ า พนั ก งานที่ ดิ น มี อํ า นาจทํ า โฉนดที่ ดิ น ให้ ใ หม่ แ ทนฉบั บ เดิ ม
ส่วนฉบับเดิมเป็นอันยกเลิกและให้ส่งคืน”
จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๖๙ จะเห็นได้ว่าการที่พนักงานเจ้าหน้า ที่
จะเข้ า ไปทํ า การสอบเขตที่ ดิ น โฉนดที่ ดิ น ตามแผนที่ ร ะวางแปลงใด ในกระบวนพิ จ ารณาจะต้ อ งให้
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ประกาศแผนที่ ร ะวางให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ในระวางแผนที่ นั้ น ทราบล่ ว งหน้ า
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และเมื่อได้ประกาศแผนที่ระวางแล้วจะก่อให้เกิดหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้อง
ทํ า หนั ง สื อ ไปปิ ด ไว้ ใ นบริ เ วณที่ ดิ น พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง กํ า หนด วั น เวลา ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ทราบอี ก ชั้ น หนึ่ ง
การประกาศระวางแผนที่จึงเป็นเครื่องมือให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจที่จะเข้าไปทําการรังวัดสอบเขตที่ดิน
แปลงนั้ นได้ ส่ว นที่ดิ นแปลงนั้ นจะต้ องมี การทํ าโฉนดที่ดิ นให้ใหม่ หรื อไม่ เป็น อํา นาจของเจ้า พนั กงานที่ดิ น
บทบัญญัติในมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นการเตรียมการหรือวิธีการ
และส่วนที่เป็นอํานาจของเจ้าพนักงานที่ดินในการมีคําสั่งออกโฉนดที่ดินให้ใหม่ตามกฎหมายหรือส่วนที่เป็นเนื้อหา
/ดังนั้น ...

- ๓๙ –
ดั งนั้ น ที่ ดิ น แปลงใดในแผนที่ ร ะวางที่ พ นั กงานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะมี อํา นาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย
ทําการรังวัดสอบเขตที่ดินได้ ตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะต้องเป็นแปลงที่ดินในแผนที่ระวาง
ที่อยู่ในส่วนของการเตรียมการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติก่อน ส่วนแปลงที่ดินซึ่งอยู่คาบเกี่ยวระวางแผนที่
จะเป็นแปลงที่ดินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศตามแผนที่ระวางจะรวมถึงแปลงที่ดินที่อยู่คาบเกี่ยวหรือไม่
อย่างไร เห็นว่า โดยที่ประมวลกฎหมายที่ดินมิได้ให้คํานิยามไว้ว่าแผนที่ระวางหรือระวางแผนที่หมายถึงอย่างไร
จึงต้องพิจารณาจากระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการสร้างและการใช้ระวางแผนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ให้คํานิยามไว้ใน
ข้อ ๕ ว่า “ระวางแผนที่ หมายถึง แผนที่ระวางที่ใช้สําหรับการลงที่หมายรูปแปลงที่ดินและรายละเอียดต่างๆ
ขนาด ๕๐ คู ณ ๕๐ เซนติ เ มตร ใช้ ใ นการออกโฉนดที่ ดิ น มี ๒ ประเภท คื อ ระวางแผนที่ ภ าคพื้ น ดิ น
และระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ส่วนระวางคาบเกี่ยว ตามคํานิยามหมายความว่า ระวางแผนที่ที่สร้างขึ้น
เพื่อลงที่หมายรูปแปลงที่ดินเพียงบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยที่อยู่คาบเกี่ยวระวางแผนที่ให้มีรูปแผนที่เต็มแปลง
เนื่ องจากไม่ สามารถสร้ างระวางแผนที่ต ามหลักเกณฑ์ได้” ประกอบกั บระเบี ยบกรมที่ดิ น ว่ าด้ วยการรังวั ด
และการลงรู ป แผนที่ ใ นระวางแผนที่ กรณี อ อกโฉนดที่ ดิ น เฉพาะราย พ.ศ. 2527 ข้ อ ๑๑ วรรคแรก
กําหนดว่า ที่ดินที่ขอรังวัดอยู่คาบเกี่ยวระวางแผนที่ ให้ขีดเส้นขอบระวางแผนที่และเขียนชื่อระวางแผนที่กํากับไว้
ด้วยหมึกสีแดง ที่ดินแปลงใดอยู่ในระวางแผนที่ใด ให้เขียนเลขที่ดินในระวางแผนที่นั้น นอกจากนี้ในระเบียบกรมที่ดิน
ว่ า ด้ วยการปรั บ ปรุ งระวางแผนที่ ระบบเดิ มเป็ น ระบบพิ กัด ฉาก ยู ที เอ็ ม พ.ศ. 2531 ข้ อ ๑๙ วรรคสอง
กํ า หนดว่ า ที่ ดิ น บางแปลงคาบเกี่ ย วหลายระวาง เมื่ อ คํ า นวณว่ า เนื้ อที่ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระวางมาตราส่ ว น
๑ : ๔,๐๐๐ หรื อ ๑ : ๑,๐๐๐ แผ่ น ใดแล้ ว ให้ เ ขี ย นเลขที่ ดิ น ที่ เ รี ย งใหม่ ไ ว้ ใ นระวางแผนที่ คาบเกี่ ย วด้ ว ย
แต่เขียนไว้นอกขอบระวางแผนที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการให้เลขที่ดินซ้ํากัน และระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการสร้าง
ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม และการให้เลขที่ดินในระวางแผนที่คาบเกี่ยวเขตจังหวัดหรือสํานักงานที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๕ วรรคสอง ให้ขอต่อเลขที่ดินในระวางแผนที่ของสํานักงานที่ดินที่มีพื้นที่มาก (หรือระวางที่ดิน
ที่ พื้ น ที่ ดิ น ส่ ว นมากในบั ญ ชี ส ารบั ญ ที่ ดิ น (บ.ท.ด. ๓๙ ก.)) กรณี ต ามข้ อ หารื อ เมื่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า
โฉนดที่ ดิ น เลขที่ ๑๙๒๑๑ เลขที่ ดิ น ๓๗๓ หน้ า สํ า รวจ ๑๖๗๓ ตํ า บลดอนทราย อํ า เภอบ้ า นโพธิ์ จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา มีการให้เลขที่ดินไว้ในระวางแผนที่หมายเลข 5236 III 2808 และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้ประกาศกําหนดให้ สอบเขตที่ ดินตามระวางแผนที่ หมายเลข 5236 III 2808 แล้ว พนักงานเจ้ าหน้ าที่ จึงมี
อํานาจดําเนินการสอบเขตที่ดินดังกล่าวได้ ตามมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุรพล ศรีวิโรจน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ
โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๓๓๘๑

- ๔๐ ภาคผนวก
ตัวอย่างแบบพิมพ์และบันทึก
๑. หนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินและในฐานะเจ้าของที่ดินข้างเคียง (น.ส. ๓๘ ก.)
๒. หนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง (น.ส. ๓๘ ข.)
๓. หนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการ
รังวัด (น.ส. ๘๑)
๔. บันทึกถ้อยคํา (ท.ด. ๑๖) แจ้งผู้นํารังวัดสอบเขตที่ดินงดรังวัดกรณีโฉนดที่ดินเดิมสูญหาย
๕. บันทึกถ้อยคํา (ท.ด. ๑๖) แจ้งผู้นํารังวัดสอบเขตที่ดินงดรังวัดกรณีเจ้าของที่ดินตาย
๖. บันทึกถ้อยคํา (ท.ด. ๑๖) แจ้งผู้นํารังวัดสอบเขตที่ดินงดรังวัดกรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
๗. บันทึกถ้อยคํา (ท.ด. ๑๖) แจ้งผู้นําทําการรังวัดสอบเขตที่ดินเบื้องต้น
๘. บันทึกถ้อยคํา (ท.ด. ๑๖) แจ้งผู้นําทําการรังวัดสอบเขตที่ดินเบื้องต้นกรณีมีการจํานอง
๙. บันทึกถ้อยคํา (ท.ด. ๑๖) กรณีทายาทนําทําการสอบเขตที่ดิน
๑๐. บันทึกถ้อยคํา (ท.ด. ๑๖) กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมมานําทําการสํารวจสอบเขตที่ดินไม่ครบ
๑๑. บันทึกถ้อยคํา (ท.ด. ๑๖) กรณีเจ้าของที่ดินข้างเคียงเสียชีวิต
๑๒. บันทึกถ้อยคํา (ท.ด. ๑๖) กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงข้างเคียงมาไม่ครบ
๑๓. บันทึกถ้อยคํา (ท.ด. ๑๖) กรณีมีที่สาธารณประโยชน์ เช่น ทางสาธารณประโยชน์ ทางหลวง
คลองสาธารณประโยชน์ ตัดผ่านที่ดิน และมีภาระผูกพัน
๑๔. บันทึกถ้อยคํา (ท.ด. ๑๖) กรณีมีที่สาธารณประโยชน์ เช่น ทางสาธารณประโยชน์ ทางหลวง
คลองสาธารณประโยชน์ ตัดผ่านที่ดิน และไม่มีภาระผูกพันในส่วนที่สาธารณประโยชน์
๑๕. บั นทึ กถ้ อยคํ า (ท.ด. ๑๖) ไม่ สมยอมแนวเขต (ให้ เ ขี ย นด้ ว ยลายมื อ หรื อ พิ ม พ์ จ าก
คอมพิวเตอร์)
๑๖. ใบรับรองเขตติดต่อของเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง (ท.ด. ๓๔)
๑๗. บันทึกถ้อยคํา (ท.ด. ๑๖) กรณีปิดหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง
๑๘. หนังสือแจ้งผลการรังวัดสอบเขตที่ดิน
๑๙. บันทึกถ้อยคํา (ท.ด. ๑๖) รับทราบผลการรังวัด
๒๐. แบบบันทึกการสอบสวนในการนําทําการรังวัดสอบเขตที่ดินตามความในมาตรา ๖๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน (น.ส. ๖๙)
๒๑. แบบบันทึกเสนอลงนามโฉนดที่ดิน

