


คู่มือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา

กรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย





คํานํา 

 

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 บัญญัติใหสวนราชการ

มีหนาท่ีดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให

ขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการ

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ รวมท้ังมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561)  

กําหนดเปาหมายสําคัญใหการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐตองมีความสอดคลองกับความจําเปนในการ

ปฏิบัติภารกิจในปจจุบัน และการเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต   

โดยในแตละปกรมท่ีดินไดมีการคัดเลือกขาราชการจากหลากหลายสายงาน เพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ระดับตน จํานวนมาก เพื่อปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเจาพนักงาน

ท่ีดินจังหวัดและเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ซึ่งขาราชการผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว 

จะตองมีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ที่สูงขึ้น และจะตองกํากับดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการทํางานของ

ผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย กรมท่ีดินจึงไดจัดทํา “คูมือสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดและเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา” เลมนี้ข้ึน  โดยไดรวบรวม

แนวทางการปฏิบัติงานของสํานัก/กองตาง ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด 

และเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา เพ่ือใหนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารงานในสํานักงานท่ีดินหรือใชประกอบ 

การพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินการ ในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานท่ีดิน 

  กรมท่ีดินหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารงานหรือเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดและเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา ในการปฏิบัติราชการไดอยาง 

มีประสิทธิภาพและเปนท่ีเชื่อถือของประชาชนผูมาขอรับบริการในสํานักงานท่ีดินตอไป 

 

 

      (นายประทีป  กีรติเรขา) 

           อธิบดีกรมท่ีดิน 
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สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ 
 

เรื่อง วิธีการ หมายเหตุ 
๑. ท่ีดินตองหามมิใหออกโฉนด

ท่ีดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ท่ีดินท่ีสามารถออกหนังสือ

แสดงสิทธิในท่ีดินไดหากอยู
ในเง่ือนไข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ ท่ีดินท่ีราษฎรใชประโยชนรวมกัน 
๑.๒ ท่ีดินหวงหามไวเพ่ือประโยชนตามพระราชบัญญัติ

วาดวยการหวงหามท่ีดินรกรางวางเปลาอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๑.๓ ท่ีดินท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ สงวน
และพัฒนาท่ีดินเพ่ือจัดใหแกประชาชน 

๑.๔ ท่ีดินของรัฐท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ 
สงวนหรือหวงห าม เ พ่ือใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน 

๑.๕ ท่ีดินท่ีคณะรัฐมนตรีสงวนไวเพ่ือรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน 

 
 ๒.๑ ท่ีเขา ท่ีภูเขา และพ้ืนท่ีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

มหาดไทย ประกาศหวงหามตาม มาตรา ๙ (๒) 
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน หากมีสิทธิครอบครอง 
โดยชอบดวยกฎหมายตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

๒.๒ ท่ีเกาะ หากมีหลักฐาน ส.ค. ๑ ใบจอง, ใบ
เหยียบย่ํา, น.ค. ๓, ก.ส.น. ๕ หรือเปนท่ีดินท่ี
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติไดอนุมัติใหจัด
แกประชาชน หรือเปนท่ีดินซ่ึงไดมีการจัดหา
ผลประโยชนตามมาตรา ๑๐ และ ๑๑ แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดินโดยคณะกรรมการจัด
ท่ีดินแหงชาติไดอนุมัติแลว 

๒.๓ ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ 
เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา หรือ
พ้ืนท่ีท่ีไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร หากมี
หลักฐานการแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) 
หรือไดออกใบจอง, ใบเหยียบย่ํา, ตราจองไวกอน 
การสงวนหรือหวงหามท่ีดิน 

๒.๔ ที่ดินที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดิน หากมีหลักฐาน

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ฯ ขอ ๑๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ฯ ขอ ๑๔ 
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๓. “ผู มีส ิทธิครอบครองใน
ที่ดิน” ที่สามารถขอออก
โฉนดท่ีดินตามมาตรา ๕๙ 
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน
ไดแมไมมีหลักฐานสําหรับ
ท่ีดิน เชน 

 
 
 
 
 
 

๔. ผูเยาวขอออกโฉนดท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ค. ๑, ใบแจงความประสงคจะไดสิทธิใน
ท่ีดิน ตามมาตรา ๒๗ ตรี หรือมีใบจอง, ใบ
เหยียบย่ํา หรือมีหลักฐาน น.ค. ๓, ก.ส.น. ๕ 
กอนประกาศเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 

๒.๕ พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันโดยเฉลี่ยรอยละ ๓๕ ข้ึน
ไป หากผูครอบครองท่ีดินมีสิทธิครอบครองมา
กอนการบังคับใชประมวลกฎหมายท่ีดิน 
(กอน ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗) หรือมีหลักฐานแสดง
วาเปนผูมีสิทธิครอบครองท่ีดินโดยชอบดวย
กฎหมาย เชน มีหลักฐาน ส.ค. ๑ 

 

๓.๑ วัดซ่ึงครอบครองท่ีดินโดยไมมีหลักฐานสําหรับ
ท่ีดินมากอนประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ 

๓.๒ การขอออกโฉนดท่ีดินท่ีงอกริมตลิ่ง 
๓.๓ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ขอออกโฉนด

ท่ีดินในท่ีดินรกรางวางเปลาท่ีคณะกรรมการ
จัดท่ีดินแหงชาติมีมติใหนํามาจัดหาผลประโยชน 
ตามมาตรา 10 หรือมาตรา 11 แหงประมวล 
กฎหมายท่ีดิน 

๓.๔ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม   
(ส.ป.ก.) ขอออกโฉนดท่ีดินในท่ีดินซ่ึง ส.ป.ก. 
ไดกรรมสิทธิ์มาเพ่ือดําเนินการปฏิรูปท่ีดิน 

 

 ผู เยาวม ีอายุตํ่ากวา ๗ ป ต องใหผู อ ุปการะ 
(ผู แทนโดยชอบธรรมหรือผูใชอํานาจปกครอง
หรือผูปกครองตามแตกรณี) ทําการแทน  

 ผูเยาวมีอายุเกิน ๗ ป หากใหถอยคําและลงชื่อ
รับรองแนวเขตท่ีดินไดสามารถใหนําการรังวัดโดย
ไมตองใหผู อุปการะทําการแทน แตหากไม
สามารถใหถอยคําและลงชื่อรับรองแนวเขตได 
ตองใหท้ังบิดาและมารดายื่นคําขอรวมกัน เวนแต
จะอยูในเง่ือนไขซ่ึงกฎหมายกําหนดใหอํานาจ
ปกครองอยูกับบิดาหรือมารดาฝายเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
0516.2/ 33945 
ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2545   

 หนังสือกรมท่ีดิน ดวน
มาก ท่ี มท 0625/ 
30157 ลงวันท่ี 11 
สิงหาคม 2535  

 
 
 
 

 ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 
๑๕๖๖  

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี 
มท ๐๖๐๖/ว. ๘๗๑๒ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๑๗ เรื่อง ผูเยาว 
นําทําการเดินสํารวจ
ออกโฉนดท่ีดิน 
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๕. การออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ 

รับรองการทําประโยชนใน
เขตปาไม 

๕.๑ กรณีตองแตงตั้งคณะ 
กรรมการตรวจพิสู จน
ท่ีดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๒ กรณีไมตองแตงต้ังคณะ 
กรรมการตรวจพิสู จน
ท่ีดิน 

 
 
 
 
 

๕.๓ การเสนอความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจ
พิสูจนท่ีดินตอผูวาราชการ
จังหวัด 

 
 
 

 
 
 
๑) ท่ี ดิน ต้ังอยู ในตําบล ท่ี มีป าสงวนแห งชาติ 

อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหาม
ล า สั ต ว ป า  ห รื อ เ ขตป า ไ ม ถ า ว ร ต ามม ติ
คณะรัฐมนตรี และกรมปาไมหรือกรมพัฒนา
ที่ดิน ยังไมไดขีดเขตปาสงวนแหงชาติ เขต
อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหาม
ลาสัตวปา หรือเขตปาไมถาวร ลงในระวาง 
(ตองต้ังคณะกรรมการทุกกรณีไมวาจะอยูในเขต
ปาไมหรือไมอยูในเขตปาไม) 

๒) ท่ีดินมีอาณาเขตติดตอคาบเก่ียวหรืออยูในเขตปา 
สงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษา
พันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา หรือเขตปาไม
ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี (กรณีที่ขีดเขตปา    
ในระวางฯ แลว)   

 

      กรณีท่ีดินมิไดมีอาณาเขตติดตอคาบเก่ียวเขตปา 
กลาวคือมิไดล้ําหรืออยูในเขตปา มีเพียงแนวเขต
ติดตอ (มีปาเปนขางเคียง) ไมตองต้ังคณะกรรมการ
ตรวจพิสูจนท่ีดิน เนื่องจากบันทึกขอตกลงระหวาง 
กรมท่ีดินกับกรมปาไม พ.ศ.๒๕๓๔ ขอ ๖.๔ ได
กําหนดใหกรมปาไมมอบหมายใหเจาหนาท่ีออกไป
ระวังชี้แนวเขตในฐานะเปนขางเคียงอยูแลว  
 

     เสนอวาสมควรออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนใหไดหรือไม เพียงใดหากผล
การตรวจพิสูจนท่ีดินปรากฏวาท่ีดินไมอยูในเขตปา 
หรือท่ีดินนั้นอยูในเขตปา แตผูขอไดครอบครองและ
ทําประโยชนในท่ีดินโดยชอบดวยกฎหมาย มากอน
วันท่ีทางราชการกําหนดใหท่ีดินนั้นเปนปาและไมมี
ผูคัดคานภายในกําหนดเวลาท่ีประกาศผูวาราชการ

 
 
 
 กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๓ 

(พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ  ขอ ๑๐ 
(๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
๐๕๑๖.๒/๒๔๖๗๓     
ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๔๙  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4
๔ 

 

เรื่อง วิธีการ หมายเหตุ 
 
 
 

๕.๔ การตรวจสอบกรณีท่ีดิน
มีอาณาเขตติดตอคาบ
เก่ียวหรืออยูในเขตท่ีดิน
ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดตองสั่งการใหพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา
ดําเนินการออกโฉนดท่ีดินใหแกผูขอตอไป 
 

๑) ตรวจสอบหลักฐานเดิมและหลักฐานทางทะเบียน
ที่ดินวาผูขอมีสิทธิในที่ดิน และหลักฐานเดิม
ดังกลาวถูกตองตรงตามหลักฐานท่ีทางราชการ
มีอยูหรือไม 

๒) ตรวจสอบวาท่ีดินขางเคียงทุกดานถูกตองตรง
กับหลักฐานท่ีดินเดิมท่ีนํามาแสดงหรือไม 

๓) ตรวจสอบสภาพการทําประโยชนวามีความเปนไปได
ตรงกับท่ีไดแจงในหลักฐานท่ีนํามาแสดงในการขอ
ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
หรือไม 

๔) กรณีชื่อผูขอไมตรงกับหลักฐานเดิม ใหสอบสวนและ
บันทึกถอยคําผูขอ ผูปกครองทองท่ีและผูท่ีเชื่อถือได
วามีการครอบครองและทําประโยชนในท่ีดิน ตอ
เนื่องมาจากผูมีชื่อในหลักฐานท่ีดินเดิมอยางไร ต้ังแต
เม่ือใด 

๕) กรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยเปนอยางยิ่งวา ท่ีดิน
อาจไมตรงกับหลักฐานท่ีผูขอนํามาแสดงให   
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขา แตงต้ังคณะกรรมการอยางนอย ๓ คน 
เพ่ือตรวจสอบสภาพท่ีดินและการครอบครอง 
ทําประโยชนเพ่ือใหไดขอเท็จจริงวา เปนท่ีดิน
ตรงตําแหนงตามหลักฐานเดิมหรือไม อยางไร 

๖) หากการดําเนินการตามขอ ๑  ๕ ยังไมไดขอยุติ
วาเปนท่ีดินตรงตามหลักฐาน และเปนท่ีดินท่ีอยู
ในหลักเกณฑจะออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนไดใหสงเรื่องใหกรมท่ีดิน
ตรวจสอบกับระวางแผนท่ีรูปถายทางอากาศ
หรือระวางรูปถายทางอากาศฉบับท่ีทํา ข้ึน  
กอนสุดเทาท่ีทางราชการมีอยู  

 

 
 
 

๑. มาตรา ๕๖/๑ ประมวล 
กฎหมายท่ีดิน 

๒. ระเบียบกรมท่ีดินวา
ดวยการตรวจสอบ
ท่ีดินเพ่ือออกโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับ 
รองการทําประโยชน 
กรณีเป นที ่ด ิน ที ่มี
อาณาเขตติดตอคาบ 
เก่ียวหรืออยูในเขต
ท่ีดินของรัฐดวยวิธี
อ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๕.๕ การพิจารณาผลการอาน 

แปล และตีความภาพถาย
ทางอากาศ 

 
 
 
 
 
๖. การออกหนังสือแสดงสิทธิ 

ในท่ีดินในเขตท่ีเขา ท่ีภูเขา 
และท่ีลาดชันเฉลี่ยเกิน ๓๕ %  

๖.๑ หลักเกณฑการตรวจสอบวา
ที ่ด ินบร ิเ วณใด เปน ท่ี
เขา ท่ีภูเขา  

 
 
 
 
 
 

๖.๒ การออกหนังสือแสดงสทิธิ
ในท่ีดินจากหลักฐาน ส.ค.๑ 
ท่ีแจงจดท่ีภูเขาและเนื้อ
ท่ี ท่ี ทํ าการรั งวั ด ใหม
แตกตางไปจากเนื้อท่ีตาม
หลักฐาน ส.ค.๑ 

 
 
 
 
 
 
 

       ภาพถายทางอากาศเปนเพียงเครื่องมือหรือ
ขอเท็จจริงประกอบการวินิจฉัยเก่ียวกับการครอบครอง 
และทําประโยชนในท่ีดินพิพาทเทานั้นความแมนยํา 
ในการอาน แปล และตีความภาพถายทางอากาศ 
ตองมีการสํารวจศึกษาพ้ืนท่ีจริงรวมท้ังประสบการณ 
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของดวย ใน
การพิจารณาออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน จึงตอง
มีขอมูลหรือขอเท็จจริงอ่ืนมาประกอบการพิจารณาดวย  
 
 
 
๑) ลักษณะ (เสนชั้นความสูง) และชื่อท่ีปรากฏใน

แผนท่ีภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร มาตรา
สวน ๑ : ๕๐,๐๐๐  

๒) การเรียกของประชาชนในทองถ่ิน 
๓) การตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีจริง  
๔) โครงสรางทางธรณีวิทยา  
๕) ผลการอาน แปล ตีความรูปถายทางอากาศหรือ

ภาพจากดาวเทียม 
 

    ปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ ตรี แหงประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน และระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ขอ ๘ และขอ ๙ แตไม
ตองถือปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจัด
ท่ีดินแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ขอ ๑๐ 
เนื่องจากระเบียบดังกลาวกําหนดเฉพาะกรณีแจง
จดท่ีปาหรือท่ีรกรางวางเปลาเทานั้น  
 
 
 
 
 
 

 คําพิพากษาของศาล
ปกครองส ูงส ุดค ดี
หมายเลขแดง ท่ี อ. 
๓๙๗/๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี 

มท ๐๗๑๙/๓๕๔๓๖ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๔๒ เรื่องการดําเนิน 
การเพิกถอน น.ส. ๓ ก. 
(ตอบขอหารือจังหวัด 
เชียงราย)  

 
 

 บันทึกสํานักมาตรฐาน 
การออกหนังสือสําคัญ 
ท่ี มท ๐๕๑๖.๒ (๔) /
๑๓๕ ลงว ัน ที ่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๕๓ (กรณี 
ตอบขอหารือจังหวัด
นครศรีธรรมราช) และ 
หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี 
มท ๐๕๑๖.๕/๕๙๙๒ 
ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ 
๒๕๕๕ (ตอบขอหารือ 
สํานักงานการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 
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๖.๓ แนวทางการตรวจสอบ

พื้นที่ความลาดชันโดย
เฉลี่ยเกิน ๓๕ % ข้ึนไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๔  แนวทางการพิจารณาออก
โฉนดท่ีดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนใน
พ้ืนท่ีความลาดชันโดย
เฉลี่ยเกิน ๓๕ % ข้ึนไป  

 
 
 

๑) ตรวจสอบขอบเขตของดินซ่ึงใชหมายเลข ๔๒ 
(Slope Complex) จากแผนท่ีดินระดับภาค 
มาตราสวน ๑ : ๕๐๐๐๐๐ หรอืแผนท่ีดินระดับ
จังหวัดขนาดมาตราสวน ๑ : ๑๐๐๐๐๐ หรือ  
๑ : ๕๐๐๐๐   

๒) สํานักงานท่ีดินสามารถสงเรื่องผานสถานีพัฒนา
ท่ีดินในพ้ืนท่ีเพ่ือใหกรมพัฒนาท่ีดินตรวจสอบ
โดยหลักฐานท่ีตองสงใหกรมพัฒนาท่ีดิน ไดแก 

 กรณีเปนงานรังวัดทําแผนท่ีชั้นหนึ่ง ใหสงสําเนาแผน
ท่ีภูมิประเทศมาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ชุด L7017 
เฉพาะบริเวณท่ีตองการตรวจสอบซ่ึงไดแสดงขอบเขต
หรือรูปแปลงท่ีดินโดยหมายสีแสดงตําแหนงดังกลาว
ไวอยางชัดเจนพรอมระบุหมายเลขระวางในระบบพิกัด
ฉาก UTM และคาพิกัดฉาก UTM  รอบแปลงท่ีดิน 

 กรณีเปนงานรังวัดทําแผนท่ีชั้นสองใหสงสําเนา
ระวางแผนท่ีเพ่ือการออกโฉนดท่ีดิน มาตราสวน  ๑ : 
๔,๐๐๐ ชุด L7017 เฉพาะบริเวณท่ีตองการ
ตรวจสอบซ่ึงไดแสดงขอบเขตหรือรูปแปลงท่ีดิน โดย
หมายสีแสดงตําแหนงไวอยางชัดเจน พรอมระบุ
หมายเลขระวางในระบบพิกัดฉาก UTM และจุดตัด
เสนกริดเพ่ือใหสามารถระบุตําแหนงท่ีดินขอบเขต
ท่ีดินท่ีตองการตรวจสอบในระบบ UTM ได 

 ใหพนักงานเจาหนาท่ีลงนามรับรองในระวาง
และเอกสารท่ีสงใหทําการตรวจสอบดวย 

 

๑) กรณีผูขอมีหลักฐาน ส.ค.๑ โดยมีการครอบครอง
และทําประโยชนในท่ีดินโดยชอบดวยกฎหมาย
ถือวาผูขอเปนผู มีสิทธิในท่ีดินตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน สามารถออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในท่ีดินได 

๒) กรณีผูขอมีหลักฐานการไดสิทธิในท่ีดินมากอน
วันท่ีมีมติคณะรัฐมนตรี (วันท่ี ๓ ธันวาคม 
๒๕๒๘) โดยมีการครอบครองและทําประโยชน

 หนังสือกรมที่ดิน ท่ี 
มท ๐๗๑๓/ว ๒๒๒๓๙  
ลงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๓๑ เรื่อง นโยบาย
ปาไมแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนังสือกรมที่ดิน ท่ี 
มท ๐๗๑๓/ว ๑๙๗๗๙ 
ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน 
๒๕๓๑ เรื่องนโยบาย 
ปาไมแหงชาติ 

 หนังสือกรมที่ดิน ท่ี 
มท ๐๕๑๖.๕/๑๔๒๙๖ 
ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน 
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๗. การออกหนังสือแสดงสิทธิ 

ในท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
๗.๑ ส.ป.ก. ขอออกโฉนดท่ีดิน

ในท่ีดินท่ี ส.ป.ก. ไดมา
ตามมาตรา ๓๖ ทวิ แหง
พระราชบัญญัติการปฏิรูป
ท่ีดิน เพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๘       

 
 
 
 
 
 
 

๗.๒ การออกโฉนดท่ีดินใหแก 
ผู มี สิ ทธิ ใน ท่ี ดิ นตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน  

 
 
 
 

๗.๓ การระวังชี้และรับรอง 
เขตท่ี ดินในเขตปฏิ รูป
ท่ีดิน 

 
 

ในท่ีดิน และหลักฐานดังกลาวออกมาโดยชอบ
ดวยกฎหมายถือวาเปนผู มีสิทธิในท่ีดินตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน สามารถออกหนังสือ
แสดงสิทธิในท่ีดินได  

 
 
 
 
  สามารถขอออกโฉนดท่ีดินได ท้ังกรณีเปนการ

เฉพาะรายและการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดิน 
 การยื่นคําขอออกโฉนดท่ีดินให ส.ป.ก. ยื่นคําขอพรอม 

ดวยสําเนาหลักฐานการไดมาสําหรับท่ีดิน เชน 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน หลักฐาน 
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินหรือหลักฐานท่ีดินอ่ืน ๆ 
สําหรับหลักฐาน ส.ป.ก. ๔๐๑ ไมใชหลักฐาน
การไดมาสําหรับท่ีดิน ดังนั้น กรณีท่ีดินท่ีขอออก
โฉนดท่ีดินมี ส.ป.ก. ๔๐๑ หนึ่งแปลงหรือหลายแปลง 
ใหระบุแปลง ส.ป.ก. ๔๐๑ ท่ีใชเปนหลักฐานใน
การออกโฉนดท่ีดินไวในใบไตสวนและเก็บสําเนา 
ส.ป.ก. ๔๐๑ เพ่ือเปนหลักฐานไวในสารบบท่ีดิน  

 

      เปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามประมวล 
กฎหมายท่ีดิน ประกอบการดําเนินการตามบันทึก 
ขอตกลงระหวางกรมท่ีดินกับสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เรื่อง วิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑) การระวังชี้และรับรองเขตท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน
เปนอํานาจหนาท่ีของเลขาธิการสํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ซ่ึงไดมอบหมายให
การปฏิรูปท่ีดินจังหวัดดําเนินการ  

๒) กรณีเปนท่ีดินไมมีหลักฐานสําหรับท่ีดิน  

๒๕๕๘ เรื่อง ขอทราบ
หลักเกณฑและแนวทาง 
ปฏิบัติเก่ียวกับการออก 
เอกสารสิทธิในท่ีดินท่ีมี
ความลาดช ันเฉลี ่ย
เกินกวา ๓๕ % (ตอบ
ขอหารือกรมปาไม) 

 
 หนังสือกรมที่ดิน ท่ี 

มท ๐๕๑๖.๕/๔๓๕๒ 
ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๖ ตอบขอหารือ 
จังหวัดพะเยา เรื่องหารือ 
ปญหาการออกโฉนด
ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบกรมท่ีดินวา

ดวยการเขียนขางเคียง 
และการรับรองแนวเขต
ท่ีดิน พ.ศ. 2554 
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๗.๔ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ปฏิรูปท่ีดินจะมีผลเปนการ
เพิกถอนปาสงวนแหงชาติ     

 
 
 
 
๘. การออกโฉนดท่ีดินท่ีงอก 

ริมตลิ่ง 
* หลักเกณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในเขตดําเนินการปฏิรูปท่ีดิน ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
หรือผูไดรับมอบหมายรวมกับผูครอบครองและ
ทําประโยชนในท่ีดินเปนผูระวังชี้และลงชื่อรับรอง
เขตท่ีดิน  

 นอกเขตดําเนินการปฏิรูปท่ีดินผูครอบครอง
และทําประโยชนในที่ดินเปนผู ระวังชี ้และ    
ลงชื่อรับรองเขตท่ีดิน 

 

        เม่ือมีองคประกอบครบ ๒ ประการ คือ 
๑) คณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรมในเขตปาสงวนแหงชาตินั้น และ 
๒) ส.ป.ก. จะนําท่ีดินแปลงนั้นไปดําเนินการปฏิรูป

ท่ีดิน หาก ส.ป.ก. ยังมิไดเขาไปดําเนินการใน
พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติบริเวณใด พ้ืนท่ีนั้นยังคง
มีสถานะเปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติอยูเชนเดิม  

 
 
๑) โฉนดท่ีดินเกิดท่ีงอกริมตลิ่ง เจาของท่ีดินท่ีเกิด

ที่งอกยอมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินอยูแลว จึงไมตองแจง
การครอบครองท่ีดินก็ออกโฉนดท่ีดินได 

 ๒) ใหจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการอยางนอย ๓ นาย 
ออกไปตรวจสอบสภาพท่ีดินวาเปนท่ีดินท่ีตื้นเขิน
ตามธรรมชาติจนมีสภาพเปนท่ีงอกหรือไม อยางไร  

๓) การพิจารณาวาท่ีดินแปลงใดเปนท่ีงอกหรือไม 
พิจารณาตามหลักเกณฑดังนี้ 

 ตองเปนท่ีงอกท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไมใช     
โดยการถม  

   ตองเปนการงอกจากผืนแผนดินออกไป ไมใช
เปนการต้ืนเขินมาจากลําน้ําเขาหาแผนดิน 

 ตองเปนเจาของท่ีดินแปลงเดียวกัน ไมมีท่ีดิน
อ่ืนค่ันอยูและเวลาน้ําข้ึนตามปกติน้ําทวมไมถึง 

๔) กรณีไมสามารถวินิจฉัยเปนท่ียุติไดวาท่ีดินเปนท่ี
งอกร ิมตลิ ่ง หร ือ ไม ใ ห ป ร ะสานขอความ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 
๓๐๗/๒๕๔๙ 

 
 
 
 
 
 
๑. หนังส ือกรมที่ด ิน 

ที่ ๑๖๓/๒๕๐๔ ลง
วันท่ี ๑๒ มกราคม 
๒๕๐๔ 

๒. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี 
มท ๐๖๐๖/๓๗๗๘ 
ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม 
๒๕๑๖ 

๓. หนังสือกรมที่ดิน 
ที ่๕๔๓๒/๒๕๐๐  ลง
วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๐๐ 
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๙. การสอบสวนเปรียบเทียบ

ตามมาตรา ๖๐ แหงประมวล 
กฎหมายท่ีดิน 

๙.๑ หลักเกณฑในการสอบสวน
เปรียบเทียบ 

 
 
 
 

๙.๒ วิธีการสอบสวนเปรียบเทียบ 
 
 
 
 
 
 
 

๙ .๓  พนักงานเจ าหน าท่ีผู มี
อํ านาจทําการสอบสวน
เปรียบเทียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวมมือจากกรมทรัพยากรธรณีเพ่ือตรวจสอบ
ทางธรณีวิทยา  

๕. หากปรากฏท่ีงอกเปนแถวเปนแนวยาวติดตอกัน 
ใหจังหวัดสั่งเจาหนาท่ีจัดการวางแนวเขตท่ีงอก
นั้นไว  

 
 
 
๑) ตองเปนการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรอง

การทําประโยชน 
๒) ตองเปนการโตแยงเรื่องสิทธิในท่ีดิน 
๓) ท่ีดินนั้นตองเปนท่ีดินท่ีสามารถออกโฉนดท่ีดิน

หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนได  
 

     การโตแยงคัดคาน การทําแผนท่ีพิพาท การนัด
สอบสวนเปรียบเทียบและการสอบสวนเปรียบเทียบ 
ดําเนินการตามหนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0516.2/ว 
35728 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติกรณีมีผูโตแยงคัดคานการออก
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ตามมาตรา 60 แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 

๑) เจาพนักงานท่ีดินหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึง
ไดรับมอบหมายในสํานักงานท่ีดินจังหวัด
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา หรือสํานักงานท่ีดิน
จังหวัด/สาขา สวนแยก กรณีเปนการออกโฉนด
ท่ีดินเปนการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ และ 
๕๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

๒) นายอําเภอในทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรียังไมไดประกาศ
ยกเลิกอํานาจนายอําเภอในการปฏิบัติการตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ในกรณีการออกหนังสือ
รับรองการทําประโยชนเปนการเฉพาะรายตาม
มาตรา ๕9 และ ๕9 ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเลขเสร็จ ท่ี 
142/2533  
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๙ . ๔  ผู มี อํ านาจในการสั่ ง
สอบสวนเปรียบเทียบ 

 
 
 
 

๙.๕ การสัง่สอบสวนเปรียบเทียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.๖ รูปแบบของคําสั่งสอบสวน
เปรียบเทียบ 

 
 
 
 
 
 

๓) ผูอํานวยการศูนยเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินใน
กรณีการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินตามมาตรา 
๕8 และ ๕8 ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน  

 

๑) เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขา 

๒) นายอําเภอในทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรียังไมไดประกาศ
ยกเลิกอํานาจนายอําเภอในการปฏิบัติการตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน  

 

๑) ตองสั่งการในกรณีท่ีไดสอบสวนเปรียบเทียบแลว 
แตตกลงกันไมไดและในกรณีท่ีฝายใดฝายหนึ่ง
ไดรับทราบกําหนดนัดทําการสอบสวนเปรียบ 
เทียบแลว แตไมมาพบพนักงานเจาหนาท่ีโดยให
ถือวาคูกรณีท้ังสองฝายไมอาจตกลงกันได  

๒.) ตองเปนการสั่งการในเรื่องสิทธิในท่ีดินของผูขอ
และผู คัดคานวาฝายใดควรจะมีสิทธิในท่ีดิน
ดีกวากันและควรออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน
ใหแกฝายใด  

๓) การสั ่งใหคู กรณีไปฟองศาลภายในกําหนด    
หกสิบวันโดยไมไดสั่งการในเรื่องสิทธิในท่ีดิน
เปนการสั่งการท่ีไมครบถวน ตามมาตรา ๖๐ 
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน เนื่องจากหากไมมี
การฟองรองภายในกําหนดยอมไมอาจดําเนินการ 
ใหผูขอตอไปได 

 

๑) คําสั่งสอบสวนเปรียบเทียบเปนคําสั่งทางปกครอง
จึงตองทําเปนหนังสือ ระบุ วัน เดือน ปท่ีทําคําสั่ง 
ชื่อและตําแหนงพรอมลายมือชื่อของผูทําคําสั่ง
นั้น นอกจากนี้ตองจัดใหมีเหตุผล ซ่ึงอยางนอย
ตองมีขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมาย
ท่ีอางอิง รวมท้ังขอพิจารณาและขอสนับสนุน 
ในการใชดุลพินิจ 

๒) ไมตองแจงสิทธิอุทธรณ เพราะผูไมพอใจคําสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรา ๕ มาตรา ๓๖ 
และมาตรา ๓๗ แหง 
พระราชบัญญั ติ วิ ธี
ปฏิ บั ติ ราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
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๙.๗ การลงนามออกโฉนดท่ีดิน 
 
 

 
10. การออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ 

รับรองการทําประโยชน 
ในเขตปาชายเลน 

10.1 กรณีตองนําเรื่องเสนอ 
ใ ห ที ่ป ร ะ ช ุม ค ณ ะ 
กรรมการปองกันและ 
หยุดยั้งการบุกรุกท่ีดิน 
ใน เขตป าชาย เลน
พิจารณา 

 

10.2 องคประกอบของ
คณะกรรมการปองกัน 
และหยุดยั้งการบุกรุก 
ท่ีดินในเขตปาชายเลน 

 
 
 
 
 

สามารถฟองคดีตอศาลปกครองไดโดยไมตอง
อุทธรณตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากประมวลกฎหมายท่ีดิน
ไดกําหนดระยะเวลาการฟองคดีไวโดยเฉพาะ
และมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมหรือ 
มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมตํ่ากวา
หลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 

เปนอํานาจของเจาพนักงานที่ดินจังหวัด 
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดหัวหนาสวนแยก และผูอํานวยการศูนยเดิน
สํารวจออกโฉนดท่ีดิน  
 
 
 
      ท่ีดินท่ีขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนอยูในเขตปาชายเลน ตามมติคณะ 
รัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
 
 
 
 

      คณะกรรมการปองกันและหยุดยั้งการบุกรุก
ท่ีดินในเขตปาชายเลน ประกอบดวย 
 ๑. รองผูวาราชการจังหวัด 
 ๒. อัยการจังหวัด 
 ๓. ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไม 
 ๔. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
 ๕. นายอําเภอทองท่ี 
 ๖. ประมงจังหวัด 
 ๗. ผอ.สํานักเจาทาภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรา 57 แหงประมวล 
กฎหมายท่ีดิน คําสั่ง  
กรมท่ีดิน ท่ี 2753/ 
2547 ลงวันท่ี 13 
ตุลาคม 2547 

 
 
หนั งสื อกรม ท่ี ดิน  ท่ี 
มท ๐๔๑๖.๒ (๑)/ว 
๒๐๐๑๔ ลงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 
 
 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท ๐๖๑๙ /ว ๓๖๐ 
ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ 
๒๕๓๕  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท ๐๖๑๙/ว ๑๖๙๑ 
ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๓๕  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
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10.3 อํานาจหนาที ่ของ
คณะกรรมการปองกัน 
และหยุดยั้งการบุกรุก 
ท่ีดินในเขตปาชายเลน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๘. ผอ.สวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลน 
 ๙. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๑๐. เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด 
 

๑. อํานาจหนาท่ีในการกําหนดมาตรการปองกัน
การบุกรุกพ้ืนท่ีปาชายเลนและกําหนดมาตรการ
หยุดยั้งกลุมบุคคลมิใหมีการบุกรุกท่ีดินปาชาย
เลนโดยเด็ดขาด 

๒. อํานาจหนาท่ีในการพิจารณาการขอใชประโยชน  
ในพ้ืนท่ีปาชายเลน โดยใหระงับการใชประโยชน   
ในพ้ืนท่ีปาชายเลนโดยเด็ดขาด ยกเวนผูท่ีไดรับ 
อนุญาตอยูแลว ใหดําเนินการตอไปจนสิ้นสุด
อายุการอนุญาต 

๓. กรณีท่ีมีการรองเรียนหรือกรณีท่ีตรวจพบวา  
ไดมีการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินในพ้ืนท่ี
ปาชายเลนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย  

๔. อํานาจหนาท่ีในการพิจารณาเรื่องคําขอหนังสือ 
แสดงสิทธิในท่ีดินในพ้ืนท่ีปาชายเลน โดยให
ระงับการออกเอกสารสิทธิ์ในเขตปาชายเลน
ใหแกผูบุกรุกและเขาอยูอาศัยโดยผิดกฎหมาย 
โดยเด็ดขาด 

๕. หนาท่ีสํารวจรายชื่อผูบุกรุกพ้ืนท่ีปาชายเลน
กอนคณะรัฐมนตรีจะมีมติใหระงับการใช
ประโยชน เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ 
แลวจัดทําทะเบียนรายชื่อผูบุกรุก 

๖. จัดใหมีแผนการประชาสัมพันธระดับจังหวัด 
๗. อํานาจแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือชวยเหลือคณะ 

กรรมการ 
๘. จัดทําขอสรุป ขอเสนอแนะ อุปสรรคในการ

ดําเนินงานแลวรายงานใหกระทรวงมหาดไทย 
ทราบภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 

 
 

ท่ี มท ๐๕๑๖.๒/ว ๒๙๔๕ 
ลงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๒ 
 
 

หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
๐๖๑๙/ว ๓๖๐ ลงวันท่ี 
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
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10.4 กรณีที่ดินที่ขอออก

โฉนดท่ีดินหรือหนังสือ 
รับรองการทําประโยชน 
อยูในพ้ืนท่ีปาชายเลน 
และเปน ท่ี ดินตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 
๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ฯ 
ขอ ๑๐ (๓) 

 
 
 
 

10 . 5  ก ร ณี ท่ี ดิ น มี ก า ร
ครอบครองและทํา
ประโยชนมากอนมติ
คณะรัฐมนตรี  เม่ือ
วั นท่ี  ๑๕ ธั นวาคม 
๒๕๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 

11. การออกโฉนดท่ีดินหรือ
หนั ง สื อ รั บ รองการ ทํ า
ประโยชนในเขตท่ีดินของ 
รัฐท่ีตองนําเรื่องเสนอ กบร.
จังหวัดพิจารณา 

11.1 ประเภทท่ีดินของรัฐ 
 
 

       ตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ปองกันและหยุดยั้งการบุกรุกท่ีดินในเขตปาชายเลน 
และจะตองแตงต้ังคณะกรรมการ ตามนัยกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ขอ ๑๐ (๓) ดวย 
เนื่องจากเจตนารมณในการแตงต้ังคณะกรรมการฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกลาว เพ่ือ
ปองกันมิให มีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาชายเลน และ       
ผูไดรับแตงต้ังมิไดเปนบุคคลเดียวกันและยังเปน
ขาราชการระดับสูงกวา ซ่ึงแตกตางจากคณะ
กรรมการฯ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๓ (พ.ศ. 
๒๕๓๗) ฯ ขอ ๑๐ (๓) 
 

      การขีดแนวเขตกําหนดเปนพ้ืนท่ีปาชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
มีผลทําใหท่ีดินซ่ึงมีสภาพเปนพ้ืนท่ีปาชายเลนใน
ขณะนั้นมีสถานะเปนพ้ืนท่ีปาชายเลนตามมติคณะ 
รัฐมนตรีฯ แตไมมีผลทําใหท่ีดินซ่ึงไมมีสภาพเปน
ปาชายเลนกลับไปมีสถานะเปนพ้ืนท่ีปาชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ แตอยางใด ดังนั้น หาก
ปรากฏขอเท็จจริงชัดเจนวา ท่ีดินท่ีขอออกโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนมีการทํา
ประโยชนในท่ีดินเต็มท้ังแปลงมากอนมติคณะ 
รัฐมนตรีดังกลาว พนักงานเจาหนาท่ีสามารถ
ดําเนินการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนใหแกผูขอได 
 
 
 
 
 
      ท่ีดินในเขตท่ีดินของรัฐประเภทท่ีสงวนหวงหาม
ตามประกาศสงวนหวงหามท่ีดิน หรือตามพระราช
กฤษฎีกาสงวนหวงหามท่ีดินท่ีราชพัสดุ และท่ีดิน

หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
๐๕๑๖.๒/๑๕๕๕๘ 
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน 
๒๕๔๙ ตอบขอหารือ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 

คําพิพากษาศาลปกครอง 
สูงสุดคดีหมายเลขแดง 
ท่ี อ.๓๕๙/๒๕๕๐ ลง
วันท่ี ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐ และคําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดคดี
หมายเลขแดงท่ี  อ.
๑๙๓/๒๕๕๓ ลงวันท่ี 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
๐๕๑๖.๒/ว ๑๙๔๗๓ 
ลงวันท่ี ๖ กรกฎาคม 
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11.2 การดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3 สถานะของมติ กบร. 
 
 
 
 
 
 

อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง
ใชรวมกัน  
 

๑. กรณีท่ีปรากฏโดยชัดแจงตามเอกสารซ่ึงผูขอ
นํามาเปนหลักฐานในการยื่นคําขอออกหนังสือ 
แสดงสิทธิในท่ีดิน วาไดมีการครอบครองทํา
ประโยชนมากอนการเปนท่ีดินของรัฐกอนออก 
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินใหจังหวัดนําเรื่อง
เสนอตอคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐประจําจังหวัด (กบร.จังหวัด) 

๒. กรณีท่ีปรากฏโดยชัดแจงตามเอกสารซ่ึงผูขอ
นํามาเปนหลักฐานในการยื่นคําขอออกหนังสือ 
แสดงสิทธิในท่ีดิน วาไดมีการครอบครองทํา
ประโยชนมาภายหลังการเปนท่ีดินของรัฐ ให
เจาพนักงานท่ีดินยกเลิกคําขอ พรอมแจงผูขอ
ทราบตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๓. กรณีท่ีไมปรากฏเปนท่ีแนชัดตามเอกสารซ่ึงผูขอ
นํามาเปนหลักฐานในการยื่นคําขอออกหนังสือ
แสดงสิทธิในท่ีดินวาไดมีการครอบครอง ทํา
ประโยชนในท่ีดินมากอนหรือภายหลังการเปน
ท่ีดินของรัฐให เจาพนักงานท่ีดินดําเนินการ 
สอบสวนขอเท็จจริงใหไดความโดยชัดเจนเปน
ท่ียุติ เสร็จแลวจึงดําเนินการ ตามขอ ๑. หรือ 
ขอ ๒. แลวแตกรณี 

 

      ศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นวา “ขอ ๕ ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไข 
ปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนด 
ให กบร. จังหวัด มีอํานาจหนาท่ีกํากับติดตามดูแล 
ใหสวนราชการตาง ๆ ดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรการในการแกไขปญหาและมาตรการในการ
ปองกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐเทานั้น มิไดใหอํานาจ 

๒๕๔๗ 
 
 

หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
๐๕๑๖.๒/ว ๑๙๔๗๓  
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คํา สั ่ง ศ าลปกครอ ง
สูงสุดท่ี ๕๙๔/๒๕๔๖ 
ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๔๖ 
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 12. การออกใบแทนหนังสือ 
แสดงสิทธิในท่ีดิน  

12.1 หลักเกณฑและวิ ธี 
ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาไปดําเนินการหรือสั่งการในเรื่องท่ีอยูในอํานาจ 
หนาท่ีของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐตามกฎหมาย กบร. จังหวัด เพียงแตเขารวม
พิจารณาใหความเห็นเปนแนวทางใหเจาหนาท่ี 
ของรัฐท่ีเก่ียวของปฏิบัติ มติของ กบร. จังหวัด จึง
เปนการพิจารณาภายในฝายปกครองท่ียังไมมีผล
ตามกฎหมายท่ีจะบังคับใหคูกรณีกับเจาหนาท่ีของ
รัฐตองปฏิบัติตาม แตจะตองมีการดําเนินการ หรือ
สั่งการโดยผูมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองเสียกอน” 
        ศาลฎีกามีความเห็นวา “มติของคณะอนุ 
กรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐจังหวัด 
นครสวรรค (กบร. จังหวัดนครสวรรค) เปนเพียง
การสรุปขอเท็จจริงและแนวทางเบ้ืองตน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของเจาพนักงานท่ีดินเทานั้น 
เจาพนักงานท่ีดินมีหนาท่ีตองทําการวินิจฉัยแลว
ดําเนินการตามประมวลกฎหมายท่ีดิน” 
 
 
๑. กรณีโฉนดท่ีดินฉบับเจาของท่ีดินสูญหายใหเจาของ 

ท่ีดินยื่นคําขอและปฏิญาณตนตอเจาพนักงาน
ท่ีดินโดยใหนําพยานหลักฐานมาใหเจาพนักงาน
ท่ีดินทําการสอบสวนจนเปนท่ีเชื่อถือได และให
เจาพนักงานท่ีดินประกาศใหทราบมีกําหนด
สามสิบวัน ณ สํานักงานท่ีดินทองท่ี สํานักงาน
เขตหรือท่ีวาการอําเภอหรือท่ีวาการก่ิงอําเภอ
ทองท่ี ท่ีทําการแขวงหรือท่ีทําการกํานันทองท่ี 
และในบริเวณท่ีดินนั้น ในเขตเทศบาลใหปดไว 
ณ สํานักงานเทศบาล อีกหนึ่งฉบับ ถามีผูคัดคาน 
ภายในเวลาท่ีกําหนด และนําพยานหลักฐานมา
แสดงใหเจาพนักงานท่ีดินสอบสวนแลวสั่งการ
ไปตามควรแกกรณี ถาไมมีผูใดคัดคานภายใน
เวลาท่ีกําหนด ใหออกใบแทนใหไปตามคําขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําพิพากษาศาลฎีกา 
ท่ี ๑๐๘๑๙/๒๕๓๗ 
 
 
 
 
 
 
 
กฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมาย 
ท่ีดิน ขอ ๑๗ 
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๒. กรณีโฉนดท่ีดินฉบับเจาของท่ีดินเปนอันตราย 
ชํารุด แยกไดเปน ๒ กรณี 
๒.๑ โฉนดท่ีดินท่ีชํารุดนั้นยังมีตําแหนงท่ีดิน 

เลขท่ีโฉนดท่ีดิน ชื่อและตราประจําตําแหนง 
ของผู ว าราชการจังหวัด และ/หรือของ 
เจาพนักงานท่ีดินใหออกใบแทนใหไดโดยไม
ตองประกาศ 

 ๒.๒ โฉนดท่ีดินท่ีชํารุดนั้น ขาดสาระสําคัญ 
ตาม ๒.๑ อยางใดอยางหนึ่ง ใหดําเนินการ 
เชนเดียวกับกรณีหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน
สูญหาย คือตองนําพยานหลักฐานมาให  
เจาพนักงานท่ีดินทําการสอบสวน และ
ประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน ดวย 

๓. กรณีศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาอันถึงท่ีสุด
เก่ียวกับโฉนดท่ีดินหรือผูใดมีสิทธิจดทะเบียน
ตามคําพิพากษาของศาล 
๓.๑ ถาไมไดโฉนดท่ีดินมาหรือโฉนดท่ีดินเดิม

สูญหาย ก็ดําเนินการเชนเดียวกับกรณีตาม 
ขอ ๑. กลาวคือ ผูขอตองนําพยานหลักฐาน 
มาใหเจาพนักงานท่ีดินทําการสอบสวนและ 
ประกาศมีกําหนด ๓๐ วนั 

๓.๒ ถาเปนกรณีโฉนดท่ีดินเดิมเปนอันตรายชํารุด 
ใหพิจารณาเชนเดียวกับขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ 
แลวแตกรณี 

 

๓.๓ ผูมีสิทธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาของศาล 
หมายความรวมถึงผูมีสิทธิจดทะเบียนภาระ 
จํายอมตามคําพิพากษาแตไมไดโฉนดท่ีดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนมาดวย 

๔. กรณีเจาพนักงานผูมีอํานาจในการยึดและขาย
ทอดตลาดท่ีดินของผูท่ีคางชําระภาษีอากรหรือ 
เงินคางจายใด ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวขอให 
ออกใบแทนโฉนดท่ีดินสําหรับท่ีดินดังกลาว ซ่ึง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
๐๕๑๖.๕/๑๒๖๔๖ ลง
วันท่ี  ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ 
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เจาพนักงานผูมีอํานาจไดยึดมาขายทอดตลาดแลว 
๔.๑ ถาไมไดโฉนดท่ีดินมาหรือโฉนดท่ีดินเดิม

สูญหายใหประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน โดย
ไมตองสอบสวน 

๔.๒ ถาเปนกรณีโฉนดท่ีดินเดิมเปนอันตราย  
ชํารุด ใหพิจารณาเชนเดียวกับขอ ๒.๑ 
หรือ ๒.๒ แลวแตกรณี โดยไมตองสอบสวน 

 ท้ังนี้  ใหถือหนังสือของเจาพนักงานดังกลาว
เปนคําขอ โดยไมตองยื่นคําขอ (ท.ด. ๙) แตอยางใด 
๕. กรณีอธิบดีจะใช อํานาจจําหนายท่ีดินตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
๕.๑ ถาไมไดโฉนดท่ีดินมาหรือโฉนดท่ีดินเดิม

สูญหาย ใหประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน 
โดยไมตองสอบสวน 

๕.๒ ถาเปนกรณีโฉนดท่ีดินเดิมเปนอันตราย 
ชํารุด ใหพิจารณาเชนเดียวกับขอ ๒.๑ 
หรือ ๒.๒ แลวแตกรณี โดยไมตองสอบสวน 

 ท้ังนี้  ใหถือหนังสือแจงของอธิบดีดังกลาว
เปนคําขอโดยไมตองยื่นคําขอ (ท.ด. ๙) เชนเดียว 
กับกรณี ตามขอ ๔. 
๖. กรณีอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดใชอํานาจ

เพิกถอนหรือแกไขโฉนดท่ีดินเพิกถอนหรือ
แกไขรายการจดทะเบียนตามมาตรา ๖๑ แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดินซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๖.๑ ถาไมไดโฉนดท่ีดินมาหรือโฉนดท่ีดินเดิม

สูญหาย ใหประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน 
โดยไมตองสอบสวน 

๖.๒ ถาเปนกรณีโฉนดท่ีดินเดิมเปนอันตราย 
ชํารุด ใหพิจารณาเชนเดียวกับขอ ๒.๑ 
หรือ ๒.๒ แลวแตกรณีโดยไมตองสอบสวน 
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12.2 กา ร ออก ใบแทน

กรณีไดท่ีดินมาตาม
มาตรา ๑๓๘๒ แหง 
ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 

 
 
 
 
 

12.3 การออกใบแทนใหแก
ผูซื้อท่ีดินจัดสรร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12.4 การสอบสวนพยาน
บุคคล 

 
 
 
 
 
 

      การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท่ีดิน
ซ่ึงไดมาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๓๘๒ ตามมาตรา ๗๘ แหงประมวลกฎหมาย 
ท่ีดิน กรณีท่ีไมไดโฉนดท่ีดินมาถือวาโฉนดท่ีดินสูญหาย 
ใหเจาพนักงานท่ีดินออกใบแทนแลวดําเนินการ   
จดทะเบียนใหแกผูขอตอไป ตามนัยขอ ๘ แหง
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 

      การดําเนินการเพ่ือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ท่ีดินท่ีทําการจัดสรรใหแกผูซ้ือท่ีดินจัดสรรตามนัย
มาตรา ๓๗ วรรคสามและวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ 
การจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงผูซ้ือท่ีดินจัดสรร
นําหลักฐานการชําระราคาท่ีดินและหลักฐานการ
ชําระหนี้บุริมสิทธิ์หรือหนี้จํานองมาขอจดทะเบียน 
รับโอนท่ีดินเพียงฝายเดียวและไมสามารถนําหนังสือ 
แสดงสิทธิในท่ีดินฉบับเจาของมาแสดงตอพนักงาน 
เจาหนาท่ีเพราะบุคคลอ่ืนยึดถือหรือครอบครองไว 
พนักงานเจาหนาท่ีสามารถออกใบแทนโฉนดท่ีดิน
นั้นได  โดยดําเนินการตามระเบียบกรมท่ีดิน วา
ดวยการจดแจงในโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน และการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเก่ียวกับท่ีดินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

     การสอบสวนพยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือ จํานวน 
๒ คน มีจุดมุงหมายแตเพียงใหพยานดังกลาวให
ถอยคํารับรองวาการใหถอยคําของผูขอนาเชื่อถือ
และผูขอเปนเจาของท่ีดินจริงเทานั้น ไมควรบันทึก 
วาเปนผูรูเห็นเก่ียวกับการสูญหายของโฉนดท่ีดิน 
เวนแต กรณีท่ีพยานเปนบุคคลใกลชิดหรืออยูใน
บานเดียวกันกับเจาของโฉนดท่ีดินและพรอมท่ีจะ
ใหถอยคํายืนยันวาเปนผูรู เห็นการสูญหาย และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนั งสื อกรม ท่ี ดิน  ท่ี 
มท ๐๕๑๕/ว ๘๐๙๑ 
ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม 
๒๕๔๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
๐๗๑๙/ว  ๑๖๑๘๙ 
ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๔๐ 
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12.5 หลักฐานการแจงความ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12.6 ศาลมีคําพิพากษาให
จําเลยจดทะเบียนโอน
ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ท่ี ดิ น 
ใ ห แ ก โ จท ก  ห า ก
จํา เลยไมปฏิบัต ิให
ถ ือ เอา คํา พิพากษา
แทนการแสดงเจตนา 

 

12.7  ใบแทนที่ยังไมได
แ จ กถ ือ เ ป น เ พ ีย ง
แบบพิมพ ของทาง
ราชการเทานั้น 

 
 
 
 
 

12 .8 ผู ถ ือ ก ร รมส ิท ธิ์ 
เ พ ีย งบา งคนยื ่น 
คําขอออกใบแทน 

พยานบุคคลดังกลาวไมจําตองเปนขาราชการ ท้ังนี้  
ใหอยูในดุลยพินิจของพนักงานเจาหนาท่ี  
 

    กรณีท่ีตองมีการแจงความและเจาของท่ีดินไดมอบ
ใหบุคคลอ่ืนเปนผูไปแจงความแทน ถาเจาของท่ีดิน
เปนผูยื่นคําขอเอง เม่ือไดใหถอยคํารับรูและรับรอง
หลักฐานการแจงความนั้นแลวก็ใหใชหลักฐานการแจง
ความนั้นประกอบการพิจารณาได แตหากเจาของ
ท่ีดินมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมายื่นคําขอออกใบแทน
จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือวาผูเปนเจาของนั้นได
มอบหมายใหผูอ่ืนไปแจงความแทนหรือผูเปนเจาของ 
ท่ีดินไดรับรองหลักฐานการแจงความดวย จึงจะใช
หลักฐานการแจงความประกอบ การขอออกใบแทนได 
 

     การท่ีศาลมีคําพิพากษาใหจําเลยจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหแกโจทก หากจําเลยไมปฏิบัติ
ใหถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาถือไดวา
เปนกรณีท่ีศาลไดมีคําพิพากษาเก่ียวกับโฉนดท่ีดิน
แลว เมื ่อไมไดโฉนดที่ดินมาดําเนินการโจทก      
ขอออกใบแทนได 
 
 

   กรณีสรางใบแทนเสร็จแลวโดยเจาพนักงานท่ีดิน
ลงนามในใบแทนและพรอมท่ีจะแจก แตยังไมได
แจกใหผูขอรับไป ใบแทนท่ีไดสรางข้ึนถือเปนเพียง
แบบพิมพของทางราชการเทานั้น และไมถือวาได
ออกใบแทนไปแลวตามกฎหมาย หากปรากฏวา
โฉนดท่ีดินฉบับเดิมไมไดเปนอันตราย ชํารุด สูญหาย 
พนักงานเจาหนาท่ีชอบท่ีจะยกเลิกคําขอออกใบแทน
และทําลายแบบพิมพใบแทนฉบับนั้น 
 

   โฉนดท่ีดินมีชื่อผูถือกรรมสิทธิ์หลายคนผูถือกรรมสิทธิ์ 
เพียงบางคนก็สามารถยื่นคําขอออกใบแทนได แต
เจาพนักงานท่ีดินจะออกใบแทนใหแกผูขอไดก็ตอเม่ือ 

 
 
 

หนั งสื อกรม ท่ี ดิน  ท่ี 
มท  ๐๖๐๙/ว ๗๑๒๖ 
ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม 
๒๕๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
๐๗๑๒/ว  ๐๑๒๗๕ 
ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๓๐ 
 
 
 
 

หน ังส ือกรมที ่ด ิน  ท่ี 
มท ๐๖๐๖/๔๕๒๔ 
ลงวันท่ี ๖ พฤษภาคม 
๒๕๒๐ 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณาปญหาขอ
กฎหมายของกรมท่ีดิน
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13. การจัดทําหนังสือแสดง

สิทธิในท่ีดินข้ึนใหม 
13.1 หลักเกณฑ 

 
 
 
 
 

 

13.2 วิธีดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบสวนพยานหลักฐานตางๆ จนเปนท่ีเชื่อถือไดวา
โฉนดท่ีดินเปนอันตราย ชํารุด หรือสูญหายไปจริง 
 
 
       โฉนดท่ีดิน ใบไตสวน หนังสือรับรองการทํา 
ประโยชน หรือใบจอง ฉบับสํานักงานท่ีดินเปน
อันตราย ชํารุด สูญหาย พนักงานเจาหนาท่ีตาม
มาตรา ๗๑ มีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน
ดังกลาวจากผูมีสิทธิในท่ีดินมาพิจารณาแลวจัดทํา
ข้ึนใหมโดยอาศัยหลักฐานเดิม 
 

๑. กรณีหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินฉบับสํานักงานท่ีดิน 
เปนอันตราย ชํารุด สูญหาย แตฉบับเจาของ
ท่ีดินมิไดเปนอันตราย ชํารุด สูญหายดวย 
๑.๑ พนักงานเจาหนาท่ีสอบสวนและบันทึก

เหตุผลการเปนอันตราย ชํารุด สูญหาย ไว
โดยชัดเจน 

๑.๒ กรณีสูญหายใหต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
หาตัวผูรับผิดชอบและหาสาเหตุท่ีเอกสาร 
สูญหายเสียกอนที่จะดําเนินการจัดทํา
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินข้ึนใหม และให
พนักงานเจาหนาท่ีแจงความตอพนักงาน 
สอบสวนดวย ท้ังนี้ ตามนัยระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖ ขอ ๖๑ 

๑.๓ ใหพนักงานเจาหนา ท่ีมีหนังสือเรียก
เจาของท่ีดินนําหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน
ฉบับเจาของท่ีดินมาเพ่ือพิจารณาและ
จัดทําหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินข้ึนใหมท้ัง
สองฉบับ โดยไมตองยื่นคําขอและไมตอง
เรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม 

๑.๔ เม่ือเจาของท่ีดินนําหนังสือแสดงสิทธิฯ มา
มอบใหจัดทําบันทึกถอยคําไวเปนหลักฐาน 

ในการประชุม ครั้งท่ี ๖/
๒๕๓๙ เม่ือวันท่ี ๑ 
สิงหาคม ๒๕๓๙ 
 
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
มาตรา ๖๔ 
 
 
 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําหนังสือ 
แสดงสิทธิในท่ีดินข้ึน
ใหม ในกรณีท่ีหนังสือ
แสดงสิทธิในท่ีดินฉบับ
สําน ัก งาน ที ่ด ิน เป น
อันตราย ชํารุด สูญหาย 
พ.ศ. ๒๕๒๔ 
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13.3 กรณี น.ส. ๓ ฉบับ 
เจาของท่ี ดินและ
ฉบับสํานักงานท่ีดิน 
พรอมสารบบสูญหาย
ท้ังหมด 

 
 
 
 

๑.๕ ใชแบบพิมพในกรณีเดียวกับการออก
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ีเปนคูฉบับ 

๑.๖ ใหจัดทําหนังสือแสดงสิทธิฯ โดยอาศัย
หลักฐานเดิมในสารบบท่ีดิน ไมตองรังวัด 
ไมตองประกาศ 

๑.๗ เม่ือจัดทําข้ึนใหมท้ังสองฉบับแลว ฉบับ
เจาของท่ีดินใหมอบแกผูมีสิทธิในท่ีดินโดย
ใหลงชื่อรับไป ยกเวนใบไตสวนไมตอง
มอบให สําหรับหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน
เ ดิ ม  ฉ บับ เ จ าของ ท่ี ดิ น ให พนั ก ง าน
เจาหนาท่ีหมายเหตุการยกเลิก 

๒. กรณีหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินฉบับสํานักงาน
ท่ีดินเปนอันตราย ชํารุด สูญหาย และฉบับ
เจาของท่ีดินก็เปนอันตราย ชํารุด สูญหาย จนไม
สามารถตรวจสอบไดวาตรงกับหนังสือแสดงสิทธิ
ในท่ีดินฉบับใดใหดําเนินการทํานองเดียวกับ
การออกใบแทนกรณีฉบับเจาของท่ีดินสูญหาย 
คือ ใหมีการยื่นคําขอตองสอบสวนพยานบุคคล 
และประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน ดวย แตไมตอง
ออกเปนใบแทน เพราะตองจัดทําข้ึนใหมให
เ ป น คู ฉ บั บ อ ยู แ ล ว  โ ด ย ใ ห เ รี ย ก เ ก็ บ
คาธรรมเนียมเหมือนการออกใบแทนทุก
ประการ ยกเวนคาใบแทนไมตองเรียกเก็บ 

 

       กรณี น.ส. ๓ ฉบับเจาของท่ีดินและฉบับ
สํานักงานท่ีดินพรอมสารบบสูญหายท้ังหมด ยอม
ไมมีหลักฐานพอท่ีจะดําเนินการออกใบแทนหรือ
จัดทํา น.ส. ๓ ข้ึนใหมได ควรใหเจาหนาท่ีออกไป
ทําการรังวัดตรวจสอบยังท่ีดิน เสร็จแลวใหถือ
หลักฐานการรังวัดนั้นพิจารณาดําเนินการจัดทํา 
น.ส. ๓ ข้ึนใหมท้ังสองฉบับตอไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
๐๖๐๖/๑๖๔๖ ลงวันท่ี 
๓ มีนาคม ๒๕๑๐ 
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13.4 กรณี น.ส. ๓ ก. 

ฉ บับ เ จ าของ ท่ี ดิ น
และฉบับสํานักงาน
ท่ีดินพรอมสารบบ
สูญหายท้ังหมด 

 

กรณี น.ส. ๓ ก. สามารถใชรูปแผนท่ีจากระวางรูปถาย
ทางอากาศในการจัดทํา น.ส. ๓ ก.ข้ึนใหมได โดย
ไมตองทําการรังวัดเพ่ือจัดทํารูปแผนท่ีแตอยางใด 

หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
๐๕๑๖.๒ / ๓๔๙๙๘    
ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕ ตอบขอหารือ 
จังหวัดนราธิวาส เรื่อง 
การออกใบแทน น.ส.๓ ก. 
กรณีฉบับสํานักงาน
ท่ีดินและสารบบท่ีดิน
สูญหายท้ังหมด 
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สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจดทะเบียนของเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา 
 กรมท่ีดินเล็งเห็นความสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพของเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา  ใหมี
ความรูเรื่องกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานบริการประชาชนสัมฤทธิ์ผล  สําหรับงานดาน
ทะเบียนท่ีดิน  ไดแก  
 ๑. งานจดทะเบียนท่ีไมมีการประกาศ 
   ๒. งานจดทะเบียนท่ีมีการประกาศ 
 ๓. งานจดทะเบียนท่ีตองมีการรังวัด 
 งานทะเบียนที่ดินดังกลาวนอกจากจะมีความรู ความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของในการ      
จดทะเบียนแลว เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา  ตองรอบรูระเบียบปฏิบัติ  คําสั่ง  ในสวนท่ีเก่ียวกับการบริหาร
จัดการงานเรื่องนั้น ๆ  เพ่ือกํากับดูแล  และติดตามเรงรัดงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  สํานักมาตรฐาน
การทะเบียนท่ีดิน จึงจัดทําสรุปหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจดทะเบียนของเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/
สาขา ประกอบดวย  ๓  สวน  ดังนี้ 
 สวนท่ี ๑  อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา  ตามกฎหมาย ระเบียบ/คําสั่ง  
พรอมหลักการและสาระสําคัญ โดยมีชื่อกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง สามารถนําไปสืบคนเพ่ือศึกษาในรายละเอียดได 
   สวนท่ี ๒  การกํากับดูแล  ตรวจสอบ  และควบคุมงานทะเบียนท่ีดิน 
  สวนท่ี ๓  รายชื่อระเบียบกรมท่ีดินเรื่องการจดทะเบียนประเภทตาง ๆ และคูมือการจดทะเบียน 
สิทธิและนิติกรรม 
 

สวนท่ี ๑  อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย  ระเบียบ/คําสั่ง  หลักการและสาระสําคัญ 

อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการ
พิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

1. การจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมในการ 
โอนอสังหาริมทรัพย
ตามท่ีประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย 
กําหนดใหตองจด
ทะเบียนตอพนักงาน 
เจาหนาท่ี 

 มาตรา ๗๑ แหงประมวล 
กฎหมายท่ีดิน  

 คํ าสั่ งกรม ท่ี ดิ น  ท่ี 
๙๕๕/๒๕๕๒ ลงวันท่ี 
๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๒ 

 พิจารณาการจดทะเบียนสิทธิและ  
นิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย
ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยทุกประเภทโดยไมจํากัด
จํานวนทุนทรัพย  เวนแตมอบ
อํานาจใหหัวหนาฝายทะเบียนเปน
ผูปฏิบัติหรือกําหนด ไวตามคําสั่ง
กรมท่ีดินท่ี ๙๕๕/๒๕๕๒ ลงวันท่ี 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

  การจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม 
ซ่ึงเกินทุนทรัพย
ที ่ห ัว ห น า ฝ า ย  
ทะเบียนมีอํานาจ 
จดทะเบียนมอบ 
อํานาจไมได 



24 ๒๔ 
 

อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการ
พิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

2. การสั่งโอนมรดก  มาตรา ๘๑ แหงประมวล 
กฎหมายท่ีดิน 

 ระเบียบกรมท่ีดินวาดวย 
การจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย ซ่ึง
ไดมาโดยทางมรดก 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไข 
เพ่ิมเติม  

 เพ่ือใหการจดทะเบียนโอนมรดก  
ถูกตองเปนไปตามกฎหมายกอน   
จดทะเบียนโอนมรดกใหพนักงาน  
เจาหนาท่ีตรวจสอบเรื่องและบันทึก  
เสนอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา 
พิจารณาสั่งจดทะเบียนกอน โดย
ตรวจสอบวาผูขอรับมรดกเปนทายาท  
มีสิทธิรับมรดกหรือไมเปนทายาท  
โดยธรรมหรือทายาทผูรับพินัยกรรม  
(ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  มาตรา ๑๕๙๙, ๑๖๐๐, 
๑๖๐๓ และ ๑๖๒๙) (กรณีโอนมรดก
ตามศาลสั่งไมตองเสนอสั่งโอนมรดก) 

 เปนอํานาจโดย 
เฉพาะไมสามารถ 
มอบอํานาจได 

3. การสั่ งการหรื อ     
เปรียบเทียบมรดก 

 มาตรา ๘๑ แหง ประมวล 
กฎหมายท่ีดิน 

 ระเบียบกรมท่ีดินวาดวย 
การจดทะเบียนสิทธิ
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย  
ซ่ึงไดมาโดยทางมรดก 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แกไข 
เพ่ิมเติม 

 กรณีมีผู โตแยงการขอรับมรดก
ใหพิจารณาจากพยานหลักฐานวา
ผูขอรับมรดกหรือผูโตแยงใครมี
สิทธิในกองมรดกดีกวากัน 

 กรณีตกลงกันไดใหดําเนินการไป
ตามขอตกลงนั้น 

 กรณีไมอาจตกลงกันไดใหพิจารณา
สั่งการไปตามท่ีเห็นสมควรและ
แจงให คูกรณีทราบและใหฝายท่ี
ไมพอใจไปดําเนินการฟองตอศาล
ภายในกําหนด ๖๐ วัน นับแต
วันท่ีไดรับแจงหากมิไดดําเนินการ
ตาม ท่ี กฎ ห มาย กํ า ห น ด ก็ ใ ห
ดําเนินการไปตามท่ีสั่งการ 

  เปนอํานาจโดย 
เฉพาะไมสามารถ 
มอบอํานาจได 

 

4. โอนใหตัวการ    ระเบียบกรมท่ีดินวาดวย
การจดทะเบียนสิทธิและ    
นิติกรรมเก่ียวกับการ   
โอนใหตัวการซ่ึงท่ีดิน       

กรณีพนักงานเจาหนาท่ีสอบสวน
แลวไมนาเชื่อวาเปนการโอนกัน
ระหวางตัวแทนตัวการใหชี้แจงผูขอ
เขาใจระเบียบ และขอกฎหมาย 

 



25
๒๕ 

 

อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการ
พิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

และสั งหาริ มทรั พย  
อยางอ่ืน พ.ศ. ๒๕52 

พรอมท้ังเสนอเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัด/สาขา พิจารณาสั่งการ 

 กรณีกอนดําเนินการจดทะเบียน
โอนใหตัวการ พนักงานเจาหนาท่ี
ผู มี หน า ท่ี จ ดทะ เบี ย น เ สนอ
เรื่องราวตอเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัด/สาขา พิจารณาสั่งการ
กอนทุกราย 

5. การสั่งอายัด  มาตรา ๘๓ แหงประมวล  
กฎหมายท่ีดิน 

 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี ๖๓๕/๒๕๔๗  ลงวันท่ี 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ 

 กรณีขอใหระงับการจดทะเบียน
หรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน   
ผูขออายัดตองเปนผูมีสวนไดเสีย
ในท่ีดินท่ีขออายัดอันอาจจะฟอง
บังคับใหมีการจดทะเบียนหรือให
มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได
โดยมีหลักฐานมาแสดง วาตนเปนผู
มีสวนไดเสียจะรับอายัดไดเฉพาะ
ท่ีดิน การรับหรือไมรับอายัดให
พิจารณาจากหลักฐานท่ีผูขออายัด
นํามาแสดง และประเด็นท่ีขออายัด
จะตองไมมีการยื่นฟองตอศาล 

 การสั่งรับอายัดจะมีกําหนด ๓๐ วัน
นับแตวันที่สั ่งรับอายัดเมื่อพน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวการ
อายัดสิ้นสุดลงทันที และผูนั้นจะ
ขออายัดซํ้าในกรณีเดียวกันอีก
ไมได 

  เปนอํานาจโดย 
เฉพาะไมสามารถ 
มอบอํานาจได 

6. การสั ่งแกไขกรณี   
การคลาดเคลื ่อน   
เนื่องจากการเขียน 
หรือพิมพขอความ
ผิดพลาด 

 มาตรา ๖๑ วรรคเจ็ด 
แหงประมวลกฎหมาย 
ท่ีดิน 

 กรณีเขียนหรือพิมพขอความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนโดยมีหลักฐานชัดแจง
และผูมีสวนไดเสียยินยอมเปน
ลายลักษณอักษรแลวเจาพนักงานท่ีดิน
มีอํานาจหนาท่ีแกไขใหถูกตองได 

 มอบอํานาจได 



26
๒๖ 

 

อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการ
พิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

7. การสั่งจําหนายคําขอ 
/สั ่งยกเลิกคําขอ/
ลงนามในหนังสือแจง 
ผูขอ/อนุมัติดําเนินการ   
กับคําขอท่ีสั่ง จําหนาย 
และคําขอท่ีสั่งยกเลิก
แลว 

 ระเบียบกรมที่ดินวา
ดวยการรายงานผล
การปฏิบัติงานและ
การจัดการงานคาง
ของสํานักงานท่ีดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 กรณีคําขอท่ีมีการประกาศครบกําหนด
แลว หรือคําขอรังวัดที่ฝายรังวัด
ดําเนินการเสร็จแลวสงฝายทะเบียน 
ดําเนินการโดยพนักงานเจาหนาท่ี
ทําหนงัสือแจงใหผูขอมาดําเนินการ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง  
หากไมมาตามกําหนดดังกลาวให
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา 
ดําเนินการดังนี้ 

๑. สั่งจําหนายคําขอ/ยกเลิกคําขอ
และลงนามในหนังสือแจงผูขอ 

๒. กรณีจําหนายคําขอแลวและตอมา 
ผูขอมีความประสงคจะดําเนินการ 
ตอใหสั่งอนุมัติดําเนินการตามคําขอ   

๓. กรณียกเลิกคําขอแลวและตอมา  
ผูขอมีความประสงคขอใหมีการ
พิจารณาใหมใหพิจารณาสั่งอนุมัติ
ดําเนินการกอนท่ีจะดําเนินการตอไป 

 เปนอํานาจโดย 
เฉพาะไมสามารถ 
มอบอํานาจได 

8. การสั่งปฏิเสธการ    
รับคําขอ 

หนังสือกรมท่ีดิน ดวนมาก  
ท่ี มท ๐๕๑๕/ว ๑๘๕๐  
ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม 
๒๕๔๖ 

 กรณีปฏิเสธการรับคําขอใหพิจารณา
สั่งการโดยระบุถึงสาเหตุท่ีไมอาจ
ดําเนินการตามคําขอไดเนื่องจาก
ขัดดวยระเบียบ คําสั ่งหรือขอ
กฎหมายและตองชี้แจง ระเบียบ 
คําสั่ง และขอกฎหมายนั้นใหเปน
ท่ีเขาใจและแจงสิทธิในการอุทธรณ 
ใหผูขอทราบ ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ ดวย 

 มอบอํานาจได 

9. การสั่งการเกี่ยวกับ
หนังสือมอบอํานาจ
ท่ีเปนการโอนทาง 

 คํา สั ่ง ก รม ที ่ด ิน  ท่ี 
๙๕๕/๒๕๕๒ ลงวันท่ี 
๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ 

 กรณีสั่งการเก่ียวกับหนังสือมอบ
อํานาจใหตรวจสอบเครื่องหมาย  
ที ่ด ินหรืออสังหาร ิมทรัพยอื ่น 

  การสั่งการหนังสือ 
มอบอํานาจท่ีเปน
การโอนทางทะเบียน 



27๒๗ 
 

อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการ
พิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

ทะเบียน เชน ขาย 
ขายฝาก ใหแลกเปลี่ยน 
ฯลฯ ซ่ึงมีทุนทรัพย
เ ก ิน ท ุน ท ร ัพ ย ท่ี
หัวหนาฝายทะเบียน 
มีอํานาจจดทะเบียน
หร ือ เ ก ินกว า ส ิบ
ลานบาทถวน 

ชื่อ ชื่อสกุล อายุ ชื่อบิดา  มารดา   
สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวของ
ผูมอบอํานาจ พรอมท้ังตรวจสอบ
อํานาจในการมอบอํานาจ 

 ตรวจสอบลายมือชื่อของผูมอบอํานาจ 
 เม่ือตรวจสอบและพิจารณาแลว  

เห็นวา หนังสือมอบอํานาจใชได
ใหสั่งการวา “ดําเนินการได” 

 เม่ือตรวจสอบและพิจารณาแลว 
เห็นวา “ใชไมได” ใหสั่งปฏิเสธไม
รับดําเนินการใหพรอมเหตุผลใน
หนังสือมอบอํานาจแลวแจงให
ผูรับมอบอํานาจทราบและแจงสิทธิ
ในการอุทธรณใหผูขอทราบตาม  
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   

ซ่ึงมีทุนทรัพยเกิน
ที ่ห ัว ห น า ฝ า ย
ทะเบียนมีอํานาจ 
จดทะเบียน มอบ
อํานาจไมได 

 10. การสั่งเปรียบเทียบ  
การจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเก่ียวกับท่ีดิน
หรืออสังหาริมทรัพย 
อยางอ่ืน 

 มาตรา ๗๗ แหงประมวล 
กฎหมายท่ีดิน 

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๗ 
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติ 
ใหใชประมวลกฎหมาย 
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 กรณีคําขอจดทะเบียนท่ีตองมีการ
ประกาศแลวมีผูคัดคานระหวาง
ประกาศ ใหพนักงานเจาหนาท่ี
สอบสวนพยาน หลักฐานและทํา
การเปรียบเทียบทั้งสองฝายและ 
เสนอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา 
สั่งเปรียบเทียบ ดังนี้ 

๑. ถาตกลงกันไดใหทําหนังสือสัญญา
ประนีประนอมยอมความไวแลว
ดําเนินการไปตามนั้น                  

๒. ถาตกลงกันไมไดใหงดดําเนินการ 
ไวแลวแจงใหทั ้งสองฝายไป
จัดการฟองรองกันและเม่ือมีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดแลวจึงดําเนินการ
จดทะเบียนตามผลแหงคําพิพากษา 

 มอบอํานาจได 



28 ๒๘ 
 

อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการ
พิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

กําหนดสิทธิในท่ีดิน 
11. การพิจารณาสั่งการ 

เกี ่ยวกับการขอ
ไดมาซ่ึงท่ีดินของ
นิติบุคคล 

 
 มาตรา ๙๗ แหงประมวล 
กฎหมายท่ีดิน 

 หนังสือกรมท่ีดินลับ ท่ี 
มท ๐๗๑๐/ว ๑๘๖๘๘ 
ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม
๒๕๔๑ 

 
 ในการพิจารณาเรื่องราวนิติบุคคล  
ขอไดมาซ่ึงท่ีดินใหเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัด/สาขา หรือผูรักษาราชการ
แทนสั่งการทุกเรื่อง โดยตรวจสอบ
หลักฐานของนิติบุคคลวามีหุนเปน
ทุนจดทะเบียนถือโดยคนตางดาว
ไมเกินรอยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียน  
และผูถือหุนเปนคนตางดาวไมเกิน
กวากึ่งหนึ ่งของจํานวนผูถือหุ น
ท้ังหมดจึงพิจารณาสั่งรับโอนท่ีดินได 

 

 เปนอํานาจโดย 
เฉพาะไมสามารถ 
มอบอํานาจได 

12. การลงนามในหนังสือ 
สัญญาตกลงยกท่ีดิน
ใหสรางวัด 

 หนังสือกรมท่ีดินท่ี มท 
๐๕๑๕/ว ๑๓๓๓๔  
ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม  
๒๕๕๑  

 กฎกระทรวง  ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๐๗)  และ
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

 ลงนามในหนังสือสัญญาตกลงยก
ท่ีดินใหสรางวัด (สถ. ๒) รวมกับ
นายอําเภอเพื่อใหเปนไปตามขอ 
กําหนดในกฎกระทรวง ที่บัญญัติให 
ผู ที ่ยื ่นเรื ่องขออนุญาตสรางวัด
ตองแนบหนังสือสัญญายกท่ีดิน
ใหสรางวัด 

 เปนอํานาจโดย 
เฉพาะไมสามารถ 
มอบอํานาจได 

การบริหารจัดการงานทะเบียนท่ีดิน 
  เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การประเมินราคาทรัพยสิน การควบคุม จัดเก็บ และ
รักษาเอกสารทางทะเบียนท่ีดินทะเบียนอาคารและโรงเรือน  แบงเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
        ๑. งานท่ีไมตองประกาศการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 ๑.๑ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยเก่ียวกับท่ีดินท่ีมีหลักฐานเปนโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส. ๓ ก.) 
   ๑.๒ การจดทะเบียนโอนมรดกในกรณีมีผูจัดการมรดกตามมาตรา ๘๒ แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน 
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 ๑.๓ การจดทะเบียนแบงแยก สอบเขต รวมโฉนดและตรวจสอบเนื้อท่ี 
 ๑.๔ การประเมินราคาทรัพยสิน 
   ๑.๕ คําขอเบ็ดเตล็ด 
      ๒. งานท่ีตองประกาศการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
            ๒.๑ การจดทะเบียนโอนมรดก  ตามมาตรา  ๘๑  แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
            ๒.๒ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน       
ตามมาตรา  ๗๗ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
            ๒.๓ การจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามมาตรา  ๑๓๖๗  แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในการบริหารงานทะเบียนท่ีดิน 
   ๑. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับงานทะเบียนท่ีดิน  (รายละเอียดในสวนท่ี ๒) 
  ๒. วินิจฉัย  สั่งการ  เรื่องท่ีมีผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา ซ่ึงตอง
พิจารณาวินิจฉัยและอนุมัติ/อนุญาต หรือมีการดําเนินการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานทะเบียนท่ีดิน 
  ๓. พิจารณา วินิจฉัย ใหคําปรึกษาและมีความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ 
อสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การสอบเขตท่ีดิน การตรวจสอบเนื้อท่ีการรังวัดแบงแยก 
ท่ีดินออกเปนหลายแปลง การรวมท่ีดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน การจัดเก็บคาธรรมเนียมคาใชจาย  
คาภาษีอากรเก่ียวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือทําธุรกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย   
  ๔. พิจารณา  วินิจฉัย  ใหคําปรึกษาใหความเห็นในการตอบขอหารือและขอรองเรียนเก่ียวกับ
ขอกฎหมายหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 
  ๕. ปรับปรุงหรือพัฒนาการใหบริการประชาชนของสํานักงานท่ีดินใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพตอผูรับบริการใหเหมาะสมกับสภาพแหงขอเท็จจริงของสํานักงานท่ีดิน 
           ๖. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับแนวทางปฏิบัติ  
สามารถศึกษา  วิเคราะห  และใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไขการปฏิบัติงานดานทะเบียนท่ีดิน 
 ๗. มีความรอบรูในงานดานการทะเบียนท่ีดิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักกฎหมาย    
หลักวิชาการดานการทะเบียนท่ีดิน   
 ๘. มีทักษะในการใชดุลยพินิจในการวินิจฉัย  วิเคราะห  กลั่นกรองกอนการตัดสินใจพิจารณา  
สั่งการและเสนอความเห็นแกไขปญหางานดานทะเบียนท่ีดินท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก หรือมีผลกระทบตอ
ความสําเร็จของงาน  เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและประหยัดงบประมาณ   
  ๙. มีทักษะในความเปนผูนําท่ีใชประกอบการตัดสินใจการแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับงานดาน
ทะเบียนท่ีดินท่ีเกิดข้ึน   
  ๑๐. มีจิตสํานึกในการบริการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความมุงม่ันในการทํางาน มีความ 
สามารถในการวางแผน ความสามารถในการทํางานเปนทีม และมีความสามารถในการบูรณาการองคความรู   
ในการบริหารจัดการดานงานทะเบียนท่ีดิน 
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สวนท่ี ๒  การกํากับดูแล  ตรวจสอบ  และควบคุมงานทะเบียนท่ีดิน 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย/ 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการ
พิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

1. การตรวจสอบหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา
กรณีวัดขอไดมาซ่ึง
ท่ีดิน 

 หนังสือกรมท่ีดิน
ท่ี  มท ๐๗๑๐/ว  
๐๒๖๗๔ ลงวันท่ี ๒๔ 
มกราคม ๒๕๔๓ 

 ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา 
เปนผู ตรวจสอบวาเจ าหนาที ่ได
ดําเนินการและเรียกเอกสารหลักฐาน
ท่ีเก่ียวของครบถวนถูกตอง หรือไม 
พรอมท้ังลงนามในแบบตรวจสอบ  
สงไปพรอมกับเรื ่องที่ขออนุญาต  
หากกรมที่ดินพบวามีขอบกพรอง 
ครั้งแรกจะดําเนินการวากลาวตักเตือน 
และครั้งท่ีสอง กรมท่ีดินจะพิจารณา
ดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป 

 เปนอํานาจโดย 
เฉพาะไมสามารถ 
มอบอํานาจได 

2. การตรวจสอบหลักฐาน   
ประกอบการพิจารณา    
กรณีคนต างด าวขอ
ไดมาซ่ึงท่ีดินโดยการ
ขอรั บมรดกในฐานะ
ทาย าท โ ดย ธ ร รม       
ตามมาตรา ๙๓  แหง    
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 หนังสือกรมท่ีดิน 
ท่ี  มท ๐๗๑๐/ว  
๒๘๑๗๖ ลงวันท่ี ๑๔ 
กันยายน ๒๕๔๓ 

 ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา 
ตรวจสอบวาพนักงานเจาหนาท่ีได
ดําเนินการสอบสวนและเรียกเอกสาร 
หลักฐานท่ีเก่ียวของครบถวนถูกตอง
หรือไม หากครบถวนถูกตองแลวให
ลงนามรับรองในแบบตรวจสอบ    

 เปนอํานาจโดย 
เฉพาะไมสามารถ 
มอบอํานาจได 

3. การรายงานการเปลี่ยน 
แปลงทะเบียนการ 
ครอบครองท่ีดิน 

 หนังสือกรมท่ีดิน  
ท่ี ๑๑๙/๒๕๐๒
ลงวันท่ี ๗  มกราคม 
๒๕๐๒ 
 

 กํากับดูแลกรณีเม่ือมีการหมายเหตุ  
การเปลี่ยนแปลงในทะเบียนการ  
ครอบครองท่ีดินของสํานักงานท่ีดิน
แลวใหมีการรายงานการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนการครอบครองที่ดินให 
กรมท่ีดินทราบทุกครั้งเพ่ือจดแจง  
ทะเบียนการครอบครองท่ีดินของ
ทางสวนกลางใหถูกตองตรงกัน 

 เปนอํานาจโดย 
เฉพาะไมสามารถ 
มอบอํานาจได 

4. การรายงาน จํานวน    
ส.ค. ๑ คงเหลือ 

 หนังสือกรมท่ีดิน
ท่ี มท ๐๕๑๕.๒/ว 
๒๗๔๗๒ ลงวันท่ี 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ 

 กํากับดูแลใหมีการรายงานจํานวน
ส.ค. ๑ คงเหลือของสํานักงานท่ีดิน
ทุกสิ้นเดือน เพื่อนําขอมูลไปใชใน
การบริหารงาน และจัดเก็บเปนสถิติ 

 เปนอํานาจโดย 
เฉพาะไมสามารถ 
มอบอํานาจได 
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อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย/ 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการ
พิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

5. ตรวจสอบ ส.ค.๑  กับ
ทะเบียนการครอบครอง 
ทางสวนกลาง 

 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ดวนท่ีสุด 
ที ่ มท ๐๖๑๙/ว 
๒๘๓๖ ล งวั น ท่ี 
๑๑ ธันวาคม 2๕๓๕ 
 
 

 กํากับดูแลกรณีการขอออกโฉนด    
ท่ีดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑    
และท่ีดินดังกลาวอยูในเขตปาไม    
ให เปนไปตามหนังสือสั่ งการของ     
กระทรวงมหาดไทย  ท่ีกําหนดให    
สงสําเนาทะเบียนการครอบครอง
ท่ีดินแปลงท่ีขอออกหนังสือแสดง
สิทธิในท่ีดินใหกรมท่ีดินตรวจสอบ
กับหลักฐานทางสวนกลางวาถูกตอง
ตรงกันหรือไม  

 เปนอํานาจโดย 
เฉพาะไมสามารถ 
มอบอํานาจได 

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี        
มท ๐๕๑๕.๒/ ว  
๒๙๒๕๖ ลงวันท่ี 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

หนังสือกรมที่ดิน  
ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 
๐๕๑๕.๒(๑)/ว 
๑๔๗๘๙ ลงวันท่ี 
๑๐ พฤษภาคม   
 ๒๕๕๓ 

 กํากับดูแลกรณีการขอออกโฉนด    
ท่ีดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑   ตาม
มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติแกไข 
เพิ ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหเปน 
ไปตามแนวทางปฏิบัติฯ ท่ีกําหนด 
ใหมีการสงสําเนา ส.ค. ๑ หรือเลขท่ี 
ส.ค. ๑ ใหกรมท่ีดินตรวจสอบกับ
ทะเบียนการครอบครองท่ีดินทาง
สวนกลาง 

 เปนอํานาจโดย 
เฉพาะไมสามารถ 
มอบอํานาจได 

6. การจัดเก็บเอกสาร  
เ กี ่ย วก ับ ที ่ด ินและ  
หองชุดของฝายควบคุม 
และรักษาหลักฐานท่ีดิน 

 ระเบียบกรมท่ีดินวา  
ดวยการตรวจสอบ
และรวบรวมเอกสาร  
เก่ียวกับท่ีดินและ  
หองชุ ด เ พ่ือ เ ก็บ  
รั กษาโดยระบบ   
ไมโครฟลม หรือ   
ระบบเอกสาร พ.ศ. 
๒๕๔๘  

 หนังสือกรมท่ีดิน
มท ๐๕๑๕.๒/ว 
๘๓๓ ลงวันท่ี๑๒ 
มกราคม  ๒๕๕๓ 

 กํ า กับ ดูแลการตรวจสอบและ  
รวบรวมเอกสารเก่ียวกับท่ีดินและ
หองชุดเพ่ือจัดเก็บโดยระบบเอกสาร
ภาพหรือระบบไมโครฟลม หรือระบบ
เอกสารของฝายควบคุมและรักษา
หลักฐานท่ีดินใหมีความครบถวน  
ถูกตอง และไดขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 

 เปนอํานาจโดย 
เฉพาะไมสามารถ 
มอบอํานาจได 
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อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย/ 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการ
พิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

7. การจัดเก็บหนังสือแสดง 
สิทธิในท่ีดิน สารบบ
ท่ีดิน และสารบบสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 หนังสือกรมท่ีดิน
ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท  
๐๕๑๕.๒/ว  ๒๖๓๘๑ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน  
๒๕๕๕ 

 กํากับดูแลการจัดเก็บหนังสือแสดง 
สิทธิในท่ีดิน สารบบ และเอกสาร
ตาง ๆ เก่ียวกับท่ีดินใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็วและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

 เปนอํานาจโดย 
เฉพาะไมสามารถ 
มอบอํานาจได 

8. การทํ าลายเอกสาร    
เก่ียวกับท่ีดิน 

 
 

 

 หนังสือกรมท่ีดิน 
มท ๐๕๑๕.๒/ว 
๑๙๗๔๓ ลงวันท่ี 
๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

 กํากับดูแลการเก็บรักษาและการ    
ทําลายเอกสารในสารบบที่ดินให
เปนไปตามระเบียบกรมท่ีดินกําหนด 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความสะดวก
รวดเร็วและถูกตองลดปริมาณเอกสาร
ในสารบบ เนื่องจากหมดอายุการ
เก็บรักษาและลดปญหาดานสถานท่ี
จัดเก็บเอกสารไมเพียงพอ 

 เปนอํานาจโดย 
เฉพาะไมสามารถ 
มอบอํานาจได 

 
สวนท่ี ๓  รายช่ือระเบียบกรมท่ีดิน  คําสั่งเก่ียวกับการจดทะเบียนประเภทตาง ๆ                                        

 และคูมือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 

ระเบียบ  และคําสั่งกรมท่ีดิน 
1. ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการแกไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ตามพระราชบัญญัติ     

วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ. ๒๕๓๐  พ.ศ. ๒๕๓๑ 
2. ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการแกไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ตามพระราชบัญญัติ 

วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
3. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับการขายท่ีดินและอสังหาริมทรัพยอ่ืน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
4. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับการขายท่ีดินและอสังหาริมทรัพยอ่ืน 

(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
5. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยการจดแจงในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และการจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับท่ีดินจัดสรร  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
6. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับการใหท่ีดินและอสังหาริมทรัพยอยาง

อ่ืน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
7. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  ๖๓๕/๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๔๗ เรื่องการอายัดท่ีดิน 
8. ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทางมรดก พ.ศ. ๒๕๔๘ 



33๓๓ 
 

9. ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยซ่ึงไดมาโดยทางมรดก  (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

10. ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยซ่ึงไดมาโดยทางมรดก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

11. ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยซ่ึงไดมาโดยทางมรดก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.
๒๕๕๗ 

12. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยการเขียนชื่อผูขอในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามแบบ ท.ด. ๑ หรือ 
ท.ด. ๑ ก.  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

13. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับสิทธิเก็บกินในท่ีดินและอสังหาริมทรัพย
อยางอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

14. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับการขายฝากท่ีดินและอสังหาริมทรัพย
อยางอ่ืน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

15. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับภาระจํายอมในท่ีดินและอสังหาริมทรัพย
อยางอ่ืน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

16. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับการจํานองท่ีดินและอสังหาริมทรัพย
อยางอ่ืน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

17. ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับท่ีดินซ่ึงไดมาโดยการครอบครอง  พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

18. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับการเชาท่ีดินและอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

19. ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับการโอนใหตัวการซ่ึงท่ีดิน และอสังหาริมทรัพย
อยางอ่ืน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

20. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับการเชาอสังหาริมทรัพยตามพระราชบัญญัติ
การเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  พ.ศ. ๒๕๕๒  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

21. ระเบียบกรมที่ดิน  วาดวยการจดทะเบียนลงชื่อคูสมรสและแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสในที่ดินและ
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

22. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวและนิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวาเปน
คนตางดาว  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

23. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวและนิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวาเปน
คนตางดาว  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

24. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยมาตรการการปองกันการทุจริตและคุมครองสิทธิของประชาชนในการมอบอํานาจ
ทําการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

25. ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการรายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดการงานคางของสาํนักงานท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
26. ระเบียบกรมท่ีดินวาดวยการมอบอํานาจใหทําการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือกิจการอ่ืนเก่ียวกับ 

อสังหาริมทรัพย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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27. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาการตรวจหลักฐานทะเบียน  การขอคัด ขอถายสําเนาเอกสาร และการตรวจสอบ
หลักทรัพย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

28. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยการตรวจหลักฐานทะเบียนท่ีดิน การขอคัดขอถายสําเนาเอกสารและการตรวจสอบ
หลักทรัพย  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

29. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยการประเมินราคาทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม และการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินและอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

30. ระเบียบกรมท่ีดิน  วาดวยการรับคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยสําหรับท่ีดินท่ีมี
โฉนดท่ีดิน ใบไตสวน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  ณ  สํานักงานท่ีดินแหงใดแหงหนึ่ง  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คูมือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
1. คูมือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับการโอนท่ีดินและอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน 
2. คูมือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทกอภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย 
3. คูมือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับท่ีดินและอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน 
4. คูมือการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและภาษีอากรการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย  
    ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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สํานักสงเสริมธุรกิจอสงัหาริมทรัพย 
 

ดานการจัดสรรที่ดิน 
ตารางแสดงอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานท่ีดนิกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา 
อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ 

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง 
ท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

 1. การระง ับการจด 
ทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมในท่ีดินจัดสรร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  มาตรา 50 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไข 
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การจัดสรรท่ีดิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2558 

  ประกาศคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลาง เรื ่อง กําหนด 
หลักเกณฑ และวิธีการระงับ 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมในท่ีดินจัดสรร 
 

1. เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดิน 
จังหวัดสาขาไดรับหนังสือแจงจากนิติบุคคลหมูบาน 
จัดสรรพรอมหลักฐานการสงหนังสือแจงเจาของ 
ท่ีดิน (ผูคางชําระ) ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ใหชําระเงินลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน นับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจง มีคําสั่งใหระงับการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท่ีดินจัดสรร 

2. เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา เห็นวามีหลักฐานครบถวน
ใหสั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
และมีหนังสือแจงเจาของท่ีดินใหทราบ โดยทาง
ไปรษณียลงทะเ บียนตอบรับภายในวัน ท่ี
ลงบัญชีอายัดหรือวันทําการถัดไป และแจง
สิทธิ อุทธรณตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบั ติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539    

3..เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขา มีคําสั ่งยกเลิกการระงับการ     
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เม่ือไดตรวจสอบ
พยานหลักฐานเทาท่ีจําเปน ซ่ึงเปนท่ีเชื่อไดวามี
การชําระเงินครบถวนถูกตองแลวในกรณี ดังนี้ 
3.1. นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนังสือแจงขอ

ยกเลิกการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
3.2..เจาของท่ีดิน (ผูคางชําระ) นําหลักฐาน

การชําระเงินท่ีครบถวนถูกตองมาแสดงให
ทําหนังสือแจงนิติบุคคลหมูบานจัดสรรทราบ
เรื่องยกเลิกการระงับการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมโดยทางไปรษณียลงทะเบียน 
ตอบรับภายในวันท่ียกเลิกบัญชีอายัดหรือ
วันทําการถัดไป 
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๓๖ 

 

อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ 

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง 
ท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

2. การจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงขอบังคับ 
นิติ บุคคลหมูบาน
จัดสรร 

 
 
 
 
 
 

 กฎกระทรวงวาดวยการ 
จดทะเบียนจัดต้ังการบริหาร 
การควบ และการยกเลิก
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
พ.ศ. 2545 ขอ 9 

  ประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื ่อง
กําหนดแบบคําขอจดทะเบียน 
แบบหนังสือสําคัญ และ
แบบทะเบียนเก่ียวกับการ
จัดตั้งการควบ และการ
ยกเลิกนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร ขอ 2 

1. คณะกรรมการหมูบานจัดสรรยื่นคําขอ (แบบ 
จ.ส.ก.7) ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด หรือ   
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา แหงทองท่ีซ่ึงท่ีดิน 
ต้ังอยูพรอมหลักฐาน ดังนี้ 
1.1. รายงานการประชุมของท่ีประชุมใหญของ

สมาชิกท่ีมีมติใหเปลี่ยนแปลงขอบังคับ 
1.2. สําเนาขอบังคับท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใหม 

2. เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขา พิจารณาแลวถูกตองใหจดทะเบียน 
เปลี่ยนแปลงขอบังคับไวในทะเบียนนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรแลวบันทึกการจดทะเบียนไว  
ในขอบังคับฉบับท่ีเปลี่ยนแปลงดวย 

 3. การจดแจงรายชื่อ
คณะกรรมการหมูบาน 
จัดสรรของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร 

ระเบียบกรมท่ีดินวาดวย
การจดแจงรายชื ่อคณะ 
กรรมการหมูบานจัดสรร
ของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
พ.ศ. 2552 

1. นิติบุคคลหมูบานจัดสรร มีหนังสือแจงรายชื่อ
คณะกรรมการหมูบานจัดสรรพรอมหลักฐาน
รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญตอ 
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขา 

2. พนักงานเจาหนาท่ีจดแจงรายชื่อคณะกรรมการ 
หมูบานจัดสรรในทะเบียนและหมายเหตุมติ   
ท่ีประชุมใหญ พรอมรายละเอียดแลวลงลายมือ
ชื่อ วัน/เดือน/ป กํากับไว 

4.การควบนิ ติบุคคล
หมูบานจัดสรร 

 
 
 
 
 

 กฎกระทรวง วาดวยการขอ 
จดทะเบียนจัดต้ังการบรหิาร 
การควบ และการยกเลิก
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
พ.ศ. 2545 ขอ 4 ขอ 5 
ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 19 
และขอ 20 

 ประกาศคณะกรรมการจัดสรร 
ท่ีดินกลาง เรื่อง กําหนดแบบ 
คําขอจดทะเบียนแบบหนังสือ 
สําคัญ และแบบทะเบียน
เก่ียวกับการจัดต้ังการควบ 

1. คณะกรรมการหมูบานจัดสรรของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรแตละแหงรวมกันยื่นคําขอ    
จดทะเบียนควบนิติบุคคลหมูบานจัดสรร (แบบ 
จ.ส.ก.8) พรอมดวยเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตอ
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขา 

2. เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขาพิจารณาคําขอแลวไมอยูในหลักเกณฑ 
ท่ีกฎหมายกําหนดใหสั่งไมรับจดทะเบียน 

3. เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขาพิจารณาคําขอแลวเห็นวาเอกสาร
รายการใดไมถูกตอง ใหแจงผูขอแกไขเพ่ิมเติม
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๓๗ 

 

อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ 

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง 
ท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

และการยกเลิกนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร ขอ 3 

ใหถูกตองภายในระยะเวลาไมนอยกวา 15 วัน     
นับแตวันท่ีไดรับแจง 

4. เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขาพิจารณาคําขอเอกสารและรายการ 
ต า ง  ๆ  ถ ูกต อ งครบถ วนตามหล ัก เกณฑ      
ท่ีกฎหมายกําหนด ใหปดประกาศคําขอไวใน  
ท่ีเปดเผย ณ (1) สํานักงานท่ีดินจังหวัด หรือ
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา (2) สํานักงานเขต 
หรือท่ีวาการอําเภอ หรือก่ิงอําเภอ (3) ท่ีทํา
การแขวงหรือท่ีทําการกํานันแหงทองท่ี (4) 
สํานักงานหรือท่ีทําการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงท่ีดินท่ีทําการจัดสรรนั้นต้ังอยู (5) 
บริเวณท่ีทําการจัดสรรแหงละหนึ่งฉบับ มีกําหนด 
30 วัน 

5. กรณีท่ีผูคัดคานภายในกําหนดเวลาประกาศ กรณี 
อางเหตุวาการจดทะเบียนควบนิติบุคคลหมูบาน 
จัดสรรมิไดเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ  
ท่ีกฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด 
หรือ เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และสรุปเรื่องใหคณะกรรมการ
พิจารณาโดยเร็วเม่ือคณะกรรมการพิจารณาเสร็จ
ใหแจงผูคัดคานทราบภายใน 15 วัน 

5. การพิจารณาคําขอ
กอภาระผูกพันใน
ท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต 
ใหทําการจัดสรรท่ีดิน 

 

 พ.ร.บ.การจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 
๒๕๔๓ มาตรา ๓๓  

 ประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื ่อง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธี 
การกอใหเกิดภาระผูกพัน
แกท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตให
ทําการจัดสรรท่ีดิน 

 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท. 
0730/ว 17338 ลงวันท่ี 
19 กรกฎาคม 2544 เรื่อง 
การกอใหเกิดภาระผูกพัน

      เม่ือไดรับใบอนุญาตแลวหามมิใหผูจัดสรรท่ีดิน
ทํานิติกรรมกับบุคคลใดอันกอใหเกิดภาระผูกพัน
แกท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภคและท่ีดินท่ีใชเพ่ือ
บริการสาธารณะ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะ 
กรรมการ ดังนั้น เม่ือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา 
พิจารณาคําขอตอไปนี้แลวเปนไปตามหลักเกณฑ
ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกอใหเกิดภาระผูกพัน
แกท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน ใหสง
เรื่องตอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณา 

1. กรณีเปนการจํานองท่ีดินแปลงจําหนายวงเงิน
เกินกวา ๒ ใน ๓ ของราคาประเมินฯ 



38 ๓๘ 
 

อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ 

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง 
ท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

ในท่ีดิน หรือท่ีดินพรอมสิ่ง
ปลูกสรางท่ีไดรับอนุญาต
ใหทําการจัดสรรท่ีดินโดย
การจํานอง 

2. หามมิใหผูจัดสรรท่ีดินทํานิติกรรมอันกอใหเกิด 
ภาระผูกพันแกท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค และ 
ท่ีดินท่ีใชเพ่ือบริการสาธารณะโดยการจดทะเบียน 
จํานอง สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน 
หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย เวนแต 
การจดทะเบียนภาระจํายอมใหแกอสังหาริมทรัพย 
อ่ืนซ่ึงตองเปนถนนหรือทางเทา เทานั้น 

 3. การใหเชา (เฉพาะท่ีดินท่ีใช เ พ่ือบริการ
สาธารณะ) 

4. กรณีผูจัดสรรท่ีดินประสงคจะทํานิติกรรมอัน
กอใหเกิดภาระผูกพันแกท่ีดินแปลงจําหนาย 
โดยการจดทะเบียนภาระจํายอม  สิทธิอาศัย 
สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกินหรือภาระติดพัน
ในอสังหาริมทรัพย 

   สําหรับกรณีอ่ืนๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา พิจารณาจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม ไดแก 
 1. กรณีเปนการจํานองท่ีดินแปลงจําหนาย และ

วงเงินจํานองไมเกินกวา ๒ ใน ๓ ของราคา
ประเมินฯ  

2. กรณีศาลมีคําพิพากษาใหจดทะเบียนภาระผูกพัน 
ในท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน 
ใหเปนอํานาจของเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/
สาขา ไมตองสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา 

6. การโอนใบอนุญาตให 
ทําการจัดสรรท่ีดิน 

 พ.ร.บ.การจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 
๒๕๔๓ มาตรา ๓๘๔๑  

 ประกาศคณะกรรมการ
จัดสรร ท่ี ดินกลาง เรื่ อง 
กําหนดแบบคําขอรับใบ
แทนใบอนญุาต แบบคําขอ
โอนใบอนุญาตและแบบคํา
ขอรับโอนใบอนุญาต 

     เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา พิจารณาคําขอ
โอนใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดินใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
กลาง เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
แบบคําขอโอนใบอนุญาตและแบบคําขอรับโอน
ใบอนุญาตเม่ือตรวจสอบหลักฐานและรายละเอียด
ถูกตองครบถวนใหสั่งรับคําขอ หากท่ีดินอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร สงเรื่องใหสํานักสงเสริมธุรกิจ
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๓๙ 

 

อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ 

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง 
ท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

 อสังหาริมทรัพย หากท่ีดินอยูในจังหวัดอ่ืน สงเรื่อง
ใหสํานักงานท่ีดินจังหวัด เพ่ือตรวจสอบและสรุป
ความเห็นนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินพิจารณา  
     เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา จดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ท่ีดินแปลงจําหนาย แปลงสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะใหแกผูรับโอน เม่ือผูขอยื่นคํา
ขอพรอมมติของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินท่ีให
โอนใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน 

7. การยกเลิกการจัดสรร 
ท่ีดิน 

 
 
 
 
 

 พ.ร.บ.การจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 
๒๕๔๓ มาตรา ๕๔ – ๕๗  

 กฎกระทรว ง  กํ าหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และ
เ ง่ือนไขการยกเลิกการ
จัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2550 

 

      เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา พิจารณาคําขอ
ยกเลิกการจัดสรรท่ีดินใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เม่ือ
ตรวจสอบหลักฐานและรายละเอียดถูกตองครบถวน 
ใหสั่งรับคําขอ และปดประกาศคําขอยกเลิกการ
จัดสรรท่ีดินไวในท่ีเปดเผย ฯลฯ มีกําหนด 60 วัน 

 กรณีไมมีการคัดคาน หากท่ีดินต้ังอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร สงเรื่องใหสํานักสงเสริมธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย หากท่ีดินอยูในจังหวัดอ่ืน สง
คําขอยกเลิกการจัดสรรท่ีดินใหสํานักงานท่ีดิน
จังหวัด เพ่ือตรวจสอบและนําเขาท่ีประชุมคณะ 
กรรมการจัดสรรท่ีดินพิจารณาสั่งยกเลิกการ
จัดสรรท่ีดิน  

 กรณีมีการคัดคาน (มิใชผูซ้ือท่ีดินจัดสรร) ภายใน 
๓๐ วันนับแตวันครบกําหนดปดประกาศให 
เจาพนักงานท่ีจังหวัด/สาขา เปนผูรับคําคัดคาน 
หากท่ีดินอยูในเขตกรุงเทพมหานคร สงเรื่องให
สํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย หากท่ีดิน
อยูในจังหวัดอ่ืนสงคําขอยกเลิกการจัดสรรท่ีดิน 
และคําคัดคานใหสํานักงานท่ีดินจังหวัด เพ่ือ
ตรวจสอบและนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย 

 กรณีผูซื้อท่ีดินจัดสรรเปนผูคัดคานใหเจาพนักงาน 
ท่ีดินจังหวัด/สาขา ยกเลิกเรื่องขอยกเลิกการ
จัดสรรท่ีดิน 



40
๔๐ 
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กฎหมาย/ระเบียบ/ 
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หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

       เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา แจงคําสั่งยกเลิก 
เรื่องการยกเลิกการจัดสรรท่ีดิน คําสั่งของคณะ 
กรรมการจัดสรรท่ีดินท่ีสั่งยกเลิกการจัดสรรท่ีดิน 
หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินท่ี
วินิจฉัยคําคัดคานใหผูจัดสรรท่ีดินและผูคัดคานทราบ 
ภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัย 
แลวแตกรณี 
 กรณีเปนการขอยกเลิกการจัดสรรท่ีดินท่ียังไมมี

การจําหนายท่ีดินจัดสรรเม่ือคณะกรรมการสั่งหรือ
วินิจฉัยใหยกเลิกการจัดสรรท่ีดิน ใหเจาพนักงาน
ท่ีดินจังหวัด/สาขา จดแจงในโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ 
รับรองการทําประโยชนทุกฉบับภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยวา “ท่ีดินแปลง
นี้ ไดยกเลิกการจัดสรรท่ีดินแลว”  

 กรณีเปนการขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินที่มีการ
จําหนายที่ดินจัดสรรแลว เมื่อคณะกรรมการ   
สั่งหรือวินิจฉัยใหยกเลิกการจัดสรรที่ดินให
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา จดแจงในโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนทุกฉบับ
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัย 
ดังนี้ 

       ท่ีดินท่ีไมใชแปลงสาธารณูปโภคใหจดแจงวา 
“ท่ีดินแปลงนี้ ไดยกเลิกการจัดสรรท่ีดินแลว” 
         ท่ีดินท่ีเปนแปลงสาธารณูปโภคท่ีมีขอตกลง
ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรยังใชประโยชนตอไป ใหจดแจง
วา “ท่ีดินแปลงนี้ ไดยกเลิกการจัดสรรท่ีดินแลว 
แตยังมีภาระจํายอมอยูตามขอตกลง” 

         ท่ีดินท่ีเปนแปลงสาธารณูปโภคท่ีไมมีขอตกลง 
ใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรยังใชประโยชนตอไปใหจดแจง 
วา “ท่ีดินแปลงนี้ ไดยกเลิกการจัดสรรท่ีดินแลว
และพนจากภาระจํายอม” 

8. การคุมครองผูซื้อท่ีดิน 
จัดสรร (ในฐานะ
กรรมการและเลขานุการ 

 พระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน พ.ศ. 2543  มาตรา 
24 มาตรา 43 มาตรา 52 

     เม่ือไดรับเรื่องจากผูรองใหสั่งเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ตรวจสอบขอเท็จจริงตามประเด็นที่รองเรียนทั้งใน
เอกสารและในพ้ืนท่ีจริง โดยตรวจสอบวาโครงการนั้นไดรับ
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คณะกรรมการจัดสรร 
ท่ีดินจังหวัด (มาตรา  

    13)) 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 53 และมาตรา 65 
 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 

0712/ว 20094 ลงวันท่ี 
17 สิงหาคม 2544 

 

อนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดินถูกตองตามกฎหมาย
หรือไม ผูจัดสรรท่ีดินไดดําเนินการจัดสรรท่ีดินให
เปนไปตามแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรท่ีดิน 
ท่ีไดรับอนุญาตหรือไม สภาพพ้ืนท่ีเปนอยางไรเปน
จริงตามขอรองเรียนหรือไม โดยตรวจสอบตามแผนผัง
โครงการจัดสรรท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตพรอมท้ังบันทึก
ถอยคําผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนไวเปนหลักฐาน
แลวสรุปเรื่องเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
จังหวัดพิจารณา 

1. กรณีผูจัดสรรท่ีดินไมจัดทําสาธารณูปโภคใหแลว
เสร็จภายในกําหนดระยะเวลาและถูกตองตรง
ตามแผนผังโครงการท่ีไดรับอนุญาตจากคณะ
กรรมการฯ 
(1) ใหคณะกรรมการฯ ใชอํานาจตามมาตรา 

24 นําเงินตามสัญญาคํ้าประกันการจัดทํา
สาธารณูปโภคมาจัดทําสาธารณูปโภคให
แลวเสร็จ โดยเสนอใหคณะกรรมการฯ แจง
คําสั่งถึงผูจัดสรรท่ีดินและผูคํ้าประกันการ
จัดทําสาธารณูปโภคใหดําเนินการจัดทํา
สาธารณูปโภคใหแลวเสร็จหรือสงมอบเงิน
ตามสัญญาคํ้าประกันใหคณะกรรมการฯ 
ภายในกําหนดระยะเวลา 

(2) หากผู จัดสรร ท่ี ดินหรือผู คํ้ าประกัน
ยินยอมดําเนินการตามคําสั่ง ก็นําเงินมา
จัดทําสาธารณูปโภคใหแลวเสร็จตาม
แผนผังโครงการ 

(3) หากผูจัดสรรท่ีดินหรือผูคํ้าประกันไมยินยอม 
ดําเนินการตามคําสั่งใหเสนอคณะกรรมการฯ
เพ่ือนําเรื่องฟองคดีตอศาลปกครองบังคับ 
ใหผูจัดสรรท่ีดินและผูคํ้าประกันสงมอบเงิน 
ตามสัญญาคํ้าประกันใหแกคณะกรรมการฯ 
โดยตองยื่นคําฟองตอศาลภายในกําหนดฯ 
5 ปนับจากวันท่ีคณะกรรมการฯ ใชสิทธิ
เรียกรองใหผูจัดสรรท่ีดินและผูคํ้าประกันสง
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มอบเงิน มิเชนนั้นจะขาดอายุความการฟองคดี 
2. กรณีผูจัดสรรท่ีดินจัดทําสาธารณูปโภคเสร็จ

แลวแตกระทําการอยางใดอยางหนึ่งไมตรง
ตามแผนผังโครงการหรือวิธีการจัดสรรท่ีดินท่ี
ไดรับอนุญาต เชน นําพ้ืนท่ีสวนสาธารณะไป
สรางสระวายน้ํา นําชองวางระหวางแปลง
ไปใชประโยชนอยางอื่น ถนนไมไดขนาด
ตามขอ กําหนดไมจัดให มีพนักงานรักษา
ความปลอดภัย เรียกเก็บคาบริการสาธารณะ
เกินกวาอัตราท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
(มาตรา 53) หรือกรณีผูจัดสรรท่ีดินไมดูแล
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคท่ีจัดทําเสร็จแลว  
ใหคงสภาพดังเชนท่ีไดจัดทําข้ึน และกระทํา
การใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอม
ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก เชน ถนนทรุด
เป นหลุ ม เป นบ อ  รั้ ว โครงการ เสี ยหาย
สวนสาธารณะ มีหญาข้ึนรก ทอระบายน้ําอุดตัน 
ระบบบําบัดน้ําเสียใชการไมได  

 (1)  ใหคณะกรรมการฯ ใชอํานาจตามมาตรา 
52 สั่ งใหผูจัดสรรท่ีดินดําเนินการแกไข
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะใหตรง
ตามแผนผังโครงการท่ีไดรับอนุญาตใหแลว
เสร็จภายในกําหนดระยะเวลาหรือสั่งใหผู
จัดสรรท่ีดินดําเนินการซอมแซม ดูแลบํารุง 
รักษาสาธารณูปโภคท่ีชํารุดทรุดโทรมใหคง
สภาพดังเชนท่ีไดจัดทําข้ึนและใชงานได
ดังเดิมใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา 
ท้ังนี้ ในการแจงคําสั่งตองแจงสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครองภายใน 90 วันนับแตวันท่ีผู
จัดสรรท่ีดินไดรับแจงคําสั่งตามนัยหนังสือ
กรมท่ีดิน ท่ี มท 0712/ว 20094  ลงวันท่ี 
17 สิงหาคม 2554 ดวย. 

 (2) กรณีที่ผู จ ัดสรรที่ดินลมละลายใหแจง 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือเจาพนักงาน



43๔๓ 
 

อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ 

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง 
ท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

บังคับคดีดําเนินการใหเปนไปตามแผนผัง
โครงการหรือซอมแซมสาธารณูปโภคให    
คงสภาพดังเชนท่ีไดจัดทําข้ึน โดยไมตองสั่ง
ดําเนินคดีกับเจาพนักงานบังคับคดีหรือ  
เจาพนักงานพิทักษทรัพย 

(3) หากครบกําหนดระยะเวลาตามมติแลวผูจัดสรร 
ท่ีดินไมดําเนินการตามคําสั่งคณะกรรมการฯ 
ใหคณะกรรมการฯ มอบหมายเจาพนักงานท่ีดิน 
จังหวัดฯ เพ่ือแจงความรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวนดําเนินคดีอาญากับผูจัดสรรท่ีดิน
ฐานฝาฝนคําสั่งคณะกรรมการฯ ตามมาตรา 65   

(4) หากเปนโครงการจัดสรรท่ีดินตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 286 (พ.ศ. 2515)  
อาจแนะนําใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรรดําเนินการ
จัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร เพ่ือใหมี
ผูรับผิดชอบการดูแลสาธารณูปโภคตอไป 

9. ว ิธ ีพ ิจ ารณาการ
หลีกเลี่ยงการจัดสรร 
ท่ีดิน 

 
 
 
 

 พระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน พ.ศ. 2543  มาตรา 
4 มาตรา 21 มาตรา 22  
และมาตรา 59 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0517.2/ว 1881 
ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2548 

หนั งสื อกรมท่ี ดิน ท่ี  มท 
๐๕๑๗.๒/ว ๓๒๘๙๕ ลง
วันท่ี ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๑ 

หนั งสื อกรมท่ี ดิน ท่ี  มท 
๐๕๑๗.๒/ว ๑๓๑๖๙ ลงวันท่ี 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

  การพิจารณาการหลีกเลี่ยงการจัดสรรท่ีดิน 
  1. กรณีผูขอยื่นคําขอแบงแยกเขาลักษณะการ

จัดสรรท่ีดิน 
 ใหผูขอแสดงหลักฐานท่ีเชื่อไดวาไมไดทํา

การจัดสรรท่ีดิน 
 ตรวจสภาพท่ีดิน และขอเ ท็จจริ งหรือ

พฤติการณโดยรวม 
 หากเห็นวาเปนการจัดสรรท่ีดิน ใหแจงผูขอ

ยื่นคําขอจัดสรรท่ีดินพรอมแจงสิทธิอุทธรณ
ตอคณะกรรมการภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับแจง 

2. กรณีผูขอยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเขาลักษณะการจัดสรรท่ีดิน 
 หากมีเหตุอันควรสงสัยใหไปตรวจสภาพท่ีดิน 
 หากเห็นวาเปนการจัดสรรท่ีดินใหแจงผูขอ

ยื่นคําขอจัดสรรท่ีดิน 
 ถาผูขอไมยื่นคําขอจัดสรรท่ีดินใหสงเรื่องตอ

คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว 
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3. การรังวัดแบงแยกท่ีดินท่ีเขาลักษณะการจัดสรรท่ีดิน 
 กรณีชางรังวัด/หัวหนาฝายรังวัดรายงาน

ปรากฏใน ร.ว.3 ก 
 ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขาตรวจสอบ 

หลักฐาน หรือออกไปตรวจสอบสภาพท่ีดิน 
 หากเห็นวาเปนการจัดสรรท่ีดิน ใหสงฝาย

ทะเบียนแจงผูขอยื่นคําขอทําการจัดสรรท่ีดิน 
พรอมแจงสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง... 

 กรณีไดรับเรื่ องรองเรียนจากผูรองขอให
ตรวจสอบการขออนุญาตทําการจัดสรรท่ีดิน 
หรือขอใหตรวจสอบการหลีกเลี่ยงการ
จัดสรรท่ีดินหากตรวจสอบแลวปรากฏวา
โครงการท่ีมีการรองเรียนดําเนินการแบงแยก
ท่ีดินในลักษณะเปนการจัดสรรท่ีดิน โดยมิได
รับอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน จากคณะ
กรรมการฯ  เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือ
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาตองสั่งให
เจาหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบการแบงแยก 
ท่ีดินของโครงการดังกลาวดวย วาเขา
ลักษณะเปนการจัดสรรท่ีดินหรือไม โดยให
ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0517.2/ว 1881  ลงวันท่ี  17  
มิถุนายน  2548 ใหเสนอคณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินจังหวัด เพ่ือพิจารณา สั่งดําเนิน
คดีอาญากับผูกระทําความผิดตามมาตรา 21 
และมาตรา 59  โดยใหคณะกรรมการฯ 
มอบหมายเจ าพนั กงานท่ี ดินจั งหวั ดฯ 
ดําเนินการแจงความรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวนตอไป 

10. กรณีรองเรียนการ
บํารุงรักษาสาธารณู 
ปโภคในโครงการท่ีดิน 
จัดสรร (ในฐานะ

 พระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน พ.ศ. 2543  มาตรา 
43  มาตรา 52  มาตรา 
65 และมาตรา 66 

(1) เม่ือไดรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับผูจัดสรรท่ีดิน
กระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหง
ภาระจํายอมตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเสื่อม
ความสะดวก หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใด



45๔๕ 
 

อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ 

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง 
ท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

กรรมการและเลขา 
นุการคณะกรรมการ 
จัดสรรท่ีดินจังหวัด  

     (มาตรา 13)) 

 ใหผิดไปจากแผนผังโครงการ หรือวิธีการ
จัดสรรท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

(2) เจาพนักงานท่ีดินในฐานกรรมการและเลขานุการ 
ของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน มีหนาท่ีสง
เรื่องรองเรียนไปยังสํานักงานท่ีดินทองท่ี     
ท่ีโครงการหมูบานจัดสรรดังกลาวต้ังอยู เพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงของเรื่องใน
ประเด็นเก่ียวกับวาโครงการดังไดรับใบอนุญาต 
หรือไม ตรวจสอบสถานะของผูจัดสรรท่ีดิน 
สอบสวนผูรองและผูถูกรองเรียนตามประเด็น
ท่ีรองเรียนวาเปนประการใดพรอมท้ังตรวจสอบ 
สภาพพ้ืนท่ีและถายภาพบริเวณจุดท่ีรองเรียน
เพ่ือสรุปเรื่องเสนอใหคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินพิจารณาสั่งการตามอํานาจหนาท่ีตาม
มาตรา ๕๒ 

(3) จัดทําระเบียบวาระการประชุมสงใหคณะกรรมการ 
จัดสรรท่ีดินพิจารณาลวงหนาเปนเวลาพอสมควร 
กอนวันนัดประชุม 

(4) ถึงวันนัดประชุมฝายเลขานุการฯ มีหนาท่ี
นําเสนอเรื่องราวตามระเบียบวาระการประชุม 
พรอมเอกสารหลักฐานรวมท้ังตอบขอซักถาม 
ตางๆ ตอคณะกรรมการเพ่ือลงมติในแตละ
ประเด็น 

(5) จัดทํารางรายงานการประชุม 
(6) สงรางรายงานการประชุมใหคณะกรรมการ

พิจารณาใหการรับรองภายในกําหนดเวลา 
(7) จัดทําหนังสือแจงคําสั่งตามมติท่ีประชุม ตามท่ี

คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินมอบหมายให
ดําเนินการ 

(8) ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการ 

(9) ครบกําหนดเวลาดําเนินการตามคําสั่งของคณะ 
กรรมการใหดําเนินการตามมติท่ีประชุมตอไป 
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๔๖ 

 

อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ 

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง 
ท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

เชน ฝายเลขานุการฯ ออกไปตรวจสอบสภาพ 
พ้ืนท่ีวาผูจัดสรรท่ีดินดําเนินการตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการหรือไมอยางไร นําเรื่อง
เสนอประธานกรรมการเพ่ือมอบหมายใหฝาย
เลขานุการฯ ไปดําเนินการแจงความรองทุกข
ตอพนักงานสอบสวนฐานผูจัดสรรท่ีดินฝาฝน
คําสั่งของคณะกรรมการ เปนตน 

ประเด็นในการสั่งดําเนินการ 
 (1) กรณีผูจัดสรรท่ีดินไมจัดทําสาธารณูปโภคให

แลวเสร็จภายในกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุญาต
ตามแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรร เชน 
ไมจัดทําถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน      
เนื่องจากยังจัดทําสาธารณูปโภคไมแลวเสร็จ
ตามแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรท่ีดินท่ี
ไดรับอนุญาต 

      กรณีดังกลาวใหฝายเลขานุการฯ เสนอ
ความเห็นใหคณะกรรมการใชอํานาจตามมาตรา ๒๔..
แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เพ่ือบังคับเอากับธนาคารหรือสถาบันการเงินให
ชําระเงินใหแกคณะกรรมการ เพ่ือจะไดใชเงินนั้น
ในการดําเนินการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการ
สาธารณะตามแผนผังโครงการ. 
 (๒) กรณีผูจัดสรรท่ีดินกระทําการอยางหนึ่งอยางใด

ใหผิดไปจากแผนผังโครงการหรือวิธีการจัดสรร 
ท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ เชน 
นําพ้ืนท่ีสวนสาธารณะไปสรางสระวายน้ํา หรือ 
นําไปเปนสวนหนึ่งของผิวจราจร นําพ้ืนท่ีบอ
บําบัดน้ําเสียไปใชประโยชนอยางอ่ืน ถนนไมได 
ขนาดตามขอกําหนด ปดก้ันชองวางระหวาง
แปลงไปใชเปนโรงจอดรถหรืออ่ืนๆ ไมจัดใหมี
พนักงานรักษาความปลอดภัย ไมจัดใหมีไฟฟา 
หรือประปา ไมจัดใหมีบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 



47
๔๗ 

 

อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ 

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง 
ท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

เรียกเก็บคาบริการสาธารณะเกินกวาอัตราท่ี
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเรียกเก็บ 
คาบริการสาธารณะโดยมิไดรับอนุญาต เปนตน 

       กรณีดังกลาวใหฝายเลขานุการฯ นําเรื่อง
เสนอคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินสั่งการใหผูจัดสรร
ท่ีดินดําเนินการใหเปนไปตามแผนผังโครงการท่ี
ได รั บอนุญาตภายใน กําหนดเวลา  เ ม่ือครบ
กําหนดเวลาผูจัดสรรท่ีดินไมปฏิบัติตามคําสั่ง ให
ดําเนินการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
ฐานฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินตาม
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๓) กรณีผูจัดสรรท่ีดินกระทําการใด ๆ อันเปน
เหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมตาม
มาตรา ๔๓ ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก 
เชน ทุบรั้วกําแพง ถนนทรุดพังเปนหลุม
เปนบอ ทางเทาชํารุด สวนสาธารณะมีหญา
ข้ึนรก ทอระบายน้ําอุดตัน ระบบบําบัดน้ําเสีย
ใชการไมได เปนตน 

       กรณีดังกลาวใหฝายเลขานุการฯ นําเรื่อง
เสนอคณะกรรมการใหสั่งการใหผูจัดสรรท่ีดิน
ดําเนินการดูแลบํารุงรักษาใหคงสภาพดังเชนท่ีได
จัดทําข้ึนใหเปนไปตามแผนผังโครงการท่ีไดรับ
อนุญาตภายในกําหนดเวลา เม่ือครบกําหนดเวลา 
ผูจัดสรรท่ีดินไมปฏิบัติตามคําสั่งใหดําเนินการแจง
ความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนฐานฝาฝนคําสั่ง
ของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินตามมาตรา ๕๒ และ 
มาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน.. 
  (4) กรณีอ่ืนๆ    

 ผูจัดสรรท่ีดินลมละลาย ตรวจสอบสถานะไป
ยังเจาพนักงานพิทักษทรัพยหากศาลยังมิได
สั่งลมละลายและยังอยูในอํานาจหนาท่ีของ
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๔๘ 

 

อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ 

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง 
ท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

เจาพนักงานพิทักษทรัพย ทําเรื่องเสนอคณะ 
กรรมการฯ เพ่ือสั่งการใหเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยดําเนินการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
ใหคงสภาพดังเชนท่ีไดจัดทําข้ึนหรือดําเนินการ 
ใหเปนไปตามแผนผังโครงการหรือวิธีการจัดสรร 
ท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ เนื่องจาก 
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ 
มาตรา ๒๒ เปนอํานาจของเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยในการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ 

 ผูจัดสรรท่ีดินเลิกหางหุนสวน หรือบริษัท 
ตรวจสอบสถานะไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
วาเสร็จการชําระบัญชีแลวหรือไม หากยังไม
เสร็จการชําระบัญชี ผูใดเปนผูชําระบัญช ี
เสร็จแลวทําเรื่องเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือ
สั่งการใหผูชําระบัญชีดําเนินการดูแลบํารุง 
รักษาสาธารณูปโภคใหคงสภาพดังเชนท่ีได
จัดทําข้ึนหรือดําเนินการใหเปนไปตามแผนผัง 
โครงการ หรือวิธีการจัดสรรท่ีดินท่ีไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ เนื่องจากประมวล 
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๒๕๐ 
เปนหนาท่ีของผูชําระบัญชีในการสะสางการ
งานของหางหุนสวนหรือบริษัทใหเสร็จไป 

11. กรณีไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการ   
จัดสรรท่ีดิน 2543 

 

 พระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 4  
มาตรา 21  มาตรา 31 
และมาตรา 34 

 

(1) ไมจัดใหมีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
ตามโฆษณาหรือมีตามโฆษณา แตสาธารณูปโภค 
หรือบริการสาธารณะดังกลาวตั้งอยูในแปลง
จําหนายหรือนอกโครงการทําใหผูซ้ือท่ีดินจัดสรร 
สําคัญผิดในขอเท็จจริง เชน ทะเลสาบ เปนตน 
เนื่องจากกรณีดังกลาวมิใชผูจัดสรรท่ีดินกระทํา
การใดๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอม 
ตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก 
หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหผิดไปจาก
แผนผังโครงการ หรือวิธีการจัดสรรท่ีดินท่ีไดรับ
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อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ 

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง 
ท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

อนุญาตจากคณะกรรมการ แตเปนเรื่องผิดสัญญา 
หรือไมตรงกับคําโฆษณาซ่ึงถือวาเปนเรื่องทาง
แพงระหวางเอกชนกับเอกชน ท่ีคูกรณีตองไป
ใชสิทธิทางศาลหรือรองเรียนสํานักงานคณะ 
กรรมการคุมครองผูบริโภค   

(2) นําสาธารณูปโภคตามแผนผังโครงการท่ีไดรับ
อนุญาตไปจําหนาย เนื่องจากพนักงานเจาหนาท่ี 
มิไดจดแจงการเปนสาธารณูปโภคใหปรากฏใน
โฉนดท่ีดินถือวาดําเนินการจดทะเบียนไปไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ตามนัยมาตรา ๔๔ แหงพระราช 
บัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงตอง
ดําเนินการเพิกถอนรายการจดทะเบียนดังกลาว 
ตามนัยมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน  

(3) ไมใชสัญญาจะซ้ือจะขายตามแบบท่ีคณะกรรมการ 
จัดสรรท่ีดินกลางกําหนดกรณีดังกลาวใหฝาย
เลขานุการฯ นําเรื่องเสนอคณะกรรมการจัดสรร 
ท่ีดินสั่งการใหผูจัดสรรท่ีดินดําเนินการใหเปนไป 
ตามแบบสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีไดรับอนุญาต 
และแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
ตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๓ แหงพระราช 
บัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓....... 

(4) ใชแบบสัญญาจะซื้อจะขายตามแบบที่คณะ 
กรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด แตมีขอความ 
ท่ีไมเปนคุณตอผูซื้อท่ีดินจัดสรรซ่ึงตามมาตรา 
๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร 
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหถือวาสัญญาสวนนั้นไม
มีผลบังคับ ดังนั้น หากผูรองเรียนไดรับความ
เสียหายจากขอความท่ีไมเปนคุณดังกลาว ก็
เปนเรื่องระหวางเอกชนกับเอกชนท่ีผูรอง
ชอบท่ีจะไปใชสิทธิทางศาลหรือรองเรียน
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

(5)  ไมแสดงใบอนุญาต แผนผัง โครงการและวิธีการ 
จัดสรรท่ีดินไวในท่ีเปดเผย ใหเลขานุการฯ นํา
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เรื่อง เสนอคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินสั่งการ
ใหผูจัดสรรท่ีดินดําเนินการแสดงหลักฐาน
ตามท่ีคณะกรรมการอนุญาตไว หากฝาฝนให
แจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนตาม
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ 
การจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓. 

12.การขออนุญาตทํา
การจัดสรรท่ีดิน/
แกไขเปลี่ยนแปลง
การจัดสรรท่ีดิน 

 

1. พระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 
21, 22, 23 

2. ประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางเรื ่อง 
กําหนดนโยบายการ
จ ัดสรรที ่ด ิน เ พื ่อ ที ่อยู
อาศัยและพาณิชยกรรม 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2559 

3. กฎกระทรวงไดกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขในการอนุญาต
และการออกใบอนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยการ
จัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2544 

4. กฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมตามกฎหมาย 
วาดวยการจัดสรรท่ีดิน 
พ.ศ. 2544 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการ
จัดสรรท่ีดินแตละจังหวัด 

6. ประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินกลางเรื่อง 
กําหนดข้ันตอน หลักเกณฑ 
และวิธีการพิจารณาแผนผัง 
โครงการและวิธีการจัดสรร 
ท่ีดินและการขอแกไข
เปลี่ยนแปลงแผนผงัโครงการ 

1. ตรวจสอบหลักฐานและรายละเอียดตามคําขอ 
(จ.ส.1) ของผูขออนุญาต/แกไขเปลี่ยนแปลง
การจัดสรรท่ีดิน 

 หลักฐานและรายละเอียดครบถวนถูกตอง        
เจาพนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครหรือสาขา,   
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือสาขา สั่งรับคําขอ 

 หลักฐานและรายละเอียดไมครบถวนถูกตองแจงผู
ขอใหสงหลักฐานและรายละเอียดภายใน 15 วัน 

  หากไมดําเนินการเจาพนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 
หรือสาขา, เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือสาขา 
สั่งไมรับคําขอแลวสงเรื่องราวคืนผูขอ 

2. เจาพนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครสงเรื่องให
สํานกัสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย (เจาพนักงาน 
ท่ีดินกรุงเทพมหานครสาขาผานเจาพนักงาน
ท่ีดินกรุงเทพมหานคร) หรือเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัด (เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาผาน  
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด) สงเรื่องใหคณะกรรมการ 
จัดสรรท่ีดินจังหวัดพิจารณาพพิ 

3. กรณีเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือสาขาสั่งไมรับ 
คําขอใหแจงสิทธิอุทธรณแกผูขอ โดยใหผูขอ
อุทธรณไดภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง
คําสั่ง หากมีการอุทธรณใหเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดหรือสาขารับคําขอและพิจารณาคําอุทธรณ 
เสร็จแลวเพ่ือสงเรื่องใหผู มีอํานาจพิจารณา
อุทธรณตอไป 
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 13.การขออนุญาตทําการ 
จัดสรรท่ีดิน/แกไข
เปลี ่ยนแปลงการ
จัดสรรท่ีดิน (ในฐานะ 
กรรมการและเลขา 
นุการคณะกรรมการ 
จัดสรรท่ีดินจังหวัด) 

1. พระราชบัญญัติการจัดสรร 
ท่ีดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 
21,22,23 

2. ประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินกลางเรื่อง 
กําหนดนโยบายการ
จัดสรร ท่ี ดิน เ พ่ือ ท่ีอยู
อาศัยและพาณิชยกรรม 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2559 

1. เม่ือรับคําขอพรอมหลักฐานเอกสารจากสํานักงาน 
ท่ีดินแลวใหสั่งการฝายเลขานุการคณะกรรมการ 
จัดสรรท่ีดินจังหวัดเพ่ือตรวจสอบแผนผังโครงการ 
และวิธีการจัดสรรท่ีดินพรอมมอบหมายเจาหนาท่ี 
ออกไปตรวจสอบสภาพท่ีดินและการจัดใหมี
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

2. ประมาณการคากอสรางในสวนท่ีแจงจัดทําแลว
เสร็จ เพ่ือใหผูจัดสรรจัดทําสัญญาคํ้าประกัน
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค... 

 3. กฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการเละ
เง่ือนไขในการอนุญาตและ 
การออกใบอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยการจัดสรร 
ท่ีดิน พ.ศ. 2544 

4. กฎกระทรวง กําหนด
ค า ธ ร ร ม เ น ีย ม ต า ม
กฎหมายว าด วยการ
จัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2544 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการ
จัดสรรท่ีดินแตละจังหวัด 

6. ประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินกลางเรื่อง 
กําหนดข้ันตอน หลักเกณฑ 
และวิธีการพิจารณาแผนผัง 
โครงการและวิธีการจัดสรร 
ท่ีดิน และการขอแกไข
เปลี ่ยนแปลงแผนผ ัง
โครงการ 

 

3. ประมาณการคากอสรางในสวนท่ียังไมแลวเสร็จ 
เพ่ือแจงใหผูจัดสรรจัดทําสัญญาคํ้าประกันการ
จัดทําสาธารณูปโภค 

4. ฝายเลขานุการฯ จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
เสนอคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัดพิจารณา 
ตามมาตรา 24 ตามพระราชบัญญัติการจัดสรร 
ท่ีดิน พ.ศ. 2543 

5. ฝายเลขานุการฯ แจงผลการพิจารณาของคณะ 
กรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัด 

   กรณีมีมติเห็นชอบจัดทําใบอนุญาตใหทําการ
จัดสรรท่ีดินเสนอประธานกรรมการฯ เพ่ือลง
นามใบอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน 

 กรณีมีมติไมเห็นชอบใหแจงผูขอจัดสรรท่ีดิน
พรอมแจงสิทธิอุทธรณแกผูขอ โดยใหผูขอใช
สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่ง 

 
 
 
 

14. การพนจากหนาท่ี
บํารุงรักษาสาธารณู 
ปโภคของผูจัดสรร
ท่ีดิน (ตามาตรา 44 

๑. พระราชบัญญัติการจัดสรร 
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา 
๔๓,๔๔,๔๕ 

๒. พระราชบัญญัติการจัดสรร 

การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
      เจาพนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครและสาขา  
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดและสาขาพิจาณาตรวจสอบ 
หนังสือรับรองการตรวจสอบสาธารณูปโภค การ
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แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรท่ีดิน พ.ศ.  
2543 แกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติ
การจ ัดสรร ที ่ด ิน 
( ฉบ ับ ที ่ 2  พ . ศ . 
2558)) 

   การจัดต้ังนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร 

 การเสนอแผนเพ่ือ
ก า ร บํา ร ุง ร ัก ษ า
สาธารณูปโภค 

การโอนสาธารณู 
ปโภคใหเปนสาธารณ 
ประโยชน 

ท่ีดิน  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. ประกาศคณะกรรมการ

จัดสรรท่ีดินกลางเรื่อง 
กําหนดระยะเวลาในการ 
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค 

๔. ประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินกลางเรื่อง 
กําหนดแบบคําขอจด
ทะเบียน แบบหนังสือ
สําคัญและแบบทะเบียน
เก่ียวกับการจัดต้ังการควบ 
และการยกเลิกนิติบุคคล 
หมูบานจัดสรร 

๕. ประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรท่ีดินกลางเรื่อง 
กําหนดนโยบายการจัด
พ้ืนท่ีใหเปนท่ีตั้งสํานักงาน 
ของนิ ติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตาม 
กฎหมายอ่ืนในการจัดสรร 
ท่ีดินเพ่ือท่ีอยูอาศัยและ
พาณิชยกรรมการจัดสรร 
ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม 
และการจัดสรรท่ีดินเพ่ือ
การอุตสาหกรรม 

๖. ประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางเรื ่อง 
กําหนดข้ันตอน หลักเกณฑ 
และวิธีการพิจารณาแผนผัง 
โครงการและวิธีการจัดสรร
ท่ีดิน และการขอแกไข 
เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ 

๗. ระเบียบคณะกรรมการ
จดัสรรท่ีดินกลางวาดวย

ประชุมจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรท่ีมีหนังสือ
แจงผูซ้ือท่ีดินจัดสรรทุกรายทราบและปดประกาศ
สําเนาหนังสือแจงบริเวณท่ีดินท่ีทําการจัดสรร โดย
มีคะแนนเสียงของผูซ้ือท่ีดินจัดสรรไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของแปลงจําหนายไดมีมติใหจัดต้ังนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร เห็นชอบขอบังคับและแตงต้ังตัวแทน 
ยื่นคําขอจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรเพ่ือยื่นคําขอ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันประชุมกรณีคําขอจัดต้ัง
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรถูกตองครบถวนสั่งรับคําขอ 
แลวประกาศ ๓๐ วัน หากไมมีการคัดคานสั่งจด
ทะเบียนได หากมีการคัดคานสรุปเรื่องเสนอคณะ 
กรรมการจัดสรรท่ีดินเพ่ือพิจารณา แตหากเปน
กรณีเอกสารไมถูกตองซ่ึงอาจแกไขได ใหแจงแกไข
ภายใน ๑๕ วัน 
 

แผนเพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
       หากไมมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
และมีการขออนุมัติดําเนินการเพ่ือการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค ตรวจสอบหนังสือรับรองการตรวจสอบ 
สาธารณูปโภค แผนงาน หลักฐานการสงเงินคาบํารุง 
รักษาสาธารณูปโภค และอัตราคาจัดเก็บรายเดือน 
เม่ือรับคําขอแลวใหผูจัดสรรท่ีดินแจงผูซื้อท่ีดินจัดสรร 
ทุกรายแลวประกาศ ๓๐ วัน ครบกําหนดแลวนําเสนอ 
คณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน 
 
การโอนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณประโยชน 

     หากไมมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรและ  
ผูจัดสรรประสงคจะโอนใหเปนสาธารณประโยชน
กอนจดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคใหเปนสาธารณ 
ประโยชน ตรวจสอบหนังสือรับรองการตรวจสอบ
สาธารณูปโภค หลักฐานแสดงไมสามารถจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรได หลักฐานการสงเงินคาบํารุง 
รักษาสาธารณูปโภค หลักฐานการรับทราบจาก
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๕๓ 

 

อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/ 

คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง 
ท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน 
จัดสรรหรือนิติบุคคลตาม 
กฎหมายอ่ืน และการขอ
อนุมัติดําเนินการเพ่ือการ 
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค        
พ.ศ. 2545 

๘. ระเบียบคณะกรรมการ
จดัสรรท่ีดินกลางวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการ
จัดเก็บคาใชจายในการ
บํารุงรักษาและการจัดการ 
สาธารณูปโภค และการ
จัดทําบัญชี พ.ศ. 2545 

๙. ระเบียบคณะกรรมการจดัสรร 
ท่ีดินกรุงเทพมหานคร 
วาดวยการกําหนดอัตรา
คาปรับกรณีท่ีชําระเงิน
คาบํารุงรักษา และการ
จัดการสาธารณูปโภค
ลาชากวาเวลาท่ีกําหนด      
พ.ศ. 2546 

๑๐. ระเบียบคณะกรรมการ
จดัสรรท่ีดินกลางวาดวย
การโอนสาธารณูปโภค
ใหแกนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิ ติ บุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติ
บุคคลตามกฎหมายอ่ืน
และการขออนุมัติดําเนิน 
การเพ่ือการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคหรือดําเนิน 
กา รจดทะ เ บี ยน โอน
ทรัพยสินใหเปนสาธารณู 
ปโภค พ.ศ.๒๕๕๙ 

หนวยงานท่ีจะรับโอนสาธารณูปโภค 
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๕๔ 

 

ดานอาคารชุด 
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

 1.การจดทะเบียนอาคารชดุ
และการออกหนังสือ 
กรรมสิทธิ์หองชุด 

 
 
 
 
 
 
 

  พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕ 
มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา 
๑๐ มาตรา ๑๑  

  พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติอาคาร 
ชุด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา 
๗ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ 
มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๓ และมาตรา 
๖๐/๑ 

 กฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการจดทะเบียน
อาคารชุดการออกหนังสือ 
กรรมสิทธิ ์หองชุดและ
การจดทะเบียนนิติบุคคล 
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมวด ๑ และหมวด ๒            

 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี ๑๙๘/๒๕๕๑ เรื่องแตงต้ัง 
พนักงานเจาหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 ระเบียบกรมท่ีดินวาดวย
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หมวด ๑ และหมวด ๒ 

      ผูมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและอาคารมีความประสงค
จะจดทะเบียนท่ีดินและอาคารใหเปนอาคารชุดตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ใหยื่นคําขอ
จดทะเบียนอาคารชุดพรอมดวยหลักฐานตามมาตรา 
๖ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานท่ีดิน 
จังหวัด/สาขา/สวนแยก ในทองท่ีท่ีท่ีดินและอาคารนั้น 
ต้ังอยู 
ขอ ๑. กรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบแลวปรากฏ 

วาหลักฐานท่ีผูขอนํามายื่นไมครบ หากผูยื่น
คําขอยืนยันใหรับคําขอก็ใหพนักงานเจาหนาท่ี 
สั่งไมรับคําขอเพ่ือใหผูยื่นคําขอใชสิทธิอุทธรณ 
ตามนัยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติอาคาร
ชุด พ.ศ. ๒๕๒๒                    

ขอ ๒. กรณีหลักฐานครบ ใหรับคําขอแลวเสนอเรื่อง  
การขอจดทะเบียนอาคารชุดใหเจาพนักงานท่ีดิน 
จังหวัด/สาขา/หัวหนาสวนแยกเพ่ือพิจารณา 
มอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีตาม มาตรา 
๖๐/๑ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.
๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคาร 
ชุด (ฉบับท่ี๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนคณะกรรมการ 
ตรวจสอบสภาพท่ีดินและอาคารท่ีขอจดทะเบียน 
อาคารชุด  

ขอ ๓ ในกรณีที่ที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียน
อาคารชุดติดการจํานองหรือตกอยูภายใตบังคับ 
แหงบุริมสิทธิอันไดจดทะเบียนไวในโฉนดท่ีดิน 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

 (๑) ใหปดประกาศคําขอจดทะเบียนอาคารชุด 
ณ สํานักงานท่ีดิน สํานักงานเขตหรือท่ีวา
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๕๕ 

 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

การอําเภอหรือก่ิงอําเภอ สํานักงานเทศบาล 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีทํา
การแขวงหรือท่ีทําการกํานันแหงทองท่ี  
ที่ที่ดินและอาคารนั้นตั้งอยูและบริเวณ
ที่ดินที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดแหงละ
หนึ่งฉบับ 

(๒)  มีหนังสือแจงเจาหนี้พรอมทั้งสงสําเนา
ประกาศตาม (๑) ใหเจาหนี้จํานองหรือ
เจาหนี้บุริมสิทธิเหนือท่ีดินและอาคาร
นั้นมาแจงพรอมท้ังแสดงหลักฐานแหง
หนี้ตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสามสิบ
วันนับแตวันไดรับหนังสือแจง   

ขอ ๔ ท่ีดินและอาคารท่ีจะรับจดทะเบียนเปนอาคาร
ชุดไดตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) ท่ีดินและอาคารนั้นตองเปนกรรมสิทธิ์ของ 

ผูยื่นคําขอโดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ 
นอกจากการจํานองซ่ึงเขาหลักเกณฑตาม 
(๒) และตองมีเสนทางเขาออกสูทางสาธารณะ 

(๒) ในกรณีท่ีท่ีดินหรือท้ังท่ีดินและอาคารติด
การจํานอง ตองปรากฏวาผูรับจํานอง
ยินยอมใหจดทะเบียนเปนอาคารชุดโดย
ยินยอมท่ีจะรับชําระหนี้จากหองชุดแต
ละหองชุดตามจํานวนท่ีตกลงกันแลว 

(๓)  ในกรณีท่ีอาคารท่ีขอจดทะเบียนอาคาร
ชุดนั้นต้ังอยูในทองท่ีท่ีกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารใชบังคับ อาคารนั้นตอง      
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ 
ควบคุมอาคารและสามารถใชเปนหอง
ชุดและทรัพยสวนกลางได 

ขอ ๕ ในกรณีที่ที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียน
อาคารชุดไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะรับจดทะเบียน
อาคารชุดไดใหมีหนังสือแจงเหตุผลการสั่งไมรับ 
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๕๖ 

 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดทะเบียนอาคารชุดไปยังผูยื่นคําขอ หากผู
ยื่นคําขอประสงคจะอุทธรณใหอุทธรณเปน
หนังสือตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบคําสั่ง 
ไมรับจดทะเบียนอาคารชุด โดยใหยื่นหนังสือ
อุทธรณผานพนักงานเจาหนาท่ี 

  การออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด 
ขอ ๑. เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับจดทะเบียนอาคาร

ชุดแลว ใหออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด โดย
พิจารณาจากหลักฐานแผนผังอาคารท่ีไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ประกอบกับผล
การตรวจสอบของคณะกรรมการและเอกสารอ่ืน  ๆ
ท่ีเก่ียวของท่ียื่นประกอบคําขอจดทะเบียน
อาคารชุด หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดใหทําเปนคู
ฉบับรวม ๒ ฉบับ ฉบับท่ีเก็บไว ณ สํานักงานของ
พนักงานเจาหนาท่ีจะจําลองเปนรูปถายก็ไดโดย
ใหลงลายมือชื่อและประทับตราประจําตําแหนง
ของพนักงานเจาหนาท่ีดวย 

 ขอ ๒. ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/หัวหนา
สวนแยก เปนผูลงลายมือชื่อและประทับตรา 
ประจําตําแหนงในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดท้ัง
ฉบับพนักงานเจาหนาท่ีและฉบับเจาของหองชุด 
โดยใหประทับตราประจําตําแหนงตอหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุดท่ีรอยตอฉบับละครึ่งดวงทุกแผน 

 ๒.การจดทะเบียนนิติบุคคล 
อาคารชุดและผูจัดการ        
นิติบุคคลอาคารชุด 

 
 
 
 
 
 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติอาคาร 
ชุด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕/๑ 
มาตรา ๓๕/๒ มาตรา ๓๕/๓ 

       เม่ือไดจดทะเบียนอาคารชุดและออกหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุดแลว หากเจาของอาคารชุดหรือ
เจาของโครงการจะโอนกรรมสิทธิ์หองชุดใหแกบุคคล
หนึ่งบุคคลใด โดยไมเปนการโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุด
ท้ังหมดในอาคารชุดใหแกบุคคลเดียวหรือหลายคน
โดยถือกรรมสิทธิ์รวม ใหคูกรณียื่นคําขอจดทะเบียน
นิติบุคคลอาคารชุดและผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด  
ขอ ๑ กรณีหลักฐานไมครบใหพนักงานเจาหนาท่ีสั่งไม

รับคําขอ เพื่อใหผูขอไปใชสิทธิอุทธรณตาม
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๕๗ 

 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 กฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการจดทะเบียน
อาคารชุด การออกหนังสือ 
กรรมสิทธิ ์หองชุดและ
การจดทะเบียนนิติบุคคล 
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมวด ๓ 

 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย             
ท่ี ๑๙๘/๒๕๕๑ เรื่อง แตงต้ัง 
พนักงานเจาหนาท่ี  

 ระเบียบกรมท่ีดินวาดวย
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หมวด ๓ 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙                        

ขอ ๒. กรณีมีหลักฐานครบถวน ถูกตองอยูในหลักเกณฑ 
ท่ีจะจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดไดและผูจัดการ 
มีคุณสมบัติถูกตอง ไมมีลักษณะตองหามมาตรา 
๓๕/๑ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับ
ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหจดทะเบียนนิติบุคคลอาคาร
ชุดและผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยดําเนินการ 
ตามระเบียบกรมท่ีดินวาดวยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ขอ ๒๖ ในทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 

ขอ ๓. ใหพนักงานเจาหนาท่ีจดแจงในสารบัญจด
ทะเบียนโฉนดท่ีดินฉบับเจาของท่ีดินและฉบับ
สํานักงานท่ีดินดวยหมึกสีแดงตอจากรายการท่ีได
จดแจงการจดทะเบียนอาคารชุดไว วา “อาคาร
ชุดนี้  ไดจดทะเบียนนิ ติบุคคลอาคารชุดชื่อ
........................ เม่ือวันท่ี.........เดือน..................
พ.ศ.....”แลวใหพนักงานเจาหนาท่ีลงลายมือชื่อ 
พรอมดวยวัน เดือน ป กํากับไว และใหแกไข
ฐานขอมูลทะเบียนท่ีดินของโฉนดท่ีดินใหเปน
ของนิติบุคคลอาคารชุดดังกลาว 

 
๓.การจดทะเบียนแตงต้ัง 

เปลี่ยนแปลงกรรมการ          
นิติบุคคลอาคารชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๔ 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติอาคาร 
ชุด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗/๑ 
มาตรา ๓๗/๒ มาตรา ๓๗/๓ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๒/๑ 
มาตรา ๔๒/๒ มาตรา ๔๒/๓ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ 
มาตรา ๔๗ และมาตรา ๖๙ 

        เมื่อผูจัดการยื่นคําขอจดทะเบียนแตงตั้ง/
เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตอ
พนักงานเจาหนาท่ีพรอมดวยหลักฐานและเอกสาร 

ขอ ๑. หากมีเอกสารไมครบใหพนักงานเจาหนาท่ีสั่ง
ไมรับคําขอ เพ่ือใหผูขอไปใชสิทธิอุทธรณตาม
พระร าช บัญญั ติ วิ ธี ปฏิ บั ติ ร าชการทา ง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   

ขอ ๒. หากมีเอกสารครบใหพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา 
วาผูไดรับแตงต้ังไมมีลักษณะตองหามและเปน 
ผูมีสิทธิไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ การเรียก
ประชุม วิธีการประชุม และมติของท่ีประชุม
ใหญเจาของรวมเปนไปตามพระราชบัญญัติ



58 ๕๘ 
 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

  คําสั่งกระทรวงมหาดไทย             
ท่ี ๑๙๘/๒๕๕๑ เรื่อง แตงต้ัง 
พนักงานเจาหนาท่ี ตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 ระเบียบกรมท่ีดินวาดวย
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หมวด ๖ 

 

อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๑ แลว ใหจดทะเบียนกรรมการในรายการ
จดทะเบียนแตงต้ังกรรมการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
นิติบุคคลอาคารชุด ประเภท “แตงต้ังกรรมการ” 
โดยใหบันทึกรายชื่อกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังให
ปรากฏในรายการจดทะเบียนแลวใหพนักงาน
เจาหนาท่ีลงลายมือชื่อ พรอมดวย วัน เดือน 
ป กํากับไว      

      กรณีผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดนํามติท่ีประชุม
ใหญเจาของรวมเก่ียวกับการแตงต้ังกรรมการมาขอ
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีหลังพนกําหนดระยะ 
เวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญเจาของรวมมี
มติแตงต้ัง ใหพิจารณาแจงความดําเนินคดีกับพนักงาน 
สอบสวน ตามนัยมาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
อาคารชุด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดวย 

 ๔. การจดทะเบียนผูจัดการ            
นิติบุคคลอาคารชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๕ 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติอาคาร 
ชุด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๕/๒ 
มาตรา ๓๕/๓ มาตรา ๔๒/๑ 
มาตรา ๔๒/๒ มาตรา ๔๒/๓ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ 
มาตรา ๔๙ และมาตรา 
๖๘ และมาตรา ๖๙   

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี     
๑๙๘/๒๕๕๑ เรื่อง แตงต้ัง 
พนักงานเจาหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๑   
กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

       การขอจดทะเบียนผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ตามมติท่ีประชุมใหญเจาของรวมใหผูจัดการซ่ึงไดรับ
แตงต้ังยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ีพรอมดวย
สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการประชุม
ใหญเจาของรวม 
ขอ ๑. ถาหลักฐานไมครบ หากผูยื่นคําขอยืนยันใหรับ 

คําขอใหพนักงานเจาหนาท่ีสั่งไมรับคําขอ เพ่ือให 
ผูขอไปใชสิทธิอุทธรณตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   

ขอ ๒. เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาแลวเห็นวา 
คําขอมีหลักฐานครบถวน ผูไดรับแตงต้ังเปน
ผูจัดการมีคุณสมบัติถูกตอง ไมมีลักษณะ
ตองหาม การเรียกประชุม วิธีการประชุมและ
มติของท่ีประชุมใหญของเจาของรวมเปนไป
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหจดทะเบียนผูจัดการ 
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๕๙ 

 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

  ระเบียบกรมท่ีดินวาดวย
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หมวด ๕ 

ในรายการจดทะเบียนแตงต้ัง/เปลี่ยนแปลง
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดประเภท “เปลี่ยนแปลง 
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด” แลวใหพนักงาน 
เจาหนาท่ีลงลายมือชื่อ พรอมดวยวัน เดือน ป 
กํากับไว กรณีผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดซ่ึง
ไดรับแตงต้ังนําหลักฐานมาขอจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาท่ีภายหลังจากพนระยะเวลา 
สามสิบวัน นับแตท่ีประชุมใหญเจาของรวมมี 
มติแตงต้ังใหพิจารณาแจงความดําเนินคดีกับ
พนักงานสอบสวน ตามนัยมาตรา ๖๙ แหง
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไข
เ พิ ่ม เต ิม โดยพระราชบ ัญญัต ิอาคารช ุด   
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดวย 

๕. การจดทะเบียนแกไข
เปลี่ยนแปลงขอบังคับ           
นิติบุคคลอาคารชุด 

 
 

 
 
 
 
 
 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๔ 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติอาคาร 
ชุด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๒ 
มาตรา ๔๒/๑ มาตรา ๔๒/๒ 
มาตรา ๔๒/๓ มาตรา ๔๕ 
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ 
มาตรา ๖๐/๑ มาตรา ๖๙ 
และมาตรา ๗๒ 

 กฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการจดทะเบียน
อาคารชุดการออกหนังสือ 
กรรมสิทธิ ์หองชุดและ
การจดทะเบียนนิติบุคคล 
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมวด ๓ สวน ๒ 

 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี             

       เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงขอบังคับท่ีไดจดทะเบียน
ไวแลว ใหผู จัดการนิติบุคคลอาคารชุดยื่นคําขอ 
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอบังคับตอพนักงาน
เจ าหน า ท่ีพร อมด วยสํ า เนาข อ บั ง คับ ท่ี มีการ
เปลี่ยนแปลงใหมและสําเนาเอกสารหลักฐานท่ี
เก่ียวของกับการจัดประชุมใหญเจาของรวม 
ขอ ๑. ถาเอกสารไมครบใหพนักงานเจาหนาท่ีสั่งไม

รับคําขอ เพ่ือใหผูขอไปใชสิทธิอุทธรณตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ขอ ๒. เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาแลวเห็นวา 
คําขอดังกลาวมีหลักฐานครบถวน ขอบังคับท่ี
เปลี่ยนแปลงใหมไมขัดตอกฎหมายการเรียก
ประชุมและวิธีการประชุม ตลอดจนมติของท่ี
ประชุมใหญเจาของรวมเปนไปตามท่ีกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับ
ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  ใหจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับในทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ใน
รายการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอบังคับนิติ
บุคคลอาคารชุด แลวใหพนักงานเจาหนาท่ี 
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๖๐ 

 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

๑๙๘/๒๕๕๑ เรื่อง แตงต้ัง 
พนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 ระเบียบกรมท่ีดินวาดวย
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔  
หมวด ๔ 

ลงลายมือชื่อและประทับตราประจําตําแหนง 
พร อมทั ้งบ ันทึก ไว ใน ใบประกอบคําขอ    
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงขอบังคับใตขอความใน
ขอบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงใหมรายการสุดทาย
ดวยวา “ขอบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปตาม
มติท่ีประชุมใหญเจาของรวม   สามัญ   
วิสามัญ  ครั้งแรก  เม่ือวันท่ี.............. เดือน
.........พ.ศ.........  ครั้งท่ีสอง  เม่ือวันท่ี........เดือน
.........พ.ศ......... ดวยคะแนนเสียง จํานวน...........
ใน......................  เปนไปตามมาตรา.............แหง
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได  จดทะเบียน เม่ือวันท่ี..........
เดือน.......... พ.ศ........ แลวใหพนักงานเจาหนาท่ี
ลงลายมือชื่อพรอมวัน เดือน ป กํากับไว 

 กรณีผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดนํามติท่ีประชุม
ใหญเจาของรวมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับ
มาจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีหลังจากพนกําหนด 
ระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญมีมติให
พิจารณาแจงความดําเนินคดีตอพนักงานสอบสวน      
ตามนัยมาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 
๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดวย 

๖. การจดทะเบียนเลิก 
อาคารชุด (กรณียัง
ไม ไดจดทะเบียน 
นิติบุคคลอาคารชุด) 

 
 
 
 
 
 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ 
มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ 
มาตรา ๖๐  

 พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติอาคาร 

       กรณีท่ียังไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 
ผูขอจดทะเบียนอาคารชุดหรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์
หองชุดท้ังหมดในอาคารชุดประสงคขอจดทะเบียน
เลิกอาคารชุด ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ีตาม
แบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดพรอมดวยหนังสือ
สําคัญการจดทะเบียนอาคารชุด และหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดท้ังหมดในอาคารชุดตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ 
สํานักงานท่ีดินทองท่ีท่ีอาคารชุดนั้นต้ังอยู 
ขอ ๑. เจาหนาท่ีตรวจสอบวาหนังสือกรรมสิทธิ์ใน



61
๖๑ 

 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชุด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  
มาตรา ๖๐/๑ 

 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
๑๙๘/๒๕๕๑ เรื่อง แตงต้ัง 
พนักงานเจาหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 ระเบียบกรมท่ีดินวาดวย
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หมวด ๘ การเลิกอาคารชุด 

 
 

หองชุดท่ีผูยื่นคําขอไดยื่นมาครบตามจํานวน
หองชุดในอาคารชุดนั้นหรือไม  ถาไมครบให
แจงผูยื่นคําขอจัดการนํามาใหครบถวน หากผู
ยื่นคําขอไมสามารถนํามาไดใหบันทึกถอยคํา
ผูยื่นคําขอวาหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดใดนํามา 
ไมได เพราะเหตุใดและอยูท่ีผูใดเปนหลักฐาน
ติดเรื่องไวเพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๕๔ วรรค
สอง แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
แลวเสนอเรื่องใหพนักงานเจาหนาท่ีสั่งการตอไป 

ขอ ๒. เม่ือไดรับหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดและหนังสือ
สําคัญการจดทะเบียนอาคารชุดครบถวน
ถูกตองแลว ใหสั่งรับคําขอพรอมท้ังมีคําสั่ง   
จดทะเบียนเลิกอาคารชุดไวเปนหลักฐานในคําขอ 

ขอ ๓. การจดทะเบียนเลิกอาคารชุดใหพนักงาน
เจาหนาท่ีดําเนินการตามระเบียบกรมท่ีดินวา
ดวยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๘ การ
เลิกอาคารชุด ขอ ๔๗ และขอ ๕๐ 

ขอ ๔. เม่ือจดทะเบียนเลิกอาคารชุดใหพนักงานเจาหนาท่ี 
จัดทําประกาศการจดทะเบียนเลิกอาคารชุด
แลวสงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 
๗.การจดทะเบียนเลิก

อาคารชุด (กรณีจด
ทะเ บียนนิ ติ บุคคล
อาคารชุดแลว) 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ 
มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ 
มาตรา ๖๐  

 พระราชบัญญัติอาคาร
ชุดพ.ศ. ๒๕๒๒ แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
อาคารชุด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.  
๒๕๕๑ มาตรา ๖๐/๑ 

 คําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 

       ในกรณีท่ีไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแลว 
ตอมาเจาของรวมมีมติเปนเอกฉันทใหเลิกอาคารชุด 
หรือกรณีท่ีอาคารชุดเสียหายท้ังหมดและเจาของรวม
มีมติไมกอสรางข้ึนใหมใหผูจัดการนิติบุคคลอาคาร
ชุดยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตอพนักงาน
เจาหนาท่ีตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดพรอม
ดวยหลักฐานตามระเบียบกรมทีดินวาดวยอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๘  
ขอ ๑. การรับคําขอและการจดทะเบียนเลิกอาคาร

ชุดใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตาม
ระเบียบกรมท่ีดินวาดวยอาคารชุด พ.ศ.
๒๕๕๔ ขอ ๔๙ 

ขอ ๒. เม่ือไดรับหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดหนังสือ
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๖๒ 

 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

๑๙๘/๒๕๕๑ เรื่องแตงต้ัง 
พนักงานเจาหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติอาคาร
ชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี 
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 ระเบียบกรมท่ีดินวาดวย
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หมวด ๘ การเลิกอาคารชุด 

สําคัญการจดทะเบียนอาคารชุดและหนังสือ
สําคัญการจดทะเบียนนิ ติบุคคลอาคารชุด 
ครบถวนถูกตองแลว ใหสั่งรับคําขอพรอมท้ังมี
คําสั่งจดทะเบียนเลิกอาคารชุดไวเปนหลักฐาน
ในคําขอ 

ขอ ๓. การจดทะเบียนเลิกอาคารชุดใหพนักงาน
เจาหนาท่ีดําเนินการตามระเบียบกรมท่ีดินวา
ดวยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๘ การ
เลิกอาคารชุด ขอ ๔๙ และขอ ๕๐ 

ขอ ๔. เม่ือจดทะเบียนเลิกอาคารชุดแลวใหพนักงาน
เจาหนาท่ีจัดทําประกาศการจดทะเบียนเลิก
อาคารชุดแลวสงไปยังสํานักเลขาธิการคณะ 
รัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๘. การออกใบแทนหนังสือ  
กรรมสิทธิ์หองชุดและ 
การจัดทําหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุด
ข้ึนใหม 

 
 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๕ 
มาตรา ๒๖และมาตรา ๒๗ 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม 
โ ด ย พร ะ ร าช บ ัญญ ัติ
อาคารชุด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๖๐/๑ 

 กฎกระทรวงกําหนดหลัก 
เกณฑ วิธีการและเง่ือนไข 
การจดทะเบียนอาคารชุด 
การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ 
หองชุดและการจดทะเบียน 
นิติบุคคลอาคารชุด พ.ศ. 
๒๕๕๓ หมวด ๒ สวนท่ี ๒ 
การออกใบแทนหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุด 

 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
๑๙๘/๒๕๕๑ เรื่องแตงต้ัง 
พนักงานเจาหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๑ 

       การออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดให
ดําเนินการ ดังนี้ 
ขอ ๑. กรณีหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดสูญหาย 

  (๑) เจาของหองชุดยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือ 
กรรมสิทธิ์หองชุดพรอมดวยพยานหลักฐาน
ตอพนักงานเจาหนาท่ี 

(๒) ผูขอตองนําบุคคลที่เชื่อถือไดอยางนอย 
๒ คน มาใหถอยคํารับรอง 

(๓) เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเสร็จแลว
ใหพนักงานเจาหนาท่ีปดประกาศการขอ
ออกใบแทนเปนเวลาสามสิบวันไวในท่ี
เปดเผย ณ สํานักงานท่ีดิน สํานักงานเขต
หรือท่ีวาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ สํานักงาน
เทศบาล ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ท่ี
ทําการแขวงหรือท่ีทําการกํานันแหงทองท่ี
ท่ีหองชุดต้ังอยูและหองชุดนั้นแหงละหนึ่ง
ฉบับ ถามีผูคัดคานและนําพยานหลักฐานมา
แสดงภายในสามสิบวัน นับแตวันปด
ประกาศการขอออกใบแทนใหพนักงาน
เจาหนาท่ีสอบสวนแลวสั่งการไปตามควร
แกกรณี ถาไมมีผูคัดคานใหออกใบแทน
ตามคําขอได 



63
๖๓ 

 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 ระเบียบกรมท่ีดินวาดวย

การออกใบแทนหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุดและการ
จัดทําหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดข้ึนใหม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 

ขอ ๒. กรณีหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดชํารุด ถาเจาของ   
หองชุดนําหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมามอบตอ
พนักงานเจาหนาท่ี และหนังสือกรรมสิทธิ์หอง
ชุดท่ีชํารุดนั้นยังมีตําแหนงท่ีดิน ท่ีต้ังหองชุด 
ลายมือชื่อและตราประจําตําแหนงของพนักงาน
เจ าหน าท่ีปรากฏอยู  และสามารถทําการ
ตรวจสอบไดใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบแทน 
ใหได แตถาขาดสาระสําคัญดังกลาว ใหนํา
ความในขอ ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๓. กรณีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุด
เก่ียวกับกรรมสิทธิ์หองชุด แตผูยื่นคําขอไม
สามารถนําหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมาเพ่ือ
ดําเนินการตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลได
หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดสูญหายหรือ
ชํารุดดวยประการใดใหพนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจออกใบแทนไดตามขอ ๑ หรือ ขอ ๒ 
แลวแตกรณี โดยใหถือคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลดังกลาวเปนคําขอแตไมตองสอบสวน 

ขอ ๔. กรณีอธิบดีกรมท่ีดินจะใชอํานาจจําหนายหองชุด
ของคนตางดาวตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติ 
อาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติอาคารชุด   (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๓๔ แตไมไดหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมา
หรือไดมาแตชํารุดใหนําความในขอ ๑ หรือ 
ขอ ๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๕. กรณีพนักงานเจาหนาท่ีใชอํานาจเพิกถอนหรือ 
แกไขหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด การจดทะเบียน 
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดหรือการ
จดแจงรายการในสารบัญสําหรับจดทะเบียน 
ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ แตไมไดหนังสือกรรมสิทธิ์หอง
ชุดมาหรือไดมาแตชํารุดใหพนักงานเจาหนาท่ี 
ออกใบแทนตามคูฉบับท่ีเก็บไว ณ สํานักงาน
ของพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินการตอไปได 
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๖๔ 

 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

       ในกรณีท่ีไมไดหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมา
ตาม ขอ ๓ ขอ ๔ และ ขอ ๕ ใหถือวาหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดสูญหาย 

การจัดทําหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดข้ึนใหม 
         เม่ือปรากฏวาหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดฉบับ
สํานักงานของพนักงานเจาหนาท่ีสูญหายหรือชํารุด
ในสาระสําคัญใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตาม
ระเบียบกรมท่ีดินวาดวยการออกใบแทนหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุดและการจัดทําหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดข้ึนใหม พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๒ การจัดทํา
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดข้ึนใหม 

๙. การเพิกถอนหรือ
แกไขการออกหนังสือ 
กรรมสิทธิ์หองชุดการ 
จดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเก่ียวกับหอง 
ชุด หรือการจดแจง
รายการในสารบัญ
สําหรับจดทะเบียน 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๕  

 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
๑๙๘/๒๕๕๑ เรื่อง แตงต้ัง 
พนักงานเจาหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติอาคาร
ชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันท่ี 
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 ระเบียบกรมท่ีดินวาดวย
การเพิกถอนหรือแกไข
การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ 
หองชุดการจดทะเบียน 
สิทธิและนิติกรรมเก่ียว 
กับหองชุดหรือการจดแจง 
รายการในสารบัญสําหรับ 
จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

       เม่ือปรากฏแกพนักงานเจาหนาท่ีวาไดมีการ
ออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดหรือไดจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเก่ียวกับหองชุด หรือจดแจงรายการใน
สารบัญสําหรับจดทะเบียนไปโดยคลาดเคลื่อนหรือ 
ไมชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาท่ีทําการ
สอบสวนพยานหลักฐานและเรียกหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดหรือเอกสารท่ีไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
หรือเอกสารท่ีไดจดแจงรายการในสารบัญสําหรับจด
ทะเบียน หรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของจากผูท่ียึดถือมา
ตรวจสอบและพิจารณาแลวสรุปรายงานเหตุท่ีคลาดเคลื่อน
หรือไมชอบดวยกฎหมายไปยังพนักงานเจาหนาท่ีตาม
มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับกรุงเทพมหานคร ไดแก อธิบดีกรมท่ีดิน
หรือรองอธิบดีกรมท่ีดินท่ีอธิบดีกรมท่ีดิน
มอบหมาย 

(๒) สําหรับจังหวัดอ่ืน ไดแก ผูวาราชการจังหวัด 
หรือรองผูวาราชการจังหวัดท่ีผูวาราชการ
จังหวัดมอบหมาย 

ขอ ๑ เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

พิจารณาเห็นสมควรวาจะตองเพิกถอนหรือ
แกไขแลว ใหสั่งไปยังพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือ 
ใหแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบในกรณีท่ีไมอาจ 
แจงผูมีสวนไดเสียเพ่ือใหโอกาสคัดคานได ให
พนักงานเจาหนาท่ีแจงผูมีสวนไดเสียโดยปด
หนังสือแจงไวในท่ีเปดเผยสามารถเห็นไดชัดเจน 
ณ สํานักงานท่ีดิน สํานักงานเขตหรือท่ีวาการ
อําเภอหรือก่ิงอําเภอ สํานักงานเทศบาล ท่ีทํา
การองคการบริหารสวนตําบล ท่ีทําการแขวง
หรือท่ีทําการกํานันแหงทองท่ีท่ีหองชุดต้ังอยู 
และหองชุดนั้นแหงละหนึ่งฉบับและใหถือวาผูมี
สวนไดเสียไดรับแจงเม่ือพนระยะเวลาสิบหาวัน
นับแตวันปดหนังสือแจง  ถาผูมีสวนไดเสียไม
คัดคานภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงใหถือวาไมมีการคัดคาน แตหากผูมี
สวนไดเสียไดคัดคานภายในกําหนดเวลา 
ดังกลาวและพนักงานเจาหนาท่ีไดรับคําคัดคาน
แลว ใหรายงานพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 
๒๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ.๒๕๒๒ ไปตามกรณี พรอมท้ังรายงานให
ทราบดวยวาสามารถเรียกหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุดมาดําเนินการไดหรือไม  เพราะเหตุใด 

ขอ ๒. เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒  
ได รับคํา คัดค าน หรือในกรณี ท่ี ไม มีการ
คัดคาน เม่ือพนกําหนดใหพิจารณาและสั่ง
การโดยดวน เม่ือเห็นสมควรใหเพิกถอนหรือ
แกไข ก็ใหมีคําสั่งเพิกถอนหรือแกไขแลวแต
กรณี หากพนักงานเจาหนาท่ีไมอาจเรียก
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมาดําเนินการไดให
สั่งพนักงานเจาหนาท่ีออกใบแทนหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุดโดยปฏิบั ติตามระเบียบ   
กรมท่ี ดิน ว าด วยการออกใบแทนหนั งสือ
กรรมสิทธิ์ หองชุดและการจัด ทําหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุดข้ึนใหม พ.ศ. ๒๕๕๕  ขอ 6 (5) 
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อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

  สวนเอกสารอ่ืนใหหมายเหตุดวยอักษรสีแดง
ไวในคูฉบับสําหรับพนักงานเจาหนาท่ีให
ปรากฏถึงเหตุท่ีไมไดเอกสารนั้นมา และให
พนักงานเจาหนาท่ีแจงใหผูท่ียึดถือหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุดฉบับเดิมนั้นทราบ ในการ
ออกคําสั่ งเพิกถอนหรือแก ไขใหพนักงาน
เจ าหน าท่ีตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ งแห ง
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ตองแจง
คําสั่งดังกลาวพรอมเหตุผลใหผู มีสวนไดเสีย
ทราบและแจงสิทธิอุทธรณและสิทธิฟองคดี  
ตามกฎหมาย 

ขอ ๓.  วิธีการเพิกถอนหรือแกไขของพนักงานเจาหนาท่ี
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมท่ีดินวาดวยการ
เพิกถอนหรือแกไขการออกหนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิ ติกรรม
เก่ียวกับหองชุด หรือการจดแจงรายการใน
สารบัญสําหรับจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๘  

ขอ ๔  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดปฏิบัติตามขอ ๓ เสร็จ
แลวใหสงหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดหรือเอกสาร
ท่ีเรียกมาคืนแกผูยึดถือไป ถาเปนกรณีการเพิก
ถอนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดหรือเอกสารใหเก็บ
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดหรือเอกสารท่ีเพิกถอน
ไวในสารบนสําหรับหองชุดนั้นแลวรายงานให
กรมท่ีดินทราบ เพ่ือแกไขหลักฐานตาง ๆ ให
ตรงกันและสอบสวนเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือ
พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับผูตองรับผิด  

ขอ ๕. ถามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพ
ขอความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดแจงและผูมี
สวนไดเสียยินยอมเปนลายลักษณอักษรแลว ให
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจแกไขใหถูกตองได
โดยขีดฆาขอความท่ีเขียนหรือพิมพผิดพลาดนั้น
ออกดวยหมึกสีแดงแลวเขียนหรือพิมพขอความท่ี
ถูกตองแทน และใหพนักงานเจาหนาท่ีลงชื่อ
พรอมดวยวัน เดือน ป กํากับไว 
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อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
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กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

 
 
 
 

 ขอ ๖. ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดให
เพิกถอนหรือแกไข  

(๑) เม่ือศาลแจงผลของคําพิพากษาหรือคําสั่ง
อันถึงที่ส ุดหรือผู มีสวนไดเสียไดนําคํา
พิพากษา หรือคําสั่งดังกลาวมาแสดงแลว 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีเรียกหนังสือกรรมสิทธิ์ 
หองชุดหรือเอกสารท่ีไดจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมหรือเอกสารท่ีไดจดแจงรายการ 
ในสารบัญสําหรับจดทะเบียนจากผูยึดถือ
ไวและใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมท่ีดิน
วาดวยการเพิกถอนหรือแกไขการออกหนังสือ 
กรรมสิทธิ์หองชุด การจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมเก่ียวกับหองชุด หรือการจดแจง
รายการในสารบัญสําหรับจดทะเบียน พ.ศ. 
๒๕๕๕ ขอ ๑๑    

(๒) ในการเรียกเอกสารหลักฐานจากผูยึดถือ ถา
ไมไดเอกสารนั้นมา หากเปนหนังสือกรรมสิทธิ์ 
หองชุด ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการ
ออกใบแทน ตามระเบียบกรมท่ีดินวาดวย
การออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด 
และการจัดทําหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดข้ึน
ใหม พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๖ (๓) สวนเอกสาร
อ่ืน ๆ ใหหมายเหตุดวยอักษรสีแดงไวในคู
ฉบับสําหรับพนักงานเจาหนาท่ีใหปรากฏถึง
เหตุท่ีไมไดเอกสารนั้นมาแลวดําเนินการตอไป 
ตามขอ ๖ (๑) (ก) หรือ (ข) แลวแตกรณี 

(๓) ถาหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด หรือรายการ
จดทะเบียน หรือเอกสารท่ีไดจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม หรือเอกสารท่ีไดจดแจง
รายการในสารบัญสําหรับจดทะเบียน มี
ชื่อหรือรายการไมตรงกับกรณีท่ีศาลมีคํา
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พิพากษาหรือคําสั่ง หรือมีการจดทะเบียน
ผูกพันใด ๆ อยู ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจง
ใหศาลทราบเม่ือศาลแจงมาอยางไร ให
ปฏิบัติไปตามควรแกกรณี 

(๔) เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดปฏิบัติตามขอ ๖ (๑)             
เสร็จแลว ใหสงหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด 
หรือเอกสารท่ีเรียกมาคืนแกผูยึดถือไป ถา
เปนกรณีการเพิกถอนหนังสือกรรมสิทธิ์
ห อ ง ชุ ด หรื อ เอกสาร ให เ ก็ บหนั งสื อ
กรรมสิทธิ์หองชุดหรือเอกสารท่ีเพิกถอนไว
ในสารบบสําหรับหองชุดนั้น แลวรายงาน
ใหกรมท่ีดินทราบเพ่ือแกไขหลักฐานตาง ๆ 
ใหตรงกัน 
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สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประเดน็ท่ีเก่ียวของ 
 

รายละเอียด คูมือ/แนวปฎิบัติ/ระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

1. การตรวจสอบ
การเชื่อมโยงขอมูล
ทะเบียนท่ีดินรูป
แปลง ท่ี ดินและ
ภาพลักษณเอกสาร
สิทธิ 

       กรมท่ีดินไดจัดทําโครงการศูนยขอมูลท่ีดิน
และแผนท่ีแหงชาติ (ระยะท่ี ๑ และระยะท่ี ๒) 
โดยการนําเขาขอมูลรูปแปลงท่ีดินดิจิทัลและ
ภาพลักษณเอกสารสิทธิครอบคลุมท่ัวประเทศเขา
สูระบบและฐานขอมูลกลางของศูนยขอมูลท่ีดิน
และแผนท่ีแหงชาติและพัฒนาระบบงานสําหรับ
ใชดําเนินงานของศูนยขอมูลฯ เพ่ือสํานักงาน
ท่ีดินใชในการปรับปรุงขอมูลรูปแปลงท่ีดิน
ดิจทัิลและขอมูลภาพลักษณเอกสารสิทธิใหเปน
ปจจุบัน 
การกํากับดูแล 
1. ตรวจสอบการเชื่อมโยงขอมูลท้ังสามสวน 

(ขอมูลทะเบียนท่ีดิน รูปแปลงท่ีดินและ
ภาพลักษณเอกสารสิทธิ) โดยใชโปรแกรม
ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียน ตรวจสอบ
การเชื่อมโยงในระบบ และปรับปรุงแกไข
ขอมูล 

2. ปรับปรุงขอมูลเพ่ือใหฐานขอมูลกลางถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน  ดังนี้ 
 ฝายทะเบียน กรณีมีขอมูลทะเบียนแตไมมี 

ขอมูลภาพลักษณ ใหทําการสแกนเอกสาร
สิ ท ธิ ด ว ย โ ป ร แ ก ร ม นํ า เ ข า ข อ มู ล
ภาพลักษณเอกสารสิทธิ ท่ีดิน (Evident 
Data Management : EDM) 

 ฝายรังรัดกรณีมีขอมูลทะเบียนแตไมมี  
รูปแปลงที่ดินใหลงระวางแผนที่ดิจิทัล 
ดวยโปรแกรมบริการงานรังวัดทําแผนที่ : 
Survey Data Management : SDM) หรือ 
ไมพบรูปแปลงท่ีดินใหใชโปรแกรมปรับปรุง 
แผนท่ีในฐานขอมูลดิจิทัล (Update Digital 
Map : UDM) 

 หนังสือเวียน ท่ี มท ๐๕๑๓.๒/ว  
๕๓๙๗  ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙เ รื่ อ ง  ขอส ง คู มื อกา ร
ตรวจสอบการเชื่อมโยงขอมูล
ทะเบียนท่ีดิน ขอมูลรูปแปลง
ท่ี ดิน  และข อ มูลภาพลั กษณ
เอกสารสิทธิใหสํานักงานท่ีดินใน
โครงการศูนยขอมูลท่ีดินและ
แผนท่ีแหงชาติ กรมท่ีดิน (ระยะ
ท่ี ๑)  

 
สามารถดาวนโหลดไดทางเว็บไชต 
www.dol. go. th หน วยงาน
ภายใน  หนวยงานสวนกลาง 
 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คู มือ/คําแนะนํา   คู มือ
การตรวจสอบการเชื่อมโยงขอมูล
ทะเบียนท่ีดิน ขอมูลรูปแปลงท่ีดิน 
และขอมูลภาพลักษณเอกสารสิทธิ 

และwww.dol.go.th  
หนวยงานภายใน  หนวยงาน
สวนกลาง  สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ระบบบริหาร
จัดการความรู (KM)  Book 
KM  2559  
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๗๐ 

 

ประเดน็ท่ีเก่ียวของ 
 

รายละเอียด คูมือ/แนวปฎิบัติ/ระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

2. การตรวจสอบ
คว ามถ ูก ต อ ง
ของฐานขอมูล
ทะเบียนท่ีดิน 

     ขอมูลทะเบียนท่ีดิน เปนขอมูลหลักสําหรับ
การเชื่อมโยงกับขอมูลภาพลักษณ และขอมูล
รูปแปลงท่ีดิน  ดังนี้ 
 ข อ มูลทะเ บียน ท่ี ดิน เชื่ อมโยง กับขอ มูล

ภาพลักษณดวยเลขท่ีเอกสารสิทธิ์    

 ขอมูลทะเบียนท่ีดินเชื่อมโยงกับขอมูลรูป
แปลงท่ีดินดวยระวางยูทีเอ็มและเลขท่ีดิน 

      ดังนั้น หากทะเบียนท่ีดินมีความผิดพลาด
แลวจะไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดท้ังสามสวน 
  
การกํากับดูแล 

ใหฝายทะเบียนทําการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลระวางแผนท่ีในฐานขอมูลทะเบียน
ท่ีดิน (ตรวจ e0e6) โดยใชโปรแกรม Map 
Sheet Check ในระบบ  หากผิดพลาดใหสงให
ฝายรังวัดแกไขและปรับปรุงขอมูลระวางแผนท่ี
ดิจิทัลแลวสงใหฝายทะเบียนสแกนเอกสารสิทธิ
และแกไขขอมูลในฐานทะเบียนท่ีดินใหถูกตอง  

 หนังสือเวียน ท่ี มท ๐๕๑๓.๒/ว  
๕๓๙๗  ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙ เรื่ อ ง  ขอส ง คู มื อการ
ตรวจสอบการเชื่อมโยงขอมูล
ทะเบียนท่ีดิน ขอมูลรูปแปลง
ท่ี ดิน  และข อ มูลภาพลั กษณ
เอกสารสิทธิ ใหสํานักงานท่ีดินใน
โครงการศูนยขอมูลท่ีดินและ
แผนท่ีแหงชาติ กรมท่ีดิน (ระยะ
ท่ี ๑)  
 

สามารถดาวนโหลดไดทางเว็บไชต 
www.dol. go. th หน วยงาน
ภายใน  หนวยงานสวนกลาง 
 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คู มือ/คําแนะนํา   คู มือ
การตรวจสอบการเชื่อมโยงขอมูล
ทะเบียนท่ีดิน ขอมูลรูปแปลงท่ีดิน 
และขอมูลภาพลักษณเอกสารสิทธิ 
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๗๑ 

 

สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด 
 

เรื่อง การบริหารจัดการงานรังวัดในสํานักงานท่ีดิน การกํากับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานรังวัด 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย/ 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

1. การตรวจสอบการนัด
รังวัด 

 ระเบียบกรมท่ีดินวา
ดวยการควบคุมงาน
รังวัดในสํานักงานท่ีดิน 
พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 
 
 ระเบียบกรมท่ีดินวา

ดวยการรับคําขอรังวัด
การนัดรังวัด และการ
เรียกคาใชจายในการ
รังวัดเฉพาะราย พ.ศ. 
๒๕๔๗ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขาเปนผูตรวจสอบวา
เจาหนาที่ไดดําเนินการนําลงบัญชีรับเรื่องและนัด
รังวัด (ร.ว. ๑๒) และกําหนดตัวชางรังวัดในบัญชีคุม
การนัดรังวัด (ร.ว. ๗๐) พรอมทั้งลงบัญชีคุมเรื่อง
ประจําตัวชางรังวัด (ร.ว. ๗๑) ไวครบถวนถูกตอง
ตามระเบียบหรือไม ใหดําเนินการครบถวนตาม
ระเบียบ 

 ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา เปนผูตรวจสอบวา
เจาหนาท่ีไดนัดรังวัดถูกตอง ตามลําดับท่ีของผูยื่นคําขอ
โดยไมขามลําดับ เวนแตเปนการนัดรังวัดเฉพาะราย
เปนกรณีพิเศษท่ีไดกําหนดไวในระเบียบ หรือเปนการ
บริหารจัดการระยะเวลานัดรังวัดภายในจังหวัด    
ตามคําสั่งกรมท่ีดิน ท่ี ๘๕/๒๕๕๙ เรื่อง แตงต้ัง
คณะอนุกรรมการดําเนินการบริหารจัดการงานรังวัด
เฉพาะรายระดับจังหวัด ซ่ึงจะตองมีรายงานการ
ประชุมประกอบการดําเนินการ 

2. การตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 
กรณีการเรียกคาใชจาย 
(เงินมัดจํารังวัด) 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการ
รังวัดเก่ียวกับโฉนดท่ีดิน
หรือพิสูจน สอบสวน 
หรือตรวจสอบเนื้อท่ี
เก่ียวกับหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน พ.ศ. 
๒๕๔๒ และฉบั บ ท่ี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 ระเบียบกรมที่ดินวา

ด ว ย ก า ร ร ับ คํ า ข อ
รังวัดการนัดรังวัดและ
การเรียกคาใชจายใน
การรังวัดเฉพาะราย 

 การเรียกคาใชจายในการรังวัดใหพิจารณาจาก
ประกาศจังหวัดโดยใชเนื้อท่ีแปลงท่ีขอรังวัดเปนเกณฑ
ในการกําหนดวันทําการรังวัด เพ่ือคํานวณคาใชจาย 
โดยหัวหนาฝายรังวัด หัวหนางานรังวัดหรือผูท่ีไดรับ 
มอบหมายเปนลายลักษณอักษร เปนผูนัดทําการรังวัด 
หากมีเหตุตองเพ่ิมวันทําการรังวัดใหพิจารณาตาม
หลักเกณฑการเพ่ิมวันทําการรังวัดในบัญชีแนบทาย
ระเ บียบดังกล าว  เว นแตกรณีรั งวั ด เ ก่ียว กับ ท่ี
สาธารณประโยชนใหเรียกเก็บเงินมัดจํารังวัดไดเทาท่ี
จําเปนและใชจายจริง และกรณีสวนราชการขอให
พนักงานเจาหนาท่ีออกไปชี้ ตําแหนงท่ีดิน (เฉพาะ
หลักฐานโฉนดท่ีดินเทานั้น) ใหปฏิบัติตามบันทึก
ขอตกลงกับสวนราชการนั้น หรือกรณีไมมีบันทึก
ขอตกลงกับสวนราชการใหส งชางฯ รวมไปกับ
เจาหนาท่ีของหนวยงานนั้นออกไปชี้ตําแหนงท่ีดิน 
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๗๒ 

 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย/ 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ /ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด 

3. การรายงานการรังวัด 
(ร.ว. ๓) 

1. มาตรา ๖๙ ทวิ แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน  

2. กฎกระทรวง ฉบับท่ี  
๓๑ (พ.ศ.๒๕๒๑) 

 3. ระเบียบกรมท่ีดินวา
ดวยการติดตอหรือ
การแจงผูมีสิทธิใน
ท่ีดินขางเคียงใหมา
ลงชื่ อรับรองเขต
หรื อ คั ดค านการ
รังวัด พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 4. ระเบียบกรมที่ดิน
ว า ด ว ย การรั งวั ด
สอบเขตแบ งแยก 
และรวมโฉนดท่ีดิน
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

5. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี 
ม ท  ๐ ๖ ๐ ๖ / ว ๐
๖๓๑๓ ลงวันท่ี ๑ 
มีนาคม ๒๕๓๗ 

๖. คูมือประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวก 
ในการพ ิจ า รณา 
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

 กระบวนการแจงผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงใหมาลงชื่อ
รับรองแนวเขตครบถวนถูกตองตามระเบียบฯ โดยมี
หลักฐานการรับ  สงหนังสือแจงตามแบบ ทด.๓๘ 
หากผูมีสทิธิในท่ีดินแปลงขางเคียงไมไดรับหนังสือแจง 
ใหดําเนินการสอบถามท่ีอยูกับนายทะเบียนทองถ่ิน
และปดประกาศตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓๑ โดยการ
สงหนังสือแจงไปปด ณ ท่ีวาการเขต/อําเภอ/ก่ิงอําเภอ 
และการสงหนังสือแจงไปยังผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียง
ใหกระทําในวันเดียวกัน สวนการปดหนังสือแจง ฯ 
บริเวณท่ีดินของผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงใหกระทํา 
โดยไมชักชาสวนกรณีผูมีสิทธิในท่ีดินแปลงขางเคียง
ไดรับหนังสือแจงฯ โดยมีหลักฐานประกอบเรื่องและ
ฝายรังวัดมีหนังสือแจงผูมีสิทธิในท่ีดินแปลงขางเคียง
ใหมาลงชื่อรับรองแนวเขตฯ (ท.ด. ๘๑) ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อท่ีอยูท่ีปรากฏในหลักฐาน
อยูท่ีสํานักงานท่ีดินใหดําเนินการภายใน ๗ วัน นับแต
วันทําการรังวัดเสร็จ  สวนกรณีท่ีตองมีหลักฐานแผนท่ี
ประกอบใหดําเนินการภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีลงท่ี
หมายแผนท่ีเสร็จ หรือสั่งถอนจายเงินมัดจํารังวัดแลว 
โดยรอผลการสอบถาม 30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 กระบวนการรังวัดเปนไปตามระเบียบกรณีไดหลักฐาน

หรือไมไดหลักฐานเดิมไปประกอบการรังวัด สามารถ/
ไมสามารถตรวจสอบตามหลักฐานเดิมไดเพราะเหตุใด 
พิจารณาประกอบกับบันทึกรายงานเหตุการณการ
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๗๓ 

 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย/ 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

รังวัด และกําหนดใหชางฯ สงงานภายในระยะเวลา 
๓๐ วัน นับจากวันทําการรังวัดวันแรก ประกอบกับ
หัวหนางานและหัวหนาฝายรังวัดตรวจงานรังวัด
ภายในระยะเวลา ๒ วัน ตามกําหนด และไมเกินกวา 
๖ วัน ในกรณีท่ีเรื่องรังวัดมีปญหาซับซอน 

4.การ พิจารณาการ
แกไขรูปแผนท่ีหรือ
เนื้อท่ี 

 มาตรา ๖๑ แหงประมวล 
กฎหมายท่ีดิน 

 มาตรา ๖๙ ทวิ  แห ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี 
มท ๐๖๑๑/ว๔๒๕๔ 
ลงวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ 
๒๕๒๕ 

  การพิจารณาแกไขรูปแผนท่ีหรือเนื้อท่ีตามมาตรา ๖๑ 
แหงประมวลกฎหมายท่ีดินไดแกกรณีท่ีสามารถ
ตรวจสอบพิสูจนไดวาเดิมเจาหนาท่ีไดวัดระยะวัดมุม
คํานวณแผนท่ี/เนื้อท่ี ลงท่ีหมายแผนท่ีหรือขีดเขต 
แผนท่ีไวผิดใหสงเรื่องราวไปใหกรมท่ีดินพิจารณา 

  การพิจารณาแกไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ตามมาตรา
๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ในกรณีการรังวัด 
ถาปรากฏวาการครอบครองไมตรงกับแผนท่ีหรือเนื้อท่ี
ในโฉนดท่ีดินเม่ือผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงใหรับรอง
แนวเขตแลวใหเจาพนักงานท่ีดินมีอํานาจแกไขรูปแผนท่ี
หรือเนื้อท่ีใหตรงกับความเปนจริงได เวนแตเปนการ
สมยอม เพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมายการพิจารณาวาเปน
การสมยอมเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไมนั้น อาศัย
หลักฐานแผนท่ีเปนหลักในการพิจารณา ซ่ึงไดแกหลัก
เขตท่ีดิน เขตครอบครอง และตนรางแผนท่ี/รายการ
คํานวณเนื้อท่ี เปนตน รวมท้ังท่ีดินขางเคียงมีการรังวัด
และแกเขตท่ีดินไปกอนแลว โดยพิจารณาประกอบกับ
การสอบสวนขอเท็จจริงของเจาหนาท่ี 

5. การรายงานผลงาน
รังวัดประจําเดือน 
(ร.ว. ๑๙) 

 ระเบียบกรมที่ดินวา
ดวยการรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ งานและการ
จัดการงานคางของ
สํานักงานท่ีดิน พ.ศ.
๒๕๕๕  

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี 
ม ท  ๐ ๕ ๑ ๔ . ๒ / ว 
๒๕๔๙๙ ลงวันท่ี ๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 ควบคุมกํากับและดูแลใหสํานักงานท่ีดินอําเภอ, สํานักงาน 
ท่ีดินจังหวัดสาขา/สวนแยก รายงานใหจังหวัดทราบ
ภายในวันท่ี ๓ ของทุกเดือน และใหสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดรวบรวมรายงานใหกรมท่ีดินทราบ ภายในวันท่ี 
๕ ของทุกเดือน หากพบขอผิดพลาดใหแจงสํานักงาน
ท่ีดินจังหวัดดําเนินการแกไขขอมูลผานระบบการจัดการ 
สารสนเทศ (MIS) ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน และ
จัดพิมพรายงานผลงานรังวัดดังกลาวไวใชสําหรับ
ตรวจสอบดวย 
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๗๔ 
 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย/ 
ระเบียบ/คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/
คําสั่งท่ีเก่ียวของ หลักการและสาระสําคัญการพิจารณา 

6. การบริหารจัดการ
งานรั งวั ด เฉพาะ
รายระดับจังหวัด 

 คําสั่งกรมท่ีดิน ท่ี 
5/2559 ลงวันท่ี 13 
มกราคม 2559 เรื่อง 
แตงต้ังคณะอนุกรรมการ 
ดําเนินการบริหาร
จ ัด ก า ร ง า น ร ัง ว ัด
เฉพาะรายระดับจังหวัด 

 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการงานรังวัดเฉพาะรายภายใน
จังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จังหวัดท่ีมีระยะ 
เวลาในการนัดรังวัดนานเกิน 45 วัน คณะอนุกรรมการ 
ดําเนินการฯ ตามคําสั่งกรมท่ีดินตองประชุมระดมสมอง 
เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาใหเปนไปตาม
นโยบายของกรมท่ีดิน ซ่ึงเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด
จะตองใหความสํา คัญในการตรวจสอบผลการ
ดําเนินการ และบริหารจัดการท้ังการของบประมาณ
ในการทําหลักเขตท่ีดินซ้ือเครื่องมือรังวัดทดแทนของ
เกาท่ีชํารุด 
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๗๕ 

 

 

กองเทคโนโลยีทําแผนที ่
 

 
ประเด็น แนวทางในการปฏิบัติ 

1. การวางโครงหมุดหลักฐานแผนท่ี 
    กรณีท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/ 
สวนแยกตองการใหกองเทคโนโลยี
ทําแผนท่ีดําเนินการ 

1.1 รังวัดเสนโครงงานฯ เพ่ือสราง
ระวางแผนท่ี 

1.2 ซอมแซมหมุดหลักฐานเสน 
โครงงานฯ ท่ีชํารุดเสียหาย 

    1.3 รังวัดเสนโครงงานฯ เพ่ือเพ่ิม 
ความหนาแนนของหมุด 
หลักฐานแผนท่ีในพ้ืนท่ี 

 

 
1. สํานักงานท่ีดินฯ จัดทําคําขอ.............. โดยทําหนังสือถึงกรมท่ีดิน  

พรอมระบุแนวเสนโครงงานท่ีตองการซอมหรือเพ่ิมความหนาแนน 
ลงบนแผนท่ี มาตราสวน 1 : 50,000 และระวางแผนท่ีแผนท่ี
ตองการใหสราง 

2. กองเทคโนโลยีทําแผนท่ีจะดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  
3. เม่ือแผนงานอนุมัติเจาหนาท่ีท่ีไปปฏิบัติงานรังวัดวางโครงฯ จะตอง 
    เขารายงานตัว ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัด และเขารวมประชุม    

ประจําเดือนของสํานักงานท่ีดินจังหวัด เพ่ือรายงานผลการ    
ปฏิบัติงานใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดทราบ 

4. เม่ือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานรังวัดวางโครงฯ เสร็จเรียบรอยแลว    
จะดําเนินการคํานวณคาพิกัดเสนโครงงานประกาศใหใชในราชการ    
จัดเก็บขอมูลรายการรังวัดเสนโครงงานฯ และขอมูลคาพิกัดหมุด    
หลักฐานแผนท่ีลงในฐานขอมูลในระบบสารสนเทศ  

5. สงเอกสารหลักฐานแผนท่ีของเสนโครงงานฯ ใหสํานักงานท่ีดิน 
ไวใชในราชการ ประกอบดวย 

    5.1 รายการรังวัดเสนโครงงาน (ร.ว. 31 ง) 
    5.2 รายการรังวัดหมุดและระยะ (EDM 1) 
    5.3 รายการคํานวณคาพิกัดหมุดหลักฐานเสนโครงงานฯ 
    5.4 รายการยกเลิกเสนโครงงานฯ 
    5.5 สําเนาแผนท่ีสารบัญเสนโครงงานฯ 
 

 

ผลลัพธท่ีได 
๑. สํานักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก มีหมุดหลักฐานแผนที่อยางเพียงพอ และสะดวก    
  สําหรับใชในการรังวัดและทําแผนท่ีเพ่ือเก็บรายละเอียดรูปแปลงท่ีดิน โดยวิธีแผนท่ีชั้นหนึ่ง 
๒. งานรังวัดและทําแผนท่ีในสํานักงานท่ีดิน มีความละเอียด ถูกตอง เชื่อถือได ตามมาตรฐานสากล 
๓. สามารถสรางระวางแผนท่ีเพ่ือรองรับการใหบริการประชาชนในดานการรังวัด 
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๗๖ 

 

 

ประเด็น แนวทางในการปฏิบัติ 
2. การขอสรางหมุดดาวเทียมเพ่ือ 

การรังวัดออกโฉนดท่ีดินหรือ 
เพ่ือการสรางระวางแผนท่ี  

      กรณีท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัด/    
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา หรือ
สวนแยก ตองการใหกองเทคโนโลยี 
ทําแผนท่ีดําเนินการขอสนับสนุน
หมุดหลักฐานแผนท่ี และ(หรือ)  
ขอสรางระวางแผนท่ี 
      
 

 
 
 
1. สํานักงานท่ีดินฯ จัดทําคําขอ ขอสราง......... โดยทําหนังสือถึง    

กรมท่ีดิน โดยแนบบัญชีหมายเลขระวางภาคพ้ืนดิน พรอมท้ัง    
รูปแผนท่ีแสดงตําแหนงสังเขปของบริเวณพ้ืนท่ีท่ีตองการขอสราง
.................. 

2. กองเทคโนโลยีทําแผนท่ีจะดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน   
3. เม่ือแผนงานอนุมัติเจาหนาท่ี ท่ีไปปฏิบัติงานจะตองเขารายงานตัว  

ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัด เพ่ือเริ่มปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี พรอมท้ัง    
เขารวมประชุมประจําเดือนของสํานักงานท่ีดินจังหวัด เพ่ือ
รายงานผลการปฏิบัติงานใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดทราบ 

4. เม่ือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานภาคสนามเสร็จเรียบรอยแลวจะดําเนินการ
คํานวณคาพิกัดหมุดดาวเทียม ประกาศใชคาพิกัดในราชการ และ
สงคาพิกัดลงในฐานขอมูลของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. สงคาพิกัดเพ่ือสรางระวางแผนท่ี และสงเอกสารหลักฐานให    
สํานักงานท่ีดินใชในราชการ ประกอบดวย 

    5.1 บัญชีคาพิกัดหมุดดาวเทียมท่ีใชในราชการ  
    5.2 ใบสรุปหนาหมุด RTK GPS (ร.ว. 75 ก) 
    5.3 แผนท่ีสังเขปหมุดดาวเทียม (ร.ว. 76) 
    5.4 รายการรังวัดหมุดดาวเทียม (ร.ว. 77) 
    5.5 ระวางแผนท่ีภาคพ้ืนดิน 
 

3. การขอสรางระวางแผนท่ีภาพถาย
ทางอากาศ 

 
 
 
 
 

       สํานักงานท่ีดินทําหนังสือผานจังหวัดโดยผูวาราชการจังหวัด 
เปนผูลงนามเรียนอธิบดีกรมท่ีดิน เพ่ือขอสรางระวางแผนท่ีภาพถาย
ทางอากาศมายังกรมท่ีดิน โดยระบุรายละเอียด ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค การขอสรางระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศ 
2. พ้ืนท่ีท่ีตองการขอสรางระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศ โดยระบุ

มาตราสวน (1 : 1,000 หรือ 1 : 4,000) หมายเลขระวาง 
และจํานวนระวาง 
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๗๗ 

 

ประเด็น แนวทางในการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีท่ี 1 การสรางระวางแผนท่ี
ภาพถายทางอากาศ เพ่ือใชในการ
รังวัดออกโฉนดท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ชนิดของระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศท่ีตองการ เชน ระวาง 
แผนท่ีภาพถายทางอากาศ ระวางแผนท่ีภาพถายออรโทสีระวาง 
แผนท่ีภาพถายทางอากาศเชิงเลข ในรูปแบบดิจิทัลไฟล เปนตน 

        กองเทคโนโลยีทําแผนท่ี ตรวจสอบขอมูลการสรางระวางแผนท่ี
ภาพถายทางอากาศ และจัดสรางระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศ 
ตามคําขอของสํานักงานท่ีดิน โดยแยกประเภทของวัตถุประสงค การสราง
ระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศ ดังนี้ 

1)  ตรวจสอบขอมูลการขอสรางระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศโดย
พิจารณาตามระเบียบกรมท่ีดินวาดวยการสรางและการใชระวาง
แผนท่ี พ.ศ.  2547 ดังนี้ 

      บริเวณใดมีเสนโครงงานหมุดหลักฐานแผนท่ีหรือมีหมุดดาวเทียม 
หนาแนนเพียงพอ และไมสามารถสรางระวางแผนท่ีรูปถายทาง
อากาศได ใหสรางระวางแผนท่ีภาคพ้ืนดิน และถามีรูปถายทาง
อากาศใหสรางระวางขยายรูปถายทางอากาศสําหรับใชประกอบ 
การพิจารณาตรวจสอบรูปแปลงท่ีดิน    

       บริเวณใดอยูในหลักเกณฑท่ีสามารถสรางระวางแผนท่ีภาคพ้ืนดิน  
        และระวางแผนท่ีรูปถายทางอากาศไดใหสรางระวางแผนท่ี         

ภาคพ้ืนดินและใหสรางระวางแผนท่ีรูปถายทางอากาศ สําหรับ         
ใชประกอบการพิจารณาตรวจสอบรูปแปลงท่ีดิน 

       บริเวณใดไมมีเสนโครงงานหมุดหลักฐานแผนท่ีและหมุดดาวเทียม 
หนาแนนเพียงพอ แตสามารถสรางระวางแผนท่ีรูปถายทางอากาศ
ได ใหสรางระวางแผนท่ีรูปถายทางอากาศ 

2)  สรางระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศ กรณีไมสามารถสรางระวาง     
แผนท่ีภาคพ้ืนดินได โดยสรางระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศ     
จํานวน 2 ชุด แตละชุดประกอบดวยระวางแผนท่ีภาพถายทาง
อากาศวัสดุ ทึบแสง ๑ แผน ซ่ึงมีแผนทาบระวาง (Overlay) ผนึก
ติดอยูดวยกันและระวางแผนท่ีฟลมโปรงแสง ๑ แผน สําหรับใช 
ในราชการฝายควบคุมและรักษาหลักฐานท่ีดิน 1 ชุด และฝายรังวัด
สํานักงานท่ีดิน 1 ชุด (จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน) 
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๗๘ 

 

ประเด็น แนวทางในการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
กรณีท่ี 2 การจัดสรางระวางแผนท่ี
ภาพถายทางอากาศข้ึนใหมทดแทน
ระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศ    
ท่ีชํารุด หรือระวางแผนท่ีภาพถาย
ทางอากาศท่ีสูญหาย 
 
 
 
 
 
กรณีท่ี 3 การจัดสรางระวางแผนท่ี
ภาพถายทางอากาศออรโทสีเชิงเลข 
ในรูปแบบดิจิทัลไฟลเพ่ือใชประกอบ 
การพิจารณาตรวจสอบรูปแปลงท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    เม่ือจังหวัดไดรับขอมูลระวาง
แผนท่ีฯ แลว 
 
 

3)  สรางระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศ หรือระวางขยายภาพถาย 
ทางอากาศ จํานวน 1 แผน สําหรับใชตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน     
เมื่อบริเวณดังกลาวสามารถสรางระวางแผนที่ภาคพื้นดินได      
(จัดสงทางไปรษณีย ลงทะเบียน) 

 
1) กรณีระวางแผนท่ีฯ ชํารุด ใหสํานักงานท่ีดินจังหวัดสงระวางชํารุดคืน

กองเทคโนโลยีทําแผนท่ี กรมท่ีดิน เพ่ือใชตรวจสอบและจัดสราง 
ใหใหมทดแทนระวางเดิมฯ ท่ีชํารุด 

2) กรณีระวางแผนท่ีฯ สูญหายใหสํานักงานท่ีดินแจงความตอเจาหนาท่ี
ตํารวจ ณ สถานีตํารวจทองท่ีนั้นๆ แลวแนบหลักฐานใบแจงความ
เพื่อประกอบคําขอสรางระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศใหม 
กองเทคโนโลยีทําแผนท่ีจึงจะดําเนินการให 

3) กรมท่ีดินสงเรื่องและระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศใหจังหวัด      
ทดแทนระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศท่ีชํารุด หรือสูญหาย 

 
1) ตรวจสอบขอมูลวาบริเวณดังกลาว มีการสรางระวางแผนท่ีภาพถาย 
    ทางอากาศเชิงเลข สําหรับใชในราชการแลวหรือไม เพื่อจักได     

ดําเนินการตอไป 
2) ทําสําเนาไฟลขอมูลระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศ พรอมท้ังลง

ลายน้ํา ตามเลขหนังสือท่ีจังหวัดขอและบันทึกขอมูลลงบนแผน
บันทึกขอมูล (DVD) 

3) ทําบันทึกขอตกลงการใชขอมูล ระหวางกรมท่ีดินผูอนุญาตใหใช    
ขอมูลระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศออรโทสี เชิง เลขกับ
สํานักงานท่ีดินจังหวัดผูขออนุญาต 

4) กรมท่ีดินสงเรื่องและขอมูลระวางแผนท่ีฯ ในรูปแบบดิจิทัลไฟล     
พรอมท้ังบันทึกขอตกลง การใชขอมูลเพ่ือใหสํานักงานท่ีดินจังหวัด 

     ลงนามในบันทึกขอตกลงการใชขอมูล 
 

       ใหจังหวัดทําหนังสือแจงกรมท่ีดินในการตรวจสอบระวางแผนท่ี
ภาพถายทางอากาศ วามีความถูกตอง ครบถวนแลว 
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ประเด็น แนวทางในการปฏิบัติ 

         ในกรณีการจัดสรางระวางแผนท่ี
ภาพถายทางอากาศออรโทสีเชิงเลข 
ในรูปแบบดิจิทัลไฟล 

4. คูมือการปฏิบัติงานอาน แปล 
ตีความภาพถายทางอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ใหจังหวัดทําหนังสือแจงกรมท่ีดินพรอมท้ังลงนามในบันทึก
ขอตกลงการใชขอมูลและสงคืนกรมท่ีดิน 
 
 
       กองเทคโนโลยีทําแผนท่ี โดยสวนวางโครงแผนท่ีดวยรูปถายทาง
อากาศ มีภารกิจหนาท่ีในการดําเนินการอาน แปล ตีความภาพถาย
ทางอากาศ ตามนัยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน  (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ และเปนไปตาม
แนวทางปฏิบัติเพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายหลัง
วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ (แกไขเพ่ิมเติม) (ตามหนังสือกรมท่ีดิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท ๐๕๑๖.๒(๑)/ ว๑๔๗๘๙ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓) 

       สํานักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา สงคําขอผานจังหวัดถึงอธิบดีกรมท่ีดิน
เพ่ือขอใหดําเนินการอาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศ บริเวณท่ีขอ
ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  โดยอาศัยหลักฐาน
แบบแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.๑) กรณีผู ท่ีไดยื่นคําขอไดไป
ดําเนินการทางศาลยุติธรรม และศาลยุติธรรมไดแจงใหกรมท่ีดินทราบ
และใหกรมท่ีดินตรวจสอบกับระวางแผนท่ีดวยรูปถายทางอากาศหรือ
ระวางรูปถายทางอากาศ ฉบับท่ีทําข้ึนกอนสุด เทาท่ีทางราชการมีอยู 
โดยจังหวัดจะตองจัดสงหลักฐานท่ีจําเปนตางๆ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

   ๑) สําเนาคําขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือโฉนดท่ีดิน  
       (น.ส.๑ข.) 
   ๒) สําเนาแบบแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.๑) 
   ๓) สําเนารายงานการรังวัดออกโฉนดท่ีดิน (ร.ว.๓ ก)   
   ๔) สําเนารูปแผนท่ีกระดาษบาง  (ร.ว.๙) 
   ๕) สําเนาแบบคํานวณเนื้อท่ี (ร.ว. ๒๕ จ) 
   ๖) ตําแหนงรูปแปลงท่ีดินบนระวางภาพถายทางอากาศ หรือระวางแผนท่ี 
       ภาพถายทางอากาศ 
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ประเด็น แนวทางในการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. คูมือการปฏิบัติงานปรับปรุง

ตําแหนงฐานขอมูลรูปแปลงท่ีดิน
เปนมาตราสวน ๑ : ๑๐๐๐ ใน
บริเวณพ้ืนท่ีระวางชนบทเดิม  
ท่ีไดเปลี่ยนสภาพเปนเขตชุมชน
หนาแนน 

 
 
 

   ๗) สําเนาระวางแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน 
๘) สําเนาแผนท่ีภูมิประเทศแสดงตําแหนงรูปแปลงท่ีดิน ซ่ึงกรมท่ีดิน

จะจัดสงคําขอดังกลาว ท่ีจังหวัดสงมาไปยังสํานักมาตรฐาน       
การออกหนังสือสําคัญ เพ่ือตรวจสอบขอมูลและเอกสารหลักฐาน
ใหถูกตอง ตามระเบียบขอกฎหมายและดําเนินการจัดทํารูปแปลง
ท่ีดินดิจิทัล เม่ือดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จึงจะดําเนินการ
จัดสงคําขอใหอาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศมาพรอมเอกสาร 
หลักฐานตางๆ และรูปแปลงท่ีดินดิจิทัลมายังกองเทคโนโลยีทํา
แผนท่ี เพ่ือดําเนินการอาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศ 

            กองเทคโนโลยีทําแผนท่ี โดยสวนวางโครงแผนท่ีดวยรูปถาย
ทางอากาศจะดําเนินการอาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศ ตาม
กระบวนการอาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศ และเม่ือดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว จะจัดสงผลการอาน แปล ตีความภาพถายทาง
อากาศ ใหสํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ เพ่ือดําเนินการจัดสง
ใหจังหวัดตอไป 
 
        กองเทคโนโลยีทําแผนท่ี  โดยสวนปรับปรุงระวางแผนท่ี มีภารกิจ
ท่ีสําคัญ คือ การยายรูปแปลงท่ีดินในระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม จาก
ระวางแผนท่ีมาตราสวน ๑ : ๔๐๐๐ ในเขตชนบทเดิมเปนระวางแผนท่ี
มาตราสวน ๑ : ๑๐๐๐ ในเขตพ้ืนท่ีชุมชนหนาแนน เนื่องจากความเจริญ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือสนับสนุนการนํารูปแผนท่ีท่ีทําการรังวัดใหมลงท่ีหมาย
ในระวางแผนท่ี เนื่องจากรูปแผนท่ีเดิมเล็กมากและเพ่ือใหบริการ
ประชาชนท่ีประสงคนํารูปแผนท่ีไปใชในทางธุรกรรมและนิติกรรม หรือ
อ่ืนๆ  และรองรับการจัดเก็บขอมูลรูปแปลงท่ีดินของศูนยขอมูลแผนท่ี
รูปแปลงท่ีดิน 

         ในการปฏิบัติงานปรับปรุงตําแหนงฐานขอมูลรูปแปลงท่ีดินฯ   
มีสวนท่ีเก่ียวของกับเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก ดังนี้ 

๑. ในกรณีท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก ประสงคให         
สวนปรับปรุงระวางแผนท่ีดําเนินการปรับปรุงตําแหนงฐานขอมูล         
รูปแปลงท่ี ดินฯ ให สํ านั กงานท่ี ดินจั งหวัด มีหนั งสื อถึ ง         
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ประเด็น แนวทางในการปฏิบัติ 
กองเทคโนโลยีทําแผนท่ีพรอมท้ังแนบและระบุระวางแผนท่ี         
ท่ีจะให ดําเนินการในระวางแผนท่ีภู มิประเทศมาตราสวน         
๑ : ๕๐๐๐๐  วามีจํานวนเทาใด เพ่ือกองเทคโนโลยีทําแผนท่ี  

         จะไดจัดทําแผนปฏิบัติงานและออกไปดําเนินการตามท่ีขอ 
๒. การปฏิบัติงานปรับปรุงตําแหนงฐานขอมูลรูปแปลงที่ดินฯ       

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจะตองเขารายงานตัว ณ สํานักงานท่ีดิน 
         จังหวัด/สํานักงานท่ีดินพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการและรายงานผลการ       

ปฏิบัติงานใหเจาพนักงานท่ีดินในพ้ืนท่ีดําเนินการทราบทุกเดือน 
โดยมีผูควบคุมงานเปนผูประสานงาน ตรวจ ควบคุม ติดตาม
และเสนอแนวทางแกไขปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงรูปแปลงท่ีดินฯ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
ถูกตอง และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

    ๓. เม่ือการปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว เจาหนาท่ี 
        จะตองจัดสงเอกสารหลักฐานตางๆ เพ่ือใหสํานักงานท่ีดินพ้ืนท่ี 
         ดําเนินการใชในราชการ ดังนี้ 
          ระวางแผนท่ีแผนพิมพพรอมใบแทรกระวาง (ถามี) ๑ ชุด 
       ระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศ เพ่ือใชประกอบการพิจารณา  
            มาตราสวน ๑ : ๑๐๐๐  
          บัญชีสารบัญท่ีดิน  (บ.ท.ด. ๓๙ก) ๑ ชุด 
          บัญชีเทียบเลขท่ีดิน  (ปผ. ๐๔) ๒ ชุด 
           บัญชเีรียงเลขโฉนดท่ีดินตามอําเภอ ๆ ละ ๑ ชุด 

4. ฝายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดินสํานักงานที่ดินจังหวัด 
หรือสํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัดหรือศูนยควบคุม
และรักษาหลักฐานท่ีดิน 

          ระวางแผนท่ีตนราง พรอมใบแทรก (ถามี) ๑ ชุด 
           ระวางแผนท่ีแผนพิมพ พรอมใบแทรก (ถามี) ๑ ชุด 
           ระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศ ๑ ชุด 
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ผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินการ 

 ๑. รองรับการใหบริการประชาชน ท่ีมาขอรับบริการรูปแปลงท่ีดินในระวางแผนท่ีระบบพิกัดฉาก 
ยู ที เอ็ม  เพ่ือนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการดานธุรกรรม นิติกรรม หรืออ่ืนๆ 
 ๒. เนื่องจากรูปแปลงท่ีดินเดิมในระวางแผนท่ีระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม ในเขตชนบท  มาตราสวน     
๑ : ๔๐๐๐  มีขนาดเล็กมาก  การปรับปรุงตําแหนงฐานขอมูลรูปแปลงที่ดินเปนมาตราสวน ๑ : ๑๐๐๐ 
สามารถนํารูปแปลงท่ีดินลงท่ีหมายในระวางแผนท่ีได ทําใหระวางแผนท่ีมีความถูกตอง สมบูรณตอการตรวจสอบและ
ใหบริการประชาชนที่มาขอรับบริการ และรองรับการจัดเก็บขอมูลรูปแปลงที่ดินของศูนยขอมูลแผนที่รูป
แปลงท่ีดิน 
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สํานักงานคณะกรรมการชางรังวัดเอกชน 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
(แหลงอางอิง/หนังสือสั่งการ) 

1. เม่ือผูแทนสํานักงานชาง
รั ง วั ด เอกชนนํ าสัญญา
รับจางทําการรังวัดท่ีดินท่ี
ทําไวกับผูมีกรรมสิทธิ์ใน
ท่ีดินมาแสดงตอเจาพนักงาน 
ท่ีดินพรอมกับหนังสือแจง
กําหนดวัน เดือน ป ท่ีทํา
การรังวัดเพ่ือจะขอรับเรื่อง 
รั ง วั ด ไป ดํ า เนิ นการ ให
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบสัญญารับจางทําการรังวัดท่ีดินให
ชื่อและลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ (ผูวาจาง) 
ชื่อสํานักงานชางรังวัดเอกชน (ผูรับจาง) 
ประเภทการรังวัดและเครื่องหมายท่ีดิน
ถูกตอง ตามท่ีระบุไวในคําขอ 

2. ตรวจชื่อผูจัดการหรือผูทําการแทนพรอมท้ัง
เลขท่ีใบอนุญาตใหถูกตองตามทะเบียนชาง
รังวัดเอกชนของสํานักงานชางรังวัดเอกชน 
(ผูรับจาง) 

3. ในกรณีท่ีมีขอบกพรองใหรีบแจงใหผูแทน 
ของสํานักงานชางรังวัดเอกชนดังกลาวแกไข
ใหถูกตองโดยเร็ว 

4. การกําหนดวันทําการรังวัดจะตองแจงกําหนด 
วัน เดือน ป ใหเจาพนักงานท่ีดินทราบลวงหนา 
ไมนอยกวาสิบวันทําการ 

พระราชบัญญัติชางรังวัด
เอกชน พ.ศ. 2535 มาตรา 
46 ประกอบระเบียบคณะ 
กรรมการชางรังวัดเอกชน
วาดวยการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของชางรังวัด
เอกชนและสํานักงานชาง
รังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 
ขอ 4, 5 

2. การปฏิบัติราชการเก่ียวกับ 
งานชางรังวัดเอกชนให
สํานักงานท่ีดินจังหวัด สาขา 
และสวนแยก ดําเนินการ
ดังนี้ 

1. ให มี คําสั่ งแตงต้ังเจาหนา ท่ีผู รับผิดชอบ
เก่ียวกับงานรังวัดของสํานักงานชางรังวัด
เอกชน รายงานใหกรมท่ีดินทราบ และถา
เจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงต้ังมีการโยกยายใหมี
คําสั่งแตงต้ังใหม แลวรายงานใหกรมท่ีดิน
ทราบดวยทุกครั้ง 

2. ใหกํากับ กวดขันเจาหนาที่ที่ไดรับการ
แตง ตั ้ง ให ร ับผ ิดชอบเ กี ่ยวก ับงานร ังว ัด
เอกชนใหปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ 
คําสั่งท่ีเก่ียวกับงานรังวัดเอกชนโดยเครงครัด 
หากมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานไม
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ งจะ
พิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินัยโดย
เครงครัดตอไป 

3. ใหเชิญผูจัดการ หรือผูแทนสํานักงานชาง
รังวัดเอกชนท่ีต้ังอยู ในพ้ืนท่ีหรือท่ีมาติดตอ 
งานเขารวมประชุมดวยกรณีท่ีสํานักงานท่ีดิน
มีการประชุมท่ีเก่ียวกับการรังวัดเอกชน หรือจัด

หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
0509/ว  18385 ลง
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 
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๘๔ 

 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
(แหลงอางอิง/หนังสือสั่งการ) 

ใหมีการประชุมซักซอมความเขาใจ ระหวาง
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบกับผูจัดการ หรือผูแทน
สํานักงานชางรังวัดเอกชนเพ่ือซักซอมความ
เขาใจในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ
และในแนวทางเดียวกัน ตลอดท้ังรวมกันแกไข
ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน (ถามี) และใหรายงาน
ผลการประชุมใหกรมท่ีดินทราบดวย 

3. การปลอมลายเซ็นขางเคียง        ในเรื่องนี้กรมท่ีดินไดมีแนวทางเก่ียวกับ
เรื่องการปลอมลายมือชื่อเจาของท่ีดินขางเคียง 
รับรองแนวเขตท่ีดินในเอกสารราชการ ไมวาจะ
เปนการปลอมดวยตนเอง หรือมีสวนรับรูหรือรู
เห็นเปนใจกับการปลอมลายมือชื่อเจาของท่ีดิน
ขางเคียง เปนการกระทําผิดวินัย ในกรณีไมปฏิบัติ
หนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ของราชการ หากการกระทําดังกลาวเปนเหตุให
เกิดความเสียหายแกราชการหรือผู หนึ ่งผู ใด
อยางรายแรง ผูกระทําอาจถูกกลาวหาเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือให
เกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือ 
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต และ
กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยาง
รายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 ซ่ึงกรมท่ีดินจะพิจารณา
ลงโทษทางวินัยและดําเนินการคดีอาญาอยาง
เฉียบขาดทุกราย “สําหรับชางรังวัดเอกชน หาก
มีกรณีเชนวานี้สงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา 
อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนชางรังวัดเอกชน 
ในฐานประพฤติผิดมรรยาทตามกฎกระทรวง 
นอกจากนี้อาจถูกฟองในคดีอาญาในความผิด
ฐานปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 และ 
265” 

หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
0514.3/ว 6554 ลง
วันท่ี 11 มีนาคม 2554 
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๘๕ 

 

เรื่อง 
(ท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีของ จพด.) 

วิธกีาร 
(แต่ละเรื่องท า/ตรวจอะไร/ท าอย่างไร) 

หมายเหตุ 
(แหล่งอ้างอิง/หนังสือสั่งการ) 

4. การรับมอบอ านาจของ
ช่างรังวัดเอกชน กรณีน า
รังวัดชี้แนวเขตท่ีดินแทน
เจ้าของที่ดิน 

    ช่างรังวัดเอกชนผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
รังวัดที่ดินของผู้ ว่าจ้างและได้รับมอบอ านาจ   
จากเจ้าของที่ดินผู้ว่าจ้างให้ผู้น ารังวัดชี้แนวเขต
ที่ดินที่รังวัดในคราวเดียวกันพระราชบัญญัติ 
ช่างรังวัดเอกชนไม่มีข้อห้ามไว้ แต่เป็นการไม่
เหมาะสม หมิ ่นเหม่ต่อการผิดมรรยาทช่าง
รังวัดเอกชน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติช่าง
รังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 ข้อ 2 (11) ที่อาจ
เป็นการยุยงส่งเสริมและอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งที่ส่งผลท าให้งานที่รับจ้าง เสียหายได้ 
จึงขอให้ช่างผู้ท าการรังวัดหลีกเลี่ยง การมอบ
อ านาจให้น าชี้แนวเขตดังกล่าว 

หนังส ือส านักงานคณะ 
กรรมการช่างรังวัดเอกชน 
ที่ มท 0509/ว 432 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2548 

5. ห้ามให้บุคคลที่ไม่ได้เป็น
ช่างรังวัดเอกชนท าการแทน 
ช่างรังวัดเอกชน 

      ส านักงานช่างรังวัดเอกชนบางแห่งปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 
2535 โดยให้บุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น
ช่างรังวัดเอกชนเข้าท าการรังวัดแทนช่างรังวัด
เอกชนในสังกัดเม่ือรังวัดเสร็จแล้วจึงให้ช่าง
รังวัดเอกชนในสังกัดลงนามเป็นผู้ท าการรังวัด 
การกระท าของส านักงานชา่งรังวัดเอกชนดงักล่าว 
ไม่เพียงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะส่งเสริมสนับ 
สนุนภาคเอกชนให้มีบทบาทแทนภาครัฐเท่าน้ัน 
การกระท าดังกล่าวยังมีความผิดมาตรา 33 
และมีโทษตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 ส่วนช่างรังวัด
เอกชนก็มีความผิดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญตัิ
ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 เร่ือง มรรยาท
ช่างรังวัดเอกชนด้วย 

หนังส ือส านักงานคณะ 
กรรมการช่างรังวัดเอกชน 
ที่  มท 0626/266 ลง
วันที่ 5 เมษายน 2538 

6. กรณีไม่ส่งงานตามก าหนด 
เวลา 

    กรณีส านักงานช่างรังวัดเอกชนไม่ส่งงาน
ตามก าหนดเวลาให้ฝ่ายรังวัดท าหนังสือแจ้ง
เตือนส านักงานช่างรังวัดเอกชนนั้นพร้อมขอ
ทราบเหตุแห่งปัญหาอุปสรรคให้ส านักงานที่ดิน 
ทราบหากไม่รายงานภายในก าหนดส านักงาน 

หนังสือกรมที่ด ิน ที่ มท 
0509/ว 4907 ลงวันท่ี 
11 กุมภาพันธ์ 2553 
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๘๖ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
(แหลงอางอิง/หนังสือสั่งการ) 

ท่ีดินอาจสงเรื่องใหคณะกรรมการชางรังวัด
เอกชนเพ่ือพิจาณาต้ังคณะอนุกรรมการออกมา 
สอบสวนขอเท็จจริง เพ่ือลงโทษสํานักงานชาง
รังวัดเอกชนและชางรังวัดเอกชนตอไป 

6.1 ขั้นตอนดําเนินการ
ของชางรังวัดเอกชน 

 เจาของท่ีดินมีความประสงคจะขอทําการ
รังวัดสอบเขต แบงแยก และรวมโฉนดท่ีดิน
ใหติดตอสํานักงานคณะกรรมการชางรังวัด 
เอกชน เพื่อตกลงและทําสัญญารับจาง
รังวัดท่ีดิน 

 เจาของท่ีดินมายื่นคําขอท่ีสํานักงานท่ีดิน
พรอมระบุสํานักงานคณะกรรมการชางรังวัด
เอกชนท่ีจะใหดําเนินการ 

 ฝายทะเบียนรับคําขอแลวสงเรื่องใหฝายรังวัด 
 ฝายรังวัดจัดทําหนังสือแจงขางเคียงและ

เตรียมสําเนาหลักฐานแผนท่ีหรือเอกสารอ่ืน 
ท่ีจําเปนตอการรังวัดใหแลวเสร็จภายใน  5 วัน 

 สํานักงานคณะกรรมการชางรังวัดเอกชนตอง
นําสัญญารับจางทําการรังวัดมาแสดง เพ่ือ
ขอรับ เอกสารเ ก่ียวกับการรั งวัด และมี
หนังสือแจงวันท่ีทําการรังวัดกอนถึงวันท่ีทํา
การรังวัดไมนอยกวา 10 วัน 

 สํานักงานคณะกรรมการชางรังวัดเอกชนทํา
การรังวัดตามกําหนดเสร็จแลวสงเรื่องให
ผูจัดการตรวจสอบและลงชื่อรับรองผลการ
รังวัด (รวม 15 วันทําการ) 

ตามพระราชบัญญัติชาง
รังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 
และระเบียบกรมท่ีดินวา
ด วยการรั งวั ดสอบเขต
แบงแยกและรวมโฉนด
ท่ีดินโดยสํานักงานคณะ 
กรรมการชางรังวัดเอกชน 
พ.ศ. 2538 และแกไข 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 
 

  6.2 ข้ันตอนการตรวจงาน  เม่ือผูจัดการสํานักงานคณะกรรมการชาง
รังวัดเอกชนลงชื่อรับรองผลการรังวัดแลว  
สงเรื่องใหสํานักงานท่ีดิน โดยทําการสงท่ีฝาย
อํานวยการเพ่ือนําเสนอเจาพนักงานท่ีดินและ
สงใหฝายรังวัดตรวจสอบผลการรังวัดและ
เสนอเจาพนักงานท่ีดิน ภายใน 2 วัน นับแต
วันรับเรื่อง 

 เสนอเจาพนักงานท่ีดินพิจารณาสั่งการภายใน 
1 วัน หากมีการแกไขหรือตองทําการรังวัดใหม
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๘๗ 

 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
(แหลงอางอิง/หนังสือสั่งการ) 

ใหสํานักงานคณะกรรมการชางรังวัดเอกชน
มารับเรื่องภายใน 3 วัน (รวม 6 วันทําการ)  
หากไม มีการแกไขและเจาพนักงานท่ีดิน
เห็นชอบแลวใหสงฝายทะเบียนและฝาย
ทะเบียนแจงผูขอภายใน 5 วัน นับแตวันรับ
เรื่องจากฝายรังวัด (กรณีขางเคียงรับรองเขต
ครบ) หรือนับแตวันดําเนินการครบถวนตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน (กรณีขางเคียงไมครบ) 
(รวม 5 วันทําการ) 

6.3 ข้ันตอนการจดทะเบียน  เม่ือฝายทะเบียนแจงผูขอใหทราบเพ่ือนําโฉนด
ท่ีดินมาจดทะเบียนรับทราบผลการรังวัด 

 ชําระคาธรรมเนียมและเบิกโฉนดเพ่ือสราง
โฉนดแบงแยกหรือฉบับรวมโฉนด ภายใน 10 
วัน นับแตวันจดทะเบียนแจงผูขอมารับโฉนด
ภายใน 3 วัน  

 แจกโฉนดท่ีดินใหผูขอ (เสร็จสิ้นขบวนการ)                  
(รวม 13 วันทําการ) 

 กรณีแบงแยกไมเกิน 3 
แปลง ผูขอสามารถขอรับ 
โฉนดท่ีดินแปลงแบงใน
วนัจดทะเบียนหรืออยาง
ชาวันรุงข้ึน 

 6.๔ การตรวจสอบกํากับดูแล 
งานคางท่ีไมดําเนินการ 
ต าม กําหนดส ัญญา
รับจางรังวัดท่ีดิน 

 ผู ร ับใบอนุญาตไมดําเนินการตามสัญญา
รับจางทําการรังวัดท่ีดินใหแลวเสร็จทําใหเกิด
ความลาชาระยะเวลาเกินสัญญาโดยไดรับคํา
เตือนหนังสือจากเจาพนักงานท่ีดินแลวและ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหเพิกถอน
ใบอนุญาต 

 เม่ือคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
จัดต้ังสํานักงานชางรังวัดเอกชน ตามมาตรา ๔๓ 
แนวทางแกไขขอบกพรองคือใหเจาพนักงาน
ท่ีดินสั่งใหชางรังวัดในสังกัดกรมท่ีดินทําการ
รังวัดใหม คาใชจายในการรังวัดใหมใหเรียก
เก็บจากผูวาจางตามอัตราของทางราชการ แต
ไมตัดสิทธิ์ผูวาจางท่ีจะเรียกรองคาใชจาย
ดังกลาวจากผูรับใบอนุญาตจัดต้ังสําสํานักงาน
ชางรังวัดเอกชน ผูจัดการสํานักงานชางรังวัด
เอกชนหรือชางรังวัดเอกชนแตอยางใด 

 มาตรา ๔๓ (๕) 
 มาตรา ๓๖ (๔) 
 มาตรา ๕๖ 

แห งพระราชบ ัญญ ัติ 
ชางรังวัดเอกชน พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
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๘๙ 
 

สํานักจัดการที่ดินของรัฐ 
 
 

เรื่อง การดําเนินการเก่ียวกับการคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ 
    พลเมืองใชรวมกัน 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
1. อํานาจหนาท่ีในการ

คุมครองปองกัน 
 
 
 

 
2. หนาท่ีสนับสนุนใน

การดําเนินการของ
หนวยงานท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 อํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาและ
คุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช
รวมกันเปนของนายอําเภอรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/ เจาพนักงาน

ท่ีดินจังหวัดสาขา มีหนาท่ีสนับสนุนใน
การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
เก่ียวกับท่ีดินสาธารณประโยชน การ
ดูแลรักษาและคุมครองปองกัน ตลอดจน
การดําเนินการแกไขปญหาการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐ 

 
 

 มาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ีพุทธศักราช 
๒ ๔ ๕ ๗  ซ่ึ ง แ ก ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม โ ด ย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การสอบสวนเก่ียวกับการบุกรุกท่ีหรือ
ทางสาธารณประโยชน พ.ศ. ๒๕๓๙  

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
๐๖๐๔/ว 197 ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน 
๒๕๑0 เรื่ อง การดูแลรั กษาและ
ดําเนินการคุมครองปองกันท่ีดินอัน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
๐๔๐๓/ว ๑๓๙๔ ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๒๘ เรื่องกําหนดมาตรการปองกัน 
การบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  
ท่ี มท ๐๕๑๑.๔/ว ๒๔๓๔ ลงวันท่ี 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การ
แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
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๙๐ 
 

เรื่อง การดําเนินการจัดใหมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
    อํานาจหนาท่ีและ
บทบาทของเจาพนักงาน
ท่ีดินจังหวัด/สาขาใน
การดําเนินการจัดใหมี
หนั งสื อสํ าคัญสํ าหรับ     
ท่ีหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การจัดใหมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
เพ่ือแสดงเขตท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือ
ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 
เปนอํานาจหนาท่ีของอธิบดีกรมท่ีดิน 
และเปนภารกิจของกรมท่ีดิน ดังนั้น    
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/เจาหนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขา จึงมีหนาท่ีปฏิบัติควบคุม กํากับ 
ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเปนไป
ตามกฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของซ่ึงมี
ประเด็นภารกิจท่ีสําคัญ ดังนี้  
1. การยื่นคําขอ หรือแจงความประสงค

จะใหมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
2. การรังวัดเพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับ

ท่ีหลวง 
3.  การสอบสวน การประกาศ และการ

ดําเนินการกรณีมีการคัดคาน  
4. การลงนามในหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
5. การจัดทําทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน 
6. การออกใบแทนหนังสือสําคัญสําหรับ 

ท่ีหลวง 
7. การเปลี่ยนอํานาจหนาท่ีผูดูแลรักษา 
8. การเปลี่ยนหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ 

เปนหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
9. การออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 

กรณีเปลี่ยนประเภทท่ีดิน 
10. การเพิกถอนหรือแกไขหนังสือ

สําคัญสําหรับท่ีหลวง 
11. การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับ 

ท่ีหลวงในท่ีราชพัสดุ 
12. การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับ 

ท่ีหลวงในเขตปฏิรูปท่ีดิน  (ส.ป.ก.) 
13. การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับ 

    ท่ีหลวงในเขตจัดรูปท่ีดิน 
 

  ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย 
มาตรา 1304 (2), (3) 

  ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา ๘ ตรี  
  กฎกระทรวงฉบับท่ี ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖)   

ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  

  กฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการออกหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๑๗ (และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ขอ 3  5 

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๕๑๑.๔/ว 
๗๑๘๒ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 
เรื่อง การออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ท่ีหลวงในท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 

 คํ าสั่ งกรมท่ี ดิ น ท่ี  2189/2546  
ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม 2546 เรื่อง
มอบ อํ านาจของอธิ บดี กรมท่ี ดิ น 
ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ปฏิบัติราชการแทน 
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๙๑ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 

 
 
 
1.  การยื่นคําขอหรือแจง

ความประสงคจะใหมี
หนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14. การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
    ท่ีหลวงในเขตปาไม 

15. การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
    ท่ีหลวงในเขตนิคมสรางตนเอง 

16.การรังวัดตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน 
ท่ีไมมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 

 
1.1 ท่ีดินท่ีอธิบดีอาจจัดใหมีหนังสือสําคัญ 

สําหรับท่ีหลวงไดมี ๒ ประเภท คือ  
(1) ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติ

ของแผนดินสําหรับพลเมืองใช
รวมกัน 

(2) ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผ น ดินสํ าหรั บ ใช เ พ่ื อ
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 

1.2 ใหทบวงการเมืองผู มี อํานาจ
หนาท่ีดูแลรักษาทําหนังสือแจง
ความประสงคยื่นผานสํานักงาน
ท่ีดินจังหวัดหรือสาขา ซ่ึงท่ีดิน
นั้นต้ังอยู ถาพ้ืนท่ีคาบเก่ียวหลาย
จั งหวั ด  หรื อ อําเภอให ยื่ น ณ 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสาขาท่ีมี
พ้ืนท่ีสวนใหญตั้งอยู 

1 .3  เจ าพนั กงานท่ี ดินจั งหวั ดหรื อ         
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  
ตองตรวจพิจารณาวาท่ีดินแปลงท่ี
ขอนั้นอยูในหลักเกณฑท่ีจะออก
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงใหได
หรือไม  ถ าจะออกให ไม ได ให
ร าย ง านกรม ท่ี ดิ น  ห รื อผู ว า
ราชการจังหวัดทราบเพ่ือแจงให
ทบวงการเมืองนั้นทราบ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

1304 (2), (3) 
  ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา ๘ ตรี  
  กฎกระทรวงฉบับท่ี ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖)   

ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการออกหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.  ๒๕๑๗  (และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ขอ 3 – 5 

 หนั งสื อกรมท่ี ดิน ท่ี  มท ๐๕๑๑.๔/ 
ว ๗๑๘๒ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 
เรื่อง การออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ี
หลวงในท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 

 คํ าสั่ งกรมท่ี ดิ น ท่ี  2189/2546  
ลงวั นท่ี  ๒๔ ตุ ลาคม 2546 เรื่ อง 
มอบอํ านาจของอธิ บดี กรมท่ี ดิ น 
ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ปฏิบัติราชการแทน 
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๙๒ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
2. การรังวัดเพื่อออก 

หนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 การรังวัดใหปฏิบัติเชนเดียวกับการ 
รังวัดออกโฉนดที่ดินโดยอนุโลม 
แตมีสวนท่ีจะตองดําเนินการเพ่ิมเติม
ตามระเบียบฯ เชน การปกหลัก
หมายเขตท่ีสาธารณประโยชนและ
แผนปายบอกชื่อท่ีสาธารณประโยชน 
เปนตน  

2.2 การรังวัดใหถือเขตตามท่ีปรากฏ 
 ในหลักฐาน หรือทะเบียนเดิมของ
ทางราชการแตถาเขต ระยะ และ
ขางเคียงเปลี่ยนแปลงไปจะตอง
สอบสวนบันทึกผูนําทําการรังวัด
ผูปกครองทองท่ีผูสูงอายุที่เชื่อถือ
ไดผูที่เคยใชประโยชน ประมาณ 
๓ – ๔ คน ถึ งสา เห ตุของการ
เปลี่ยนแปลง หากปรากฏวาไดเนื้อ
ท่ีนอยกวาหลักฐานเดิมมาก ใหแจง
นายอําเภอทราบเพ่ือใหสภาตําบล
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ชวยเหลือในการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวงตามระเบียบฯ  

2.3 ในการรังวัดหากมีผูคัดคานใหทําแผนท่ี 
โดยแสดงเขตดวยเสนประแสดงเนื้อท่ี
ท่ีมีการคัดคานแตละรายในแผนท่ี
กระดาษบางระบุ “ชื่อผู คัดคาน” 
โดยไมตองใหผูคัดคานรับรองเขต 

2.4 กรณีมีทางสาธารณประโยชน 
(รถยนตเดินไมได) หวยลําน้ําอยูในท่ีดิน
ท่ีขอออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง
ใหบันทึกความยินยอมผูดูแลรักษา
และออกเปนแปลงเดียวกันก็ได และ 
ใหบันทึกผูขอดวยวาจะไมทําให
เสียหายแกการใชท่ีสาธารณประโยชน

 ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการออกหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๑๗ (และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ขอ 6 10 
 
 
 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
มอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินชวยเหลือในการ
ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๙๓ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 

 
 
3. การสอบสวนการ     

ประกาศ และการ
ดําเนินการกรณี มี
การคัดคาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นั้น และแสดงเสนประใหปรากฏในรูป
แผนท่ีถามีคลองสาธารณประโยชน 
ทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบท 
ตัดผานใหออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวงเปนแปลงๆ ไป 

 
3.1 พนักงานเจาหนาท่ีตองสอบสวน   

ผูขอหรือตัวแทนผูนําทําการรังวัด 
ผูปกครองทองท่ีผูสูงอายุ เจาของ
ท่ีดินขางเคียงเพ่ือใหทราบถึงท่ีต้ัง 
จํานวนเนื้อท่ี ประวัติและอาณาเขตท่ีดิน 
ตามแบบการสอบสวนเพ่ือออก
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (ส.ธ.2)  

3.2 ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือสาขา  
       ประกาศการออกหนังสือสําคัญ 

สําหรับท่ีหลวงใหประชาชนทราบ มี
กําหนด 30 วัน ในประกาศใหมีแผนท่ี
แสดงแนวเขตท่ีดินและกําหนดระยะเวลา
ใหผู มีส วนได เสียคัดค านภายใน
กําหนด 30 วัน นับแตวันประกาศ  

3.3 กรณีมีผูคัดคานดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) ผูคัดคานไมมีหลักฐานหนังสือ

แสดงสิทธิในท่ีดินตามประมวล 
กฎหมายที่ดินใหไปใชสิทธิทาง
ศาลภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ี
คัดคาน หากไมไปใชสิทธิภายใน
กําหนดให ออกหนั งสื อสํ าคัญ
สําหรับท่ีหลวงได หากไปใชสิทธิทาง
ศาลใหรอเรื่องไวจนกวาศาลจะมี
คําพิพากษาถึงท่ีสุด 

(๒) ผูคัดคานมีหลักฐานหนังสือแสดง
สิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมาย 
ท่ีดินใหผูวาราชการจังหวัดตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

 
  ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการออกหนังสือ

สําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๑๗ (และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 
ขอ 11 – 15 
 
 

 
 กฎกระทรวงฉบับท่ี ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖)    

ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 
 
 
 
   กฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗)  
    ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช

ประมวลกฎหมายท่ีดิน  
   พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
 
 

 
4. การลงนามในหนังสือ

สําคัญสําหรับท่ีหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. การจัดทําทะเบียนท่ีดิน 

สาธารณประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิวาชอบดวยกฎหมายหรือไม 
และแจงผลใหผูคัดคานทราบ 

 
4.1 อํานาจในการออก หรือจัดใหมี

หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงเปน
ของอธิบดีกรมท่ีดินตามมาตรา 8 
ตรี แหงประมวลกฎหมายท่ีดินโดยได
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน 

4.2 หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงใหจัดทํา
เปน 3 ฉบับ เก็บไวท่ีผูดูแลรักษา 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสาขาและ 
กรมท่ีดิน กรณีท่ีดินอยูคาบเก่ียว
หลายจังหวัดใหทําเพ่ิมตามจํานวน
พ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดและสาขา ตองตรวจสอบ
ความถูกตองและความเรียบรอย 
กอนเสนอลงนาม 

 
5.1 การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณ 

ประโยชนเปนหนาท่ีของนายอําเภอ 
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด หรือสาขา 
มีหนาท่ีสนับสนุนในการดําเนินการ  

5.2 เม่ือไดดําเนินการออกหนังสือสําคัญ 
สําหรับท่ีหลวงแลว ใหตรวจสอบ
ทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน 
หากไมปรากฏหลักฐาน หรือราย 
ละเอียดไมตรงกันใหเจาพนักงานท่ีดิน
ลงรายการเก่ียวกับท่ีดินใหครบถวน 
หรือแกไขใหตรงกับขอเท็จจริง   

  กรณีมีการถอนสภาพ หรือมีการ
โอน หรือมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึง

 
 

 
 คําสั่งกรมท่ีดิน ท่ี 2189/2546  ลงวันท่ี 

๒๔ ตุลาคม 2546 เรื่อง มอบอํานาจ 
ของอธิบดีกรมท่ีดินใหผูวาราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการ
แทน 

 
 ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการออกหนังสือ

สําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)ขอ 13 – 14, 
1718 
 

 
 
 
 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 

ดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอัน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สําหรับ
พลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ 10 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 
ดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอัน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สําหรับ
พลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ 11 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท   
๐๖๐๔/ว 197 ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน 
๒๕๑0 เรื่อง การดูแลรักษา และ 
ดําเนินการคุมครองปองกันท่ีดินอัน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
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ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.การออกใบแทนหนังสือ 

สําคัญสําหรับท่ีหลวง 
 
 
 
 
 
 

ท่ีสุดวาท่ีดินตามทะเบียนไมเปนท่ี
สาธารณประโยชน ท้ังแปลงให   
เจาพนักงานท่ีดินจําหนายทะเบียน  
แตหากเปนบางสวนใหหมายเหตุ
ทายรายการใหถูกตองตามระเบียบฯ 

กรณีท่ียังมิไดมีการออกหนังสือสําคัญ 
สําหรบัท่ีหลวง เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา
ทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชนผิดพลาด 
คลาดเคลื่อน ใหสํานักงานท่ีดินจังหวัด 
หรือสาขารวบรวมขอเท็จจรงิและความเห็น 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอําเภอ 
เพ่ือรายงานผูวาราชการจังหวัดใหความ
เห็ นชอบนํ า เสนอกระทรวงมหาดไทย 
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) พิจารณา
สั่งการ หากเห็นชอบใหเจาพนักงานท่ีดิน
แกไขหรือจาํหนายทะเบียนตามระเบียบฯ 

 
5.3 กรณีท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีได

ออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงนั้น 
ไมมีการจัดทําทะเบียนท่ีดินสาธารณ 
ประโยชนมากอน ใหจัดทําข้ึนใหม
ตามระเบียบฯ จํานวน 4 ชดุ เก็บไว
ท่ีอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สํานักงานท่ีดินจังหวัด และกรมท่ีดิน 

 
6.1 ในกรณีหนังสือสําคัญสําหรับท่ี

หลวงฉบับผูดูแลรักษาชํารุดหรือ
สูญหาย ใหผู ดูแลรักษาทําเปน
หนังสือแจงความประสงคขอรับใบ
แทน ผานสํานักงานท่ีดินจังหวัด
หรือสาขา โดยใหทําการสอบสวนตาม
ควรแกกรณี แตไมตองประกาศเม่ือไม
มีขอขัดของแลว ใหสรางใบแทน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ระเบี ยบกรมท่ี ดิน ว าด วยการออก    

หนั งสือสํ าคัญสํ าหรับท่ีหลวง พ.ศ.     
๒๕๑๗ (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ขอ 16 
 
 

 
 
 
  ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการออกหนังสือ

สําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๑๗ (และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ขอ 19 – 23 

 คํ าสั่ งกรมท่ี ดิ น ท่ี  2189/2546  
   ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม 2546 เรื่องมอบ      

อํ านาจของอธิ บดีกรมท่ี ดินให ผู ว า     
ราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติ     
ราชการแทน 
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ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. การเปลี่ยนอํานาจ

หนาท่ีผูดูแลรักษา 
 

 
 
 
8. การเปลี่ยนหนังสือ

สําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ 
เปนหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวง 

 
 
 
9. การออกหนังสือสําคัญ 

สําหรับท่ีหลวง กรณี
เปลี่ยนประเภทท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงตาม
ระเบียบฯ เสนอผูมีอํานาจลงนาม 

6.2 กรณีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง  
ฉบับสํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือ 
ฉบับกรมที่ดินชํารุด สูญหายให
เจาพนักงานท่ีดินเรียกหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวงฉบับใดฉบับหนึ่งมา
จําลองรูปถายเก็บไวเปนหลักฐานได 

 
เ ม่ือออกหนังสือสํา คัญสําหรับ ท่ี

หลวงไปแลวหากมีการเปลี่ยนอํานาจ
หนาท่ีผูดูแลรักษาใหมอบหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวงกันไดโดยไมตองแกไขชื่อ
และไมตองทําการรังวัดใหม 

 
หากผูดูแลรักษาท่ีดินอันเปนสาธารณ

สมบัติของแผนดินท่ีใชเพ่ือประโยชนของทาง
ราชการประสงคจะเปลี่ยนหนังสือสําคัญแสดง
กรรมสิทธิ์เดิมเปนหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
ก็ใหดําเนินการไดเม่ือออกใหไปแลวใหเรียก 
โฉนดท่ีดินเดิมมาหมายเหตุตามระเบียบฯ 

 
เม่ือไดมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ี

หลวงใหไปแลว ตอมามีการเปลี่ยนประเภท 
ท่ีดินและผูดูแลรักษา เชน ท่ีดินสาธารณ
สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช
รวมกัน เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกาถอน
สภาพเพ่ือใชประโยชนในราชการท้ังแปลง 
ท่ีดินดังกลาวจึงเปลี่ยนประเภทท่ีดินเปน 
“สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับใชเพ่ือ
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ”และ
เปลี่ยนผูดูแลรักษาจาก“กระทรวงมหาดไทย” 
เปน “กระทรวงการคลัง” หากผูดูแลรักษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการออกหนังสือ

สําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ.  ๒๕๑๗  
(และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)ขอ 28 
 

 
 
 ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการออกหนังสือ 

สํ าคัญสํ าหรับท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๑๗    
(และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)ขอ 28 
 
 
 

 
 ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการออกหนังสือ

สํ าคัญสํ าหรับท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๑๗   
(และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ขอ 30 
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ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 

10. การเพิกถอนหรือ 
แกไขหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสงคจะขอเปลี่ยนหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวงใหม ก็ใหออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวงใหมใหตรงกับสภาพท่ีดินไดโดยไม
ตองประกาศและไมตองทําการรังวัดใหม 
เม่ือออกใหไปแลวใหเรียกฉบับเดิมมา
หมายเหตุไวตามระเบียบฯ 

 
10.1 อธิบดีกรมท่ีดินเปนผูมีอํานาจ

ออกหนงัสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จึงเปน
เจาหนาท่ีผู มี อํานาจทําคําสั่งทาง
ปกครอง เม่ือไมมีกฎหมายบัญญัติเรื่อง
การเพิกถอนแก ไขหนังสือสํ าคัญ
สําหรับท่ีหลวงไวเปนการเฉพาะจึง
เปนไปตามหลักเกณฑท่ัวไปตามนัย
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 

 
10.2 อธิบดีกรมท่ีดินไดมอบอํานาจเก่ียว 

กับการเพิกถอนหรือแกไขหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีหลวงใหผูวาราชการ 
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน ยกเวน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ยังเปน
อํานาจของอธิบดีกรมท่ีดิน 

 
10.3 เม่ือปรากฏวา มีการออกหนังสือ 

สําคัญสําหรับท่ีหลวงไปโดยผิดพลาด
คลาดเคลื่อนใหสอบสวนพยาน 
หลักฐาน สรุปชี้แจงเหตุท่ีผิดพลาด
คลาดเคลื่อน เสนอผูมีอํานาจตาม
ขอ 10.2 พิจารณา หากตองมีการ
รังวัดใหทบวงการเมืองผูดูแลรักษา
ยื่นขอรังวัดตรวจสอบผานสํานักงาน

 
 
 
 
 

 
 
  ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 ตรี  
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 3, 
43, 49 
 

 
 
 
 
 
 

 คําสั่ งกรมท่ี ดิน ท่ี  2189/2546  
ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม 2546 เรื่อง
มอบอํานาจของอธิบดีกรมท่ี ดิน 
ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ปฏิบัติราชการแทน 
 
 

 ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการเพิก
ถอนหรือแกไขหนังสือสําคัญสําหรับ
ท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๒๙ ขอ 3 
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ท่ีดินจังหวัดหรือสาขา โดยอนุโลม
ปฏิบัติเชนเดียวกับการรังวัดสอบ
เขตโฉนดท่ีดิน 
 

10.4 เม่ือผูมีอํานาจเห็นสมควรวาจะตอง
เพิกถอนหรือแกไขแลว ใหแจงผูมี
อํานาจหนาท่ีดูแลรักษาทราบเพ่ือ ให 
คัดคานภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ี
ไดรับแจง พรอมท้ังใหเจาพนักงาน
ท่ีดินจังหวัดหรือสาขาประกาศให
ประชาชนทราบภายใน ๓๐ วัน 
หากมีการแกไขรูปแผนท่ีใหมีรูป
แผนท่ีแสดงแนวเขตท่ีดินเดิมและ
ท่ีจะแกไขทายประกาศดวย กรณี
มีการคัดคานใหสงเรื่องใหกรมท่ีดิน
เพื่อเสนอกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาสั่งการ 

 
10.5 เ ม่ือมี คําสั่ งแลวใหหมายเหตุ 

การเพิกถอนหรือแกไขตามระเบียบ ฯ     
รายงานใหกรมท่ี ดินทราบเพ่ือ
หมายเหตุฉบับกรมท่ีดินใหถูกตอง
ตรงกันและใหแจงทบวงการเมือง
ผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาทราบ
อีกครั้งหนึ่งพรอมท้ังหมายเหตุใน
ทะเบียนท่ีสาธารณประโยชนให
สอดคลองกัน     
 

10.6 เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือสาขา 
มีอํานาจแกไขหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวงเนื่องจากเขียนหรือพิมพ
ขอความผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
โดยมีหลักฐานชัดแจง รวมท้ังแกไข

 
 
 
 
 ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการเพิก   

ถอนหรือแกไขหนังสือสําคัญสําหรับ
ท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๒๙ ขอ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการเพิก

ถอนหรือแกไขหนังสือสําคัญสําหรับ
ท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ขอ 5 – 7 
 
 
 
 
 

 
 ระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการเพิก   

ถอนหรือแกไขหนังสือสําคัญสําหรับ
ท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๒๙ ขอ 9 
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๙๙ 
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11. การรังวัดออกหนังสือ
สํ า คั ญสํ าหรั บ ท่ี
หลวงในท่ีราชพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
12. การรังวัดออกหนังสือ

สํ า คั ญสํ าหรั บ ท่ี
หลวงในเขตปฏิรูป
ท่ีดิน (ส.ป.ก.) 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดใหถูกตองตามความ
เปนจริงท่ีเปลี่ยนแปลงไป เสร็จ
แลวรายงานกรมท่ีดินทราบ เพ่ือ
แก ฉ บับก รม ท่ี ดิ น ให ถู ก ต อ ง
ตรงกันตอไป 

11.๑ ใหออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
ในที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินใชเพ่ือประโยชนของ
แผนดินโดยเฉพาะเทานั้นหากเปน
ทรัพยสินของแผนดินธรรมดา  
ใหออกเปนโฉนดท่ีดิน 

 
11.2 กรณีรังวัดไดเนื้อท่ีนอยกวาหลักฐาน

เดิมหรือนอยกวาเนื้อท่ีตามทะเบียน 
ท่ีราชพัสดุใหสํานักงานท่ีดินจังหวัด
หรือสาขา แจงกรมธนารักษ/ธนารักษ
พื้นที่ทราบ หากไมแจงผลการ
พิจารณาหรือขอขัดของใหทราบ
ภายใน ๖๐ วัน ใหถือวาไมประสงค 
จะออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
และใหยกเลิกคําขอตอไป 

 
12.1ตองตรวจสอบวาท่ีสาธารณประโยชน 

นั้นอยูในเขตการปฏิรูปท่ีดินหรือไม 
ประชาชนยังใชประโยชนรวมกันอยู
หรือไม หากขอเท็จจริงปรากฏวา
ประชาชนยังใชประโยชนรวมกัน
อยูจึงจะสามารถออกหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวงได ในทางปฏิบัติ
กอนออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ี
หลวงควรแจงใหสํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ือ
ขอทราบวาจะขัดของหรือไม 

 
 
 
 

 
  หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0609.2/ 

ว 2140 ลว. 2 เมษายน 2525  
 หนั งสื อกรม ท่ี ดิน มท 0711/ว 

19914 ลว. 29 สิงหาคม 25๒9 
 
 
 
 บันทึกขอตกลงระหว างกรมท่ี ดิน 

กับกรมธนารักษเรื่องการรังวัดออก
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง การ
ระวังชี้แนวเขตและลงนามรับรอง
แนวเขตท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2543 

 
 
 

 
 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก         
ท่ี มท 0409/ว 26 ลงวันท่ี 6 มกราคม 
2535 
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๑๐๐ 
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13. การรังวัดออกหนงัสือ

สําคัญสําหรับท่ีหลวง 
ในเขตจัดรูปท่ีดิน 
 

12.2 เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ปฏิรูปที่ดินใชบังคับในทองที่ใด
แลว ส.ป.ก. ก็มีอํานาจนําที่ดิน 
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ 
พลเมืองใชรวมกันไปดําเนินการ
ปฏิรูปที่ดินตามมาตรา ๒๖ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ไดแตกอนดําเนินการจะตองได
ความวาประชาชนเลิกใชประโยชน 
ในท่ีดินนั้นหรือไดเปลี่ยนสภาพไป
จากการเปนท่ีดินสําหรับพลเมือง 
ใชรวมกันแลวหากประชาชนใช
รวมกันอยูหรือยังไมเปลี่ยนแปลง
สภาพจากการเปนที่ดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกันคณะกรรมการ 
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตอง
จัดท่ีดินแปลงอ่ืนใหประชาชนใช
รวมกันแทนกอนจึงจะมีผลเปน
การถอนสภาพตามกฎหมาย แต
สําหรับกรณีราษฎรเลิกใชเพราะ
มีผูบุกรุกครอบครองโดยพลการ
จนเปนเหตุใหประชาชนไมสามารถ
เขาใชประโยชนรวมกันไดนั้นไม
ถือเปนการเลิกใชตามนัยหนังสือ
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเ พ่ือ
เกษตรกรรม ท่ี กษ ๑๒๐๔/๘๒๑๐ 
ลงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๓๗  

 
 ท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีอยูในเขต 

พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตโครงการ
จัดรูปที่ดินจะมีผลเปนการถอนสภาพ
เปนทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 หนังสือกรมท่ีดิน มท 0718/02718 

ลงวันท่ี 27 มกราคม 2542  
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14. ก า ร รั ง วั ด อ อ ก

ห นั ง สื อ สํ า คั ญ
สําหรับท่ีหลวงใน
เขตปาไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณเพ่ือใชในการจัดรูปท่ีดินตามนัย
มาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติจัดรูป
ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
เชนเดียวกับในเขตปฏิรูปที่ดิน ดังนั้น
จะตองไดขอเท็จจริงวาที่ดินดังกลาว
ประชาชนเลิกใชประโยชนรวมกันแลว 
หากประชาชนยังใชประโยชนรวมกันอยู 
และคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินจังหวัดไม
ประสงคจะใชท่ีดินสวนนั้นในการจัดรูป
ท่ีดิน ท่ีดินนั้นยังคงสภาพเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช
รวมกันอยูสามารถท่ีจะออกหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีหลวงได 
 
14.1 การตราพระราชกฤษฎีกากําหนด

เขตอุทยานแหงชาติไมมีผลเปน
การเพิกถอนท่ีสาธารณประโยชน 
แตอยางใด (คห.คกฎ.) และการ
ตรากฎกระทรวงกําหนดเขตปา
สงวนแหงชาติไม มีผลเปนการ
ถอนสภาพท่ีสาธารณประโยชนได
เชนกัน (คห.คกม.) เนื่องจากการ
ถอนสภาพท่ีสาธารณประโยชน
จะตองดําเนินการตามมาตรา ๘ แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดินเทานั้น 
ดังนั้ นจึ งสามารถออกหนั งสื อ
สําคัญสําหรับท่ีหลวงได 

14.2 กรมท่ีดินและกรมปาไมไดวางแนวทาง 
ปฏิบัติเก่ียวกับการออกหนังสือสําคัญ 
สําหรับท่ีหลวงในเขตปาไมไว ดังนี้ 
(๑) กรณีมีหลักฐานการสงวนหวงหาม 

หรือหลักฐานการกันออกจาก
เขตปาไม หรือที่อยูนอกเขต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คําวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่องเสร็จท่ี ๒๗๑/๒๕๓๐ 
 ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาปญหา

ขอกฎหมายกรมท่ีดินเรื่องเสร็จท่ี 
๑๐/๒๕๓๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หนั งสื อกรมท่ี ดิ น ท่ี  มท ๐๗๑๑/ 
   ว. ๒๓๐๘๐ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๗ 
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แตมีอาณาเขตติดตอกับเขต
ปาไมใหตรวจสอบวามีการ
สงวนหวงหามที ่ด ินไว โดย
กฎหมายใดหรือไมอยางไรเคยมี
ประกาศหวงหามและข้ึนทะเบียน 
ท่ีดินสาธารณประโยชนหรือไม 

(๒) กรณีไมมีหลักฐานการสงวน
หวงหามแตพลเมืองไดใชประโยชน 
รวมกันอยูกอนท่ีทางราชการ
กําหนดเปนเขตปาไมใหคณะ 
กรรมการระดับอําเภอรวมกัน
ตรวจสอบแนวเขตทําความเห็น 
เสนอคณะกรรมการจําแนก
ประเภทที่ดินประจําจังหวัด
หรือคณะกรรมการจําแนก
ประเภทท่ีดินและพัฒนาท่ีดิน
ชายทะเลประจําจังหวัดพิจารณา 
หากคณะอนุกรรมการฯ เห็น
ดวยใหออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวงตอไปหากไมเห็นดวย
ใหทําเรื่องสงคืนใหนายอําเภอ
หากนายอําเภอเห็นดวยกับคณะ 
อนุกรรมการก็ใหดําเนินการไป
ตามนั้นหากไมเห็นดวยกับคณะ 
อนุกรรมการฯ ใหสรุปเหตุผล
สงเรื่องใหกรมท่ีดินพิจารณา  

 (3) สําหรับในเขตอุทยานแหงชาติ
ในกรณีไมมีหลักฐานการสงวน 
หวงหามถามีความจําเปนตอง
ดําเนินการรังวัดออกหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีหลวงใหชี้แจง
เหตุผลความจําเปนใหกรมท่ีดิน
พิจารณากอนเปนราย ๆ ไป  
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๑๐๓ 
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15. การรังวัดออกหนังสือ

สํ า คั ญสํ าหรั บ ท่ี
หลวงในเขตนิคม
สรางตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.การรังวัดตรวจสอบ

ท่ีสาธารณประโยชน 
ท่ียังไม มีหนังสือ
สํา คัญสําหรับ ท่ี
หลวง 

 

การจัดต้ังนิคมเปนไปตามพระราช 
บัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
แตพระราชบัญญัติดังกลาวมิไดมีผลเปน
การเพิกถอนท่ีดินสาธารณประโยชนแต
อยางใดสามารถออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวงไดกรมประชาสงเคราะหไดวาง
แนวทางปฏิบัติในการระวังชี้แนวเขตและ 
ลงชื่อรับรองแนวเขตในการรังวัดหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงไว ตามหนังสือ 
กรมประชาสงเคราะห ท่ี มท ๐๘๑๐.ฝบ/
ว ๑๕๖๐๘ ลงวันท่ี 1 มีนาคม  2533 

 
กรณีท่ีนายอําเภอหรือองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินขอใหรังวัดตรวจสอบทางหรือ
ลํารางสาธารณประโยชน ซ่ึงไมมีการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงโดยทําเปน
หนังสือขอความรวมมือใหสํานักงานท่ีดิน
จัดสงเจาหนาท่ีไปทําการรังวัด 

ในทางปฏิบัติควรสงชางรังวัดอาวุโส 
ไปดําเนินการโดยใหถือหนังสือขอความ
รวมมือเปนคําขอและอนุโลมและถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการรังวัด
สอบเขตแบงแยกและรวมโฉนด พ.ศ.2527 
ประกอบกับคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
158/2501 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2501 
เม่ือดําเนินการเสร็จแลวใหสงรูปแผนท่ี
กระดาษบาง (ร.ว.9) แสดงขอบเขตท่ี
สาธารณประโยชนและสวนท่ีมีขอพิพาท
ใหผู มี อํานาจดูแลรักษาเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

 หนังสือกรมประชาสงเคราะห ท่ี มท 
๐๘๑๐.ฝบ/ว ๑๕๖๐๘ ลงวันท่ี 1 
มีนาคม  2533 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 158/ 

2501 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2501 
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการรังวัดทํา
แผนท่ีและการระวังแนวเขตท่ีดินอัน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชประโยชนรวมกันซ่ึงเกิดข้ึน 
โดยสภาพ 

 หนั งสื อกรมท่ี ดิน ท่ี  มท ๐๖๐๖/ 
ว ๓๐๗๔๓ ลงวันท่ี ๒๒  พฤศจิกายน 
๒๕๓๙ 

 หนั งสื อกรมท่ี ดิน ท่ี  มท ๐๗๒๖/ว 
๐๗๒๘๒  ลงวั น ท่ี  ๒๐  มีน าคม  
๒๕๔๔ 
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๑๐๔ 
 

เรื่อง การบริหารจัดการและการอนุญาตใหใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
   อํานาจหนาที่และ
บทบาทของเจาพนักงาน 
ท่ีดินจังหวัด/สาขา ใน 
การบร ิหารจ ัดการ  
และการอนุญาตใหใช
ป ร ะ โ ยช น ใ น ที ่ด ิน
ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประมวลกฎหมายท่ีดินมีบทบัญญัติเก่ียวกับ
การบริหารจัดการและการอนุญาตใหใชประโยชน
ในท่ีดินของรัฐไวตั้งแตมาตรา 8 ถึงมาตรา 12 
โดยท่ีดินของรัฐท่ีจะอนุญาตใหใชประโยชนได
มี 2 ประเภท คือ ท่ีดินรกรางวางเปลา และ 
ท่ีสาธารณประโยชน เม่ือกฎหมายบัญญัติให 
เปนภารกิจของกรมท่ีดิน ดังนั้น เจาพนักงานท่ีดิน 
จังหวัด/เจาหนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาจึงมีหนาท่ี 
ปฏิบัติ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีประเด็นภารกิจท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. ทบวงการเมืองประสงคขอใชท่ีดินสาธารณ 

ประโยชนอยางถาวร 
2. ทบวงการเมืองประสงคขอใชท่ีดินรกราง

วางเปลาอยางถาวร 
3. ทบวงการเมืองหรือเอกชนขออนุญาตใช

ประโยชนในท่ีดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ 
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

4. ทบวงการเมืองประสงคขอจัดหาผลประโยชน 
ในท่ีดินของรัฐ 

5. เอกชนขออนุญาตดูดทรายในท่ีดินสาธารณ 
ประโยชน 

6. การขอสัมปทานในท่ีดินของรัฐ 
7. การขอเปลี่ยนสภาพท่ีดินอันเปนสาธารณ 

สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 
จากการใชเพ่ือสาธารณประโยชนอยางหนึ่ง 
เปนอีกอยางหนึ่ง 

8. การจัดทําโครงการจัดท่ีดินของรัฐขจัด
ความยากจน 

 มาตรา ๘, ๘ ทวิ, ๙, ๙/๑, ๑๐, ๑๑   
และ ๑๒ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพการ 
จัดข้ึนทะเบียนและการจัดหาผล 
ประโยชนในท่ีดินของรัฐ ตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการ
อนุญาต ตามมาตรา ๙ แหงประมวล 
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การเปลี ่ยนสภาพที ่ด ินอัน เป น    
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกันจากการใชเพ่ือ
สาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปน
อีกอยางหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๐๙/
๒๕๓๘ เรื่อง แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี 
ตามความในมาตรา ๙ แหงประมวล 
กฎหมายท่ีดิน ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
๒๕๓๘ 

 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๓๓๐/ 
๒๕๓๙ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องราวขอสัมปทาน ตาม
มาตรา ๑๒ แหงประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  
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๑๐๕ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
 1. ทบวงการเมืองประสงค 

ขอใชท่ีดินสาธารณ 
ประโยชนอยางถาวร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2. ทบวงการเมืองประสงค 

ขอใช ท่ี ดินรกร าง
วางเปลาอยางถาวร 

 
 
 
 

กรณีทบวงการเมืองประสงคจะขอใชท่ีดิน
สาธารณประโยชนอยางถาวร เชน เปนท่ีต้ัง
อาคารสํานักงานราชการ เปนตน จะตองดําเนินการ
ถอนสภาพจากการเปนท่ีดินสาธารณประโยชน 
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน ดังนี้ 
1. ยื่นเรื่องตอผูวาราชการจังหวัดทองท่ีหาก

ท่ีดินต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่น
ตออธิบดีกรมท่ีดิน พรอมเอกสารโครงการ 
แผนท่ีสังเขป และแผนท่ีภูมิประเทศแสดง
ตําแหนงท่ีดินท่ีขอถอนสภาพ 

2. หากเปนท่ีสาธารณประโยชนท่ีประชาชน
เลิกใชแลว การถอนสภาพจะตองออก
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ หากเปนท่ี     
สาธารณประโยชนท่ีประชาชนยังใชประโยชน 
อยูจะตองตราเปนพระราชบัญญัติและจัดหา 
ท่ีดินใหประชาชนใชประโยชนรวมกันแทน 

3. ท่ีดินท่ีขอถอนสภาพตองอยูในบริเวณท่ี
กําหนดใหใชประโยชนในราชการ (ZONING) 
และตองไมขัดตอกฎหมายผังเมือง สวน
ข้ันตอนวิธีการ จะเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
กรณีทบวงการเมืองประสงคจะขอใชท่ีดิน

ของรัฐอยางถาวรในท่ีดินซ่ึงมิไดมีบุคคลใด 
มีสิทธิครอบครองหรือท่ีสาธารณประโยชน 
ซ่ึงถูกถอนสภาพแลว เชน ขอใชท่ีดินบริเวณ    
ท่ีเขา ภูเขา หรือปริมณฑลเขา ๔๐ เมตร ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเปนท่ีต้ังสํานักราชการ 
จะตองดําเนินการ ดังนี้ 

  มาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพการ 
จัดข้ึนทะเบียนและการจัดหาผล 
ประโยชนในท่ีดินของรัฐ ตามประมวล 
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๐๙/ 
๒๕๓๘ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘     
เรื่อง แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีตาม     
ความในมาตรา ๙ แหงประมวล    
กฎหมายท่ีดิน 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง     
กําหนดบริเวณท่ีหวงหาม ตามมาตรา ๙  
(๒) แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน  
ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 มาตรา ๘ ทวิ แหงประมวลกฎหมาย 

ท่ีดิน 
 กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติ   
ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.  

   ๒๔๙๗ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
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๑๐๖ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. ทบวงการเมืองหรือ

เอกชนขออนุญาตใช
ประโยชนในท่ีดิน
ของรัฐตามมาตรา ๙ 
แหงประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ใหยื่นเรื่องเชนเดียวกับการขอถอนสภาพ
ท่ีดินโดยจะมีประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
ใหนําข้ึนทะเบียนท่ีดินของรัฐเพ่ือใชประโยชน 
ในราชการ 

๒. ท่ีดินท่ีขอจะตองเปนท่ีดินของรัฐ ซ่ึงมิไดมี
บุคคลใดมีสิทธิครอบครองหรือท่ีสาธารณ 
ประโยชนซ่ึงถูกถอนสภาพแลว (รวมถึง
ท่ีดินสาธารณประโยชนซ่ึงอยูในทองท่ีท่ีมี
พระราชกฤษฎีกากําหนดเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 
ซ่ึงมีผลใหท่ีสาธารณประโยชนท่ีประชาชน 
ไดเลิกใชแลวถูกถอนสภาพจากการเปนท่ี
สาธารณประโยชนดวย) และตองไมขัดตอ
กฎหมายผังเมือง สวนข้ันตอน วิธีการ จะ
เปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

 
ทบวงการเมืองหรือเอกชนขออนุญาตใช

ประโยชนในท่ีดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดินเปนการขอใชในลักษณะ 
ชั่วคราวไมถาวร โดยสถานะของท่ีดินยังคงเดิม
จะตองดําเนินการ ดังนี้ 
๑. ผูขอจะตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติ 

ไทย ยื่นคําขอตามแบบตอนายอําเภอทองท่ี 
หากทองท่ีใดยกเลิกอํานาจหนาท่ีนายอําเภอ 
แลวใหยื่นตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือ
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา 

๒. ผูวาราชการจังหวัดออกใบอนุญาตใหใช
ประโยชนในท่ีดินของรัฐ ในการขออนุญาต
ใหใชประโยชนในท่ีดินของรัฐจะอนุญาต
ไดเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐ ไร เวนแตมีเหตุอัน

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพการ
จัดข้ึนทะเบียน และการจัดหาผล 
ประโยชนในท่ีดินของรัฐ ตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 มาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 

หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการ
อนุญาต ตามมาตรา ๙ แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๐๙/ 
๒๕๓๘ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘ 
เรื่อง แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีตาม
ความในมาตรา ๙ แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน 
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๑๐๗ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ทบวงการ เ มือง

ประสงคขอจัดหา  
ผลประโยชนใน   
ท่ีดินของรัฐ 
 
 
 

ควรมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๕ ป 
๓. ตองเสียคาตอบแทนใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ตามมาตรา ๙/๑ แหงประมวล 
กฎหมายท่ีดิน ตามขอบัญญัติทองถ่ิน แต
ไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมาย
ท่ีดินกําหนด 

4. หากเปนการขออนุญาตใชท่ีดินสาธารณ 
ประโยชน การอนุญาตจะตองไมขัดตอการ
ใชประโยชนรวมกันของราษฎร และตองไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
กอน สวนข้ันตอน วิธีการ จะเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

๕. กรณีทบวงการเมืองขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชนเพ่ือใชประโยชนในราชการ  
ซ่ึงจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ 
หากทบวงการเมืองผูขอมีความจําเปน
เรงดวนจะตองดําเนินการ เชน หากไมเริ่ม
ดําเนินการงบประมาณจะตกไปก็สามารถ 
ดําเนินการยื่นขออนุญาตใชประโยชนใน
ท่ีดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน ควบคูไปกับการขอถอน
สภาพท่ีดินได 

 
      กรณีทบวงการเมืองประสงคจะขอจัดหาผล 
ประโยชนในท่ีดินของรัฐท่ีดินจะนํามาจัดหาผล 
ประโยชนจะตองเปนท่ีดินของรัฐ ซ่ึงมิไดมี 
บุคคลใดมีสิทธิครอบครอง หากเปนที่ดิน
สาธารณประโยชนก็จะตองดําเนินการ ดังนี้ 
๑. ถอนสภาพจากการเปนท่ีสาธารณประโยชน 
๒. การจัดหาผลประโยชนมีหลายวิธี ไดแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 มาตรา ๑๐, ๑๑ แหงประมวล

กฎหมายท่ีดิน 
 กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๐๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึง
แกไขเ พ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๑๕) 
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๑๐๘ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. เอกชนขออนุญาต 

ดูดทรายในท่ีดิน       
สาธารณประโยชน 
 
 
 
 
 

การจัดใหที่ดินใชประโยชนได ซื้อขาย 
แลกเปลี่ยน ใหเชา และใหเชาซ้ือ วิธีการ
ดําเนินการแยกเปน ๒ กรณี ดังนี้ 

(๑) กรณีอธิบดีกรมท่ีดินเปนผูจัดหาผลประโยชน 
ตามมาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
รายไดจากการจัดหาผลประโยชนจะตองนํา 
สงคลังเปนรายไดแผนดินสําหรับการขาย 
การแลกเปลี่ยน และการใหเชาซ้ือตอง
ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยกอน 

(๒) กรณีทบวงการเมืองเปนผูจัดหาผลประโยชน 
ตามมาตรา ๑๑ แหงประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน เชน องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
ขอจัดหาผลประโยชน โดยใหราษฎรเชา
และนําคาเชาเปนรายไดบํารุงทองถ่ิน 
โดยจะตองมีประกาศกระทรวงมหาดไทย 
มอบหมายใหทบวงการเมืองนั้นดําเนินการ 
จัดหาผลประโยชนกอน ข้ันตอน วิธีการ 
จะเปนไปตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
กําหนด 

 
      เอกชนขออนุญาตดูดทรายในท่ีดินสาธารณ 
ประโยชน เชน แมน้ํา เปนตน จะตองดําเนินการ 
ดังนี้ 
๑. ผูขอเปนบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย          

ยื่นคําขอตามแบบเชนเดียวกับกรณีการ
ขออนุญาตใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ 
ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

๒. ผูวาราชการจังหวัดจะออกใบอนุญาตให

  กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๓ (พ.ศ. 
๒๕๓๗) ออกตามความในพระราช 
บัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๑๔ (๓) 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
วธิีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การ
จัดข้ึนทะเบียน และการจัดหาผล 
ประโยชนในท่ีดินของรัฐ ตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 มาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๑๐๙ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. การขอสัมปทาน

ในท่ีดินของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ดูดทรายในจังหวัด อนุญาตไดเนื้อท่ีไมเกิน 
๕ ไร มีกําหนดระยะเวลา ๑ ป 

๓. เสียคาตอบแทนใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ตามมาตรา ๙/๑ แหงประมวล 
กฎหมายท่ีดิน ตามขอบัญญัติทองถ่ิน แต
ไมเกินบัญชีทายประมวลกฎหมายท่ีดิน
กําหนด 

๔. หากเปนการดําเนินการในแมน้ําระหวาง 
ประเทศ เชน แมน้ําโขง จะตองนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย 
(กพด.) พิจารณากอน ข้ันตอน วิธีการ จะ
เปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 
 
 การขอสัมปทานในท่ีดินของรัฐเปนการ

ขออนุญาตใชประโยชนในระยะยาวไมเกิน ๕๐ ป 
โดยสถานะของท่ีดินคงเดิม ในการอนุญาตเปน 
อํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
แตหากระยะเวลาขอสัมปทานเกิน ๒๐ ป จะตอง 
ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน โดยรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทยจะออกหนังสือ
สัมปทานบัตรใหและผูขอจะตองเสียคาธรรมเนียม 
ในการขอสัมปทานรายละ ๕๐๐ บาท คา
สัมปทานไรละ ๒๐ บาทตอไป สวนข้ันตอน 
วิธีการ จะเปนไปตามกฎกระทรวง คําสั่ง และ
ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  มาตรา ๑๒ แหงประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน 
 กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒, ๑๓, ๒๑,  
  ๔๗ 
 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๙๔/

๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๐๑ 
เรื่อง ระเบียบการใหสัมปทานใน
ท่ีดนิของรัฐ ตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๓๓๐/ 
๒๕๓๙ ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๓๙ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องราวขอสัมปทาน ตาม
มาตรา ๑๒ แหงประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 
 



110
 

๑๑๐ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
7. การขอเปลี่ยนสภาพ    
     ท่ีดินอันเปนสาธารณ 

สมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใช
รวมกันจากการใช
เพ่ือสาธารณประโยชน   
อยางหนึ่ ง เปนอีก   
อยางหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. การจัดทําโครงการ 

จัดท่ีดินของรัฐขจัด
ความยากจน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การขอเปลี่ยนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน
จากการใชเพ่ือสาธารณประโยชนอยางหนึ่ง
เปนอีกอยางหนึ่ง เปนการปรับปรุงเพ่ือเปลี่ยน 
แปลงสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน ซ่ึงเดิม 
ประชาชนใชประโยชนรวมกันอยางหนึ่งเปนใช
ประโยชนอีกอยางหนึ่ง โดยสถานะของท่ีดิน
คงเดิมและประชาชนก็ยังสามารถใชประโยชน
รวมกันไดอยู เชน ถมคลองเปนถนน เปลี่ยนท่ีเลี้ยง
สัตวสาธารณะเปนสวนสาธารณะหรือสนาม
กีฬา เปนตน โดยดําเนินการ ดังนี้ 
๑. ผูขอตองเปนทบวงการเมืองยื่นเรื่องตอผูวา 

ราชการจังหวัด พรอมเอกสารโครงการ 
งบประมาณ แผนท่ีท่ีดิน แผนผังการใช 
และแผนท่ีภูมิประเทศ 

๒. ในการดําเนินการจะตองไดรับอนุมัติจาก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน 
ข้ันตอน วิธีการ จะเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
จัดทําโครงการจัดท่ีดินของรัฐขจัดความ

ยากจน ซ่ึงเปนการจัดระบบการถือครองท่ีดิน
ในท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีราษฎรเลิกใชแลว 
โดยสถานะก็ยังเปนท่ีสาธารณประโยชนอยู 
โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชน
ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงมีหลักเกณฑ 
ท่ีสําคัญ คือ 
๑. ผูท่ีครอบครองทํากินอยูจะตองยอมรับวา

เปนผูบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน 
๒. ที่ดินสาธารณประโยชนดังกลาวราษฎร 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา  
ดวยการเปลี่ยนสภาพท่ีดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกัน จากการใชเพ่ือ
สาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปน
อีกอยางหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการอนุญาตใหประชาชนใช
ประโยชนในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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๑๑๑ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะตองหมดความจําเปนท่ีจะใชประโยชน
รวมกันแลวโดยจะตองมีการรับฟงความเห็น 
ของราษฎรในพ้ืนท่ีดวย ซ่ึงจะตองชี้แจง 
ทําความเขาใจ โดยอาจใชวิธีการกําหนด
พ้ืนท่ีเปน ๓ สวน สวนแรกเปนพ้ืนท่ีอนุรักษ 
คือ พ้ืนท่ีกันไวใชประโยชนรวมกัน เชน 
สวนท่ีเปนถนน สวนท่ีเปนสระน้ําประจํา
หมูบาน สวนท่ีเปนลานกีฬาประจําหมูบาน 
หรือกันไวเปนพ้ืนท่ีสวนกลาง สวนท่ี ๒ คือ 
สวนท่ีจัดใหประชาชน สวนท่ี ๓ สวนท่ีกัน
ไวเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

๓. ราษฎรท่ีอยูอาศัยทํากินจะตองเปนราษฎร
ท่ีเขาทําประโยชนอยูจริง และอยูมาเปน
เวลานานแลว (กอนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๔ มกราคม 
๒๕๔๗) 

๔. จะตองเปนคนยากจนไมมีท่ีดินทํากินหรือมี 
อยูแลวไมเพียงพอ 

๕. จัดใหครอบครัวไมเกิน ๑๕ ไร ออกหนังสือ 
    อนุญาตใหคราวละ ๕ ป และหามโอนเปลี่ยน

มือเวนแตกรณีผูรับอนุญาตถึงแกกรรม ให
ทายาทโดยธรรมมีสิทธิแจงความประสงค
ขอใชประโยชนภายในกําหนด ๙๐ วัน 
นับแตวันถึงแกกรรม 

6. ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะจัดท่ีดินทํากิน
ในลักษณะแปลงรวมแตไมใหกรรมสิทธิ์ 
โดยใหราษฎรรวมกันเปนกลุม เชน กลุมสหกรณ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการและคุณสมบัติท่ีคณะ 
กรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) 
กําหนด 
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๑๑๒ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

9. การจัดท่ีดินทํากินให
ชุมชนตามนโยบาย 
รัฐบาล (คทช) 

 

 

 

 9.1 กระบวนการจัดท่ีดิน 
ทํากินใหชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล (คทช.) 
พ้ืน ท่ี ดํ า เนิ นกา ร
เปน ท่ี ดินใน พ้ืน ท่ี
ปาสงวนแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การจัดท่ีดินใหแกผูยากไร โดยไมใหกรรมสิทธิ์ 
แตอนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดินของรัฐ
เปนกลุมหรือชุมชน ตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขท่ี คทช. กําหนด ในรูปแบบสหกรณ 
หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ือรวมกันบริหาร
จัดการท่ีดิน รวมท้ังการสงเสริมการประกอบ
อาชีพตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 

๑. หลักเกณฑการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนการ
จัดระเบียบการใชประโยชน เปนการนํา
ท่ี ดินของรั ฐ ท่ี มีผู ใ ช ประ โยชนมาจั ด
ระเบียบการใชประโยชน 

  (๑) จัดท่ีดินทํากินใหชุมชนในรูปแปลงรวม 
ตามสภาพพ้ืนท่ี และตามเขตการปกครอง 

(๒) การใชประโยชนในท่ีดิน ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดและเง่ือนไขของหนวยงาน
เจาของพ้ืนท่ี ซ่ึงไดผานความเห็นชอบ
ของ คทช. แลว 

(๓) จัดท่ีดินใหแกผูเขาทําประโยชนหรืออยู
อาศัยในพ้ืนท่ีอยูแลวตามท่ีครอบครอง
อยูจริงแตไมเกิน ๒๐ ไร หากมีพ้ืนท่ีเหลือ
หรือพ้ืนท่ีท่ีไมมีผูทําประโยชนจึงจะจัดให
ผูท่ีถูกผลักดันและอพยพออกจากพ้ืนท่ีปา 
และผู มี ถ่ินท่ีอยูในทองท่ีท่ีจะจัดท่ีดิน
หรือใกลเคียง โดยพิจารณาจากหมูบาน 
ตําบล อําเภอ จังหวัด ตามลําดับ ตาม
เกณฑการตรวจสอบขอมูลการถือครอง
และแนวทางการจัดท่ีดินท่ี คทช. เห็นชอบ 
ท้ังนี้ เพ่ือเปนการควบคุมและรวมกัน
ดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาไม 

 

  คําสั่งคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน 
แหงชาติ ท่ี 1/2557 เรื่องแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการ 

  คําสั่งคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหงชาติ ท่ี 1/2558 เรื่องแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน
จังหวัด (คทช. จังหวัด) 
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๑๑๓ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๔) ใหผูท่ีไดรับอนุญาตใหใชประโยชนใน
ท่ีดินนําท่ีดินดังกลาวไปดําเนินการจัด
ท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
โดยรวมกับ คทช.จังหวัด เพ่ือดําเนินการ 
จัดท่ีดินใหแกราษฎรท่ีมีคุณสมบัติและ
เปนไปตามหลักเกณฑท่ี คทช. เห็นชอบ 

๒. ประเภทของผูท่ีไดรับการจัดท่ีดิน 
   (๑) ผูเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในพ้ืนท่ี

อยูแลวเปนไปตามผลการตรวจสอบ
ขอมูลรูปแปลงท่ีดิน และขอมูลของ
รายชื่อราษฎรผูครอบครองโดย คทช.
จังหวัด สําหรับผลการตรวจสอบของ 
คทช.จังหวัด ในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ
สามารถจําแนกประเภทผูท่ีไดรับการจัด
ท่ีดินตามลักษณะการครอบครองได ดังนี้ 
 ผูครอบครองรายเดิมชื่อตรง/แปลงตรง

ใหเขารวมโครงการฯ 
 ผูครอบครองชื่อไมตรง (ทายาทผู

ครอบครองรายเดิม)/แปลงตรง ใหเขา
รวมโครงการฯ 

 ผูครอบครองรายใหม/มีการเปลี่ยนมือ 
ใหตรวจสอบคุณสมบัติของผูครอบครอง 

กรณีผาน : เขารวมโครงการแบบมีเง่ือนไขตามท่ี 
กรมปาไมไดกําหนดเง่ือนไขวา“ใหราษฎรท่ี
ครอบครองท่ีดินรายใหมปลูกไมปายืนตนเฉลี่ย 
ไมนอยกวา ๔๐ ตนตอไร โดยใหแลวเสร็จ
ภายใน ๒ ป นับแตวันท่ีไดเขารวมโครงการ 
ท้ังนี้ตองทําการบํารุงรักษาตนไมท่ีปลูก หาก
ตนไมท่ีปลูกตายตองปลูกทดแทนดวยและ
ตองไมตัดตนไมท่ีปลูกกอนไดรับอนุญาต” 
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๑๑๔ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีไมผาน : ไมเขารวมโครงการฯ (ท่ีดินเขา
กองกลาง) 
    ไมปรากฏชื่อผูครอบครองมีการใชท่ีดิน
แตไมพบตัวให  คทช. จังหวัด ตรวจสอบ
เพ่ิมเติมผลการตรวจสอบเปนคนเดิม เขาสู
ประเภทผูครอบครองรายเดิม/ทายาท กรณี
เปนคนใหม เขาสูประเภทผูครอบครองราย
ใหม/มีการเปลี่ยนมือ 
   (๒) ผูท่ีถูกผลักดันและอพยพออกจากพ้ืนท่ีปา 

 (๓) ผูมีถ่ินท่ีอยูในทองท่ีท่ีจะจัดท่ีดินหรือ
ใกลเคียง โดยพิจารณาจากหมูบาน 
ตําบล อําเภอ จังหวัด ตามลําดับ 

๓. คุณสมบัติของผูท่ีไดรับการจัดท่ีดิน 
  (๑) บุคคลสัญชาติไทย 
  (๒) เปนผูยากไรไมมีท่ีทํากิน และ/หรือท่ีอยู

อ า ศั ย  ห รื อ มี ร าย ไ ด ต อป ไ ม เ กิ น 
๓๐,๐๐๐ บาท/คน 

(๓) บรรลุนิติภาวะแลว หรือเปนหัวหนา
ครอบครัว 

(๔) มี ถ่ินท่ีอยู ในทองท่ีท่ีจะจัดท่ีดินหรือ
ใกลเคียง 

(๕) มีความสามารถทําประโยชนในท่ีดินได 
(๖) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไม

สมประกอบ 
(๗) ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 

ขอกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
(๘) ปจจุบันไมไดรับการชวยเหลือในการจัด

ท่ีดินจากทางราชการ 
(๙) กรณีท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน

จังหวัดพิจารณาเห็นเปนความจําเปน 
เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ สังคม 
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๑๑๕ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และความสงบเรียบรอย โดยคํานึงถึง
ลักษณะพ้ืนท่ีสภาพการใชประโยชน 
ทําประโยชน คณะอนุกรรมการนโยบาย 
ท่ีดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จะผอนผัน
การปฏิ บั ติตามหลักเกณฑ เปนการ
เฉพาะรายก็ได  

๔. แนวทางการดําเนินการ 
(๑) คณะอนุกรรมการจัดท่ีดินสงมอบขอมูล

แปลงท่ีดินและรายชื่อผูครอบครอง
ใหแก คทช. จังหวัดดําเนินการ 

(๒) คทช. จังหวัด รวมกับหนวยงานเจาของ
พ้ืนท่ี (ระดับจังหวัด)สํารวจ/ตรวจสอบ/
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอมูลรูปแปลงท่ีดิน
และขอมูลของราษฎรผูครอบครองภายใน 
ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการจัดท่ีดินทํา
กินใหชุมชน และจําแนกประเภทตาม
ลักษณะการครอบครอง 

(๓) คทช. จังหวัดรวบรวมขอมูลรายงาน
คณะอนุกรรมการจัดท่ีดินทราบ เพ่ือ
รายงานให คทช. ทราบ 

(๔) จังหวัดหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย
จาก คทช.จังหวัด ขออนุญาตเขาทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวน
แหงชาติ ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราช 
บัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

(๕) หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก คทช.
จังหวัดไดรับอนุญาตจากหนวยงาน
เจาของพ้ืนท่ี 

(๖) คทช.จังหวัดต้ังคณะทํางานจัดท่ีดิน 
ดําเนินการจัดระเบียบการใชประโยชน 

(๗) คณะทํางานฯประชุมชี้แจงราษฎรแจง
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๑๑๖ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 9.2 กระบวนการจัดท่ีดิน 

ทํากินใหชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล (คทช.) 
สําหรับพ้ืนท่ีดําเนิน 
การระยะท่ี ๒ ใน
พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน 
ของ ส.ป.ก.  

 

 

 

 

ใหทราบถึงแนวทาง/แผนการดําเนินงาน 
(๘) คณะทํางานฯคัดเลือกบุคคลตามคุณสมบัติ 

ประเภทของผูท่ีไดรับการจัดท่ีดินและ
เง่ือนไขการเขารวมโครงการจัดท่ีดินทํา
กินใหชุมชนท่ีกําหนด รวมท้ังจัดทําผัง
แปลงท่ีดินและรายชื่อราษฎรท่ีจะไดรับ
การจัดระเบียบการใชประโยชน 

(๙) คทช. จังหวัด อนุมัติใหดําเนินการจัด
ระเบียบการใชประโยชนตามผังแปลง
และรายชื่อท่ีคณะทํางานฯ เสนอ จากนั้น 
รายงานผลใหคณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน
เพ่ือรายงาน คทช. ทราบ 

(๑๐) คทช.จังหวัด รวบรวมขอมูลสงเรื่องให
ผูไดรับอนุญาตและหนวยงานเจาของ
พ้ืนท่ีกํากับดูแลใหเปนไปตามการอนุญาต 
และขอกําหนดภายใตการบริหารจัดการ 
ของ คทช.จังหวัด 

 
๑. หลักเกณฑการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนการ

จัดระบบการใชประโยชน นําท่ีดินของรัฐ
ท่ีไมมีการใชประโยชน (ท่ีวาง) มาบริหาร
จัดการ 
(๑) จัดท่ีดินทํากินใหชุมชนหรือกลุมบุคคล

หรือสถาบันเกษตรกรในรูปใหใชประโยชน 
รวมกันโดยไมใหเปนกรรมสิทธิ์เฉพาะราย 
ตามสภาพพ้ืนท่ีและตามเขตการปกครอง 

(๒) การจัดทําแผนผังแปลงท่ีดินตามสัดสวน 
ท่ีเหมาะสมกับสภาพการทําประโยชน 
(Zoning) และความเหมาะสมของ
สภาพพ้ืนท่ี 

(๓) กําหนดจัดทําสาธารณูปโภคอยาง
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๑๑๗ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหมาะสมกับพ้ืนท่ี และความสะดวก
ในการใชประโยชนและความเปนอยู 

(๔) หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการ
จัดท่ีดินและการใชประโยชนในท่ีดิน
ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของหนวยงานเจาของพ้ืนท่ีซ่ึงไดผาน
ความเห็นชอบของ คทช. แลว 

(๕) จัดท่ีดินใหผูท่ีถูกผลักดันและอพยพ
ออกจากพ้ืนท่ีปาตนน้ําและปาอนุรักษ
ท่ีสําคัญเปนลําดับแรกผูท่ีไดรับผลกระทบ 
จากการดําเนินการตามโครงการของ
ทางราชการท่ีสูญเสียท่ีดินทํากินและ 
ผูไม มีท่ีดินทํากินหรือมีเพียงเล็กนอย    
ไมเพียงพอตอการครองชีพท่ีมีถ่ินท่ีอยู
ในทองท่ีท่ีจะจัดท่ีดิน โดยพิจารณา
จากหมูบาน ตําบล อําเภอ ตามลําดับ 
หากมีพ้ืนท่ีเหลือจึงจะจัดใหผูท่ีมีถ่ินท่ี
อยูในทองท่ีใกลเคียงอ่ืนตอไป ท้ังนี้ 
กรณีท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน
จังหวัดพิจารณา เห็นเปนความจําเปน 
เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ สังคม 
และความสงบเรียบรอยสามารถ
กําหนดการคัดกรอง และจัดลําดับท่ี
เหมาะสมของชุมชนทองถ่ินตามท่ี
เห็นสมควรได 

(๖) ใหผูท่ีไดรับอนุญาต (หนวยงาน หรือ
ชุมชน หรือสถาบันเกษตรกรหรืออ่ืนๆ 
ท่ีกฎหมายของหนวยงานกําหนด) ให
ใชประโยชนในท่ีดินนําท่ีดินดังกลาวไป
ดําเนินการจัดท่ีดินทํากินใหสมาชิกใน
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยรวมกับ 
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๑๑๘ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คทช. จังหวัด หนวยงานเจาของพ้ืนท่ี
และองคกรหรือคณะกรรมการตามท่ี
กฎหมายของหนวยงานนั้นกําหนด เพ่ือ 
ดําเนินการจัดท่ีดินใหแกผูท่ีมีคุณสมบัติ 
ตามกฎหมายของหนวยงานนั้นกําหนด 
และเปนไปตามหลักเกณฑที่ คทช. 
เห็นชอบ 

๒. ประเภทของผูท่ีจะไดรับการจัดท่ีดิน 
(๑) ผูท่ีถูกผลักดันและอพยพออกจากพ้ืนท่ี

ปาตนน้ําและปาอนุรักษท่ีสําคัญ 
(๒) ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินการ

ตามโครงการของทางราชการท่ีสูญเสีย
ท่ีดินทํากิน  

(๓) เกษตรกรผูไรท่ีดินทํากินท่ีขอรับการจัด
ท่ีดินท่ีมีถ่ินท่ีอยูในทองท่ีท่ีจะจัดท่ีดิน 
และได ข้ึนทะเบียนกับ ส.ป.ก. หรือ
หนวยงานอ่ืนๆ  

     โดยใหคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน
จังหวัด (คทช.จังหวัด) สามารถพิจารณาได
ตามความเหมาะสม 

๓. คุณสมบัติของผูท่ีไดรับการจัดท่ีดิน 
(๑) บุคคลสัญชาติไทย 
(๒) เปนผูยากไรไมมีท่ีทํากิน และ/หรือท่ีอยู

อาศัย  
(๓) บรรลุนิติภาวะแลว หรือเปนหัวหนา

ครอบครัว 
(๔) มีความสามารถทําประโยชนในท่ีดินได 
(๕) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไม

สมประกอบ 
(๖) ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 

ขอกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังจาก 
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๑๑๙ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คทช.และหนวยงานเจาของพ้ืนท่ี 
(๗) ปจจุบันไมไดรับการชวยเหลือในการจัด

ท่ีดินทํากินจากทางราชการ 
(๘) กรณีท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน

จังหวัดพิจารณาเห็นเปนความจําเปน 
เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ สังคม 
และความสงบเรียบรอย โดยคํานึงถึง
ลักษณะพ้ืนท่ีสภาพการใชประโยชน ทํา
ประโยชน คณะอนุกรรมการนโยบาย
ท่ีดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จะผอนผัน
การปฏิบัติตามหลักเกณฑเปนการเฉพาะ
รายก็ได 

(๙) มีคุณสมบัติตามกฎหมายของหนวยงาน
เจาของพ้ืนท่ีกําหนด 

๔. แนวทางการดําเนินการ 
(๑) คณะอนุกรรมการจัดท่ีดินสงมอบพ้ืนท่ี 

(เนื้อท่ี และรูปแปลงท่ีดิน) ใหแก คทช. 
จังหวัดดําเนินการ 

(๒) คทช. จังหวัด รวมกับหนวยงานเจาของ
พ้ืนท่ีและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ใน
ระดับจังหวัด กําหนดวางผังแปลงท่ีดิน 
ใหมีขนาดท่ีเหมาะสมกับสภาพการทํา
ประโยชน (Zoning) และพ้ืนท่ีสาธารณ 
ประโยชนในดานตางๆ ท่ีใชรวมกัน 

(๓) คทช. จังหวัดรวมกับหนวยงานเจาของ
พื้นที่และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ประกาศรับผูมีความจําเปนท่ีเดือดรอน 
คัดกรองจัดลําดับและจัดทําบัญชีรายชื่อ 
ผูท่ีสมควรจะไดรับการจัดท่ีดิน  

(๔) คทช. จังหวัด หรือรวมกับหนวยงาน
เจาของพ้ืนท่ีและหนวยงานอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 
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 9.3 กระบวนการจัดท่ีดิน
ทํากินใหชุมชนตาม
น โ ยบ าย ร ัฐ บ าล 
( คทช . )  จ ัง ห ว ัด
นครศรีธรรมราช 
พ้ืนท่ีดําเนินการเปน

หรือองคกรหรือคณะกรรมการตามท่ี
กฎหมายของหนวยงานนั้นกําหนดพิจารณา 
คัดเลือกผูท่ีสมควรจะไดรับการจัดท่ีดิน
ตามการคัดกรองจัดลําดับ ตาม (๓) 

(๕) ใหผูท่ีผานการพิจารณาตาม (๔) จัดต้ัง
สถาบันเกษตรกรในรูปสหกรณหรือกลุม
เกษตรกร โดยตองมีวัตถุประสงคเพ่ือนํา
ท่ีดินท่ีไดมาไปบริหารจัดการใหสมาชิก
ใชประโยชนตามกฎหมายของหนวยงาน
นั้นกําหนดดวย 

(๖) ใหองคกรหรือคณะกรรมการตามท่ีกฎหมาย 
ของหนวยงานนั้นกําหนดพิจารณาอนุญาต 
ใหสถาบันเกษตรกรเขาทําประโยชนใน
ท่ีดินตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายของหนวยงาน 
นั้นกําหนด 

(๗) คทช.จังหวัดบูรณาการระหวางหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของในการพัฒนาพ้ืนท่ีและอาชีพ
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกรหรือผูท่ีไดรับ 
การจัดท่ีดิน สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและกิจการสาธารณ 
ประโยชน ตามแผนผัง ที ่กําหนดให
หนวยงานท่ีดําเนินการ บูรณาการพัฒนา
ขอใชท่ีดินเพ่ือดําเนินงานไดจากหนวยงาน
เจาของพ้ืนท่ี 

 

๑. หลักเกณฑการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนการ
จัดระเบียบ/จัดระบบการใชประโยชนเปน
การนําที่ดินของรัฐที่มีผู ครอบครองใช
ประโยชนมาจัดระเบียบการใชประโยชน 
รวมท้ังการนําท่ีดินของรัฐท่ีไมมีผูครอบครอง 
มาจัดระบบการใชประโยชนใหแกผูยากไร 



121

 

๑๒๑ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

ท่ี ดิ น ใ น พ้ื น ท่ี ป า
ส ง วนแห งช า ติ ท่ี
เปนปาชายเลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมีที่ดินทํากิน หรือมีแตไมพอเลี้ยงชีพ 
โดยใชหลักเกณฑดังนี้ 
(๑) จัดท่ีดินทํากินใหชุมชนในรูปแปลงรวม

ใหใชประโยชนรวมกันโดยไมใหกรรมสิทธิ์ 
เฉพาะรายตามสภาพพื้นที่และตาม
เขตการปกครองโดยสมาชิกของชุมชน
ควรมีการรวมกลุมกันท้ังนี้อาจประกอบ  
ดวย สมาชิกในกลุ มตามรูปแบบท่ี
กฎหมายกําหนดเชนวิสาหกิจชุมชน
สหกรณ เปนตน 

(๒) การใชประโยชนในท่ีดินใหเปนไปตาม
ขอกําหนดและเง่ือนไขกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง ซ่ึงไดผานความ
เห็นชอบของ คทช. แลว 

(๓) จัดท่ีดินใหแกผูเขาทําประโยชนหรือ
อยูอาศัยในพ้ืนท่ีอยูแลวตามท่ีครอบครอง 
อยูจริงแตไมเกิน 3๐ ไร หากมีพื้นท่ี
เหลือหรือพ้ืนท่ีท่ีไมมีผูทําประโยชนให
นํามาฟนฟูสภาพปากอน หากพ้ืนท่ีไม
เหมาะสม ท่ีจะนํามาฟนฟูสภาพปาจึง
จะจัดใหผูท่ีถูกผลักดันและอพยพออก
จากพ้ืนท่ีปา และผูมีถ่ินท่ีอยูในทองท่ีท่ี
จะจัดท่ีดินหรือใกลเคียง โดยพิจารณา
จากหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ตาม 
ลําดับ ตามเกณฑการตรวจสอบขอมูล
การถือครองและแนวทางการจัดท่ีดิน
ท่ี คทช. เห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อเปนการ
ควบคุมและรวมกันดูแลรักษาพื้นท่ี  
ปาชายเลน 

(๔) ใหผูท่ีไดรับอนุญาตใหใชประโยชนใน
ท่ีดินนําท่ีดินดังกลาวไปดําเนินการจัด
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ท่ีดินทํากินใหชุมชนหรือสมาชิกของ
ชุมชนท่ีรวมกลุมกันตามนโยบายรัฐบาล 
โดยรวมกับ คทช.จังหวัด เพ่ือดําเนินการ 
จัดท่ีดินใหแกราษฎรท่ีมีคุณสมบัติและ
เปนไปตามหลักเกณฑท่ี คทช. เห็นชอบ 

(๕) พ้ืนท่ีท่ีจะจัดใหตามโครงการฯ ตองมี
การทําประโยชนในพ้ืนท่ีกอนมติคณะ 
รัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ 
และตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

(๖) ใหกันที่ดินสวนที่อยูหางจากริมทะเล 
ไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร ออกไปกอน เพ่ือ
การอนุรักษและฟนฟูสภาพปาชายเลน 

(7) ในการจัดระบบการใชประโยชนท่ีดิน
ให กับผู ได รับการจัด ท่ี ดินรายใหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกําหนด
พ้ืนท่ีไวประมาณ 500 ไร 

(8) ผูท่ีจะไดรับการจัดท่ีดินตองแจงความ
ประสงคเขารวมโครงการฯ ตอกรม 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือ 
คทช. จังหวัด 

๒. ประเภทของผูท่ีไดรับการจัดท่ีดิน  
๑. ผูเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในพ้ืนท่ี

อยูแลวจากการสํารวจเบ้ืองตนของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งและ
เปนไปตามผลการตรวจสอบขอมูลรูป
แปลงท่ีดิน และขอมูลรายชื่อราษฎรผู
ครอบครองจาก คทช. จังหวัด โดยจําแนก 
ประเภทผูท่ีไดรับการจัดท่ีดินตามลักษณะ 
การครอบครอง ออกเปน 
(1.1) ผูครอบครองรายเดิมชื่อตรง/
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แปลงตรงใหเขารวมโครงการฯ 
(1.2) ผูครอบครองชื่อไมตรง (ทายาทผู

ครอบครองรายเดิม)/แปลงตรง 
ใหเขารวมโครงการฯ 

(1.3) ผูครอบครองรายใหม/มีการ
เปลี่ยนมือใหตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูครอบครอง 

กรณีผาน : ใหเขารวมโครงการฯ 
กรณีไมผาน : แจงผูครอบครองทราบและให
นําพ้ืนท่ีมาฟนฟูสภาพปา 

(1.4) ในพ้ืนท่ีท่ีไมมีผูแจงความประสงค
เขารวมโครงการฯ ให คทช. จังหวัด 
ตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันวา
ไมประสงคจะเขารวมโครงการฯ 
ในกรณีนี้ใหกรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝงพิจารณาดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

 2. ผูท่ีถูกผลักดันและอพยพออกจากพ้ืนท่ีปา 
 3. ผูมีถิ่นที่อยูในทองที่ที่จะจัดที่ดินหรือ

ใกลเคียง โดยพิจารณาจากหมูบาน ตําบล 
อําเภอ จังหวัด ตามลําดับ 

๓. คุณสมบัติของผูท่ีไดรับการจัดท่ีดิน 
๓.๑ ผูครอบครองท่ีดินรายเดิม (การจัด

ระเบียบการใชประโยชน) 
(๑) มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ

แลวหรือเปนหัวหนาครอบครัว 
(๒) มีความสามารถทําประโยชนในท่ีดินได 
(๓) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ 
(๔) ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 

ขอกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
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(๕) ปจจุบันไมไดรับการชวยเหลือในการ
จัดท่ีดินจากทางราชการ 

๓.๒ ผูไดรับการจัดท่ีดินรายใหม (การจัด 
ระบบการใชประโยชน) 

 (๑) มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ
แลวหรือเปนหัวหนาครอบครัว 

(๒) มีความสามารถทําประโยชนในท่ีดินได 
(๓) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ 
(๔) ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 

ขอกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
(๕) ปจจุบันไมไดรับการชวยเหลือในการ

จัดท่ีดินจากทางราชการ 
(๖) เปนผูยากไรไมมีท่ีทํากินและ/หรือท่ีอยู 

อาศัยหรือมีรายไดไมเกิน ๓๐,๐๐๐ 
บาท/คน/ป 

(๗) มีถ่ินท่ีอยูในทองท่ีท่ีจะจัดท่ีดินหรือ
ใกลเคียง 

        กรณีท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน
จังหวัดพิจารณาถึงความจําเปนเพ่ือประโยชน
ในทางเศรษฐกิจ สังคม และความสงบเรียบรอย 
โดยคํานึงถึงลักษณะพ้ืนท่ี สภาพการใชประโยชน 
ทําประโยชน คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน
จังหวัด (คทช. จังหวัด) จะผอนผันการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑเปนการเฉพาะรายก็ได 

๔. แนวทางการดําเนินการ 
(๑) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินสงมอบ

ขอมูลแปลงท่ีดินและรายชื่อผูครอบครอง 
ท่ีมีใหแก คทช. จังหวัดดําเนินการ 

(๒) คทช. จังหวัด รวมกับหนวยงานเจาของ
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พ้ืนท่ี (ระดับจังหวัด) สํารวจ/ตรวจสอบ/
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบขอมูลรูปแปลงที่ดิน
และขอมูลของราษฎรผูครอบครองภายใน 
ขอบเขตพื้นที่ที่จะดําเนินการจัดที่ดิน
ทํากินใหชุมชน และจําแนกประเภทตาม
ลักษณะการครอบครอง 

(๓) คทช.จังหวัดรวบรวมขอมูลรายงานคณะ 
อนุกรรมการจัดท่ีดินทราบ เพ่ือรายงานให 
คทช. ทราบ 

(๔) จังหวัดหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย
จาก คทช. จั งหวัดขออนุญาตเขาทํา
ประโยชน หรืออยูอาศัยภายในเขตปา
สงวนแหงชาติ ตามมาตรา ๑๖ แหง
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๗ ซ่ึงกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงไดดําเนินการขอยกเวน มติครม.
ท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว 

(๕) หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก คทช.
จังหวัดไดร ับอนุญาตจากหนวยงาน
เจาของพ้ืนท่ี 

(๖) คทช.จังหวัดอาจต้ังคณะทํางานจัดท่ีดิน
ดําเนินการจัดระเบียบ/จัดระบบการใช
ประโยชน 

(๗) คณะทํางานฯประชุมชี้แจงราษฎรแจง
ใหทราบถึงแนวทาง/แผนการดําเนินงาน 

(๘) คณะทํางานฯ คัดเลือกบุคคลตามคุณสมบัติ 
ประเภทของผูท่ีไดรับการจัดท่ีดิน และ
เงื่อนไขการเขารวมโครงการจัดที่ดิน  
ทํากินใหชุมชนท่ีกําหนดซ่ึงไดผานความ
เห็นชอบของ คทช. แลว รวมท้ังจัดทํา
ผังแปลงท่ีดินและรายชื่อราษฎรท่ีจะ
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 9.4 กระบวนการการจัด
ท่ีดินทํากินใหชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล 
ในท่ีดินราชพัสดุ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ไดรับการจัดระเบียบ/จัดระบบการใช
ประโยชน 

(๙) คทช. จังหวัด อนุมัติใหดําเนินการจัด
ระเบียบ/จัดระบบการใชประโยชนตาม
ผังแปลงและรายชื่อท่ีคณะทํางานฯ เสนอ 
จากนั้นรายงานผลใหคณะอนุกรรมการ
จัดท่ีดินเพ่ือรายงาน คทช. ทราบ 

(๑๐) คทช.จังหวัด รวบรวมขอมูลสงเรื่องให
ผูไดรับอนุญาตและหนวยงานเจาของ
พ้ืนท่ีกํากับดูแลใหเปนไปตามการอนุญาต 
และขอกําหนดภายใตการบริหารจัดการ 
ของ คทช.จังหวัด 

 
1. หลักเกณฑการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน มี 2 

รูปแบบ ดังนี้ 
1.1 การจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนโดยการจัด 

ระบบการใชประโยชน นําท่ีดินราชพัสดุ
ท่ีไมมีการใชประโยชน (ท่ีวาง) มาจัดระบบ 
ใชประโยชน 

(1) จัดท่ีดินทํากินใหชุมชนหรือกลุมบุคคล  
โดยไมใหเปนกรรมสิทธิ์เฉพาะรายตาม 
สภาพพ้ืนท่ีและตามเขตการปกครอง 

(2) จัดทําแผนผังแปลงท่ีดินตามสัดสวนท่ี
เหมาะสมกับสภาพการใชประโยชน 
และความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี 

(3) จัดทําสาธารณูปโภคอยางเหมาะสมกับ 
พ้ืนท่ีและความสะดวกในการใชประโยชน 

(4) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
จัดท่ีดินราชพัสดุ และการใชประโยชน
ท่ีดินราชพัสดุใหเปนไปตามกฎหมายท่ี 

 



127

 

๑๒๗ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ราชพัสดุ ซ่ึงไดผานความเห็นชอบของ 
คทช. แลว 

(5) จัดท่ีดินราชพัสดุใหผูท่ีถูกผลักดัน และ 
อพยพออกจากพ้ืนท่ีปาตนน้ําและปา
อนุรักษท่ีสําคัญเปนลําดับแรก และผู
บุกรุกท่ีดินราชพัสดุซ่ึงอยูในเง่ือนไขจะ
ไดรับการจัดท่ีดินตามกฎหมายท่ีราช
พัสดุผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนิน 
การตามโครงการของทางราชการท่ี
สูญเสียท่ีดินทํากิน  และผูท่ีไมมีท่ีดิน
ทํากิน หรือมีเพียงเล็กนอยไมเพียงพอ
ตอการครองชีพ ท่ีมีถ่ินท่ีอยูในทองท่ีท่ี
จะจัดท่ีดิน โดยพิจารณาจากหมูบาน 
ตําบล อําเภอ  ตามลําดับ หากมีพ้ืนท่ี
เหลือจึงจะจัดใหผูท่ีมีถ่ินท่ีอยูในทองท่ี
ใกลเคียงอ่ืนตอไป  ท้ังนี้ กรณีท่ีคณะ 
อนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัดพิจารณา 
เห็นเปนความจําเปน เพ่ือประโยชน
ในทางเศรษฐกิจ สังคม และความสงบ
เรียบรอยสามารถกําหนดการคัดกรอง 
และจัดลําดับท่ีเหมาะสมของชุมชน
ทองถ่ินตามท่ีเห็นสมควรได 

1.2 การจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน โดยการจัด
ระเบียบการใชประโยชนเปนการนํา
ท่ีดินราชพัสดุ ท่ีมีผูใชประโยชนมาจัด
ระเบียบการใชประโยชน  

(1) จัดท่ีดินทํากินใหชุมชนในรูปแปลงรวม  
ตามสภาพพ้ืนท่ีและตามเขตการปกครอง 

(2) การใชประโยชนในท่ีดินใหเปนไปตาม
กฎหมาย ขอกําหนด และเง่ือนไข
ของหนวยงานเจาของพ้ืนท่ี ซ่ึงได
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ผานความเห็นชอบของ คทช. แลว 
(3) จัดที่ดินใหแกผูเขาทําประโยชนหรือ

อยูอาศัยในพ้ืนท่ีอยูแลวตามท่ีครอบ 
ครองอยูจริง ตามความเหมาะสม  
หากมีพ้ืนท่ีเหลือหรือพ้ืนท่ีท่ีไมมีผูทํา
ประโยชนจึงจะจัดใหผูท่ีถูกผลักดัน
และอพยพออกจากพ้ืนท่ีปา และผูมี
ถิ่นที่อยูในทองที่ที่จะจัดที่ดินหรือ
ใกลเคียง โดยพิจารณาจากหมูบาน 
ตําบล อําเภอ จังหวัด ตามลําดับตาม 
เกณฑการตรวจสอบขอมูลการถือครอง 
และแนวทางการจัดที่ดินที่ คทช. 
เห็นชอบ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการควบคุม
และรวมกันดูแลรักษาพ้ืนท่ีท่ีราชพัสดุ 

2. ประเภทของผูท่ีไดรับการจัดท่ีดิน 
(1) ผูท่ีถูกผลักดันและอพยพออกจากพ้ืนท่ี

ปาตนน้ําและปาอนุรักษท่ีสําคัญ 
(2) ผูบุกรุกท่ีดินราชพัสดุซ่ึงอยูในเง่ือนไขจะ

ไดรับการจัดท่ีดินตามกฎหมายท่ีราชพัสดุ 
(3) ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินการ

ตามโครงการของทางราชการท่ีสูญเสีย
ท่ีดินทํากิน 

(4) ผูท่ีไมมีท่ีดินทํากินหรือมีเพียงเล็กนอย
ไมพอตอการครองชีพ ท่ีมีถ่ินท่ีอยูในทองท่ี 
ท่ีจะจัดท่ีดินโดยพิจารณาจากหมูบาน  
ตําบล อําเภอ จังหวัด ตามลําดับ หากมี
พ้ืนท่ีเหลือจึงจะจัดใหผูท่ีมีถ่ินท่ีอยูใน
ทองท่ีใกลเคียงอ่ืนตอไป 

3. คุณสมบัติของผูท่ีไดรับการจัดท่ีดิน 
   (1) บุคคลสัญชาติไทย 

 (2) เปนผูยากไรไมมีท่ีทํากินและ/หรือท่ีอยู 
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อาศัยหรือมีรายไดตอปไมเกิน 30,000 
บาท/คน 

 (3) บรรลุนิติภาวะแลวหรือเปนหัวหนา
ครอบครัว 

 (4) มีถ่ินท่ีอยูในทองท่ีท่ีจะจัดท่ีดินหรือ
ใกลเคียง 

 (5) มีความสามารถทําประโยชนในท่ีดินได 
 (6) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ 
 (7) ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ  

ขอกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ัง
จาก คทช. และกรมธนารักษ 

 (8) ปจจุบันไมไดรับการชวยเหลือในการ
จัดท่ีดินทํากินจากทางราชการ 

 (9) กรณีท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน
จังหวัดพิจารณาเห็นเปนความจําเปน 
เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ สังคม 
และความสงบเรียบรอย โดยคํานึงถึง
ลักษณะพ้ืนท่ีสภาพการใชประโยชน
ทําประโยชน คณะอนุกรรมการนโยบาย 
ท่ีดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จะผอนผัน
การปฏิบั ติตามหลักเกณฑเปนการ
เฉพาะรายก็ได 

(10) มีคุณสมบัติตามกฎหมายของหนวยงาน 
เจาของพ้ืนท่ีกําหนด เชน กรณีการจัด
ระเบียบการใชประโยชน  ผูไดรับการ
จัดสรรตองเปนผูอยูในท่ีราชพัสดุกอน
วันท่ี 4 ตุลาคม 2546  เปนตน 

4. แนวทางดําเนินการ 
1) การจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน โดยการ
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จัดระบบการใชประโยชน 
(1) สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีประสาน

หนวยงานท่ีเก่ียวของสํารวจ ตรวจสอบ 
ท่ีราชพัสดุแปลงท่ีเหมาะสม พรอม
ท้ังจัดทําผังแปลงท่ีดินให มีขนาด
เหมาะสม กับสภาพการทําประโยชน 
และแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใน
ดานตาง ๆ เพ่ือสงใหกรมธนารักษ
พิจารณาคัดเลือกแลวจัดสงใหคณะ 
อนุกรรมการจัดหาท่ีดินพิจารณา
กําหนดเปนพ้ืนท่ีเปาหมาย 

(2) คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินใหความ
เห็นชอบแลวสงมอบพ้ืนท่ีเปาหมาย 
ใหคณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน และ 
คทช.จังหวัดดําเนินการ 

(3) คทช. จังหวัดคัดเลือกบุคคลตาม
หลักเกณฑ คุณสมบัติ ประเภทผูไดรับ
การจัดท่ีดินและขอกําหนดอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
และจัดทําบัญชีรายชื่อผูท่ีจะไดรับการ
จัดท่ีดินสงใหคณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน 
พิจารณา 

(4) ผูไดรับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อ 
ผูท่ีจะไดรับการจัดท่ีดิน ดําเนินการ
จดทะเบียนจัดต้ังสหกรณ 

(5) ชุมชนในรูปสหกรณยื่นคําขอเชาท่ี
ราชพัสดุในลักษณะแปลงรวม 

(6) สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีดําเนินการ
จัดใหชุมชนในรูปสหกรณเชาตาม
กฎหมายที่ราชพัสดุ โดยสหกรณ
จัดสรรพ้ืนท่ีใหแกสมาชิกเพ่ืออยูอาศัย 
ไดไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา ตอครอบครัว 
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อัตราคาเชาไมตํ่ากวาตารางวาละ 
๐.๒๕ บาทตอเดือน และกรณีการเชา 
เพื่อประกอบการเกษตรไดไมเกิน 
๑๕ ไร ตอครอบครัว อัตราคาเชาไม
ตํ่ากวาไรละ ๒๐๐ บาทตอป 

(7) คทช. จังหวัด แจงผลการดําเนินการ 
จัดทําสัญญาเชาท่ีราชพัสดุใหคณะ 
อนุกรรมการจัดท่ีดินทราบเพ่ือสงให
คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพดําเนินการตอไป 

2) การจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนโดยการจัด
ระเบียบการใชประโยชน 
(1) สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีสํารวจรังวัด 

และตรวจสอบท่ีราชพัสดุแปลงท่ีมี
การบุกรุกพรอมรายละเอียดผูบุกรุก 
สงใหกรมธนารักษเพื่อพิจารณา
คัดเลือกแปลงเสนอคณะอนุกรรมการ 
จัดหาท่ีดินพิจารณา กําหนดเปน
พ้ืนท่ีเปาหมาย 

(2) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให
ความเห็นชอบแลวสงใหคณะอนุ 
กรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช. 
จังหวัด) พิจารณาดําเนินการ 

(3) คทช. จังหวัด พิจารณาตรวจสอบ
ขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ  จํานวนผู
บุกรุกและรายละเ อียดแลวส ง
ขอมูลใหคณะอนุกรรมการจัดหา
ท่ีดินพิจารณา 

(4) คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินสงมอบ
พ้ืนท่ีเปาหมายใหคณะอนุกรรมการ 
จัดท่ีดิน และ คทช. จังหวัดดําเนินการ 
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 9.5 กระบวนการจัดท่ีดิน 
ทํากินและท่ีอยูอาศัย 
ใหช ุมชนใน ที ่ด ิน 
สาธารณประโยชน 

 
 

 

(5) คทช.จังหวัดรับรองสิทธิของผูบุกรุก 
ท่ีราชพัสดุตามสภาพการครอบครอง 
ท่ีดิน และจัดทําบัญชีรายชื่อผูท่ีจะ
ไดรับการจัดที่ดินสงใหคณะอนุ 
กรรมการจัดท่ีดินพิจารณา 

(6) ผูไดรับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อผู
ท่ีจะไดรับการจัดท่ีดินดําเนินการจด
ทะเบียนจัดต้ังสหกรณ 

(7) ชุมชนในรูปสหกรณยื่นคําขอเชาท่ี
ราชพัสดุในลักษณะแปลงรวม 

(8) สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีดําเนินการ
จัดใหชุมชนในรูปสหกรณเชาตาม
กฎหมาย ท่ีราชพัสดุ  โดยสหกรณ
จัดสรรพ้ืนท่ีใหแกสมาชิกเพ่ืออยู
อาศัยและประกอบการเกษตร ตาม 
จํานวนเนื้อท่ีท่ีครอบครองและ คทช. 
จังหวัด ไดพิจารณาความเหมาะสม
แลว ในอัตราคาเชาเพ่ืออยูอาศัย 
ไมตํ่ากวาตารางวาละ 0.25 บาท
ตอเดือน และเพ่ือประกอบการ
เกษตร อัตราคาเชาไมตํ่ากวา ไรละ 
200 บาทตอป 

 
1. หลักเกณฑการจัดระเบียบท่ีดินสาธารณ 

ประโยชนใหชุมชนทํากินหรือท่ีอยูอาศัยตาม
นโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) โดยการนํา
ท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีประชาชนเลิกใช
ประโยชนรวมกันแลว มาจัดระเบียบการถือ
ครองใหแกราษฎร ดังนี้ 
1.๑ จัดท่ีดินทํากินหรืออยูอาศัยใหชุมชน  
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ท่ี มี ฐานะเปนนิ ติ บุ คคลในรูปแบบ
สหกรณ หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม
ตามสภาพพ้ืนท่ี  

1.๒ การใชประโยชนในท่ีดินใหเปนไปตาม
ขอกําหนดและเง่ือนไขของหนวยงาน
เจาของพ้ืนท่ี ซ่ึงไดผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
(คทช.) แลว 

1.๓ จัดท่ีดินใหแกผูเขาทําประโยชนหรืออยู
อาศัยในพ้ืนท่ีอยูแลวตามท่ีครอบครอง 
อยูจริงเปนลําดับแรก หากมีพ้ืนท่ีเหลือ
จากการจัดที ่ด ินใหคงไว เปนพื ้น ท่ี
สวนกลาง เพื่อใชประโยชนรวมกัน 
สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีผูครอบครองแตไมอยู
ในหลักเกณฑหรือคุณสมบัติหรือเง่ือนไข 
ท่ีกําหนดไวใหพิจารณาจัดใหแกผูท่ีถูก
ผลักดันและอพยพออกจากพ้ืนท่ีปาตน
น้ําและปาอนุร ักษ หรือพื้นที่ที ่ทาง
ราชการกําหนดใหเปนท่ีสงวนหวงหาม
ตลอดไป โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมี
ถิ ่นที ่อยู ในทองที่ที ่จะจัดที ่ด ินหรือ
ใกลเคียงในหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ตามลําดับ ตามเกณฑการตรวจสอบ
ขอมูลการถือครองและแนวทางการจัด 
ท่ีดินท่ีคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหงชาติ (คทช.) เห็นชอบ ท้ังนี้ เพ่ือ
เปนการควบคุมและรวมกันดูแลท่ี
สาธารณประโยชน โดยจัดใหครัวเรือน
ละไมเกิน ๑๕ ไร 

1.๔ ใหชุมชนท่ีไดรับอนุญาตใหใชประโยชน 
ในท่ีดิน นําท่ีดินดังกลาวไปดําเนินการ
จัดใหแกสมาชิกในชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล โดยรวมกับคณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) 
หนวยงานผู มีหนาที่ดูแลรักษาตาม
กฎหมายและระเบียบของหนวยงานนั้น  
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2. ประเภทของผูท่ีไดรับการจัดท่ีดิน 
2.๑ ผูท่ีเขาครอบครองทําประโยชนหรืออยู

อาศัยในท่ีดินอยูแลว โดยเปนไปตามผล 
การตรวจสอบขอมูลรายชื่อบุคคลผู เขา
ครอบครองและรูปแปลงท่ีดิน 

2.๒ ผูท่ีถูกผลักดันและอพยพออกจากพ้ืนท่ี 
ปาตนน้ํา ปาอนุรักษหรือพ้ืนท่ีท่ีทางราชการ 
กําหนดใหเปนท่ีสงวนหวงหามตลอดไป 
โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีถิ่นที่อยูใน
ทองที ่ที ่จะจัดที ่ด ินหรือใกลเคียงใน
หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ตามลําดับ 
ตามเกณฑการตรวจสอบขอมูลการถือ
ครองและแนวทางการจัดท่ีดินท่ีคณะ 
กรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) 
เห็นชอบ 

3. คุณสมบัติของผูท่ีไดรับการจัดท่ีดิน 
3.๑ บุคคลสัญชาติไทย 
3.๒ เปนผูยากไรไมมีท่ีทํากิน และ/หรือท่ี

อยูอาศัย หรือมีรายไดตอปไม เ กิน 
๓๐,๐๐๐ บาท/คน 

3.๓ บรรลุนิติภาวะแลว หรือเปนหัวหนา
ครอบครัว 

3.๔ มีถ่ินท่ีอยูในทองท่ีท่ีจะจัดท่ีดินหรือ
ใกลเคียง 

3.๕ มีความสามารถทําประโยชนในท่ีดินได 
3.๖ ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน                 

ไมสมประกอบ 
3.๗ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 

ขอกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
3.๘ ปจจุบันไมไดรับการชวยเหลือในการ

จัดท่ีดินจากทางราชการ 
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3.๙ กรณีท่ีคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน
จังหวัดพิจารณาถึงความจําเปน เพ่ือ
ประโยชนในทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ความสงบเรียบรอย โดยคํานึงถึงลักษณะ
พ้ืนท่ีสภาพการใชประโยชน ทําประโยชน 
คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด 
(คทช.จังหวัด) จะผอนผันการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑเปนการเฉพาะรายก็ได 

4. แนวทางดําเนินการ  
4.๑ กรมท่ีดินจัดสงขอมูลแปลงท่ีดินและ

ร ายชื่ อ ผู ค ร อบครอ ง ท่ี ดิ น ให แ ก
คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน 

4.2 คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินสงมอบ
ขอมูลแปลงท่ีดินและรายชื่อผูครอบครอง 
ท่ีดินใหคณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน 

4.3 คณะอนุกรรมการจัดท่ีดินสงมอบขอมูล 
แปลงท่ีดินและรายชื่อผูครอบครองให
คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน (คทช.
จังหวัด) ดําเนินการ 

4.4 คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด 
(คทช.จังหวัด) สงมอบขอมูลแปลงท่ีดิน
และรายชื่อผูครอบครองใหคณะกรรมการ 
พิจารณาเพ่ืออนุญาตใหประชาชนใช
ประโยชนในท่ีดินของรัฐ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาต
ใหประชาชนใชประโยชนในท่ีดินของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของบุคคลตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
ท่ีดินแหงชาติ (คทช.) กําหนด 

4.5 คณะกรรมการพิจารณาเพ่ืออนุญาตให
ประชาชนใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ
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 9.6 พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 (1) ป 2559 (รวม 

44 จังหวัด 80 
พ้ืนท่ี) 

สงผลขอมูลแปลงท่ีดินและรายชื่อผู
ครอบครองท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือก 
แลวใหคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน 
จังหวัด (คทช.จังหวัด) 

4.6 ผูท่ีผานการพิจารณาตามขอ (5) ขอ
จัดต้ังเปนนิติบุคคลในรูปสหกรณ หรือ
รูปแบบอ่ืนท่ี เหมาะสม โดยมีวัตถุ 
ประสงคเพ่ือนําท่ีดินท่ีไดมาบริหาร
จัดการใหแกสมาชิกใชประโยชนตาม
กฎหมาย และระเบียบ  

4.7 คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด 
(คทช.จังหวัด) มอบขอมูลแปลงท่ีดินและ 
รายชื่อผูครอบครองใหสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดเพ่ือเสนอผูวาราชการจังหวัด
ออกหนังสืออนุญาตใหกับชุมชน และ
ใหชุมชนบริหารจัดการการใชประโยชน 
ในท่ีดินดังกลาวใหกับสมาชิกในชุมชน   

4.8 คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด 
(คทช. จังหวัด) รายงานคณะอนุกรรมการ 
จัดที่ดิน เพื่อรายงานคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) ทราบ 
และสงขอมูลใหหนวยงานเจาของพ้ืนท่ี
กํากับดูแลการใชประโยชนใหเปนไปตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดภายใตกรอบการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหงชาติ (คทช.) 

 
พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ประกอบดวย 
จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ กระบี่ กําแพงเพชร 
ขอนแกน จันทบุรี ชลบุรี ชุมพร ชัยภูมิ เชียงราย 
เชียงใหม  ตรัง ตราด ตาก นครราชสีมา นาน
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(2) ป 2560 (รวม 
13 จังหวัด 38 
พ้ืนท่ี) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นครสวรรค นราธิวาส บุรีรัมย บึงกาฬ พะเยา
ประจวบคีรีขันธ พิษณุโลก เพชรบุรี พัทลุง พังงา 
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ระนอง ระยอง 
ราชบุรี รอยเอ็ด เลย สตูล สุราษฎรธานี สุโขทัย 
สุพรรณบุรี หนองบัวลําภู อุดรธานี อุตรดิตถ 
อุบลราชธานี (รวม 42 จังหวัด 58 พ้ืนท่ี)  

พ้ืนท่ี ส.ป.ก. ประกอบดวย 
จังหวัดกาญจนบุรี  กระบ่ี ชลบุรี  เชียงใหม 
นครราชสีมา สุราษฎรธานี (รวม 6 จังหวัด         
14 พ้ืนท่ี) 

พ้ืนท่ีราชพัสดุ ประกอบดัวย 
จั งหวั ดบุรี รั มย  ปราจีนบุรี  สุ ราษฎร ธานี            
(รวม 3 จังหวัด 4 พ้ืนท่ี) 

พ้ืนท่ีท่ีสาธารณประโยชน ประกอบดวย 
จังหวัดขอนแกน  นครสวรรค  มุกดาหาร  
(รวม 3 จังหวัด 4 พ้ืนท่ี) 

พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ประกอบดวย 
จังหวัดนครราชสีมา พิจิตร เพชรบุรี อุทัยธานี 
แมฮองสอน (รวม 5 จังหวัด 9 พ้ืนท่ี) 

พ้ืนท่ี ส.ป.ก.  ประกอบดวย 
จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา สระแกว 
(รวม 3 จังหวัด 13 พ้ืนท่ี) 

พ้ืนท่ีราชพัสดุ ประกอบดวย 
จังหวัดนครราชสีมา(รวม 1 จังหวัด 1 พ้ืนท่ี)  

พ้ืนท่ีปาชายเลน ประกอบดวย 
จังหวัดสุราษฎรธานี ตรัง (รวม 2 จังหวัด 7 พ้ืนท่ี) 

พ้ืนท่ีท่ีสาธารณประโยชน  ประกอบดวย 
จังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ สุรินทร (รวม 3 
จังหวัด 8 พ้ืนท่ี)  
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๑๓๘ 
 

ประเด็นภารกิจ สาระสําคัญในการพิจารณา กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

 (3) ป 2561 (รวม 
23 จังหวัด 
114 พ้ืนท่ี) 

 

พ้ืนท่ี ปาสงวนแหงชาติ ประกอบดวย 
จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแกน จันทบุรี เชียงราย 
เชียงใหม ตาก นครศรีธรรมราช นาน บุรีรัมย
พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ มหาสารคาม
แมฮองสอน ยะลา รอยเอ็ด ระนอง ลําปาง เลย
สงขลา สระบุรี อุดรธานี อํานาจเจริญ (23 
จังหวัด 33 พ้ืนท่ี) 
 

พ้ืนท่ี ส.ป.ก.  ประกอบดวย 
จังหวัดกาญจนบุรี เชียงใหม ชุมพร ฉะเชิงเทรา 
สงขลา สระแกว  สุราษฎรธานี (รวม 7 จังหวัด 
17 พ้ืนท่ี) 

พ้ืนท่ีราชพัสดุ ประกอบดวย 
จังหวัดระยอง สมุทรปราการ (รวม 2 จังหวัด 2 
พ้ืนท่ี) 

พ้ืนท่ีปาชายเลน ประกอบดวย 
จังหวัดชลบุรี ชุมพร  นครศรีธรรมราช เพชรบุรี 
ระนอง ระยอง สตูล (รวม 7 จังหวัด 22 พ้ืนท่ี) 

พ้ืนท่ีท่ีสาธารณประโยชน  ประกอบดวย 
จังหวัดชุมพร ตราด ยโสธร ลพบุรี 
(รวม 4 จังหวัด 5 พ้ืนท่ี) 

พ้ืนท่ีนิคมสรางตนเอง ประกอบดวย 
จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน เชียงใหม นครสวรรค 
นราธิวาส บุรีรัมย  ประจวบคีรีขันธ  ปตตานี 
พังงา พัทลุง พิษณุโลก มุกดาหาร ยะลา ระยอง 
ลพบุรี ลําปาง นครราชสีมา สงขลา สุพรรณบุรี 
สระแกว สุราษฎรธานี สตูล สกลนคร สระบุรี
สุรินทร หนองคาย  หนองบัวลําภู  อุดรธานี 
อุตรดิตถ อุบลราชธานี (รวม 30 จังหวัด 35 พ้ืนท่ี) 
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๑๓๙ 
 

สํานักกฎหมาย 
 

1. การดําเนินการของเจาพนักงานท่ีดินเก่ียวกับการดําเนินคดีแพงและอาญา 
 

กรณี ข้ันตอนการดําเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1.กรณี ถูกฟองค ดี

แพงเนื่องจากการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามหนาท่ี 

 

๑.๑ การรับหมายจากศาล  
 ควรใหพนักงานเดินหมายสงหมายโดยวิธีปดหมาย 

๑.๒ เสนอผูวาราชการจังหวัดโดยดวน 
๑.๓ สงเรื่องมอบหมายใหพนักงานอัยการแกตางคดี 
๑.๔ ใหเจาหนาท่ีรวบรวมขอมูลและพยานหลักฐาน      

ใหครบถวนเพ่ือจัดสงใหพนักงานอัยการจัดทํา      
คําใหการตอสูคดีตอศาล 

๑.๕ รายงานใหกรมท่ีดินทราบ 
๑.๖ ติดตามผลคดี 

 
 
 

๑๒ วัน 
๑๒ วัน 

 
 

๗ วัน 
 

 

2. กรณีถูกฟองคดี 
อาญา เนื่องจาก
การปฏิบัติราชการ 
ตามหนาท่ี 

 

๒.๑ เสนอผูวาราชการจังหวัดโดยดวน 
๒.๒ กรณีพนักงานอัยการไมไดเปนโจทกฟอง ใหสงเรื่อง  

เ พ่ือมอบหมายใหพนักงานอัยการแกต างคดี     
โดยหามมิใหมอบทนายความเขาสูคดีเอง 

๒.๓ ประสานงานกับพนักงานอัยการโดยถือเปนเรื่อง      
สําคัญท่ีตองเอาใจใสเปนพิเศษ 

๒.๔ รายงานใหกรมท่ีดินทราบ 

๑๒ วัน 
๑๒ วัน 

 
 

๑๒ วัน 
 

 

3. กรณีฟองคดีแพง ๓.๑ เม่ือพบความเสียหายในสํานักงานท่ีดิน ตรวจสอบ 
      ขอเท็จจริงและมูลคาความเสียหาย 
๓.๒ รวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานใหครบถวน 
๓.๓ เสนอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือสงเรื่องใหพนักงาน      

อัยการฟองคดี 
๓.๔ ประสานงานกับพนักงานอัยการอยางตอเนื่อง 
๓.๕ รายงานกรมท่ีดินและติดตามผลคดี 

๗ วัน 
 

๗ วัน 
๓ วัน 

 

4. กรณีฟองคดีอาญา ๔.๑ เม่ือพบการกระทําผิดอาญาในสํานักงานท่ีดิน      
ตรวจสอบขอเท็จจริงและมูลคาความเสียหาย 

๔.๒ แจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพ่ือนําตัว      
ผูกระทําความผิดมาลงโทษ 

๔.๓ รายงานกรมท่ีดินและติดตามผลคดี 

๗ วัน 
 

๑๕ วัน 

 

5 .  กร ณีกรม ท่ี ดิ น
มอบหมายใหเปน             
ผูประสานงานคดี 

๕.๑ ใหเจาหนาท่ีรวบรวมพยานหลักฐานอันเปนเหตุ      
แหงคดี เพ่ือสงใหพนักงานอัยการ  

๕.๒ ประสานงานกับพนักงานอัยการอยางตอเนื่อง 
๕.๓ รายงานกรมท่ีดินและติดตามผลคดี 

๗ วัน  
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๑๔๐ 
 

2. การดําเนินการของเจาพนักงานท่ีดินเก่ียวกับการดําเนินคดีปกครอง 

กรณี ผูถูกฟอง
คดี ศาล   คาเสยีหาย ข้ันตอนดําเนินการ  ระยะเวลา 

๑. กรมท่ีดิน 
อธด. 

ศาล
ปกครอง
กลาง 

มี/ไมมี        เจาพนักงานท่ีดิน/สาขา/สวนแยก ชี้แจงขอเท็จจริง 
ใหกรมท่ีดินเพ่ือดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดี 

๑๐ วัน 

๒. กรมท่ีดิน 
อธด. 
จพด./
สาขา/

สวนแยก 

ศาล
ปกครอง
กลาง 

มี ๑. เจาพนักงานท่ีดิน/สาขา/สวนแยก ชี้แจงขอเท็จจริง     
และมอบอํานาจใหพนักงานอัยการแกตางคดี 

๒. ใหเจาพนักงานท่ีดิน/สาขา/สวนแยก ชี้แจงขอเท็จจริง
ใหกรมท่ีดินเพ่ือจัดทําคําชี้แจงสงพนักงานอัยการ 

๓. ใหแจงรายชื่อผูประสานงานคดี  

๑๐ วัน 

๓. กรมท่ีดิน 
อธด. 
จพด./
สาขา/

สวนแยก 

ศาล
ปกครอง
กลาง 

ไมมี ๑. เจาพนักงานท่ีดิน/สาขา /สวนแยก ชี้แจงขอเท็จจริงให 
    กรมท่ีดินเพ่ือดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดี 
๒. เจาพนักงานท่ีดิน/สาขา/สวนแยก ทําคําใหการแก

คําฟองและดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครองเอง 
๓. ติดตามผลคดี 

๑๐ วัน 
ภายใน
ระยะ 
เวลา 

๔. กรมท่ีดิน 
อธด. 

 

ศาล
ปกครอง
ภูมิภาค 

มี        กรมท่ีดินจะไดมอบหมายใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัด/สาขา/สวนแยก ชี้แจงขอเท็จจริง และเปน
ผูติดตอประสานงานกับพนักงานอัยการในการดําเนินคดี 
ปกครองแทน 

ภายใน
ระยะ 
เวลา 

๕. กรมท่ีดิน 
อธด. 
จพด./
สาขา/

สวนแยก 

ศาล
ปกครอง
ภูมิภาค 

มี ๑. เจาพนักงานท่ีดิน/สาขา/สวนแยก ชี้แจงขอเท็จจริง
และมอบอํานาจใหพนักงานอัยการแกตางคดี 

๒. กรมที่ดินจะไดมอบหมายใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัด/สาขา/สวนแยก ชี้แจงขอเท็จจริง และ
เปนผูติดตอประสานงานกับพนักงานอัยการในการ
ดําเนินคดีปกครองแทน 

ภายใน
ระยะ 
เวลา 

๖. กรมท่ีดิน 
อธด. 

 

ศาล
ปกครอง
ภูมิภาค 

ไมมี        เจาพนักงานท่ีดิน/สาขา ชี้แจงขอเท็จจริงให
กรมท่ีดินเพ่ือดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดี 

๑๐ วัน 

๗. กรมท่ีดิน 
อธด. 

จพด/สาขา/ 
สวนแยก 

ศาล
ปกครอง
ภูมิภาค 

ไมมี ๑. เจาพนักงานท่ีดิน/สาขา/สวนแยก ชี้แจงขอเท็จจริงให  
กรมท่ีดินเพ่ือดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดี 

๒. เจาพนักงานท่ีดิน/สาขา/สวนแยก ทําคําใหการ 
     แกคําฟองและดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครองเอง 

๑๐ วัน 
ภายใน
ระยะ 
เวลา 

๘. จพด./
สาขา/

สวนแยก 

ศาล
ปกครอง
กลาง/
ภูมิภาค 

ไมมี ๑. เจาพนักงานท่ีดิน/สาขา/สวนแยก ทําคําใหการแก 
คําฟองและดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครองเอง 

๒. รายงานใหกรมท่ีดินทราบ 

ภายใน
ระยะ 
เวลา 

๑๐ วัน 
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๑๔๑ 
 

3. คูมือการดําเนินการของเจาพนักงานท่ีดิน/สาขา กรณีถูกฟองคดีปกครอง 

 ๑.  กรณีผูฟองคดีขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนใหมอบอํานาจใหพนักงานอัยการเปนผูดําเนินคดี
ปกครองแทน 
 ๒.  กรณีผูฟองคดีไมไดขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบคดีจัดทําคําใหการแก
คําฟองและดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครองเอง 
 ๓.  กรณีท่ีผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองกลาง 
 (๑) ผูฟองคดีไดฟองกรมที่ดินและ/หรืออธิบดีกรมที่ดิน เจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/
สวนแยก เปนผูถูกฟองคดี ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก จัดทําคําชี้แจงขอเท็จจริงและขอ
กฎหมายพรอมท้ังจัดสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของใหกรมท่ีดิน 
 (๒) ผูฟองคดีไดฟองกรมท่ีดินและ/หรืออธิบดีกรมท่ีดิน เปนผู ถูกฟองคดี แตมิไดฟอง        
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก ดวย ใหสํานักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก ชี้แจงขอเท็จจริงและขอ
กฎหมายพรอมท้ังจัดสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของใหกรมท่ีดิน  
 (๓) ใหแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรูเรื่องดี สามารถอธิบายเรื่องราวของมูลเหตุแหงขอพิพาท ขอกฎหมาย 
และระเบียบท่ีเก่ียวของเปนผูประสานงานคดีรวมกับนิติกร กรมท่ีดิน รวมท้ังประสานงานกับพนักงานอัยการ 
 ๔.  กรณีท่ีผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภูมิภาค  
 กรมท่ีดินจะไดมอบหมายใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก หรือผูแทน ชี้แจง
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายพรอมท้ังจัดสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ และเปนผูติดตอประสานงานกับ
พนักงานอัยการในการดําเนินคดีปกครองแทนกรมท่ีดินและ/หรืออธิบดีกรมท่ีดิน 
 ๕. ในการจัดทําคําชี้แจงขอเท็จจริงหรือจัดทําคําใหการแกคําฟองและดําเนินกระบวนพิจารณาใน
ศาลปกครอง ใหดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑)  ตรวจคําฟองและพิจารณาทําความเขาใจเก่ียวกับประเด็นขอพิพาทวาพนักงานเจาหนาท่ี
ไดปฏิบัติหนาท่ีไปโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของหรือไม อยางไร   
  (๒)  ตรวจสอบดวยวา 
   ผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการ
กระทําของเจาหนาท่ี  
   ผูฟองคดีไดดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการเพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไว
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว กอนนําคดีมาฟองตอศาลหรือไม อยางไร  
   ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองหรือไม อยางไร ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๒ แหง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   ผูฟองคดีไดฟองคดีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม อยางไร ท้ังนี้ ตาม
มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๒ 
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๑๔๒ 
 

  มูลเหตุแหงการฟองคดีเปนกรณีท่ีศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือไม หาก
เปนคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ใหจัดทําคํารองยื่นตอศาลเพื่อขอวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาท่ีระหวางศาล ท้ังนี้ ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ี
ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  กรณีท่ีมูลเหตุแหงการฟองคดีสืบเนื่องจากการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินหรือ        
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับท่ีดินไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๖๑ แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ใหตรวจสอบดวยวา ผูฟองคดีมีสวนรวมในการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินหรือ        
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับท่ีดินโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายหรือไม อยางไร หรือได
ทราบในขณะท่ีขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมวาที่ดินพิพาทอยูระหวางการพิจารณาเพิกถอนหรือแกไข
หรือไม อยางไร  
  ตรวจสอบทุนทรัพยขณะท่ีผูฟองคดีขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปรียบเทียบกับ
ราคาประเมินท่ีดินหรือทุนทรัพยท่ีขอใหชดใชและราคาประเมินท่ีดิน ท้ังนี้ เพ่ือเปนแนวทางในการตอสูคดี 
 ๖. หากมีกรณีท่ีไมสามารถดําเนินกระบวนพิจารณาภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนดไดใหยื่นคําขอ
ตอศาลเพ่ือขอขยายระยะเวลากอนครบกําหนดเวลาตามคําสั่งศาล  
 ๗. การยื่นคําใหการ คําชี้แจงขอเท็จจริง หรือพยานหลักฐานตาง ๆ ตอศาลจะยื่นดวยตนเองหรือ
มอบฉันทะใหผูอ่ืนไปยื่นตอศาลหรือตอพนักงานเจาหนาท่ีของศาลหรือจะทําโดยวิธีสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ก็ได  
 ๘. กรณีศาลปกครองในสวนภูมิภาคนัดไตสวนขอเท็จจริง กรมท่ีดินจะไดมอบหมายเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัด/สาขา เปนผูแทนรวมรับฟงการไตสวนโดยใหจัดทําคําชี้แจงยื่นตอศาลกอนกําหนดนัดดวย 
  ๙. ใหถือเปนหนาท่ีท่ีสําคัญในการจัดทําคําชี้แจงขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพ่ือประกอบการ
ดําเนินคดีปกครอง ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการและมิใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ 
  ๑๐.  กรณีท่ีเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา ถูกฟองคดี โดยกรมท่ีดิน/อธิบดีกรมท่ีดินไมไดถูกฟองคดี
ดวย ใหรายงานใหกรมท่ีดินทราบ 
   ท้ังนี้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๕๐๕.๒/ว ๑๒๑๑๓ ลงวันท่ี ๓  กรกฎาคม  
๒๕๕๗ เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินคดีปกครอง 
  ๑๑. กรณีอุทธรณใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี ก.ค. ๐๔๐๖.๒/ว ๔๔ ลงวันท่ี ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๔๙  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ ฎีกาคดีแพงและอุทธรณคดีปกครอง  
 ๑๒. เม่ือศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งใหดําเนินการ
ตามคําพิพากษาภายในกําหนด การไมปฏิบัติตามคําบังคับหรือปฏิบัติลาชาเกินสมควร  อาจตองรับผิดตาม 
มาตรา ๗๕/๔ แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๑๔๓ 
 

4. การดําเนินงานความรับผิดทางแพงในสวนการปฏิบัติงานของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดและ 
    เจาพนักงานที่ดินจงัหวัดสาขา 

 

    ข้ันตอนการดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางแพงของกรมท่ีดิน  แบงออกเปน ๒ กรณี ดังนี้ 

 กรณีท่ีหนึ่ง การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงในกรณีท่ีเหตุแหงความเสียหายอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
อธิบดีกรมท่ีดินจะเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและวินิจฉัยสั่งการ สําหรับ
กรณีท่ีเหตุแหงความเสียหายอยูนอกเขตกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมท่ีดินไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ท่ีเกิดเหตุเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและวินิจฉัยสั่งการแทน ท้ังนี้ ตาม
คําสั่งกรมท่ีดิน ท่ี ๗/๒๕๔๒ ลงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๔๒ เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ในการแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ประกอบกับคําสั่งกรมท่ีดิน ท่ี ๒๑๘๕/
๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจของอธิบดีกรมท่ีดินใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ปฏิบัติราชการแทน และแบงการดําเนินการออกเปน ๒ สวนคือ สวนท่ีหนึ่ง เจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอ
หนวยงานของรัฐ และสวนท่ีสอง เจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 

 กรณีท่ีสอง การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางแพงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน มาตรา 
๔๐๖ มาตรา ๔๒๐ และตามนิติกรรมสัญญาฯลฯ 
 ท้ังนี้ การดําเนินการในแตละข้ันตอนจะมีท้ังในสวนท่ีเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขาจะตองตรวจสอบ ควบคุม หรือกํากับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติซ่ึงรับผิดชอบในเรื่อง
นั้นๆ และสวนท่ีกรมท่ีดิน (สํานักกฎหมาย) เปนผูดําเนินการ ตลอดจนสวนท่ีท้ังเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือ
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาและกรมท่ีดินจะตองประสานงานกันหรือดําเนินการรวมกัน เพ่ือใหเปนไปโดย
ชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของทางราชการ โดยไดสรุปข้ันตอนและแสดงผลในรูปแบบของ
ตาราง ดังนี้ 

4.1 กรณีท่ีหนึ่ง  การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
                     ของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 4.1.1 สวนท่ีหนึ่ง : กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
              ไดแก การเงินเสียหาย เชน ทุจริตในการจัดเก็บคาธรรมเนียมภาษีอากร ยักยอกเงินของ
ทางราชการ ฯลฯ ทรัพยสินเสียหาย เชน รถยนตของทางราชการประสบอุบัติเหตุ กลองสํารวจแบบประมวล
ผลรวมตกหลนเสียหาย คอมพิวเตอรสูญหายฯลฯ แบบพิมพสูญหาย เปนตน ซ่ึงมีข้ันตอนในการดําเนินงาน
ดังตอไปนี้  
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๑๔๔ 
 

 กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา ขอควรปฏิบัติ การกํากับ/ดูแล 

๑)  ต ร ว จ ส อ บ
ขอเท็จจริง /    
รายงานเหตุ 

 

 

 

      เม่ือเกิดเหตุท่ีทําใหกรมท่ีดิน
ไดรับความเสียหายข้ึนในจังหวัด
ใดใหสํานักงานท่ีดินอําเภอหรือ
สํานักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา ท่ีพบ 
เหตุหรือไดรับแจงเหตุรายงาน
ขอเท็จจริงพรอมเอกสาร และ
หลักฐานไปใหสํานักงานท่ีดินจังหวัด 
ทราบโดยเร็วและใหสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว 
เชน สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสียหาย 
ผูกระทําหรือผูมีสวนรวมใหเกิด
ความเสียหาย จํานวนคาเสียหาย
ท่ีกรมท่ีดินไดรับการเรียกใหชดใช
คาเสียหายในเบ้ืองตนและรายงาน
เหตุแหงความเสียหายดังกลาวให
อธิบดีกรมท่ีดินทราบ (ตามขอ ๗ 
แหงระเบียบสํานักนายกฯ) 

๕ – ๒๐ 

วันทําการ 

   เจาพนักงานท่ีดิน
จ ัง ห ว ัด / ส า ข า 
ตรวจสอบความ 
สมบรูณของเอกสาร 
ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
รายงาน 

๒) แต ง ตั ้งคณะ  
กรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความ 
รับผิดทางละเมิด 

 

 

 

 

 

     กรณีท่ีปรากฏวาไมมีการชําระ 
คาเสียหายดังกลาว และมีเหตุอัน
ควรเชื่อวาเกิดจากการกระทําใน
การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีให
รายงานเหตุแหงความเสียหาย
ตามขอ ๑ โดยรวบรวมเอกสาร 
พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ กฎหมาย 
ระเบียบและวิธีปฏิบัติแลวสรุป
เรื่องเสนอใหผูวาราชการจังหวัด
ลงนามในคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด 

๕ – ๑๐ 
วันทําการ 

 

 

 

 

 ใหกําหนดเวลา 
แลว เสร็จ ใน
การเนินการของ 
คณะกรรมการฯ 
ไวในคําสั่ง 

 

  คณะกรรมการฯ
มีไดไมเกิน ๕ คน 
(ควรเปน ๓ หรือ 
๕ คน) 

 

  เจาพนักงานท่ีดิน 
จังหวัด/สาขา ตรวจ 
สอบวากรณีดังกลาว 
 จะตองแตงต้ังคณะ 
กรรมการฯ รวมกับ 
หนวยงานอ่ืน หรือไม 

 
 เจาพนักงานท่ีดิน

จังหวัด /สาขาตรวจ 
สอบความสมบรูณ 
ในการแตงต้ังคณะ 
กรรมการฯ เชน 
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๑๔๕ 
 

 กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา ขอควรปฏิบัติ การกํากับ/ดูแล 

 (ตามขอ ๘, ขอ ๑๑ แหงระเบียบ
สํานักนายกฯ) 

 

 

  จังหวัดแตงตั้ง  
คณะกรรมการฯ  
ตามคําสั่งมอบ 
อํานาจของกรม
ท่ีดินได 

เปนผูมีสวนไดเสีย
หรือมีความเปน
กลางหรือไม (ตาม 
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ ) 

๓) คณะกรรมการฯ
ดําเนินการสอบ  
ขอเท็จจริง/เสนอ 
ความเห็น 

 คณะกรรมการฯ ดําเนินการสอบ 
ขอเท็จจริง รายงานผลการสอบ 
สวนพรอมความเห็นเก่ียวกับตัว
ผูตองรับผิดและจํานวนคาสินไหม 
ทดแทนท่ีผูนั้นตองชดใช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สรุปเรื่องเสนอใหผูวาราชการ
จังหวัดวินิจฉัยสั่งการ 

(ตามขอ ๑๔ , ๑๕ และ ๑๖ แหง
ระเบียบสํานักนายกฯ) 

ภายในระยะ 
เวลาท่ีกําหนด 
ตาม คํา สั ่ง  
แตงต้ังคณะ  
กรรมการฯ 

 

 

 
 

 หากไมสามารถ
พิจาณาไดทัน
ภายในระยะ 
เวลาดังกลาว
สามารถขอ
ขยายไดเทา 
ท่ี จํ า เ ป น  
๕ –๒๐  วั น
ทําการ 

  คณะกรรมการฯ
ตองใหโอกาส     
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียว 
ของหรือผูเสียหาย 
ไดชี้แจงขอเท็จจริง 
ไดโตแยงแสดง  
หลักฐานของตน 
อยางเพียงพอ 
และเปนธรรม 

 
  หากมีกรณีท่ี   

เจาหนาท่ีซ่ึงอาจ
ตองรับผิดตาย 
ใหรีบตรวจสอบ
รายชื่อและท่ีอยู
ของทายาทและ
แจงใหกระทรวง 
การคลัง  และ
กรมท่ีดินทราบ 

 เจาพนักงานท่ีดิน 
จังหวัด/สาขา ควบ 
คุมต ิดตามและ
กํ า ช ับ ใ ห ค ณ ะ
กรรมการฯ ดําเนิน 
การใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนดตลอดจน
ใหรีบแจงและสง   
รายชื่อพรอมท่ีอยู
ของทายาท กรณี
เจาหนาท่ีซ่ึงอาจ
ตองรับผิดตายให
กระทรวงการคลัง 
และกรมท่ีดินทราบ 
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๑๔๖ 
 

 กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา ขอควรปฏิบัติ การกํากับ/ดูแล 

 ๔) ผูแตงต้ังวินิจฉัย 
สั่งการ หรือสง
สํานวนใหกระทรวง 
การคลังตรวจสอบ 

 

    ความเห็นของคณะกรรมการฯ  
ไมผูกมัดผูวาราชการจังหวัดในฐานะ 
ผูแตงต้ังคณะกรรมการฯ ที่จะมี
ความเห็นเปนอยางอ่ืนเม่ือไดรับผล
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
แลวใหวินิจฉัยสั่งการวามีผูตองรับ
ผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม 
และเปนจํานวนเทาใด แตยังไมตอง 
แจงการสั่งการใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
โดยสงสํานวนการสอบสวนให
กระทรวงการคลังตรวจสอบ และ
รายงานผลการดําเนินการพรอม
จัดสงสําเนาสํานวนการสอบสวนให
กรมท่ีดินทราบดวย 

      ทั้งนี้  ควรมีระยะเวลาให
กระทรวงการคลังพิจารณาไมนอย 
กวาสามเดือนกอนอายุความสองป
สิ ้นสุด (ตามขอ ๑๗ วรรคสอง 
แหงระเบียบสํานักนายกฯ และหนังสือ 
เวียนกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด 
ท่ี กค.๐๔๑๐.๖/ว ๓๒ ลงวันท่ี ๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๘) 

  ภายใน ๗ วัน 
น ับ แ ต ว ัน
วินิจฉัยสั่งการ 

 

 

 

 

 

 

  เวนแตเปนเรื่อง 
ท่ีกระทรวงการ 
คล ังป ระกาศ 
กําหนดวาไมตอง 
รายงานใหกระทรวง 
การคลังตรวจสอบ 

  เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัด/สาขาตรวจ 
สอบหลกัฐานการ
วินิจฉัยสั่งการของ
ผูวาราชการจังหวัด 
แ ล ะ กํ า ช ับ ใ ห
เจาหนาที ่จ ัดสง
สํานวนใหกระทรวง 
การคลัง และกรม
ท่ีดินภายในระยะ 
เวลาดังกลาว 
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๑๔๗ 
 

 กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา ขอควรปฏิบัติ การกํากับ/ดูแล 

๕) การเตรียมความ 
พรอมในการ
ออกคําสั่ง หรือ  
ฟองคดี 

 

 

 

      กอนอายุความสองปสิ้นสุด
ไมนอยกวาหกเดือน ใหจังหวัดมี
หนังสือทวงถามผลการพิจารณาจาก 
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
และรายงานผลการติดตามงาน
ดังกลาวใหกรมท่ีดินทราบ (ตามขอ 
๑๗ วรรคสี่ และขอ ๒๔ แหงระเบียบ 
สํานักนายกฯ) 

 อายุความตาม 
กฎหมาย ๒ ป 
นับจากวันท่ี
ผูวาราชการ
จังหวัดในฐานะ 
ผูแตงต้ังคณะ 
กรรมการฯ
วินิจฉัยสั่งการ 

ในกรณีท่ีคําวินิจ 
ฉัยสั่งการมีผูตอง 
รับผิดซ่ึงเสียชีวิต 
แลวตองรีบแจง
ใหกรมท่ีดินทราบ 
โดยดวน 

 

กําชับใหเจาหนาท่ี
ติดตามผลการ
พิจ ารณาของ
กระทรวงการ 
คลังและแจงให
กรมท่ีดินทราบ
กอนอายุความ
ตามกฎหมาย
สิ้นสุด 

๖) กรมท่ีดินออก  
คําสั่งใหชดใช    
ค า ส ิน ไ ห ม
ทดแทน หรือ
ฟองคดี 

     ในกรณีท่ีคําวินิจฉัยสั่งการมีผู
ตองรับผิด และกระทรวงการคลัง
ไมแจงผลการพิจารณามาภายใน
เวลากอนอายุความสองปสิ้นสุด
ไมนอยกวาหกเดือน กรมท่ีดินจะ
ดําเนินการออกคําสั่งเรียกใหผูตอง 
รับผิด หรือทายาทตามกฎหมาย
กรณีผูตองรับผิดเสียชีวิตแลวแต
กรณี มาชําระคาสินไหมทดแทน
กอนเพ่ือปองกันไมใหคดีขาดอายุ
ความตาม ป.พ.พ. (ตามขอ ๑๗ 
วรรคหาและขอ ๒๔ แหงระเบียบ 
สํานักนายกฯ) 

 

๕ – ๑๐ 
วันทําการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

สํ านั กกฎหมาย
ดําเนินการ 
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๑๔๘ 
 

 กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา ขอควรปฏิบัติ การกํากับ/ดูแล 

๗)กระทรวงการ 
คลังแจงผลการ 
พิจารณา 

      สงสําเนาผลการพิจารณาให
กรมท่ีดินทราบเพ่ือดําเนินการตาม 
ความเห็นของกระทรวงการคลัง
(ตามขอ ๑๘ วรรคหนึ่งแหงระเบียบ 
สํานักนายกฯ) 

 

๑  ๒ 
  วันทําการ 

 ในกรณีท่ีไดรับ 
  การแจงผลการ 

พิจารณาใกล
เวลาอายุความ   
สิ้นสุดลงตาม  
กฎหมายใหสง 
ผลการพิจารณา 
ทางโทรสาร หรือ 

  ไปรษณียอิเล็ก 
ทรอนิกสโดย
ดวน 

กําชับใหเจาหนาท่ี  
 ดําเนินการตาม 
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ๘) ดําเนินการตาม   
ความเห็นของ   
กระทรวงการคลัง 

 

  กรมท่ีดินจะตองดําเนินการตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กรณีเจาหนาท่ีไมตองรับผิด  :  
เสนออธิบดีเพ่ือยุติเรื่อง 
กรณีเจาหนาท่ีตองรับผิด : ออก
คําสั่ง/แกไขคําสั่ง (กรณีท่ีกรมท่ีดิน
ไดออกคําสั่งใหเจาหนาท่ีชดใชเงิน 
ตามความเห็นของผูแตงต้ังเนื่องจาก 
ยังไมไดรับแจงผลการพิจารณาจาก
กรมบัญชีกลางและคดีจะขาดอายุ
ความ) (ตามขอ ๑๘ วรรคสองแหง 
ระเบียบสํานักนายกฯ) 

๕ – ๑๕ 
  วันทําการ 

 สํานักกฎหมาย
ดําเนินการ 

๙) การชําระคา
สินไหมทดแทน 

 

 

     การดําเนินการของกรมท่ีดิน
เพ่ือใหผูตองรับผิดชดใชคาสินไหม 
ทดแทน 
  กรณีท่ีผูตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทน : ยุติเรื่องรายงาน
กระทรวง การคลัง 

๕ – ๓๐ 
  วันทําการ 

 สํานักกฎหมาย
ดําเนินการ 
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๑๔๙ 
 

 กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา ขอควรปฏิบัติ การกํากับ/ดูแล 

กรณีท่ีผูตองรับผิดไมชดใชคาสินไหม
ทดแทน : สงฟองศาลยุติธรรม / 
ศาลปกครองและแจงกระทรวงการคลัง 
(ตามขอ ๑๘ วรรคสอง แหงระเบียบ 
สํานักนายกฯ) 

 
4.1.2 สวนท่ีสอง : กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 

 แบงออกเปน ๒ สวน ไดแก บุคคลภายนอกฟองกรมท่ีดินใหชดใชคาสินไหมทดแทน และบุคคล 
ภายนอกย่ืนคําขอใหกรมท่ีดนิชดใชคาสินไหมทดแทนซึง่มีขั้นตอนในการดาํเนนิงานดังตอไปนี ้

กรณี บุคคลภายนอกฟองกรมท่ีดินใหชดใชคาสินไหมทดแทน 
                  กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 

                (บุคคลภายนอกฟองกรมท่ีดินใหชดใชคาสินไหมทดแทน) 
 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ การกํากับ/ดูแล 

๑) เตรยีมดําเนินการ 

 

  เม่ือบุคคลภายนอกฟองกรมที่ดิน
เปนจําเลยหรือผูถูกฟองคดีตอศาล
ยุติธรรมหรือศาลปกครองโดยตอมา
มีคําพิพากษาถึงที่สุดใหกรมที่ดิน
แพคดี เนื่องจากเจาหนาท่ีในสังกัด
ไดปฏิบัติหนาท่ีโดยประมาทเลินเลอ 
และกรมที่ดินไดชําระเงินตามคํา
พิพากษาแลวกรมที่ดินจะดําเนิน 
การตรวจสอบคําพิพากษาศาลและ
ขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของ สรุปเรื่อง
เสนอใหอธิบดีลงนามในคําสั่งแตงต้ัง 
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ 
รับผิดทางละเมิดในกรณีที่เหตุแหง 
ความเสียหายอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
และเสนอใหอธิบดีมอบอํานาจให

๕ –๓๐ 
วันทําการ 

 
 
 
 
 
 

 หากมีการประสาน 
 งานจากหนวยงาน 
 อ่ืนเพ่ือขอขอมูล 
 เพ่ิมเติมระยะ 
 เวลาในการเนิน 
 การอาจขยายได 
 เทาท่ีจําเปน 

 

 

 

 

สํานักกฎหมาย 
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๑๕๐ 
 

                  กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
                (บุคคลภายนอกฟองกรมท่ีดินใหชดใชคาสินไหมทดแทน) 

 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ การกํากับ/ดูแล 

ผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ 
รับผิดทางละเมิดในกรณีท่ีเหตุแหง
ความเสียหายอยูในจังหวัดนั้น  
(ตามขอ ๓๕ประกอบขอ ๓๑ แหง
ระเบียบสํานักนายกฯ) 

๒) การแตงต้ังคณะ 
กรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด  

 

      เ มื ่อจังหวัดไดร ับ เรื ่องจาก 
กรมท่ีดินใหแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริ งความรับผิดทาง
ละเมิดตามขอ ๑ 
(ตามขอ ๓๕ประกอบขอ ๓๑ แหง
ระเบียบสํานักนายกฯ) 
 

 

 

 

 

๕ – ๒๐ 
วันทําการ 

 

หากเปนกรณี 
ท่ีตองประสาน 
งานเพ่ือแตงต้ัง
กรรมการฯ รวม 
กับหนวยงานอ่ืน 
ระยะเวลาใน
การดําเนินการ
อาจขยายได 
เทาท่ีจําเปน 

  ใหกําหนดเวลา 
แลวเสร็จใน  
การดําเนิน 
การของคณะ 

   กรรมการฯ 
  ไวในคําสั่ง 

  คณะกรรมการฯ 
 มีไดไมเกิน ๕ 
คน (ควรเปน ๓ 
หรือ ๕ คน) 

  ตรวจสอบวากรณี 
ดังกลาวจะตอง
แ ต ง ตั ้ง ค ณ ะ 
กรรมการฯรวมกับ
หน วยงาน อ่ืน 
หรือไม 

 

 
  ตรวจสอบว า 

ความสมบรูณ
ในการแตงต้ัง
คณะกรรมการฯ 
เช น  เป นผู มี
สวนไดเสีย หรือ 
มีความเปนกลาง 
หรือไม (ตาม 
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ 
ราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ ) 
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๑๕๑ 
 

                  กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
                (บุคคลภายนอกฟองกรมท่ีดินใหชดใชคาสินไหมทดแทน) 

 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ การกํากับ/ดูแล 

3) คณะกรรมการฯ  
ดําเนินการสอบ 
ขอเท็จจริง/เสนอ 
ความเห็น 

 คณะกรรมการฯตองดําเนินการสอบ  
  ขอเท็จจริงรายงานผลการสอบสวน 

พรอมความเห็นเก่ียวกับตัวผูตอง
รับผิดและจํานวนคาสินไหมทดแทน 
ท่ีผูนั้นตองชดใช  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภายในเวลาท่ี
กําหนดตาม
คําสั ่งแตง ตั ้ง
คณะกรรมการฯ 

 

 

 

 

 
 หากไมสามารถ  

พิจารณาไดทัน 
ภายในระยะเวลา 
ดังกลาว สามารถ 
ขอขยายไดเทา 
ท่ีจําเปนโดยตอง 
คํานึงถึงอายุ 
ความการใช
สิทธิเรียกรอง 
ตามมาตรา ๙ 
แหง พ.ร.บ.
ความรับผิด
ทางละเมิดฯ   
(๑ ป นับแตวัน 
ท่ีกรมท่ีดินได
ใชคาสินไหม
ทดแทนนั้น
แกผูเสียหาย) 

  คณะกรรมการฯ 
   ตองใหโอกาส

เ จ า หน า ที ่ท่ี
เก่ียวของหรือ
ผู เส ียหายได
ชี้แจงขอเท็จจริง 
โตแยงแสดง
หลักฐานของตน 
อยางเพียงพอ
และเปนธรรม 
 

   

 

 กําช ับ ให คณะ  
กรรมการฯ ดําเนิน 
การใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา  
ที่กําหนดตลอด 
จนใหรีบแจงและ
สงรายชื่อพรอม
ท่ีอยูของทายาท 
กรณีเจาหนาท่ีซ่ึง
อาจตองรับผิด
ตายใหกระทรวง  
ก า ร ค ล ัง แ ล ะ 
กรมท่ีดินทราบ 
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๑๕๒ 
 

                  กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
                (บุคคลภายนอกฟองกรมท่ีดินใหชดใชคาสินไหมทดแทน) 

 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ การกํากับ/ดูแล 

 สรุปเรื่องเสนอใหผู วาราชการ
จังหวัดวินิจฉัยสั่งการ 

(ตามขอ ๑๔ , ๑๕ และ ๑๖ แหง
ระเบียบสํานักนายกฯ) 

๕ – ๓๐ 
วันทําการ 

 4) ผูแตงต้ังวินิจฉัย
สั่งการ/สงสํานวน 
ใหกระทรวงการ 
คลังตรวจสอบ 

 

      ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
ไมผูกมัดผูวาราชการจังหวัดในฐานะ 
ผูแตงต้ังคณะกรรมการฯ ท่ีจะมีความ 
เห็นเปนอยางอ่ืนเม่ือไดรับผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ แลว 
ใหวินิจฉัยสั่งการวามีผูตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม และ 
เปนจํานวนเทาใด แตยังไมตองแจง
การสั่งการใหผูท่ีเก่ียวของทราบและ 
สงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวง 
การคลังตรวจสอบกับสงสําเนาสาํนวน 
การสอบสวนใหกรมท่ีดินทราบดวย  

         ทั้งนี้  ควรมีระยะเวลาให
กระทรวงการคลังพิจารณาไมนอย
กวาสามเดือนกอนอายุความหนึ่งป
สิ้นสุด  (ตามขอ ๑๗วรรคสอง แหง
ระเบียบสํานักนายกฯ และหนังสือ 
เวียนกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี 
กค. ๐๔๑๐.๖/ว ๓๒ ลงวันท่ี ๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

  ภายใน ๗ วัน 
นับแตวันท่ีได
วินิจฉัยสั่งการ 

 โดยตองคํานึง 
ถึงอายุความ
การใชสิทธิเรียก 
รองตามมาตรา  
๙ แหง พ.ร.บ.  
ความรับผิดทาง 
ละเมิดฯ (๑ ป 
นับต้ังแตวันท่ี  
กรม ที ่ด ิน ได
ชดใชคาสินไหม  
ทดแทนนั้นแก  
ผูเสียหาย) 

 เวนแตเปนเรื่อง
ที่กระทรวง  
การคลังประกาศ 
กําหนดวาไม 
ตองรายงาน
ใหกระทรวง  
การคลังตรวจ 
สอบ 

 

 การตรวจสอบ  
หล ัก ฐ านการ  
วินิจฉัยสั่งการ 
ของผูวาราชการ 
จังหวัดและกําชับ
ใหเจาหนาท่ีจัด 
ส ง สํ า น ว น ใ ห
กระทรวงการคลัง 
และกรม ท่ี ดิน  
ภายในระยะเวลา 
ดังกลาว 

 ๕) การเตรียมความ 
พรอมในการ
ออกคําสั่งหรือ 
ฟองคดี 

     กอนอายุความการใชสิทธิเรียกรอง
ของหนวยงานสิ้นสุดหนึ่งปนับแต
วันท่ีหนวยงานไดใชคาสินไหมทดแทน 
นั้นแกผูเสียหาย กรมที่ดินจะตอง
ดําเนินการใชสิทธิเรียกใหเจาหนาท่ี

อายุความการ 
ใชสิทธิเรียกรอง 
๑ ป นับแตวัน 
ท่ีกรมท่ีดินได
ใชค าสินไหม

  ในกรณีท่ีคํา 
วินิจฉัยสั่งการ 
มีผูตองรับผิด  
ซ่ึงเสียชีวิตแลว 
ตองรีบแจงให 

 กําชับใหเจาหนาท่ี  
ติดตามผลการ
พิจ ารณาของ
กระทรวงการคลัง 
และจะตองแจง
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๑๕๓ 
 

                  กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
                (บุคคลภายนอกฟองกรมท่ีดินใหชดใชคาสินไหมทดแทน) 

 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ การกํากับ/ดูแล 

 

 

ผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกทางราชการตามมาตรา ๙ แหง 
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ ซ่ึง
หากกระทรวงการคลังไมแจงผลการ
พิจารณามาใหทราบ จังหวัดจะตอง
มีหนังสือทวงถามผลการพิจารณา
จากกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
และรายงานผลการติดตามงานดังกลาว
ใหกรมท่ีดินทราบเพ่ือพิจารณาดําเนิน 
การในสวนท่ีเก่ียวของ  
(ตามขอ ๑๗ วรรคสี่ และขอ ๒๔ 
แหงระเบียบสํานักนายกฯ 

ทดแทนนั้นแก
ผูเสียหาย 
 (ชําระเงินตาม
คําพิพากษา) 
 

 

 

 

๕ – ๑๐ 
วันทําการ 

กรมท่ีดินทราบ 
โดยดวน 

 

ใหกรมท่ีดินทราบ
กอนอายุความ  
ตามกฎ ห มาย
สิ้นสุด 

 

 ๖) กรมที่ดินออก
คําสั่งใหชดใชคา
สินไหมทดแทน 
หรือฟองคดี 

 

      ในกรณีท่ีคําวินิจฉัยสั่งการมีผู
ตองรับผิดและกระทรวงการคลังไม
แจงผลการพิจารณามาภายในเวลา
กอนอายุความการใชสิทธิเรียกรอง
ของหนวยงานสิ้นสุดหนึ่งปนับแตวัน 
ท่ีหนวยงานไดใชคาสินไหมทดแทน
นั้นแกผูเสียหาย (ชําระเงินตามคํา
พิพากษา) กรมท่ีดินจะตองดําเนิน 
การใชสิทธิเรียก (ออกคําสั่ง) ให
เจาหนาท่ีผูตองรับผิดชดใชคาสินไหม 
ทดแทนใหแกทางราชการตามมาตรา 
๙ แหง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ
และดําเนินการตามมาตรา ๓ แหง 
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ 
ประกอบมาตรา ๕๑ แหง พ.ร.บ.
จัดต้ังศาลปกครองฯหรือเรียกทายาท 
ตามกฎหมายกรณีผูตองรับผิดเสียชีวิต 

  สํานักกฎหมาย 
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๑๕๔ 
 

                  กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
                (บุคคลภายนอกฟองกรมท่ีดินใหชดใชคาสินไหมทดแทน) 

 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ การกํากับ/ดูแล 

แลวแตกรณี มาชําระคาสินไหมทดแทน 
กอนเพื่อปองกันไมใหคดีขาดอายุ
ความตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 
(ตามขอ ๑๗ วรรคหา และขอ ๒๔ 
แหงระเบียบสํานักนายกฯ) 

๗) กระทรวงการ 
   คลังแจงผลการ    

พิจารณา 

      สงสําเนาผลการพิจารณาให   
กรมท่ีดินทราบเพ่ือดําเนินการตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง  
 (ตามขอ  ๑๘ วรรคหนึ่ ง  แห ง
ระเบียบสํานักนายกฯ) 
 

๑  ๒  
วันทําการ 

 
 
 
 
 
 

 

 ในกรณีท่ีไดรับ 
แ จ ง ผ ล ก า ร
พิจารณาใกล
เวลาอายุความ 
สิ้นสุดลงตาม
กฎหมายใหสง 
ผลการพิจารณา 
ทางโทรสารหรือ  
ไปรษณียอิเล็ก 
ทรอนิกสโดยดวน 

 กําชับใหเจาหนาท่ี  
ดําเนินการตาม 
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

๘) ดําเนินการตาม 
ความเห็นของ   
กระทรวงการคลัง 

 

    กรมท่ีดินจะตองดําเนินการตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กรณีเจาหนาท่ีไมตองรับผิด:  เสนอ
อธิบดีเพ่ือยุติเรื่อง 
กรณีเจาหนาท่ีตองรับผิด : ออก
คําสั่ง/แกไขคําสั่ง (กรณีท่ีกรมท่ีดิน
ไดออกคําสั่งใหเจาหนาท่ีชดใชเงิน
ตามความเห็นของผูแตงต้ัง เนื่องจาก
ยังไมไดรับแจงผลการพิจารณาจาก
กรมบัญชีกลาง และคดีจะขาดอายุ
ความ) (ตามขอ ๑๘ วรรคสอง แหง
ระเบียบสํานักนายกฯ) 

๕ – ๑๕ 
วันทําการ 

 สํานักกฎหมาย
ดําเนินการ 
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๑๕๕ 
 

                  กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
                (บุคคลภายนอกฟองกรมท่ีดินใหชดใชคาสินไหมทดแทน) 

 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ การกํากับ/ดูแล 

๙) การชําระคา
สินไหมทดแทน 

 

 

     การดําเนินการของกรมท่ีดิน
เพ่ือใหผูตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทน 
     กรณีผูตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทน: ยุติเรื่อง รายงาน
กระทรวงการคลัง 
       กรณีท่ีผูตองรับผิดไมชดใชคา
สินไหมทดแทน: สงฟองศาลยุติธรรม / 
ศาลปกครอง และแจงกระทรวงการคลัง 
(ตามขอ ๑๘ วรรคสอง แหงระเบียบ
สํานักนายกฯ) 

๕ – ๓๐ 
วันทําการ 

 สํานักกฎหมาย
ดําเนินการ 
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๑๕๖ 
 

กรณี บุคคลภายนอกรองขอใหกรมท่ีดินชดใชคาสินไหมทดแทน 

กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
(บุคคลภายนอกรองขอใหกรมท่ีดินชดใชคาสินไหมทดแทน) 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ การกํากับ/ดูแล 
๑) รับคําขอ         เม่ือบุคคลภายนอกรองขอให  

กรมท่ีดินชดใชคาสินไหมทดแทนจาก
การละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ในสังกัด หากเปนกรณีท่ี
บุคคลภายนอกยื่นคําขอท่ีจังหวัดใด 
ใหรีบดําเนินการสงคําขอดังกลาวมาให
อธิบดีกรมท่ีดิน เม่ือกรมท่ีดินพิจารณา 
แลวเห็นวาคําขอดังกลาวเปนไปตาม
มาตรา ๑๑ แหง พ.ร.บ.ความรับผิด
ทางละเมิดฯ  กรมท่ีดินจะดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงในเบ้ืองตน รวบรวม 
พยานหลักฐานและขอกฎหมาย สรุป
เรื่องเสนอใหอธิบดีออกใบรับคําขอและ 
ลงนามในคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ในกรณีท่ีเหตุแหงความเสียหายอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร และเสนอให
อธิบดีมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอ 
เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณี 
ท่ีเหตุแหงความเสียหายอยูในจังหวัดนั้น  
(ตามขอ ๓๓ ประกอบขอ ๓๒ และขอ 
๓๑ แหงระเบียบสํานักนายกฯ) 

๕ – ๓๐ 
วันทําการ 

 

 

 

 

 

 

หากมีการประสาน 
งานจากหนวย 
งานอ่ืนเพ่ือขอ
ขอมูลเพ่ิมเติม
ระยะเวลาใน
การดําเนินการ
อาจขยายได
เทาท่ีจําเปน 

 

 

 

 

 

 สํานักกฎหมาย
ดําเนินการ 

 เจาพนักงาน
ที่ด ินจังหวัด/
สาขาจะตอง
กําชับ เจาหนาท่ี 
ใหรีบสงคําขอ  
ตามมาตรา ๑๑  
ให กรม ที ่ด ิน  
พิจารณา 

๒) แตงต้ังคณะ 
กรรมการสอบ
ข อ เ ท ็จ จ ร ิง
คว ามร ับผ ิด
ทางละเมิด  

 

    เม่ือจังหวัดไดรับเรื่องจากกรมท่ีดิน
แลวใหแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ตามขอ ๑ 
(ตามขอ ๓๓ ประกอบขอ ๓๒ และขอ 
๓๑ แหงระเบียบสํานักนายกฯ) 

๕ – ๒๐ 
วันทําการ 

 

  หากเปนกรณี 
ตองประสาน  
งานเพ่ือแตงต้ัง   
กรรมการ ฯ รวม 
กับหนวยงาน
อ่ืน ระยะเวลา

  ตรวจสอบวา  
กรณีดังกลาว
ตองแตงต้ังคณะ 
กรรมการฯ รวม 
กับหนวยงาน 
อ่ืนหรือไม 
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๑๕๗ 
 

กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
(บุคคลภายนอกรองขอใหกรมท่ีดินชดใชคาสินไหมทดแทน) 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ การกํากับ/ดูแล 
 ในการดําเนิน 

การอาจขยายได
เทาท่ีจําเปน 

  ใหกําหนดเวลา 
แลวเสร็จในการ 
ดําเนินการของ
คณะกรรมการฯ 
ไวในคําสั่ง 

 คณะกรรมการฯ 
มีไดไมเกิน ๕ 
คน (ควรเปน 
๓ หรือ ๕ คน) 

 
 

  ตรวจสอบวา  
ความสมบรูณ
ในการแตงต้ัง
คณะกรรมการฯ 
เชน เปนผูมี
สวนไดเสยีหรือ 
มีความเปนกลาง 
หรือไม  
(ตาม พ.ร.บ.วิธี 
ปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ) 

๓ ) คณะกรรมการฯ  
ดําเนินการสอบ   
ข อเ ท็ จจริ ง/   
เสนอความเห็น 

      คณะกรรมการฯ ตองดําเนินการ
สอบขอเท็จจริ ง  รายงานผลการ
สอบสวนพรอมความเห็นเก่ียวกับ
การชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผู
ขอดวยวากรมท่ี ดินตองชดใชค า
สินไหมทดแทนใหตามคําขอหรือไม 
และชดใชในจํานวนเงินเทาใด ในกรณี 
ท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนจะตอง
พิจารณาดวยวาเจาหนาท่ีท่ีมีสวน
เก่ียวของจะตองรับผิดชดใชคาสินไหม 
ทดแทนคืนใหแกกรมท่ีดินหรือไม 
หากตองชดใชคืนใหแกกรมท่ีดิน ให
พิจารณากําหนดผูตองรับผิดและ
จํานวนคาสินไหมทดแทนท่ีผูนั้นตอง
ชดใช  และสรุปเรื่องเสนอใหผู วา
ราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการ 

 ภายในเวลา ท่ี
กําหนดตามคําสั่ง 
แตงต้ังคณะกรรม 
การฯ 

 หากไมสามารถ
พิจารณาไดทัน
ภายในระยะเวลา 
ดังกลาว สามารถ 
ขอขยายไดเทาท่ี 
จําเปนโดยคํานึง 
ถ ึง ขั ้น ต อ น ท่ี
กรมท่ีดินจะตอง
แ จ ง ผ ล ก า ร   
พิจารณาให ผู
ขอทราบภายใน

  คณะกรรมการฯ 
ตองใหโอกาส
เ จ า ห น า ท่ี ท่ี
เก่ียวของหรือ
ผู เสียหายได
ชี้แจงขอเท็จจริง 
โตแย งแสดง
หลักฐานของตน 
อยางเพียงพอ
และเปนธรรม 

 กํ า ช ับ ค ณ ะ
ก ร ร ม ก า ร ฯ 
ดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน 
ระยะเวลา ท่ี
กําหนดตลอด 
จนให รีบแจ ง 
และสงรายชื่อ
พรอมท่ีอยูของ 
ทายาท กรณี
เจ าหน าท่ี ซ่ึ ง
อาจตองรับผิด 
ตายใหกระทรวง 
การคลังและ 
กรมท่ีดินทราบ 
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๑๕๘ 
 

กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
(บุคคลภายนอกรองขอใหกรมท่ีดินชดใชคาสินไหมทดแทน) 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ การกํากับ/ดูแล 
(ตามขอ ๑๔ , ๑๕ และ ๑๖ แหง
ระเบียบสํานักนายกฯ) 

กําหนด ๑๘๐ วัน 
นับแตวันรับคําขอ 

 

 ๔) การขอขยาย   
เวลาการพิจาณา 
คําขอตามมาตรา 
๑๑ แหง พ.ร.บ.
คว ามรั บผิ ด
ทางละเมิดฯ 

     ระหวางคณะกรรมการฯ ดําเนิน 
การสอบขอเท็จจริง ตามขอ ๓ หากเห็นวา 
ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จได
ภายในกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวัน
รับคําขอ ตามมาตรา ๑๑ แหง พ.ร.บ.
ความรับผิดทางละเมิดฯ ใหรีบแจงกรมท่ีดิน 
เพ่ือขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
คําขอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทย พรอมรายงานปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานใหทราบ  

กอนสิ้นสุดระยะ 
เวลา ๑๘๐ วัน 
นับแตรับคําขอ 
เปนเวลาไมนอย 
กวา ๔๕ วัน 

  กําชับเจาหนาท่ี 
ใหรีบดําเนิน 
การแจงกรมท่ีดิน
ภายในระยะ 
เวลาท่ีกําหนด 

๕) ผูแตงต้ังวินิจฉัย 
สั่งการ/สงสํานวน 
ใหกรมท่ีดิน 

      ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
ไมผูกมัดผูวาราชการจังหวัดในฐานะ
ผูแตงต้ังคณะกรรมการฯ ท่ีจะมีความ 
เห็นเปนอยางอื่นเมื่อไดรับผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ แลว 
ใหวินิจฉัยสั่งการวา กรมท่ีดินตองรับ
ผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามคําขอ
ของผูขอหรือไม เปนเงินจํานวนเทาใด 
และเจาหนาท่ีตองรับผิดชดใชคาสินไหม 
ทดแทนคืนใหแกกรมท่ีดินหรือไม อยางไร 
โดยสงสํานวนการสอบขอเท็จจริงและ 
คําวินิจฉัยสั่งการไปใหกรมท่ีดินเพ่ือ
แจงผลการพิจารณาใหผูขอทราบ 
(เทียบเคียงขอ ๑๗ แหงระเบียบ
สํานักนายกฯ) 

 สงสํานวนการ
ส อ บ ส ว น ใ ห  
กรมท่ี ดินทราบ
ภายใน ๗ วันนับ
แต วั นวิ นิ จ ฉั ย 
สั่งการ 

 กําชับเจาหนาท่ี 
ใหรีบดําเนิน 
การแจงกรมท่ีดิน 
ภายในระยะ 
เวลาท่ีกําหนด 
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๑๕๙ 
 

กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
(บุคคลภายนอกรองขอใหกรมท่ีดินชดใชคาสินไหมทดแทน) 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ การกํากับ/ดูแล 
๖. แจงผลการ    

พิจารณา 
    กรมท่ีดินเสนอผลการวินิจฉัยของ
ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือใหอธิบดีกรมท่ีดิน
ลงนาม ในหนังสือแจงผลการพิจารณา
ใหผูขอทราบ 

๕ – ๒๐ 
วันทําการ 

(ภายในกําหนด 
๑๘๐ วัน นับแต
วันรับคําขอ หรือ  
๓๖๐ วันในกรณี 
ท่ีมีการขอขยาย
ระยะเวลาการ
พิจารณาคําขอ) 

 สํานักกฎหมาย
ดําเนินการ 

๗ .  ก า ร ชํ า ร ะ   
ค า สิ น ไห ม
ทดแทน 

 

 

      การดําเนินการของกรมท่ีดิน
เพ่ือใหผูตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนคืนใหแกทางราชการ 
กรณีท่ีผูตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทน: ยุติเรื่อง  
กรณีท่ีผูตองรับผิดไมชดใชคาสินไหม
ทดแทน: สงฟองศาลยุติธรรม / ศาล
ปกครอง และแจงกระทรวงการคลัง 
(ตามขอ ๑๘ วรรคสอง แหงระเบียบ
สํานักนายกฯ) 

๕ – ๓๐ 
วันทําการ 

 สํานักกฎหมาย
ดําเนินการ 
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๑๖๐ 
 

4.2 กรณีที่สอง 
          การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางแพงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ 
และตามนิติกรรมสัญญา 
เชน ละเมิดตาม มาตรา ๔๐๖ , ๔๒๐  , ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผิดสัญญา ซึ่งมี
ขั้นตอนในการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางแพงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา ๔๒๐ และตามนิติกรรมสัญญา 

ข้ันตอน การดําเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ การกํากับ/ดูแล 

๑) ตรวจสอบ    
    ขอเท็จจริง/  
    รายงานเหตุ 
 

 

 

     เม่ือเกิดเหตุท่ีทําใหกรมท่ีดินไดรับความ
เสียหายขึ้นในจังหวัดใดใหตรวจสอบ
ขอเท็จจริงโดยไมชักชา เชน สาเหตุท่ีทําให 
เกิดความเสียหาย ผูกระทําหรือผูมีสวนรวม
ใหเกิดความเสียหาย จํานวนคาเสียหายท่ี
กรมท่ีดินไดรับ การเรียกใหชดใชคาเสียหาย
ในเบื้องตนและรายงานเหตุแหงความ
เสียหายดังกลาวใหอธิบดีกรมท่ีดินทราบ 

๕ – ๒๐  
วันทําการ 

   ตรวจสอบความ  
สมบรูณของ
เอกสารประกอบ 
การรายงาน 

๒) เรียกใหผู
ตองรับผิด
ช ด ใ ช ค า 
เสียหาย 

   กรมท่ีดินจะดําเนินการสรุปขอเท็จจริง 
รวบรวมพยานหลักฐาน ขอกฎหมาย 
ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเสนออธิบดีเพ่ือ
วินิจฉัยสั่งการและแจงใหบุคคลภายนอก 
(ผูทําใหเกิดความเสียหาย) ชดใชคาเสียหาย 
(ตาม ป.พ.พ.) 

๕ – ๓๐  
วันทําการ 

หากมีการประสาน 
งานจากหนวยงาน 
อ่ืนเพ่ือขอขอมูล 
เพ่ิมเติมระยะ 
เวลาในการดําเนิน 
การอาจขยายได
เทาท่ีจําเปน 

สํานักกฎหมาย
ดําเนินการ 

๓) การชําระ   
คาเสียหาย 

 

     การดําเนินการของกรมท่ีดินเพ่ือให
บุคคลภายนอก (ผูทําใหเกิดความเสียหาย) 
ชดใชคาเสียหายแกทางราชการ 
กรณีท่ีผูตองรับผิดชดใชคาเสียหาย:  
ยุติเรื่อง  
กรณีท่ีผูตองรับผิดไมชดใชคาเสียหาย:  
สงฟองศาลยุติธรรม/ ศาลปกครอง และ
แจงกระทรวงการคลัง 
(ตาม ป.พ.พ. และ ป.วิ.พ.) 

๕ – ๓๐ 
  วันทําการ 

 สํานักกฎหมาย
ดําเนินการ 
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๑๖๑ 
 

กองการเจาหนาที่ 
 

อํานาจหนาท่ีตาม 
กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญ 
การพิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

1. ยายขาราชการ  มาตรา 57, 63 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 

 เพ่ือประโยชนของทางราชการและให
การบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ 
ในสังกัดกรมท่ีดินมีประสิทธิภาพ โดย
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดพิจารณาเสนอ
ยายขาราชการในสังกัดภายในจังหวัด
ต้ังแตระดับชํานาญการ/ชํานาญงาน 
ลงมาเพ่ือใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
แตงต้ัง 

อํานาจในการแตงต้ัง
เปนของผูวาราชการ 
จั งหวัด  ผู บั ง คับ 
บัญชา ซ่ึงมีอํานาจ
สั่งบรรจุ ตามมาตรา 
57  (11 )  แห ง     
พระราชบัญญั ติ 
ระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 

2. รกัษาราชการแทน  มาตรา 47 แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ.
2534 

 กรณีไมมีผูดํารงตําแหนงเจาพนักงาน
ท่ีดินจังหวัดหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ีราชการได โดยเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดเสนอขาราชการผู มีอาวุโสท่ี
เหมาะสม เพ่ือใหผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาแตงต้ังเปนผูรักษาราชการ
แทนตน 

อํานาจในการแตงต้ัง
เปนของผูวาราชการ
จ ังหว ัด ผู บ ังค ับ 
บัญชาซ่ึงมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา 
57 (11 )  แห ง
พระราชบัญญั ติ
ระเบียบขาราชการ   
พลเรือน พ.ศ. 2551 

3.รักษาการในตําแหนง   มาตรา 68 แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ.2551 

 กรณีท่ีตําแหนงเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/
สาขา/หัวหนาฝาย/กลุม/งานวางลง
หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติ 
หนาท่ีราชการได โดยเจาพนักงานท่ีดิน
เสนอขาราชการผูหนึ่งผูใดท่ีเห็นสมควร
เพ่ือใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
แตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงนั้นๆ 

อํานาจในการแตงต้ัง
เปนของผูวาราชการ
จังหวัด  ผู บั ง คับ 
บัญชาซ่ึงมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา 
57 (11)  แ ห ง
พระราชบัญญั ติ
ระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 

4. ปฏิบัติราชการแทน   มาตรา 38 แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหาร 

 มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนโดย อํานาจในการแตงต้ัง
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๑๖๒ 
 

อํานาจหนาท่ีตาม 
กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญ 
การพิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
 

เจาพนักงานที่ดินเสนอหัวหนาฝาย/
กลุมงานท่ีเหมาะสม เพ่ือใหผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณาแตงต้ังใหปฏิบัติราชการ
แทนตนเฉพาะเรื ่องที่สามารถมอบ
อํานาจได 

เปนของผูวาราชการ 
จั งหวัด  ผู บั ง คับ 
บัญชาซ่ึงมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา 
57 (11)  แ ห ง
พระราชบัญญั ติ 
ระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 

5. การทดลองปฏิบัติ 
   ราชการ 

 มาตรา 59 แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราช 
การพลเรือน พ.ศ. 2551 

 กฎ ก.พ.วาดวยการ
ทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการและการพัฒนา 
ขาราชการท่ีอยูระหวาง 
ทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ พ.ศ. 553 

 เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/เจาพนักงาน
ท่ีดินจังหวัด(สาขา)/เจาพนักงานท่ีดิน
หัวหนาสวนแยกเปนผูประเมินผลงาน
การปฏิบัติราชการของขาราชการบรรจุ
ใหมและเสนอความเห็นใหผูวาราชการ
จังหวัด ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุสั่งใหผูนั้นรับราชการตอไป หรือสั่ง
ใหออกจากราชการ กรณีผลการประเมิน 
ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานท่ี ก.พ. กําหนด 

เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัด/เจาพนักงาน 
ท่ีดินจังหวัด (สาขา)/
เจาพนักงานท่ีดิน
หัวหนาสวนแยก
เปนผูประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
ขาราชการบรรจใุหม 

6. ช วยราชการ/     
ปฏิบัติหนาท่ี 

  เพ่ือความเหมาะสมและประโยชนของ
ทางราชการ โดยเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด 
พิจารณาเสนอใหขาราชการในสํานักงาน 
ท่ีดินแหงหนึ่งไปชวยราชการเปนการ
ชั่วคราว/ประจําในสํานักงานที่ดินอีก
แหงหนึ่งภายในจังหวัด 

* การปฏิบัติหนาท่ีใชในกรณีหนวยงาน 
ท่ียังไมมีการจัดต้ังกรอบอัตรากําลังอยาง
เปนทางการ 

อํานาจในการแตงต้ัง
เปนของผูวาราชการ 
จั งหวัด  ผู บั ง คับ 
บัญชาซ่ึงมีอํานาจ
สั่งบรรจุและแตงต้ัง 
ตามมาตรา 57 (11) 
แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 

7.  ก า ร ค ัด เ ล ือ ก
ขาราชการเพ่ือ
แตง ต้ัง(เลื่อน)
ใหดํารงตําแหนง
ประเภทท่ัวไป 

 หนังสือกรมท่ีดิน ดวน 
ท่ีสุด ท่ี มท0502.6/
ว 16237 ลงวันท่ี
11 มิถุนายน 2552 

  หนังสือกรมท่ีดิน ดวน 

 พิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงาน 
ท่ีขอรับการประเมินของผูเขารับการ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารง
ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน 
ตามหลักเกณฑที่ ก.พ. และ อ.ก.พ.

เปนผูตรวจสอบ/
รับรองและประเมิน
คุณลักษณะของ
บุคคลและผลการ
ปฏิบัติงาน 
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๑๖๓ 
 

อํานาจหนาท่ีตาม 
กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญ 
การพิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

ระดับชํานาญงาน ท่ีสุด ท่ี มท 0502.6/
ว 31867 ลงวันท่ี 8 
ตุลาคม 2553 

กรมที่ดินกําหนด และเปนผูรับรอง/
ประเมินผลงาน และประเมินคุณลักษณะ 
ของบุคคลเพ่ือสงใหกรมท่ีดินพิจารณา 

8. การประเมินบุคคล 
เพ่ือแตงต้ัง (เลื่อน) 
ใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ 
และระดับชํานาญ 
การพิเศษ 

  หนังสือกรมท่ีดิน ดวน 
ท่ีสุด ท่ี มท0502.6/ว 
16238 ลงวันท่ี 11 
มิถุนายน 2552 

  หนังสือกรมท่ีดิน ดวน 
ท่ีสุด ท่ี มท 0502.6/ว 
31867 ลงวันท่ี 8 
ตุลาคม 2553 

 หนังสือกรมท่ีดิน ดวน 
ท่ีสุด ท่ี มท0502.6/ว 
9442 ลงวันท่ี 27 
มีนาคม 2555 

 พิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงาน
ท่ีขอรับการประเมินของผูเขาขอรับการ
ประเมินเพ่ือแตงต้ัง (เลื่อน) ใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญ 
การและระดับชํานาญการพิเศษ ตาม
หลักเกณฑท่ี ก.พ. และ อ.ก.พ.กรมท่ีดิน 
กําหนดและเปนผูรับรอง/ประเมินผลงาน 
และประเมินคุณลักษณะของบุคคล
เพ่ือสงใหกรมท่ีดินพิจารณา 

เปนผูตรวจสอบ/
รับรองและประเมิน
คุณลักษณะของ
บุคคลและผลการ
ปฏิบัติงาน 

9. การสอบคัดเลือก 
ขาราชการเพ่ือ 
แตงต้ัง (เลื่อน/ 
ยาย) ให ดํารง 
ตําแหนงตางๆ 

 
 

 ประกาศกรมท่ีดิน/คณะ 
กรรมการคัดเลือกฯ 
ในแตละครั้ง 

 พิจารณาคุณสมบั ติ/รับรอง และ
ประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือสง
ใหกรมท่ีดินพิจารณา 

เปนผูตรวจสอบ/
รับรองและประเมิน
คุณลักษณะของ
บุคคลตามประกาศ 
กรมท่ีดิน /คณะ 
กรรมการคัดเลือกฯ 
กําหนดในแตละครั้ง 

10.การเสนอขอเครื่อง 
ราชอิสริยาภรณ 
และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา 
ประจําป 

 ระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการ
เสนอขอเครื ่องราช 
อิสร ิยาภรณ พ.ศ . 
2536 

 พระราชบัญญัติเหรียญ 
จักรมาลาและจักรพรรดิ 
มาลา พ.ศ. 2484 

พิจารณาคุณสมบัติของผูท่ีเสนอขอฯตาม
ระเบียบ/กฎหมายไดแกการถูกดําเนินการ 
หรือลงโทษทางวินัย/ถูกฟองคดีอาญาหรือ 
พิพากษาลงโทษจําคุกระยะเวลาการดํารง 
ตําแหนงและอัตราเงินเดือน 

 จะเสนอขอฯใหแก 
ผูท่ีขาดคุณสมบัติ
ไมได และสําหรับ
เหรียญจักรพรรดิ
มาลาจะเสนอขอ
ใหแกผูท่ีไมไดรับ
การเลื่อนเงินเดือน 
ไมได 
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๑๖๔ 
 

อํานาจหนาท่ีตาม 
กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญ 
การพิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

11. การลาประเภท 
 ตางๆ 

 ระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการลา 
พ.ศ. 2555 

 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี 299/2555 ลง
วันท่ี 27 เม.ย. 2555 

 พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการจายเงินเดือน 
เงินป บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะ 
เดียวกัน พ.ศ. 2535 

  เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดมีอํานาจใน 
   การอนุญาตการลาตามบัญชีทาย

ระเบียบ ยกเวนการลาตอไปนี้ 
1. ลาปวยเกิน 60 วัน 
2. ลาอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจย 
3. ลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร 
4. ลากิจตอเนื่องเกิน 30 วัน 

  5. ลาเขาตรวจรับการเลือกหรือเขารับ   
การเตรียมพล 

6. ลาไปศึกษาฝกอบรมปฏิบัติการวิจัย 
 หรือดูงาน 

7. ลาไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ 
8. ลาติดตามคูสมรส 

 การนับวันลาปวยลากิจและลาพักผอน 
ใหนับเฉพาะวันทําการ 

เจาพนักงานท่ีดิน
อาจมอบอํานาจ
ใ ห ผู อ่ื น ป ฏิ บั ติ
ราชการแทนใน
การอนุญาตการ
ลาภายในอํานาจ
ของตนเอง 

12. ทะเบียนประวัติ 
      ขาราชการ 

หนังสือสํานักงาน ก.พ.
ท่ี นร 05052/8417 
ลงวันท่ี 8 เม.ย. 2554 

    เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดมีหนาท่ีกํากับ 
ดูแลใหเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลท่ีสําคัญและ 
จําเปนลงในทะเบียนประวัติขาราชการ
(ก.พ.7) ใหถูกตองเปนปจจุบัน เพ่ือใชใน
การอางอิงอยูเสมอ และจะตองเก็บรักษา 
อยางดีมิใหเกิดการสูญหายได 

จะตองบันทึกและ
เก็บรักษา ก.พ.7 
อยางดีหากเกิดการ 
สูญหาย อาจถูก
ดําเนินการทางวินัย 
ฐานไมรักษาเอกสาร 
ของทางราชการ 

13. มีการกลาวหา 
หรือมีกรณีเปนท่ี
สงสัยวาขาราชการ 
กระทําผิดวินัย 

 มาตรา 90 แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราช 
การพลเรือน พ.ศ. 
2551 

 ขอ 2 ของกฎ ก.พ.วา
ดวยการดําเนินการ 
ทางวินัยพ.ศ.2556 

    เม่ือมีการกลาวหาหรือกรณีสงสัยวาผูใต 
บังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหเจาพนักงาน 
ท่ีดินจังหวัด/สาขามีหนาท่ีตองรายงาน
ตามลําดับชั้นใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ 
สั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 (ผูวาราชการ
จังหวัดในภูมิภาค/อธิบดีในสวนกลาง) 
ทราบโดยเร็ว 

เ ป น ห น า ที ่ข อ ง 
เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัด/เจาพนักงาน 
ท่ีดินจังหวัด สาขา/ 
เจาพนักงานท่ีดิน
หัวหนาสวนแยก 

14. แนวทางการ      
ปฏ ิบ ัต ิก รณ ีท่ี   

 หนังสือกรมท่ีดินท่ี มท  
0502.5/ว3515

     เพ่ือใหการดําเนินการทางวินัยกับ
การสั่งมิใหจายเงินเดือนแกขาราชการ

เป นห น า ที ่ข อ ง 
เจาพนักงานท่ีดิน
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๑๖๕ 
 

อํานาจหนาท่ีตาม 
กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญ 
การพิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

ขาราชการของ  
กรมท่ีดินละท้ิง
หนาท่ีราชการ 

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2553 

กรมท่ีดินผูละท้ิงหนาท่ีราชการ ปฏิบัติไป
ในแนวทางเดียวกัน ถูกตองตามข้ันตอน
ของกฎหมาย รวดเร็ว และเปนธรรม 

จังหวัด/เจาพนักงาน 
ท่ีดินจังหวัดสาขา/ 
เจาพนักงานท่ีดิน
หัวหนาสวนแยก 

15. แนวทางการ
ลงโทษทางวินัย 
กรณีแบบพิมพ
โฉนดท่ีดินหนังสือ 
รับรองการทํา
ประโยชนหรือ
หนังสือกรรมสิทธิ์ 
หองชุดสูญหาย 

 หนังสือกรมท่ีดินท่ี มท  
0502.5/ว33391
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
2559 

    เพ่ือใหการพิจารณาลงโทษทางวินัย
แกขาราชการ กรณีทําแบบพิมพฯ สูญหาย 
เปนไปตามมาตรฐานท่ี ก.พ. กําหนด คือ 
ตัดเงินเดือนรอยละ 4 เปนเวลา 2 เดือน 
โดยใหเจาพนักงานท่ีดินยึดแนวทางการ
ลงโทษดังกลาวประกอบการพิจารณาเสนอ 
ผูวาราชการจังหวัด ผูบังคับบัญชาซ่ึงมี
อํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 พิจารณา 
มีคําสั่งลงโทษ 

เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดมีหนาท่ีเสนอ
ขอเท็จจริงและความ 
เห็นในการลงโทษ 

16.แนวทางการ
สอบสวนและ
พิจารณาโทษ
เจาหนาท่ีเก่ียว 
ของและรับผิด 
ชอบในการออก
หนังสือแสดงสิทธิ 
ในท่ีดินหรือจด
ทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมเก่ียวกับ 
ท่ีดินโดยมิชอบ 

หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท  
0719.4/ว 05239 
ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ  
2543 

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท  
0516.2/ว 18316 
ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 
2559 

      เ พ่ื อ ให มี การสื บสวนสอบสวน
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในท่ีดินหรือจดทะเบียนสิทธิ
โดยมิชอบตามมาตรา 61 แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน ควบคูกับการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนตามความใน
มาตรา 61 ทําใหเกิดความรวดเร็วใน
การพิจารณา 

เจาพนักงานท่ีดิน
จั งห วั ด มีหน า ท่ี
เสนอขอเท็จจริง
และความเห็นใน
การลงโทษ 

17. แนวทางการ 
ลงโทษขาราชการ 
ท่ีกระทําผิดวินัย 
กรณีการออก
หนังส ือแสดง
สิทธิในท่ีดินการ 
สอบเขตการตรวจ 

 หนังสือกรมท่ีดินท่ี มท 
0703.5/ว03563
ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ
2542 

   เพ่ือใหการพิจารณาโทษทางวินัยแก
ขาราชการ กรณีการออกหนังสือแสดง
สิทธิในท่ีดิน การสอบเขต การตรวจสอบ
เนื้อท่ี การแบงแยกหรือการรวมหนังสือ
แสดงสิทธิในท่ีดินไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐาน
ทุจริตตอหนาท่ีราชการและฐานประพฤติ 

เจาพนักงานท่ีดิน
จั งห วั ด มีหน า ท่ี
เสนอขอเท็จจริง
และความเห็นใน
การลงโทษ 
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๑๖๖ 
 

อํานาจหนาท่ีตาม 
กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญ 
การพิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

สอบเนื้อ ท่ีการ
แบ งแยกหรื อ
การรวมหนังสือ
แสด งสิ ท ธิ ใ น
ท่ีดินไปโดยมิชอบ 

ชั่วอยางรายแรง มีระดับโทษไลออกจาก
ราชการตามมติคณะรัฐมนตรี  
ตัวอยาง เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดไดทํา 

การออก น.ส.3ก.จํานวนเนื้อท่ีเกิน
กวาหลักฐาน ส.ค. 1 เดิม ท้ัง ๆ ท่ีชาง
ผูทําการรังวัดไดเสนอผลการรังวัดวา
ผูขอรังวัดไดนําท่ีดินนอกหลักฐานมา
ร ว ม  ในการนํ าชี้ รั งวั ดด วย อี กท้ั ง
คณะกรรมการ ตรวจสอบสภาพท่ีดินก็
ได มี บัน ทึกว าผู ขอไดนํ ารั งวั ดเกิน
หลั กฐานเดิมการออก น.ส.  3 ก. 
ดังกลาวจึงมิชอบดวยระเบียบ และ
กฎหมายประกอบกับผูใหญบานไดลง
ชื่อรับรองโดยไมไดลงพ้ืนท่ีไปรวมรังวัด
แปลงท่ีดินดังกลาวแตอยางใด 

 ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน (น.ส.3ก., น.ส. 3) ในเขต
ปาสงวนแหงชาติ/ทับท่ีสาธารณประโยชน/
ออกในท่ีของบุคคลอ่ืน/ทับท่ีบุคคลอ่ืน
บางสวนหรือออกไมตรงกับที่ตั้งของ
ท่ีดินตามหลักฐานเดิม เปนตน 

18. แนวทางการ
ดําเนินการทาง
วินั ยกร ณีการ
เ รี ย ก ร อ ง ผ ล 
ประโยชนตอบ
แทนโดยมิชอบ 

หนังสือกรมท่ีดินท่ี มท 
0502.5/ว14627 
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2547 

    เพ่ือใหเจาหนาท่ีของกรมท่ีดินไมเรียก 
รองผลประโยชน และคํานึงถึงคุณภาพ
และความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน
ผูรับบริการและหากเกิดกรณีดังกลาวข้ึน 
ตองดําเนินการทางวินัยตอผูใตบังคับบัญชา 
ท่ีทําผิดวินัยทันที 
 เปนผูรับฝากเงินจากราษฎรท่ีมาขอทํา 

ธุระเก่ียวกับท่ีดินโดยไมออกใบเสร็จ 
รับเงินให 

 รับเงินจากผูขอทําธุระเก่ียวกับท่ีดิน

เจาพนักงานท่ีดิน
จ ังหว ัด /สาขา/
เจาพนักงานท่ีดิน
หัวหนาสวนแยก
ตองปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดี 
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๑๖๗ 
 

อํานาจหนาท่ีตาม 
กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญ 
การพิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

โดยออกใบเสร็จใหบุคคลนั้นในภายหลัง 
 รวมมือกับผูมาขอจดทะเบียนสิทธิฯ

กําหนดราคาประเมินนอยกวาความ
เปนจริงโดยไดรับเงินหรือผลประโยชน
ท่ีมิควรได 

19. แนวทางปฏิบัติ      
และหลักเกณฑ     
เก่ียวกับการรอง 
เรียนกลาวโทษ
ขาราชการและ
การสอบสวนเรื่อง 
ราวรองเรียนกลาว 
โทษขาราชการ
วากระทําผิดวินัย 

 หนังสือสํานักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 
0206/ว 218 ลง
วันท่ี 25 ธันวาคม 
2541 

     กําหนดหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติในการสืบสวนสอบสวนเรื่องราว
รองเรียนกลาวโทษขาราชการ 

ใหเ จาพนักงาน
ที ่ด ิน จ ัง ห ว ัด /  
เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขา ยึดถือ 
ปฏิบัติอยางเครงครัด 

20. แนวทางเก่ียวกับ
หลักเกณฑและ
วิธีการเสริมสราง 
และพัฒนาใหผู
อยูใตบังคับบัญชา 
มีวินัยและปองกัน 
มิใหผูอยูใตบังคับ 
บัญชากระทําผิด 
วินัย 

 หนังสือสํานักงาน ก.พ.
ท่ี นร 1011/ว 43 
ลงวันท่ี 30 กันยายน 
2553  

 หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ท่ี นร 1011/ว 12 
ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 
2556 

    เพ่ือใหมีการกําหนด ปองกัน กํากับ
ดูแล สงเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับการ
เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับ
บัญชามีวินัย และปองกันมิใหกระทําผิด
วินัย 

เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัด/เจาพนักงาน 
ท่ีดินจังหวัดสาขา 
เจาพนักงานท่ีดิน
หัวหนาสวนแยก
เสร ิมสร า งและ
พัฒนาใหผูอยู ใต
บังคับบัญชามีวินัย 
และปองกันมิให
กระทําผิดวินัยดวย
วิธีการท่ีเหมาะสม
รวมท้ังประพฤติตน 
เปนผูนําตนแบบท่ีดี 

21. การหามหักเงิน 
มัดจําคารังว ัด
ท่ีดิน 

หนังสือกรมท่ีดินท่ี มท 
0702/ว 15314 ลง
วั น ท่ี 1 0 ก ร ก ฎ า ค ม 
2532 

    เพ่ือมิใหมีการหักเงินเปนเปอรเซ็นต
จากเงินท่ีชางรังวัดเบิกคามัดจํารังวัดท่ีดิน
เพ่ือไวเปนคาใชจายสวนรวม 

เป นห น า ที ่ข อ ง 
เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัด/เจาพนักงาน 
ท่ีดินจังหวัดสาขา 
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๑๖๘ 
 

อํานาจหนาท่ีตาม 
กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญ 
การพิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

เจาพนักงานท่ีดิน
หัวหนาสวนแยก
ในการกําชับดูแล
กํากับมิใหปฏิบัติ
ตามนัยดังกลาว 

22. แนวทางการ      
ปฏิบัติกรณีมี      
การทุจริตเก่ียว 
กับการเงินและ 
บัญชี 

หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท
0702/ว 26752 ลง
วันท่ี 14 ธันวาคม 2531 

    เพ่ือทราบวามีการตรวจสอบพบวามี
การทุจริตเก่ียวกับเรื่องการเงินและบัญชี
ของสํานักงานท่ีดิน โดยเจาหนาท่ีการเงิน 
และบัญชีเบียดบังเงินคาธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปน
ของตนเอง 

เจาพนักงานท่ีดิน
จ ัง ห ว ัด / ส า ข า 
เจาพนักงานท่ีดิน
หัวหนาสวนแยกมี
หนาท่ีสอดสองดูแล 
การปฏิบัติงานของ 
เจาหนาท่ี 

23. แนวทางในการ 
บริการ ประชาชน 
และการเรงรัด
การสอบสวน
(เรื่องรองเรียน) 

หนังสือกรมท่ีดินท่ีมท
0603/ ว 05470 ล ง
วันท่ี 25 กุมภาพันธ 
2535 

       เพ่ือใหการบริการประชาชนเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงกําชับใหเจาหนาท่ีปฏิบัติ 
ตามระเบียบอยางเครงครัด รวดเร็ว เรงรัด
และควบคุมการสอบสวนเรื่องรองเรียน ให
เสร็จโดยเร็ว และหากมีกรณีรองเรียนอัน
เกิดจากการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีก็ดี 
การปฏิบัติหนาท่ีลาชาก็ดี ใหถือเปนความ 
รับผิดชอบเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือ
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแลว แตกรณี 

เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัด/เจาพนักงาน
ท่ีดินจังหวัดสาขา 
มีหนาท่ีปฏิบัติตาม 
และกําชับใหผูใต 
บ ังค ับบัญชาถ ือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด 

24. การแบงแยก      
ท่ีดินเปนแปลง      
ยอยเพ่ือหลีกเลี่ยง 
การขออนุญาต
ทําการจัดสรร
ท่ีดิน 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0517.2/ว
18811 ลงวันท่ี 17 
มิถุนายน 2548  

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี   
ม ท  0 5 1 7 . 2 / ว 
32895 ลงวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2551 

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
0517.2/ว 4414 

     เพ่ือกําหนดนโยบายเก่ียวกับการ
จัดสรรท่ีดินเพ่ือปองกันมิใหมีการหลีกเลี่ยง 
การขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน และกําหนด
หนาท่ีของผูรับผิดชอบในการพิจารณาวา
การแบงแยกท่ีดินจะเขาขายจัดสรรหรือไม 
โดยเม่ือไดรับรายงานการรังวัด (ร.ว.3 ก.) 
หรือพบหลักฐานอ่ืน จะตองตรวจสอบให
แนชัดวาเขาขายเปนการจัดสรรท่ีดินหรือไม 
หากเห็นวาไมเขาขาย ใหแสดงเหตุผลไว
ในรายงานการรังวัด (ร.ว.3 ก.) กอนสั่ง

เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัด/ เจาพนักงาน
ท่ีดินจังหวัดสาขา/ 
เจาพนักงานท่ีดิน
หัวหนาสวนแยก 
มีหนาท่ีตองยึดถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด 
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๑๖๙ 
 

อํานาจหนาท่ีตาม 
กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญ 
การพิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 
2552 

 หนังสือกรมท่ีดิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0517.2/
ว 13169 ลงวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2552 

ถอนจายเงินมัดจําและสงเรื่องไปดําเนินการ 
ตอไป แตหากเห็นวาเขาขายใหสงเรื่อง
คืนฝายทะเบียนเพ่ือแจงใหผูขอขออนุญาต 
ทําการจัดสรรท่ีดินตามระเบียบ และแจง
ใหผูขอทราบดวยวา หากไมเห็นดวยก็
สามารถใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ 
จัดสรรท่ีดินจังหวัด ภายใน 30 วัน นับ
แตวันท่ีไดรับแจง 

25. การฉอโกงโดย  
ใช โ ฉนด ท่ี ดิ น
ปลอม 

หนังสือกรมท่ีดินท่ี มท
0603/ว10447 ลง
วั น ท่ี  4  พฤษภาคม 
2538 

     เ พื ่อป อ งก ันม ิใ ห กลุ ม ม ิจ ฉ าช ีพ      
หาประโยชนจากการปลอมโฉนดท่ีดิน 

เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัด/เจาพนักงาน 
ท่ีดินจังหวัดสาขา 
มีหนาท่ีในการคอย
ระวัง ตรวจตรา 
สอดสองดูแลมิให
บุคคลภายนอกเขา 
ไปกระทําการใน
ลักษณะดังกลาว 

26. แนวทางในการ 
ลงโทษขาราชการ 

    ผูกระทําผิดทาง 
วินัยอยางรายแรง 

 หนังสือสํานักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร
125/2503 ลงวันท่ี 
5 ตุลาคม 2503 

     เพ่ือใหมีมาตรฐานในการลงโทษทาง
วินัยอยางรายแรง กรณีความผิดฐานทุจริต 
ตอหนาท่ีราชการหรือละท้ิงหนาท่ีราชการ 
ติดตอในคราวเดียวกันเกินกวา 15 วัน 

เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดมีหนาท่ีให
ขาราชการ ลูกจาง 
ในสังกัดทราบและ 

  หนังสือสํานักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร
0205/ว234 ลงวันท่ี  
24 ธันวาคม 2536 

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร และไมกลับมา
ปฏิบัติราชการอีกเลย เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง ซ่ึงควรไลออกจากราชการ 
การนําเงินท่ีทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุ 
อันควรปราณีอ่ืนใดไมเปนเหตุลดหยอน 
โทษลงเปนปลดออกจากราชการ 

ใ ห ถ ือ เ ป นห ล ัก
ปฏิบัติ 

27. การรายงานการ 
ดําเนินการทาง
วินยัขาราชการตอ  

 มาตรา 103 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน 

    เพ่ือใหรูปแบบการรายงานฯ อ.ก.พ. 
กระทรวงมหาดไทย มีความชัดเจนและ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน หนวยงานใน

เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดเปนผูจัดทํา 
รายงานฯ เสนอให
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๑๗๐ 
 

อํานาจหนาท่ีตาม 
กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งกรมท่ีดิน 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

หลักการและสาระสําคัญ 
การพิจารณา 

การปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ี 

อ.ก.พ.กระทรวง 
มหาดไทย 

พ.ศ. 2551 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ท่ี มท0202.2/ว59 
ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 
2552 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย) ผูวาราชการจังหวดั 
เ ป นผู พ ิจ า รณา  
ลงนามตามแบบท่ี
กระทรวงมหาดไทย 
กําหนด 

28. การรายงานการ 
ดําเนินการทาง 
วินัยตอ ก.พ. 

 ขอ 5 ของระเบียบ ก.พ. 
วาดวยการรายงาน
การดําเนินการทาง
วินัยและการสั่ ง ให
ออกจากราชการ พ.ศ. 
2556 

      เพื่อประโยชนในการกํากับดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลรวมท้ังรักษา
ความเปนธรรม และมาตรฐานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องท่ีเก่ียวกับ 
วินัยของสํานักงาน ก.พ. 

เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดเปนผูจัดทํา 
แบบบันทึกสรุป
ป ร ะ วั ติ แ ล ะข อ 
เท็จจริงตามแบบ
ท่ี ก.พ.กําหนด เพ่ือ 
ให ผู ว า ร าชการ
จังหวัด  ผู บั ง คับ 
บัญชาซ่ึงมีอํานาจ
สั่ งบรรจุส งแบบ
ดั ง ก ล า ว พ ร อ ม
สําเนาคําสั่งลงโทษ
ให ก.พ. ทราบ 

29. การวิเคราะห 
การใชอัตรา 
กําลัง 

     เกณฑมาตรฐาน
สํานักงาน ก.พ. 

1. กรมที่ด ินไดดําเนินการวิเคราะห 
ตรากําลังในกลุมงานวิชาการท่ีดิน
ฝายทะเบียน ฝายรังวัดและสํานักงาน 
ท่ีดินอําเภอ ท่ัวประเทศทุกป โดยใช
ขอมูลสถิติและปริมาณงานตามท่ี
สํานักงานท่ีดินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ไดจัดส งใหกรมท่ี ดินเทียบเกณฑ     
มาตรฐานการทํางานท่ีกําหนด 

2. กรณีที่สํานักงานที่ดินขอสนับสนุน    
อัตรากําลังเพ่ือชวยปฏิบัติงานใหแจง 
ขอมูลรายละเอียดตามแบบแนบทาย
ในแตละลักษณะงานตามความจําเปน 
ของหนวยงาน 

กลุมงานวางแผน 
อัตรา กําลั งและ
พัฒนาระบบงาน 
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สํานักงานเลขานุการกรม 
 

เรื่อง ประเภทของขาว วิธีดําเนินการ 
 

1. การชี้แจงขาว/สถานการณ 
ท่ีเก่ียวของและสงผลกระทบ 
ตอภาพลักษณกรมท่ีดิน 

 

1.1 กรณีขาวเผยแพรโดยสื่อ
ในพ้ืนท่ี 

 
 
 
 
 
1.2 กรณีขาวท่ีไดรับการ

ประสานจากกรมท่ีดิน 
 
 

 

    สํานักงานท่ีดินพ้ืนท่ีท่ีตกเปนขาวตรวจสอบ
ขอเท็จจริง เม่ือไดขอเท็จจริงแลวรายงานผลให
กรมท่ีดินทราบ พรอมท้ังชี้แจงขอเท็จจริงใหสื่อ
ในพ้ืนท่ีทราบผานชองทางตาง ๆ ดังนี้      
ประชาสัมพันธจังหวัด/ทีวี/วิทยุ/หนังสือพิมพ
ฯลฯ 
 

สํานักงานท่ีดินพ้ืนท่ีท่ีตกเปนขาวตรวจสอบ
ขอเท็จจริง เม่ือไดขอเท็จจริงแลวรายงานผลให
กรมท่ีดินทราบเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
ตอไป 

 

2. ชองทางการประชาสัมพันธ 
แผนงาน /โครงการผาน
สํานักงานเลขานุการกรม 

 

     สํานักงานท่ีดินท่ีมีความประสงคจะประชาสัมพันธจัดสงขาว / บทความ 
/ ขอมูลท่ีตองการจะประชาสัมพันธใหสํานักงานเลขานุการกรมผานชองทาง
ตาง ๆ ดังนี้ 
1.  EMail (prteedin@hotmail.com) 
2. โทรสาร  0 2143 9004 
3. ไปรษณีย 
4. Facebook:ประชาสัมพันธกรมท่ีดิน 
5.  Twitter : pr_teedin 
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3. แนวทางการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนรองทุกขของสํานักงานท่ีดิน (เจาพนักงานท่ีดิน) 

3.1 กรณีเรื่องรองเรียนรองทุกขท่ัวไป 

เรื่องรองเรียนรองทุกขท่ัวไป 
แนวทางการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนรองทุกข

ของสํานักงานท่ีดิน (เจาพนักงานท่ีดิน) 
     เรื่องท่ีประชาชนผูไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจเดือดรอนหรือเสียหาย
จากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือสวน
ราชการ หรือจําเปนตองใหสวนราชการ
ชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข ซ่ึง
กรมท่ีดินสงใหสํานักงานท่ีดินตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และพิจารณาดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ี 

๑. เม่ือสํานักงานท่ีดินไดรับเรื่องรองเรียนรองทุกขใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบดําเนินการลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 
ในสารบบการพิจารณาเรื่องรองเรียนรองทุกขของสํานักงาน 
ท่ีดิน ตรวจสอบรายละเอียดคํารอง ประเด็นการรองเรียน 
ชื่อ–สกุล ผูรอง ผูกระทําการแทน   

๒. แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของรับฟงพยาน 
หลักฐาน พยานเอกสาร พยานบุคคล คําชี้แจงหรือความเห็น 
ของผูรองหรือผูมีสวนไดเสีย และความเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
(ถามี) ออกตรวจสอบขอเท็จจริงในพ้ืนท่ีประสานงานหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของเพ่ือขอทราบขอมูล แตงต้ังกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามควรแกกรณี โดยใหสํานักงานท่ีดินถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 

๓. เม่ือดําเนินการตามขอ ๒. แลวเสร็จใหสรุปเรื่องพรอมความเห็น 
และสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของไปใหกรมท่ีดินพิจารณา
ดําเนินการภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่อง  

3.๒ กรณีเรื่องทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา 

เรื่องทูลเกลาฯ ถวายฎีกา 
ขอพระราชทานพระมหากรุณา 

แนวทางการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนรองทุกข 
ของสํานักงานท่ีดิน (เจาพนักงานท่ีดิน) 

      เรื่องท่ีสํานักราชเลขาธิการแจงให
พิจารณาดําเนินการตามท่ีมีผูทูลเกลาฯ 
ถวายฎีกาขอพระราชทานความเปนธรรม 
ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห 
ตลอดจนการขอพระราชทานพระมหากรุณา  

๑. เม่ือสํานักงานท่ีดินไดรับเรื่องทูลเกลาฯ ถวายฎีกาใหเจาหนาท่ี 
ผูรับผิดชอบดําเนินการลงทะเบียนรับเรื่องทูลเกลาฯ ถวาย
ฎีกาในสารบบการพิจารณาเรื่องรองเรียนรองทุกขของ
สํานักงานที่ดิน ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็น
การทูลเกลาฯ ถวายฎีกา ชื่อ–สกุล ผูทูลเกลาฯ ถวายฎีกา 
ผูกระทําการแทน   

๒. แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ รับฟงพยาน 
หลักฐาน พยานเอกสาร พยานบุคคล คําชี้แจงหรือความเห็น 
ของผูทูลเกลาฯ ถวายฎีกาหรือผูมีสวนไดเสียและความเห็น  
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เรื่องทูลเกลาฯ ถวายฎีกา 
ขอพระราชทานพระมหากรุณา 

แนวทางการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนรองทุกข 
ของสํานักงานท่ีดิน (เจาพนักงานท่ีดิน) 

 ของผูเชี่ยวชาญ (ถามี) ออกตรวจสอบขอเท็จจริงในพ้ืนท่ี 
ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอทราบขอมูลแตงต้ัง 
กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงตามควรแกกรณี โดยให
สํานักงานท่ีดินถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ 

๓. ใหสํานักงานที่ดินถือปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาการขอ
พระราชทานความเปนธรรม และการขอพระราชทาน  
พระบรมราชานุเคราะห ซ่ึงสํานักราชเลขาธิการใหพิจารณา
ในประเด็นวาผูทูลเกลาฯ ถวายฎีกา เปนผูสมควรจะไดรับ
ความชวยเหลือหรือไม เชน เปนผูไดรับความเดือดรอนจริง 
ไมมีผลประโยชนแอบแฝง เปนตน ท้ังนี้ ใหถือเปนหลักการวา 
การขอพระราชทานความเปนธรรม และการขอพระราชทาน 
พระบรมราชานุเคราะหเปนเรื่องสําคัญท่ีจะตองพิจารณา
ดําเนินการหรือหาขอยุติโดยเร็ว และใหผูวาราชการจังหวัด
เปนผูลงนามตอบฎีกาเกี่ยวกับการขอพระราชทาน     
พระมหากรุณาทุกครั้ง 

๔. เม่ือดําเนินการตามขอ ๓. แลวเสร็จใหสรุปเรื่องพรอมความเห็น 
และสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของไปใหกรมท่ีดินพิจารณา
ดําเนินการภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่อง 
เพ่ือกรมท่ีดินจะไดแจงใหสํานักราชเลขาธิการทราบตอไป 

 
๓.3 กรณีเรื่องสถานการณขาวสารซ่ึงเผยแพรทางสื่อมวลชน และ Social Network 

เรื่องสถานการณขาวสารซ่ึงเผยแพรทาง
สื่อมวลชน และ Social Network 

แนวทางการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนรองทุกข
ของสํานักงานท่ีดิน (เจาพนักงานท่ีดิน) 

     เรื่องที่เก่ียวของกับภารกิจ อํานาจ
หนาท่ีของกรมท่ีดิน และมีการเผยแพร
ทางสื่อมวลชน และ Social Network เชน 
ทางโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ Line  
Facebook  เปนตน 

๑. กรณีมีเรื่องท่ีเก่ียวของกับภารกิจ อํานาจ หนาท่ีของกรมท่ีดิน 
และมีการเผยแพรทางสื่อมวลชน และ Social Network 
เชน ทางโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ Line Facebook เปนตน 
ใหสํานักงานที่ดินเฝาระวังและติดตามเหตุการณในพื้นท่ี
รับผิดชอบท่ีปรากฏเปนขาวทางสื่อสารมวลชนทุกประเภท 
โดยทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลขาวสาร เหตุการณและประเด็น  
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เรื่องสถานการณขาวสารซ่ึงเผยแพรทาง
สื่อมวลชน และ Social Network 

แนวทางการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนรองทุกข
ของสํานักงานท่ีดิน (เจาพนักงานท่ีดิน) 

 สําคัญท่ีเก่ียวกับกรมท่ีดินท่ีปรากฏตอสาธารณชนในทุกรูปแบบ 
๒. รายงานขอเท็จจริงเบื้องตนใหศูนยดํารงธรรมกรมท่ีดินทราบ

ภายใน ๒ ชั่วโมง นับแตมีการเสนอขาว 
๓. รายงานขอเท็จจริงโดยละเอียดพรอมหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

สงใหศูนยดํารงธรรมกรมท่ีดินอยางชาภายในเวลา ๑๐.๐๐ น.  
ของวันถัดไป 
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๑๗๕ 
 

กองคลงั 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
1. การรับเงิน–นําสง/    

นําฝากคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การรับเงิน 
1.1 รับเงินคาธรรมเนียม ภาษีอากร จากใบเสร็จรับเงิน

คาธรรมเนียมภาษีอากร โดยรวมยอดเงินตามใบเสร็จ 
รับเงินตรงกับจํานวนเงินตามงบหลังใบเสร็จรับเงิน
ท่ีเจาหนาท่ีการเงินจัดทํา สอบทานกับรายงานงบ
หลังใบเสร็จรับเงินจากระบบคอมพิวเตอร และการ
บันทึกรับในทะเบียนคุมการรับและนําสงหรือนํา
ฝาก และสอบทานกับการบันทึกใบจัดเก็บรายได 
(นส.๐๑ และนส.๐๓) จากระบบ GFMIS แยกตาม
ประเภทเงินถูกตอง ครบถวน 

1.2 รับเงินมัดจํารังวัด จากใบเสร็จรับเงินมัดจํารังวัด
โดยรวมยอดเงินรับตรงกับจํานวนเงินตามงบหลัง
ใบเสร็จรับเงินและรายงานงบหลังใบเสร็จรับเงิน
จากระบบคอมพิวเตอร และบันทึกรับในทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินมัดจํารังวัด  

2. การนําสง/นําฝากคลัง  
2.1 ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีนําสงคลังตองเปนเงินรายได

ท่ีจัดเก็บในวันท่ีนําสงเงินครั้งกอนถึงวันกอนวัน
นําสงคลังครั้งนี้ โดยดูจากทะเบียนคุมการรับและ
นําสงหรือนําฝาก ชองรวมยอดคงเหลือทุกประเภท 
ของวันกอนวันนําสงคลัง ดังนั้น เงินรายไดคาง
นําสงจะเหลือเฉพาะเงินท่ีจัดเก็บไดในวันนําสง
เทานั้น 

2.2 ตรวจสอบใบนําเงินสงคลัง (นส.๐๒) จากระบบ
GFMIS โดยรวมยอดเงินจากใบนําสงเ งินทุก
ประเภทตองเทากับยอดเงินในใบรับเงินของ
ธนาคารทุกฉบับรวมกัน และตรวจสอบยอดเงิน
ในใบนําสงคลัง (นส.๐๒) กับการบันทึกนําสงใน
ทะเบียนคุมการรับและนําสงหรือนําฝาก และ

 
 ๑.ระเบียบการเบิกจายเงิน

จากคลังการเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

 ๒. ระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลังใน
หนาท่ีของอําเภอและก่ิง
อําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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๑๗๖ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. วงเงินเก็บรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทบยอดเงินคางนําสงตองตรงกับยอดเงิน   
ในชองรวมยอดคงเหลือทุกประเภท 

2.3 การฝากเงินมัดจํารังวัดกับสวนราชการผูเบิก  
โดยตรวจสอบกับใบนําฝากสงคลัง (นส.02)    
ในระบบ GFMIS ใบฝากเงินมัดจํารังวัดและสมุด
คูฝากตองมียอดตรงกัน และทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินมัดจํารังวัด ชองคงเหลือ
เงินฝากสวนราชการผูเบิกเพ่ิมข้ึนจากยอดเดิม
เทากับจํานวนเงินท่ีนําฝาก 

 
1. ใหตรวจสอบยอดเงินรายไดแผนดินในรายงานเงิน

คงเหลือประจําวันประเภทเงินรายได ชองเงินสด และ 
ชองเงินฝากธนาคาร (ถามี) รวมกันแลวไมเกินวงเงิน
เก็บรักษาหรือดูจากทะเบียนคุมการรับและนําสงหรือ 
นําฝาก ชองยอดคงเหลือทุกประเภท รวมกันแลวไม
เกินวงเงินเก็บรักษา หากเกิน ๔๐,๐๐๐.บาท ตอง
นําสงคลังอยางชาไมเกิน ๓ วันทําการ 

2. ใหตรวจสอบยอดเงินมัดจํารังวัดคงเหลือในรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันประเภทเงินมัดจํารังวัด ชอง
เงินสด และชองเงินฝากธนาคาร (ถามี) รวมกันแลว
ไมเกินวงเงินเก็บรักษาหรือดูจากทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินมัดจํารังวัดชองคงเหลือ 
เงินสด และเงินฝากธนาคาร รวมกันแลวไมเกินวงเงิน
เก็บรักษา หากเกินตองนําฝากคลังภายใน ๗ วันทําการ 

   วงเงินเก็บรักษา 
1. สํานักงานท่ีดินอําเภอ  ๑๒,๐๐๐.บาท อยางนอย 

เดือนละหนึ่งครั้ง 
2. สํานักงานท่ีดินจังหวัด สาขาและสํานักงานท่ีดิน  

สวนแยก ๕๐,๐๐๐.บาท อยางชาไมเกิน ๗ วันทําการ 
3. สํานักงานที่ดินจังหวัด ๘๐,๐๐๐.บาท อยางชา  

ไมเกิน ๗ วันทําการ 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 ๑.หนังสือกระทรวงการคลัง  
ท่ี กค ๐๕๑๔/๓๙๔๘๑ 
ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๓๓ 

 ๒. หนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/  
๑๐ ๖๙ ๗  ล ง วั น ท่ี  ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 
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๑๗๗ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 
 
 
 
3. การจายเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร และสํานักงานท่ีดิน 
กรุงเทพมหานครสาขา ๘๐,๐๐๐.บาท อยางชาไม 
เกิน ๗ วันทําการ 

 
1. ใหตรวจดูวามีใบสําคัญจายครบทุกรายการ และผูมี

อํานาจอนุมัติลงนามอนุมัติถอนจาย กรณีจายคืนผูขอ
ตองมีหลักฐานท่ีระบุตัวตนของผูรับเงิน หรือสําเนา
หลักฐานการยกเลิกเรื่องรังวัดเปนหลักฐานประกอบ 
การจายเงิน และมีการบันทึกจายแตละรายการตาม
ใบสําคัญจายในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภท
เงินมัดจํารังวดั 

2. การจายเงินงบประมาณจะจายไดตองมีกฎหมายระเบียบ 
ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายไดหรือ 
ตามท่ีไดรับความตกลงกับกระทรวงการคลังแลว และ
ผูมีอํานาจไดอนุมัติใหจายได จึงจะดําเนินการจายเงิน 
ใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน ซ่ึงการอนุมัติผูมีอํานาจ 
ตองลงลายมือชื่ออนุมัติในหลักฐานการจาย หรือ
ใบสําคัญคูจายหรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ 
ทุกฉบับหรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในงบหนาหลักฐาน 
การจาย หรือใบสําคัญจายก็ได 

3. การจายเงินตองเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีขอเบิกมา
จาย และตองมีหนี้ผูกพันหรือมีความจําเปนท่ีตอง
จาย และถึงกําหนดท่ีจะตองจายเงิน 

4. การจายเงินตองมีหลักฐานการจายไว เพ่ือประโยชนใน 
การตรวจสอบ 

5. การจายเงินใหแกขาราชการ ลูกจาง หรือผูรับบํานาญ  
หรือเบ้ียหวัด ในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวไมสามารถรับ
เงินดวยตนเองได จะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเปนผูรับเงิน
แทนได เม่ือไดรับอนุญาตจากผูเบิกเงินแลว 

6. การจายเงินใหบุคคลอ่ืน ถาบุคคลนั้นไมสามารถมา
รับเงินดวยตนเองได จะทําหนังสือมอบอํานาจให
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๑๗๘ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การตรวจสอบ

ยอดเงินคงเหลือ
ประจําวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลอ่ืนมารับเงินแทนได 
7. เม่ือสิ้นเวลาจายเงิน ใหผูเบิกหรือผูไดรับมอบหมาย

เปนลายลักษณอักษรทําการตรวจสอบรายการ
จายเงินท่ีบันทึกไวในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกับหลักฐานการจายเงินในวันนั้น หาก
ปรากฏวาถูกตองใหลงลายมือชื่อกํากับยอดเงินเหลือ
ในบัญชี    

 
         ตรวจสอบความถูกตองของรายการท่ีแสดงไวใน

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ดังนี้ 
๑. เงินรายไดแผนดิน 

1.1 ชองเงินสด ประกอบดวยเงินสดและหรือเช็คเทากับ
จํานวนเงินคางนําสงท้ังหมด ซ่ึงเทากับชองรวม
หรือเงินท่ียังไมไดนําฝากธนาคารเทากับชองรวม
ลบดวยอดเงินชองเงินฝากธนาคารและเทากับ 
เงินสดท่ีตรวจนับได 

1.2 ชองเงินฝากธนาคารยอดเงินท่ีแสดงไวตองเทากับ
ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 

1.3 ชองรวม เทากับชองเงินสดรวมกับชองเงินฝาก 
ธนาคารและตองเทากับยอดคงเหลือในทะเบียน 
คุมการรับและนําสงหรือนําฝากชองรวมยอด 
คงเหลือทุกประเภท 

๒. เงินมัดจํารังวัด 
2.1 ชองเงินสด เทากับยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงิน 

 นอกงบประมาณประเภทเงินมัดจํารังวัด ชอง
คงเหลือเงินสดและเทากับตัวเงินสดท่ีตรวจนับได 

2.2 ชองเงินฝากธนาคาร เทากับยอดคงเหลือในทะเบียน 
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินมัดจํารังวัด 
ชองคงเหลือเงินฝากธนาคาร 

2.3 ชองเงินฝากสวนราชการผูเบิกเทากับยอดคงเหลือ
ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงิน
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๑๗๙ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. การเบิกจายเงิน 
 5.1 เบิกจายคาใชจาย 

ในการเดินทาง
ไปราชการ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มัดจํารังวัด ชองคงเหลือเงินฝากสวนราชการ    
ผูเบิกและเทากับยอดคงเหลือตามสมุดคูฝาก 

2.4 ชองรวมเทากับชองเงินสดรวมกับชองเงินฝาก
ธนาคารและชองเงินฝากสวนราชการผูเบิก ซ่ึง
ตองเทากับยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินมัดจํารังวัดชองคงเหลือรวม 
 

   ขอควรระวัง 
1. ใหตรวจสอบวาเจาหนาท่ีมีการบันทึกรายการรับ

จายเงินในระบบ GFMIS เปนประจําทุกวันหรือไม 
2. ใหกรรมการรับสงเงินตามคําสั่งท่ีไดรับแตงต้ังปฏิบัติ

หนาท่ีตามคําสั่งอยางเครงครัดไมใหฝากกุญแจตูนิรภัย 
ไวกับเจาหนาท่ีการเงินเก็บไวเพียงผูเดียว 

 
ข้ันตอนการเบิกเงิน 
1. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
2. บันทึกขอใชรถยนตไปราชการตางจังหวัด (สําหรับการ

เดินทางดวยรถยนต) แตสําหรับการเดินทางโดย
เครื่องบินใหแนบใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร 
เครื่องบินและสําหรับซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินระบบ 
อิเล็กทรอนิกส (Eticket) ใชใบรับเงินท่ีแสดงรายละเอียด 
การเดินทาง ระบุชื่อสายการเบิก วันท่ีออก ชื่อ/สกุล 
ของผูเดินทาง ตนทาง ปลายทาง เลขท่ีเท่ียวบิน วัน
เวลาท่ีเดินทาง จํานวนเงินคาโดยสาร คาธรรมเนียม
อ่ืน และจํานวนเงินรวม เปนหลักฐานการเบิกจาย 

3. ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สวนท่ี 1
แบบ 8708 

4. หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ สวนท่ี 2 แบบ 8708 

5. ใบแนบคําขอเบิกคาเบ้ียเลี้ยงเดินทางและคาเชาท่ีพัก
ในการเดินทางไปราชการ สวนท่ี 3 แบบ 8703  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 1. พระราชกฤษฎีกาคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 และฉบับ
แกไขเพ่ิมเติม 

 2. ระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสง
คลัง พ.ศ. 2551 

 3. หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 
0409.6/ว 101 ลง
วันท่ี 9 กันยายน 2547 
เรื ่องการเบิกจายคา
โดยสารเครื่องบินภายใน 
ประเทศ 
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๑๘๐ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 การเบิกเงินคาเชา

บานขาราชการ 
 
 
 

6. หนางบใบสําคัญคาใชจายในการเดินทาง 
7. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบบก.111) กรณี

ใบเสร็จไมสมบูรณ หรือใบเสร็จสูญหาย 
    ผูมีอํานาจอนุมัติ 
      หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือสวนราชการท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรมข้ึนไปมีอํานาจหนาท่ี
ในการบริหารงบประมาณรายจายเพ่ือเปนคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ ตามความจําเปนและประหยัด
ภายใตหลักเกณฑและอัตราการจายตามพระราชกฤษฎีกา 
 
   ขอควรระวัง 
1. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือคํานวณเบ้ียเลี้ยง

เดินทาง ใหนับต้ังแตเวลาออกจากสถานท่ีอยูหรือ
สถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานท่ีอยู
หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี  

2. เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมีการพักแรมใหนับ
ยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือ
เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนท่ีไมถึงหรือเกินยี่สิบสี่
ชั่วโมงนั้นนับไมเกินสิบสองชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน 

3. เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมิไดมีการพักแรม
หากนับไดไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนท่ีไมถึงนั้นนับ
ไดเกินสิบสองชั่วโมง ใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไม
เกินสิบสองชั่วโมง แตเกินหกชั่วโมงข้ึนไปใหถือเปน
ครึ่งวัน 

 
   ข้ันตอนการเบิกเงิน 
๑. ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานยื่นคําขอรับตาม

แบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕) ณ สํานักงานท่ี
ขาราชการผูนั้นปฏิบัติราชการ 

๒. ยื่นแบบ ๖๐๐๕ พรอมดวยรายงานขอมูลของขาราชการ 
สัญญาเชาบาน สัญญาเชาซ้ือหรือสัญญาเงินกูเพ่ือชําระ

 
 
 
 

 4. พระราชกฤษฎีกาคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2541 (ฉบับท่ี 
6) มาตรา 6 

 
 
 

 5. พระราชกฤษฎีกาคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 มาตรา 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.พระราชกฤษฎีกาคาเชา
บานขาราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 ๒.ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยหลักเกณฑและ
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๑๘๑ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาบานและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของตอผูรับรอง
การมีสิทธิตามระเบียบขอ ๘ (๒) คือ เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดเปนผูรับรอง (รวมทั้งขาราชการที่มาชวย
ราชการเปนการประจําซึ่งตองสงเรื่องไปใหสวน
ราชการตนสังกัดเปนผูมีอนุมัติ) ตามระเบียบขอ ๘ 
วรรคสาม ขาราชการประเภทท่ัวไประดับอาวุโสข้ึนไป 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป 
ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหารเปนผูรับรอง
การมีสิทธิของตนเอง 

๓. เม่ือมีการรับรองสิทธิขอรับคาเชาบานแลวใหผูมีอํานาจ 
อนุมัติการเบิกตามขอ ๑๐ แตงต้ังขาราชการจํานวน
ไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 

๔. การอนุมัติการเบิกคาเชาบานในแบบ ๖๐๐๕ สําหรับ
สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคใหหัวหนา
สวนราชการซึ่งเปนผูเบิกเงินจากคลังเปนผูอนุมัติ 
เวนแตเปนการเบิกคาเชาบานของหัวหนาสวนราชการ 
นั้นใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ 

๕. ขาราชการซ่ึงไดรับอนุมัติใหเบิกคาเชาบานตามสิทธิให 
ยื่นขอเบิกตามแบบ ๖๐๐๖ พรอมหลักฐานการชําระ
เงิน ณ สํานักงานท่ีขาราชการผูนั้นปฏิบัติราชการ 
และใหผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ ๑๐ เปนผูอนุมัติการ
เบิกจายเงิน  

   ขอควรระวัง 
๑. กรณีใดเปนการไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการประจํา

หรือลักษณะประจําในสํานักงานแหงใหมพิจารณา
จากคําสั่งใหขาราชการยายไปปฏิบัติราชการอีก
หนวยงานหนึ่ง ไดแก การเดินทางไปประจําสํานักงาน 
ไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน 
นอกจากนั้นหากมีคําสั่งใหไปประจําตางสํานักงานใน
ลักษณะประจํา ไมได โอนอัตราเงินเดือน และ

วิธีการเก่ียวกับการเบิกจาย 
เงินคาเชาบานขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๙(ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๓.หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ 
ในการจัดขาราชการเขา
พักอา ศัยใน ท่ี พักของ 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๑๘๒ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาราชการผูนั้นไดเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ตามคําสั่ง หรือไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการประจํา 
หรือไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการตางสํานักงานท่ี
ไมมีกําหนดระยะเวลาก็ถือวาเปนการไปราชการ
ประจําเชนเดียวกัน รวมท้ังกรณีท่ีสวนราชการมี
คําสั่งใหขาราชการไปปฏิบัติราชการตางสํานักงาน
โดยมีกําหนดระยะเวลาต้ังแตหนึ่งปข้ึนไปดวย 

๒. คําวา “ทองท่ี” หมายความวา กรุงเทพมหานคร อําเภอ 
ก่ิงอําเภอ สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สํานักงาน 
ที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาตางๆ และหนวยงาน 
กรมท่ีดินท่ีต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร จึงถือเปนทองท่ี
เดียวกัน 

๓. ขอยกเวนท่ีทําใหไมมีสิทธิไดรับคาเชาบานตาม  มาตรา ๗ 
(๑) ทางราชการไดจัดท่ีพักอาศัยใหตามหลักเกณฑ 
มาตรา ๗ (๒) มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง
หรือคูสมรสในทองท่ีท่ีไปประจําสํานักงานใหม โดยไมมี
หนี้คางชําระกับสถาบันการเงิน มาตรา ๗ (๓) ไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางไปประจําในตางทองท่ีตามคํารองขอของตนเอง 

๔. ขาราชการมีสิทธิไดรับคาเชาบาน ต้ังแตวันท่ีไดเชาอยู
จริง แตไมกอนวันรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี และ
ใหสิ้นสุดในวันท่ีขาดจากอัตราเงินเดือน 

๕. การใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคา
ผอนชําระเงินกูเพ่ือซ้ือบานมาเบิกคาเชาบาน ตาม
มาตรา ๑๗ บานหลังท่ีเชาซ้ือหรือผอนชําระตองอยู
ในทองท่ีท่ีไปปฏิบัติราชการประจําอยูท่ีสํานักงาน
แหงใหม เบิกไดเฉพาะบานหลังแรกในทองท่ีนั้น 
หากมีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอ่ืนเบิกไดตามสัดสวน
แหงกรรมสิทธิ์ หากเงินกูเพ่ือชําระราคาบานสูงกวา
ราคาบานใหสถาบันการเงินคํานวณตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
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๑๘๓ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 การเบิกเงินคา

รักษาพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. สิทธิการนําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระ
เงินกูเพ่ือชําระราคาบานในทองท่ีเดิมมาเบิกคาเชาบาน
ตอเนื่องในทองท่ีใหม ตามมาตรา ๑๘ ตองเปนผูท่ีได
ใชสิทธิเบิกตามมาตรา ๑๗ แลว ตอมาไดรับคําสั่งให
ไปปฏิบัติราชการตางทองท่ี และตองมีสิทธิไดรับคา
เชาบานตามมาตรา ๗ จึงจะใชสิทธิเบิกตามมาตรา ๑๘ 

๗. ใหสวนราชการตนสังกัดควบคุมใหมีการตรวจสอบ
การใชสิทธิการเบิกคาเชาบานขาราชการในสังกัดให
ถูกตอง ตามกฎหมายและระเบียบ โดยเครงครัด ใน
กรณีท่ีมีเหตุอันควรนําเอกสารหลักฐานปลอมหรือ
หลักฐานเท็จมาใชในการเบิก พักอาศัยอยูในบาน
ของบิดามารดาหรือบุคคลอ่ืนโดยไมไดมีการเชาจริง 
แตทํานิติกรรมอําพรางวาเปนการเชา ใหชะลอการ
เบิกจายแลวตรวจสอบการใชสิทธิอีกครั้ง หรือหาก
ตรวจสอบแลวพบวามีการเบิกเงินคาเชาบานไม
ถูกตองตามกฎหมาย ใหระงับการเบิกจายและเรียก
เงินคาเชาบานขาราชการคืน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๒๒ 
ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
   ข้ันตอนการเบิกเงิน 
๑. บุคคลซ่ึงเขารับราชการไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจาํ

จะตองยื่นรายงานขอมูลบุคลากรเพ่ือประโยชนในการ
จัดฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ 

๒. การใชสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาลใหยื่นใบเบิกเงิน
คารักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๑) ตอผูมีอํานาจอนุมัติ
สําหรับสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ไดแก หัวหนาสวนราชการผูเบิก เวนแต การเบิกเงิน
ของหัวหนาสวนราชการ ใหผูวาราชการจังหวัด หรือ
ผูท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนผูอนุมัติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. พระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 
๒๕๕๓ และ ท่ีแก ไข
เ พ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๒. ระเบียบการเบิกจายเงิน 
การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
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๑๘๔ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การเบิกเงินคารักษาพยาบาลของผูไดรับบํานาญ 
ไดแก หัวหนาสวนราชการผูเบิกบํานาญ หรือผู ท่ี
หัวหนาสวนราชการผูเบิกมอบหมาย 

๔. กรณีผูมีสิทธิไดรับคําสั่งใหไปชวยปฏิบัติราชการซ่ึงอยู 
ตางสวนราชการผูเบิก ใหหัวหนาสวนราชการผูเบิก 
ณ สถานท่ีท่ีไปชวยปฏิบัติราชการเปนผูมีอํานาจ
อนุมัติ แตกอนการใชสิทธิผูมีสิทธิตองยื่นหนังสือ
แสดงเจตนา (แบบ ๗๑๓๔) แจงตอสวนราชการท่ีไป
ชวย เพ่ือสงคูฉบับซ่ึงรับรองความถูกตองใหสวน
ราชการผูเบิกของผูมีสิทธิทราบ 

๕. กรณีเขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน
สถานพยาบาลของทางราชการ นอกจากผูมีสิทธิ
และบุคคลในครอบครัวลงทะเบียนเขาระบบเบิกจาย
ตรง สามารถยื่นคําขอหนังสือรับรองการมีสิทธิฯ 
(แบบ ๗๑๒๙) เพ่ือเขารับการรักษาพยาบาลเปน
ผูปวยในตอผูมีอํานาจอนุมัติ หรือใหสถานพยาบาล
ขอเลขอนุมัติผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตกับ
หนวยงานท่ีกรมบัญชีกลางมอบหมาย     

๖. การยื่นใบเบิกเ งินคารักษาพยาบาลพรอมดวย
หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลตอผูมีอํานาจ
อนุมัติ ใหยื่นภายในระยะเวลา ๑ ปนับถัดจากวันท่ี
ปรากฏในหลักฐานการรับเงินและใหสวนราชการผู
เบิกของผู มีสิทธิ เปนผู เ บิกเ งิน เ ม่ือไดรับอนุ มั ติ
จายเงินแลวใหเจาหนาท่ีการเงินประทับตราขอความ
วา “จายเงินแลว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจาย
และระบุชื่อผูจายเงินดวยตัวบรรจง พรอมวันเดือนป
ท่ีจายกํากับไวในหลักฐานการรับเงินทุกฉบับ 

๗. กรณีผู มีสิทธิ ถูกสั่ งพักราชการหรือใหออกจาก
ราชการไวกอน และปรากฏในภายหลังวาไดรับ
เงินเดือนระหวางถูกสั่งพักหรือระหวางถูกสั่งใหออก
จากราชการไวกอน ใหยื่นใบเบิกเงินภายใน ๑ ปนับ

 ๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/
ว ๓๗๖ ลงวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดทํา
ฐานขอมูลเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล 

 ๔. หลักเกณฑกระทรวงการคลัง 
วาดวยวิธีการเบิกจาย 
เงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 
๒๕๕๓ หนังสือเวียน
หรือหนังสือซอมความ
เขาใจวิธีปฏิบัติในการ
เบิกจายเงินคารักษา 
พยาบาล 
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๑๘๕ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตวันท่ีกรณีถึงท่ีสุด 
๘. กรณีผูมีสิทธิออกจากราชการ และอยูในระหวางการ

พิจารณาสั่งจายเงินบํานาญ ใหยื่นใบเบิกเงินภายใน  
๑ ป นับแตวันท่ีมีคําสั่งจายเงินบํานาญ 

   ขอควรระวัง 
๑. ในฐานะนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ซ่ึงมีรหัส

ผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) 
ท่ีกําหนดใหโดยกรมบัญชีกลาง มีหนาท่ีดูแลขอมูล 
(ตรวจสอบ เพ่ิมเติม ปรับปรุง หรือแกไขขอมูลให
เปนปจจุบัน) ของขาราชการ ลูกจางประจํา และ
บุคคลในครอบครัว เพ่ือประโยชนในการเบิก
จายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ตาม
หลักเกณฑการจัดทําฐานขอมูลเ ก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล 

๒. หากขอมูลของผูมีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวไม
ถูกตองเปนปจจุบัน และกรมบัญชีกลางไดมีการนํา
ขอมูลดังกลาวไปใช เ พ่ือประโยชนในการเบิก
จายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ หรือ
ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของแลว ตองติดตามนําเงิน
ท่ีไดเบิกจายไปสงคืนคลัง 

๓. ขาราชการในสังกัดมีการโอนยายหนวยงานไปสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือถูกลงโทษไลออก
จะตองดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนประวัติ
ของขาราชการรายดังกลาว โดยเลือกเหตุท่ีออก 
พรอมท้ังใสวันเดือนปท่ีโอนยายหรือถูกลงโทษ ซ่ึง
ถือวาเปนผูไมมีสิทธิในการเบิกเงินสวัสดิการรักษา 
พยาบาลขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔. หากนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ปรับปรุง แกไข
ขอมูล และเปลี่ยนสถานะเปน “สมบูรณ” แลว เม่ือ
ไปตรวจสอบขอมูลท่ีโรงพยาบาลแจงวา ไมมีสิทธิ 
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๑๘๖ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีการตัดรอบสงขอมูล
บุคลากรภาครัฐใหสถานพยาบาลตรวจสอบสิทธิ ๒ 
รอบตอเดือน คือ ทุกๆ ๑๕ วัน ประมาณวันท่ี ๔ 
และ ๑๘ ของเดือน ดังนั้นนายทะเบียนฯ จะตอง
ปรับปรุงขอมูลรอบแรกกอนวันท่ี ๑๕ สิทธิจะข้ึนใน
วันท่ี ๑๘ และรอบท่ี ๒ กอนวันท่ี ๓๐ สิทธิจะข้ึนใน
วันท่ี ๔ ของเดือนถัดไป 

๕. หากผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเจ็บปวยระหวาง
ท่ีผูมีสิทธิถูกสั่งใหพักราชการหรือใหออกจากราชการ 
ไวกอนหรืออยูระหวางต้ังกรรมการสอบสวนความผิด 
วนิัยรายแรงและไมไดรับเงินเดือน ใหทดรองจายเงิน
คารักษาพยาบาลไปกอน และจะตองรอจนกวาคําสั่ง
คดีจะถึงท่ีสุดวาไมผิดและไดรับเงินเดือนยอนหลัง 
จึงจะนําใบเสร็จรับเงินท่ีไดทดรองจายไปขอเบิกเงิน
ได ท้ังนี้ ใบเสร็จมีระยะเวลา ๑ ป นับถัดจากวันท่ีมี
คําสั่งคดีถึงท่ีสุด 

๖. ขาราชการผูขอรับบํานาญซึ่งมีกรณีหรือตองหาวา
กระทําความผิดวินัยอยางรายแรงหรือมีกรณีถูกฟอง
คดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา หรือมี
กรณีถูกชี้มูลความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไวแลว 
และออกจากราชการโดยกรณีหรือคดีอาญายังไมถึง
ท่ีสุดและไดจัดหาบุคคลหรือทรัพยสินไวเปนประกัน
การรับเงินบํานาญกับสวนราชการเจาสังกัดแลว 
หากประสงคจะขอใชสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
จะตองจัดหาบุคคลหรือทรัพยสินไวเปนประกันการ
ขอใชสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลดวย ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว ๕๑ 
ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
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๑๘๗ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
5.4 การขอรับและการ

จายเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 
และลูกจางประจํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ ตองเขาเหตุใดเหตุหนึ่ง
ตอไปนี้ 
(1) เหตุทดแทน   
(2) เหตุทุพพลภาพ 
(3) เหตุสูงอายุใหแกขาราชการอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ 

หรือลาออกเม่ือมีอายุครบ ๕๐ ปบริบูรณผูท่ีพน
จากราชการดวยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ 
เหตุสูงอายุ 

 ถามีเวลาราชการต้ังแต ๑๐ ป (๙ ป ๖ เดือน) มี
สิทธิไดรับบํานาญหรือจะเลือกขอรับบําเหน็จก็ได 

 ถามีเวลาราชการต้ังแต ๑ ปบริบูรณ แตไมถึง 
๑๐ ป (๙ ป ๖ เดือน) มีสิทธิไดรับเฉพาะบําเหน็จ 

(๔) เหตุรับราชการนาน (กรณีไมเปนสมาชิก กบข.)
หรือตามมาตรา ๔๘ (กรณีเปนสมาชิก กบข.) 
ใหแกขาราชการซึ่งมีเวลาราชการครบ ๒๕ ป 
(๒๔ ป ๖ เดือน) 

          นอกจากนี้ ในกรณีผูท่ีมีเวลาราชการครบ ๑๐ ป     
(๙ ป ๖ เดือน) แตไมถึง ๒๕ ป (๒๔ ป ๖ เดือน) ประสงค 
จะลาออกจากราชการ และไมเขาเกณฑ ๔ เหตุดังกลาว 
ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จตามมาตรา ๑๗ (กรณีไมเปนสมาชิก 
กบข.) หรือตามมาตรา ๔๗ (กรณีเปนสมาชิก กบข.) 
๒. เหตุแหงบําเหน็จบํานาญในแบบขอรับใหตรงกับเหตุ

ท่ีระบุไวในคําสั่ง 
3. ผูท่ีถูกลงโทษปลดออกจากราชการ หลังวันท่ี ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๓๕ มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ 
๔. ขาราชการหรือลูกจางประจําซ่ึงมีกรณีหรือตองหาวา

กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือมีกรณีถูกฟองคดี 
อาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญาโดยกรณี
หรือคดีอาญายังไมถึงท่ีสุด ประสงคขอรับบําเหน็จ
บํานาญใหทําประกันการขอรับบําเหน็จบํานาญดวย
บุคคลหรือทรัพยสินไวตอสวนราชการเจาสังกัด โดย

 ๑.พระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. 
๒๔๙๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

 ๒.พระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแกไข 
เพ่ิมเติม 

 ๓. พระราชกฤษฎีกาเงิน
ชวยคาครองชีพผูรับเบ้ีย
หวัดบํานาญ พ.ศ.๒๕๒๑ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 4.กฎกระทรวงกําหนดอัตรา 
และวิธีการรับบําเหน็จ
ดํารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 5.ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการขอรับและ
การจายบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

6. หนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนท่ีสุดท่ี กค ๐๔๒๐.๙/
ว ๕๓ ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๕๒ พรอมหลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการขอรับ 
และการจ ายเ บ้ียหวัด 
บําเหน็จบํานาญ และเงิน 
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน
ผานระบบบําเหน็จบํานาญ 
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๑๘๘ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. เงินฝากคาใชจาย

ในการจัดเก็บอากร 
แสตมปรหัสบัญชี 
904 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีวิธีปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด 
ท่ี กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๒๒ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ และ ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๕/ว ๙ ลงวันท่ี 
๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  ผูรับบํานาญท่ีทําประกัน
การขอรับบํานาญแลว หากมีความประสงคจะขอใช
สิทธิสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหทําประกันการขอ
ใชสิทธิ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี 
กค ๐๔๒๒.๒/ว ๕๑ ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

๕. ขาราชการซ่ึงมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตอง
หาวากระทําความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายัง
ไมถึงท่ีสุด จะมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดเม่ือ
กรณีหรือคดีถึงท่ีสุดและมีสิทธิรับบํานาญ 
 

   วิธีการ    
1. รายจายประเภทคาจางชั่วคราว ใหเบิกจายไดในกรณี

ท่ีจําเปน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
ตามอัตราคาจางและวุฒิอนุโลมตามระเบียบของ 
ทางราชการ       

 
       พิจารณาเปนอันดับแรก จพด.ออกคําสั่ง 
2. รายจายประเภทคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ใหจาย

ไดเฉพาะกรณีจะพึงจายจากเงินงบประมาณรายจาย 
       กรณีเงินงบประมาณมีไมเพียงพอท่ีจะเบิกจาย  

จพด.อนุมัติ 
3. รายจายประเภทคาสาธารณูปโภค ใหจายไดเฉพาะ

กรณีจะพึงจายจากเงินงบประมาณรายจาย 
 
        กรณีเงินงบประมาณมีไมเพียงพอท่ีจะเบิกจาย  

จพด.อนุมัติ 
4. รายจายประเภทคาครุภัณฑใหจายไดเฉพาะท่ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจายเงินคาใชจาย 
ในการจัดเก็บอากรแสตมป 
พ.ศ. 2542 

 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ดวนมาก ท่ี กค0526.9/ 
1473 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 
2544 

 3. ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายคาใชจาย 
ในการบริหารงานของ
สวนราชการ พ.ศ. 2553 

 
 4. ระเบ ียบสําน ักนายก 

รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และแกไข
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๑๘๙ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จําเปนแกการปฏิบัติงานและราคาไมเกินหนวยละ 
50,000.บาท ในกรณีมีความจําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑ 
เกินกวาวงเงินท่ีกําหนดใหขออนุมัติจากกระทรวง 
การคลังกอน ตอมาไดมีหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวน
มาก ท่ี กค 0526.9/ 1473 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 
2544 แกไขการจัดซ้ือครุภัณฑตอหนวยเปนราคา
ไมเกินหนวยละ 200,000. บาท  

      กรณีเปนครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือครุภัณฑท่ีมี
การใชงานผานระบบอินเตอรเน็ต ตองขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของจังหวัดกอน (ICTจังหวัด) 

     กรณีเปนครุภัณฑอ่ืนๆ (สินทรัพยถาวร) ตอง
พิจารณาถึงอายุการใชงานและตองไมเกินราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 

     ข้ันตอนในการจัดซ้ือปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ 
5. รายจายประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสรางใหจายได

เฉพาะท่ีจําเปนแกการปฏิบัติงานและราคาไมเกิน
ครั้งละ 200,000. บาท 

6. รายจายอ่ืนใหจายไดเฉพาะกรณีท่ีตองจายคืน
กรมสรรพากร   

 

   * ถามีเงินเหลือจาย (ไมมีรายการกอหนี้ผูกพันไว) ให
โอนขายบิลเขาบัญชีเงินฝากของสวนกลาง 
       เม่ือสิ้นปงบประมาณ หากมีเงินคาใชจายในการจัดเก็บ
อากรแสตมปคงเหลือเทาใดใหนําสงคลังเปนรายได
แผนดินท้ังสิ้นท้ังนี้ใหนําสงภายในวันท่ี 30 ธันวาคม ของ
ทุกป ในระหวางรอการนําเงินสง หากมีความจําเปน 
ตองใชจายเงิน จะขอเบิกไปทดรองจายเปนคาใชจายใน
การจัดเก็บอากรแสตมปของปงบประมาณใหมได 
 *กรณีท่ีเจาพนักงานท่ีดินสั่งการ ควรอยูภายใตกรอบ
ระเบียบท่ีกําหนด (อยาใชอํานาจสั่งการในทางท่ีผิด) 

เพ่ิมเติมฉบับท่ี 7 พ.ศ.
2552 

 5. อํานาจตามความในมาตรา 
38 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ. 2534
ซ่ึงแกไขเ พ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 

   (ใช ในการมอบอํานาจ
อนุมัติเบิกจายเงิน) 
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๑๙๐ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 
7. เงินฝากคาใชจาย

ในการจัดเก็บภาษี 
อากรใหแกราชการ 
สวนทองถ่ิน รหัส
บัญชี 915 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   วิธีการ 
1. คาจางใหเบิกจายเปนคาจางชั่วคราวไดในกรณีจําเปน  

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตามอัตรา
คาจางและวุฒิโดยอนุโลมตามระเบียบของทาง
ราชการ          

     พิจารณาเปนอันดับแรก จพด.ออกคําสั่ง 
2. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (เปนวัสดุที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น) 

     กรณีเงินงบประมาณมีไมเพียงพอท่ีจะเบิกจาย   
จพด.อนุมัติ 

3. รายจายอื่นใหจายไดเฉพาะที่ตองจายคืนใหแก
กระทรวงมหาดไทย 

 

*ถามีเงินเหลือจายไมมีหนี้ผูกพัน ใหโอนขายบิลกลับเขา
บัญชีเงินฝากกรมท่ีดิน(สวนกลาง) 
       เงินคาใชจายในการจัดเก็บภาษีอากรใหแกราชการ
สวนทองถ่ิน คงเหลือ ณ วันสิ้นปงบประมาณจะตอง
นําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ท้ังนี้ใหนําสงภายในวันท่ี 
30 ธันวาคมของทุกป ในระหวางรอการนําเงินสง หากมี
ความจําเปนตองใชจายเงินจะขอเบิกไปทดรองจายเปน
คาใชจายในการจัดเก็บภาษีอากรใหแกราชการสวน
ทองถ่ินของปงบประมาณใหมได 
 

*กรณีท่ีเจาพนักงานท่ีดินส่ังการควรอยูภายใตกรอบ
ระเบียบท่ีกําหนด (อยาใชอํานาจสั่งการในทางท่ีผิด) 
  
 
 
 
 

 
 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการจายเงินคาใช 
จายในการจัดเก็บภาษี
อากรใหแกราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2543 

 2. ขอบังคับกระทรวงการคลัง
วาดวยเงินคาใชจายใน
การจัดเก็บภาษีอากร
ใหแกราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2543 

 3. ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายคา 
ใชจายในการบริหารงาน 
ของสวนราชการ พ.ศ. 
2553 

 4. ระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และแกไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 7 พ.ศ. 
2552  

 5. อํานาจตามความในมาตรา 
38 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ. 2534 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550  
(ใชในการมอบอํานาจ
อนุมัติเบิกจายเงิน) 
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๑๙๑ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 
8. เงินฝากคาธรรมเนียม 

ขอมูลขาวสารของ 
ราชการรหัสบัญชี 
771 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการ    
     การจายเงินคาธรรมเนียมใหนําไปจายหรือกอหนี้
ผูกพันไดเฉพาะกรณีท่ีพึงจายไดจากเงินงบประมาณ
รายจาย 
      (คาใชจายตองเปนการจายท่ีเก่ียวของกับการให 
บริการขอมูลขาวสารของราชการเทานั้น) 
    เม่ือสิ้นปงบประมาณของทุกป หากมีเงินคาธรรมเนียม 
เหลือจาย หรือเหลือจากการกอหนี้ผูกพันเทาใดใหนําสง
คลังเปนรายไดแผนดินภายใน 3 เดือนแรกของปงบ 
ประมาณถัดไป แตระหวางท่ีรอการนําสงคลังจะขอเบิก
ไปทดรองจายเปนคาใชจายในตอนตนปงบประมาณใหม
กอนก็ได 
 

* กรณีท่ีเจาพนักงานท่ีดินสั่งการ ควรอยูภายใตกรอบ
ระเบียบท่ีกําหนด (อยาใชอํานาจสั่งการในทางท่ีผิด) 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1. พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

 2. หนังสือกระทรวงการคลัง 
ท่ี กค 0409.3/ว.107  
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 
2548 

 3. ขอบังคับกระทรวงการคลัง 
วาดวยเงินคาธรรมเนียม 
ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2548 

4. ประกาศคณะกรรมการ 
ขอมูลขาวสารของราชการ
เรื่องการเรียกคาธรรมเนียม 
การขอสําเนาหรือขอ
สํา เนาที ่ม ีคําร ับรอง
ถูกตองของขอมูลขาวสาร 
ของราชการ   

 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายคา 
ใชจายในการบริหารงาน 
ของสวนราชการ พ.ศ. 
2553 

 6. ระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และแกไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 7 พ.ศ. 
2552 

7. อํานาจตามความในมาตรา  
38 แหงพระราชบัญญัติ 
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๑๙๒ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. การบันทึกบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ตองควบคุมและกํากับดูแลใหหัวหนางานการเงิน
ตรวจสอบเจาหนา ท่ีการเ งินท่ีบันทึกขอมูลในสมุด
ทะเบียนคุมรายการทางบัญชีดวยมือกับในระบบ GFMIS 
ใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ. 2534 
ซ่ึงแกไขเ พ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550   
(ใชในการมอบอํานาจ
อนุมัติเบิกจายเงิน) 

 
 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง 

ท่ี กค 0423.3/ว 281 
ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 
2555 เรื่องแนวทางการ
ตรวจสอบบัญชีของสวน 
ราชการในระบบ GFMIS 

2. หนังสือกรมท่ีดิน ดวนท่ีสุด 
ท่ี มท 0503.2/ว 18911 
ลงวันท่ี 25 กันยายน 
2557 เรื่อง การยกเลิก
การจ ัด ทําบัญช ีตาม
เกณฑคงคางมือ (Manual) 

3. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท  
0503.2/ว 3871  
ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 
2560 เรื่องคูมือระบบ 
การควบคุมการเง ิน 
สํานักงานท่ีดินหนวยงาน 
ยอย และหนังสือรวม
ระเบียบและหนังสือ 
เวียนการเงินสํานักงาน
ท่ีดินหนวยงานยอย 
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๑๙๓ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
10. การจัดทํารายงาน/

ระยะเวลา/รายงาน 
ใครบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. การเสนองบการเงิน 
 
 
 
 

     กําชับใหหัวหนาฝายอํานวยการตรวจสอบขอมูลทาง
บัญชีในระบบ GFMIS ประกอบดวย บัญชีเงินสดในมือ 
บัญชีเงินฝากคลัง และบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีเงิน
ฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเงินฝากธนาคารนอก
งบประมาณ บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง บัญชี
เงินฝากไมมีรายตัว) และจัดทํารายงานตามแบบฟอรมท่ี 
กรมท่ีดินกําหนด เปนประจําทุกเดือนใหแลวเสร็จภายใน 
เดือนถัดไป และนําเสนอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดลงนาม
และรับรองความถูกตอง โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี้ 
    1. รายงานการตรวจสอบขอมูลตามระบบ GFMIS 
    2. สรุปการเปรียบเทียบขอมูลทางบัญชี  
    3. รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินสดคงเหลือ 
    4. รายละเอียดขอมูลเงินฝากคลัง 
    5. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ตามรหัสบัญชีและชื่อ

บัญชีเงินฝาก โดยใหจัดทํารายละเอียดประกอบ 
        5.1 รายละเอียดรายการท่ีระบบไมปรับเพ่ิมเงิน 

ฝากคลัง (ไมมี RX) 
        5.2 รายละเอียดรายการท่ีระบบปรับเพ่ิมเงินฝาก 

คลังซํ้า (RX ซํ้า) 
5.3 รายละเอียดรายการท่ีระบบไมตัดเงินฝาก

คลัง (ไมมี J0) 
5.4 รายละเอียดรายการท่ีระบบตัดเงินฝากคลัง

ซํ้า (J0 ซํ้า) 
    6. รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร 
    7. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี 
 
     กําชับใหหัวหนาฝายอํานวยการตรวจสอบรูปแบบ
ของรายงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด และตองเปดเผยความถูกตองของขอมูล รวมท้ัง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนดวย ประกอบดวย 
   1. งบแสดงฐานะการเงิน 

1. หนังสือกรมท่ีดิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0503.2/
ว 27830 วันท่ี 28 
ตุลาคม 2559 เรื่อง 
การควบคุมและตรวจสอบ 
ขอมูลทางบัญชีในระบบ 
GFMIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี 

กค 0423.3/ว 237 ลง
วันท่ี 8 กันยายน 2557 
เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชี
ประกอบมาตรฐานการ
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๑๙๔ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
12. การตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
   3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 
   4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 5. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน
และปกอน 

   6. รายงานรายไดแผนดิน 
 
      กรมท่ีดินกําหนดใหสํานักงานท่ีดินจังหวัดและ
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขาผู เ บิก รายงานผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดและสํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขาผูเบิกจังหวัดตอง
ควบคุมและกํากับดูแลใหเจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ถูกตอง ครบถวนของขอมูลกอนรายงานใหกรมท่ีดิน 
(กองคลัง) ดังนี้ 
 

 เรื่องท่ี 1 ความถูกตอง 
1.1 ยอดคงเหลือในชอง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยก

ประเภทในงบทดลองถูกตองตรงกับเอกสารหรือ
หลักฐาน ดังนี้ 
1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ยอด

คงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ ณ วันสิ้น
เดือนของทุกเดือน ตองตรงกับรายงานเงิน
คงเหลือประจําวันท่ีจัดทําตามระเบียบการ
เบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 (หากจัดทํา
ไมครบทุกเดือนจะถือวาคะแนนเปนศูนย) 

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี ทุกเดือน)มี
การจัดทํางบกระทบยอดบัญชี เ งินฝาก
ธนาคารครบทุกบัญชีและทุกเดือน ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 

บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน  

 
 
 
 
 

 1. หนังสือกรมท่ีดินท่ี มท 
0503.2/ว 6330 
ล งวั น ท่ี  9  มี น าคม 
2560 เรื่อง เกณฑ
การประเ มินผลการ
ปฏิบั ติงานดานบัญชี
ข อ ง ส ว น ร า ช ก า ร 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0410.3/ 
ว 6 ลงวันท่ี 10 มกราคม 
2560 เรื่องเกณฑการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดานบัญชีของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  

 3. หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ท่ี กค04023.3/ว 281 
ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 
2555 เรื่อง แนวทาง 
การตรวจสอบบัญชีของ 
สวนราชการในระบบ 
GFMIS บทท่ี 5 การ
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สั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง 
วิธีการตรวจสอบขอมูลเงินฝากธนาคารและ
แนวทางการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารของหนวยงานภาครัฐ (หากจัดทํา
ไมครบทุกเดือนจะถือวาคะแนนเปนศูนย) 

1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ยอด
คงเหลือของบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2560 ตองตรงกับรายงานแสดง
การเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 
หรือคําสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงาน
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของ
รัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS 

1 . 1 . 4 บัญชี ลู กหนี้ เ งิ น ยื ม ใ น งบปร ะมาณ
(1102010101) และบัญชีลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ (1102010102) โดยมี
ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ เ งินยืมใน
งบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมาณ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
ตองตรงกับสัญญาการยืมเงินท่ียังไมสงใช
ใบสําคัญ และใหจัดทําสรุปรายการสัญญา
การยืมเงินท่ียังไมสงใชใบสําคัญ โดยมียอด
คงเหลือถูกตองตรงกับยอดยกไปในงบ
ทดลอง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 

1.1.5 บัญชีใบสําคัญคางจาย (2102040102)  
บัญชีเจาหนี้การคาหนวยงานภาครัฐ 
(2101010101) และบัญชี เจาหนี้
การคาบุคคลภายนอก (2101010102) 
โดยมียอดคงเหลือของบัญชีใบสําคัญคาง
จาย บัญชีเจาหนี้การคาหนวยงานภาครัฐ 
และบัญชีเจาหนี้การคาบุคคลภายนอก 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ตองตรงกับ

ตรวจสอบการบันทึก
รายการบัญชี  

4. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
0503.2/ว 19812 
ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม  
2 5 5 6  เ รื่ อ ง  ก า ร
บันทึกขอมูลสินทรัพย
ถาวรในระบบ GFMIS  

5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี 
กค 0410.3/ว 38 
ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 
2560 เรื่องซอมความ
เขา ใจวิ ธีปฏิ บั ติตาม
เกณฑการประเมินผล
การปฏิ บั ติ งานด าน
บัญชีของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
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ใบแจงหนี้ ใบสําคัญหรือเอกสารแสดง
ภาระผูกพันท่ีตองชําระคืนแกเจาหนี้หรือ
ผู มีสิทธิ ท่ียังไมไดจายเงิน ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 04023.3/ว 281 
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบบัญชีของ
สวนราชการในระบบ GFMIS บทท่ี 5 
การตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี 

      1.1.6 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) และ 
บัญชีครุภัณฑ (12xxxxxxxx) โดยมียอด
คงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชี
ครุภัณฑ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
ตองตรงกับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม/ 
ทะเบียนคุมทรัพยสิน และใหจัดทําสรุป
รายงานผลตรวจสอบวัสดุ/ทรัพยสิน โดย
มียอดคงเหลือถูกตองตรงกับยอดยกไปใน
งบทดลอง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 

       1.1.7 งบทดลองแสดงขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตอง
ตามดุลบัญชีปกติ และตองไมมีบัญชีพักท่ี
มียอดคงคาง โดยมีงบทดลอง ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2560 ไมมีบัญชีผิดดุลและบัญชี 
พักไมมียอดคงคางในรายงานผิดดุลและ
รายงานขอมูลบัญชีท่ีตองไมมียอดคงคาง
โดยดุลบัญชีปกติท่ีไดรับการยกเวน มีบัญชี
ดังตอไปนี้ 

                 บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)    
           บัญชีรายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ  

(3101010101)      
           บัญชีรายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม 

ยกมา (3102010101)      
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           บัญชีผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด  
(3102010102)      

           บัญชีคาใชจายระหวางหนวยงานรายได 
แผนดินรอนําสงคลัง (5210010112)     

 1.2 ความถูกตองเปนปจจุบันเก่ียวกับการเคลื่อนไหว
ของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหวางป 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (แสดงวิธีการตรวจสอบ 
เชน การทําดวย Pivot Table ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 04023.3/ว 281 เรื่อง 
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของสวนราชการใน
ระบบ GFMIS) หรือการตรวจสอบดวยฟงกชั่น 
VLOOKUP หรือการใชโปรแกรมฟงกชั่นเทคนิค
หรือสูตรตางๆ ตามท่ีหนวยงานเห็นสมควร เพ่ือ 
ใหสามารถพิสูจนไดวารายการเคลื่อนไหวระหวาง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของบัญชีดังกลาวมี
ความถูกตองเปนปจจุบัน ดังนี้ 

1.2.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) บัญชีเงินฝาก 
ธนาคารเพื่อนําสงคลัง (1101020601) 
และบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพ่ือนําสง
คลัง (1101020606) โดยมีการบันทึกขอมูล
จัดเก็บนําสงหรือนําฝากเงิน เปนรายไดแผนดิน
หรือเงินฝากคลังไดถูกตอง เปนปจจุบัน 

1.2.2 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) การ
บันทึกขอมูลเบิกจาย นําฝาก โอน และปรับปรุง
บัญชีเงินฝากคลังตองตรงกับรายงานแสดง
การเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือ
คําสั่งงาน ZGL_RPT013 ในระบบ GFMIS 
ไดถูกตอง เปนปจจุบัน 

1 .2 .3  บ ัญ ช ีล ูก ห นี ้ เ ง ิน ย ืม ใ น ง บ ป ร ะ ม า ณ 
(1102010101) และบัญชีลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ (1102010102) โดยมี
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การบันทึกการจายเงินและชดใชคืนเงินยืม ได
ถูกตอง เปนปจจุบัน 

 1.2.4 บัญชีเง ินฝากธนาคาร  เงินงบประมาณ 
1101020603) บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอก 
งบประมาณ (1101020604) บัญชีใบสําคัญ 
คางจาย (2102040102) บัญชีเจาหนี้การคา
หนวยงานภาครัฐ (2101010101) และบัญชี 
เจาหนี้การคาบุคคลภายนอก (2101010102) 
โดยมีการบันทึกการเบิกและจายเงินใหเจาหนี้หรือ
ผูมีสิทธิไดถูกตองเปนปจจุบัน 

 

เรื่องท่ี 2 ความโปรงใส  
2.1 การเปดเผยงบทดลองสูสาธารณะตองมีการ

เผยแพรงบทดลองเปนประจําทุกเ ดือน โดย
เปดเผยเปนระยะเวลาอยางนอย 30 วัน นับจาก
วันท่ีสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินสวนภูมิภาค เชน 
ลง Website หรือปดประกาศในท่ีสาธารณะ (หาก
จัดทําไมครบทุกเดือนจะถือวาคะแนนเปนศูนย) 
โดยใหเริ่มต้ังแตเดือนมีนาคม 2560 

2.2 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญ
ของงบทดลองใหสวนราชการจัดทํารายละเอียด
รายการบัญชีที่สําคัญประกอบงบทดลองประจํา 
เดือนกันยายน 2560 และใหเปดเผยสูสาธารณะ
เปนระยะเวลาอยางนอย 30 วัน นับจากวันท่ีสง
งบทดลองดังกลาวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินสวนภูมิภาค 
เชน ลง Website หรือปดประกาศในท่ีสาธารณะ 
โดยรายการบัญชีท่ีสําคัญประกอบดวยรายการบัญชี 
ตามเกณฑการประเมินผลฯ เรื่องท่ี 1.1.1 ถึง เรื่องท่ี 
1.1.5 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 
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237 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับ
ท่ี 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 

 

เรื่องท่ี 3. ความรับผิดชอบ  
3.1 การจัดสงงบทดลองใหสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน (สตง.) หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
สวนภูมิภาคตองมีการนําสงรายงานงบทดลองประจํา 
เดือนให สตง. ทุกเดือน ภายในระยะเวลาท่ีกรมบัญชี 
กลางกําหนด (หากจัดทําไมครบทุกเดือนจะถือวา
คะแนนเปนศูนย) 

3.2 การจัดสงรายงานการเงินระดับกรมให สตง.และ
กรมบัญชีกลางตองมีการนําสงรายงานการเงิน
ระดับกรมประจําปให สตง. และกรมบัญชีกลาง
ภายในระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

3.3 รูปแบบรายงานการเงินท่ีสงให สตง. เปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดตองมีรูปแบบ
ของรายงานการเงินระดับกรมประจําปท่ีสงให สตง. 
ตองตรงกับรูปแบบรายงานการเงิน ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 237 ลงวันท่ี 8 
กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบ 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนํา 
เสนองบการเงิน 

3.4 ขอมูลรายงานการเงินที่สงให สตง. เทากับขอมูล
รายงานในระบบ GFMIS  ตองมีขอมูลในรายงาน
การเงินระดับกรมประจําป ท่ีสงให สตง. ตองตรง
กับขอมูลรายงานการเงินระดับกรมในระบบ GFMIS 

3.5 การตอบขอทักทวงดานบัญชีการเงินตามขอสังเกต
ประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง. 
ปลาสุด โดยมีการตอบขอทักทวงตามขอสังเกต
ของ สตง. ปลาสุด ใหสตง. ภายใน 60 วัน นับแต 
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๒๐๐ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ี

ของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา/ตรวจอะไร/ท่ีใด/ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
แหลงอางอิง/หนังสือ 

สั่งการ 
วันท่ีไดรับแจง 

3.6 การแกไขขอทักทวงดานบัญชีตามขอสังเกตประกอบ 
การตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน ภายในปท่ี
ไดรับการทักทวงตองมีการแกไขขอทักทวงดานบัญชี
ตามขอสังเกตประกอบการตรวจสอบของผูตรวจ 
สอบภายใน ภายในปท่ีไดรับการทักทวง 
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๒๐๑ 
 

กองฝกอบรม 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา /ตรวจอะไร /ท่ีใด /ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
 

๑. การสอนงาน/สอนแนะงาน    
(Coaching)     

 

 หัวหนางาน หัวหนาฝาย จัดโครงการสอนงาน   
สอนแนะผูใตบังคับบัญชาอยางนอยปละ ๑    
โครงการ 

 ใหสงกรมท่ีดินภายในวันท่ี ๒๐ สิงหาคมของทุกป 

 หนั งสือกรมท่ี ดิน   
ท่ี มท๐๕๐๗.๒.๓/   
ว ๒๖๓๖๑ ลงวันท่ี  

  ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
๒. การพัฒนารายบุคคล (Individual  
     Development  Plan: IDP)  
 

 ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาตกลงรวมกัน   
ท่ีจะทําแผนพัฒนาตนเองอยางนอย ๑ เรื่อง   
หลังจากประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เลื่อน 
ข้ันเงินเดือน) ตามแบบฟอรม IDP ๑๔ ตอน   
สิ้นรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
แตละครั้ง ปละ ๒ ครั้ง คือ รอบการประเมินผลฯ  

 ครั้งท่ี ๑ (๑ ต.ค.๓๑ มี.ค.) ใหสงกรมท่ีดิน
ภายในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ของทุกป 

 ครั้งท่ี ๒ (๑ เม.ย.๓๐ ก.ย.) ใหสงกรมท่ีดิน
ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ของทุกป  

สงเฉพาะ IDP ๓ และ IDP ๔ 

 หนังส ือกรมที ่ด ิน  
ที ่ มท  ๐๕๐๗/ว 
๒๓๒๖๐ ลงวันท่ี 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

๓. โครงการความรู เรื่องท่ีดิน   
เพ่ือประชาชน 

 รายงานผลการดําเนินการใหกรมท่ีดินทราบ 
ภายในวันท่ี ๕ ของทุกเดือน 

 หนังสือกรมท่ีดินท่ี 
มท ๐๕๐๗.๒.๒/ว 
๕๑๗๒ ลงวันท่ี ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

๔ .  โคร งการสนับสนุนการ   
ปฏิบัติงานเก่ียวกับท่ีดินของ 

    กํานัน ผูใหญบาน กรมท่ีดิน 

 รายงานผลการดําเนินการใหกรมท่ีดินทราบ 
ภายในวันท่ี ๕ ของทุกเดือน 

 หนังสือกรมท่ีดินท่ี 
มท ๐๕๐๗.๒.๒/ว 
๕๑๗๒ ลงวันท่ี ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

๕. คาใชจายเก่ียวกับการจัดการ 
   ฝกอบรม 

เบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมฯ ขอ ๘ ไดแก 
๑. คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตง    

สถานท่ีฝกอบรม 
๒.  คาใชจายพิธีเปดปด การฝกอบรม 
๓.  คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 
๔.   คาประกาศนียบัตร 

 ระเบียบกระทรวง 
ก า ร ค ล ัง ว า ด ว ย
คา ใช จ าย ในการ
ฝกอบรมการจัดงาน 

  แล ะก าร ปร ะช ุม
ระหว างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ี 
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๒๐๒ 
 

เรื่อง 
(ท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของ จพด.) 

วิธีการ 
(แตละเรื่องทํา /ตรวจอะไร /ท่ีใด /ทําอยางไร) 

หมายเหตุ 
 

 ๕.   คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
๖.   คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 
๗.   คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 
๘.   คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม 
๙.   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
๑๐. คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับ      

ผูเขารับการฝกอบรม (เบิกตามจริง แตไม 
      เกิน ๓๐๐ บาท) 
๑๑. คาของสมนาคุณในการดูงาน (เบิกตามจริง 
      แตไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท) 
๑๒. คาสมนาคุณวิทยากร 
๑๓. คาอาหาร 
๑๔. คาเชาท่ีพัก 
๑๕. คายานพาหนะ  
      บุคคลท่ีจะเบิกคาใชจายในการฝกอบรมตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมฯ ขอ ๑๐ ไดแก 
๑. ประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม    

แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม 
๒. เจาหนาท่ี 
๓. วิทยากร 
๔. ผูเขารับการฝกอบรม 
๕. ผูสังเกตการณ 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕)  
(หมายเหตุ : ขอ 
๑๒๑๕  เบิกตาม
อัตราตามตาราง
แนบทาย) 

 หนังสือกระทรวง 
การคลัง ดวนท่ีสุด 
ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว 
๕  ล ง วั น ท่ี  ๑ ๔ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ดวนท่ีสุด 
ท่ี มท ๐๒๑๑.๒/ว 
๕๓๕ ลงวั น ท่ี  ๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

๖. การสงบุคลากรเขารับการ    
ฝกอบรม 

 

๑. กรณีท่ีกรมท่ีดินจะจัดการฝกอบรมหลักสูตร    
ตางๆ โดยใหสํานักงานท่ีดินจังหวัดคัดเลือก    
เจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมขอใหเจาพนักงาน
ท่ีดินจังหวัด คัดเลือกเจาหนาท่ีท่ีอยูในหลักเกณฑ 
ตามท่ีกรมท่ีดินกําหนดและมีความรู ความสามารถ 
เม่ือผานการฝกอบรมแลว จะเปนประโยชนกับ
ทางราชการ โดยนําความรูท่ีไดรับจากการ
ฝกอบรมไปสอนแนะ และถายทอด ใหแก 
เจาหนาท่ีในสํานักงานท่ีดินได 

๒. เ ม่ือกรมท่ีดินไดมี คําสั่งใหผู ใดเขารับการ    
ฝกอบรมแลวหามมิใหสละสิทธิ์ เวนแตกรณี    
เจ็บปวยกะทันหัน  
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๒๐๓ 
 

กองแผนงาน 
 
 

1. ภารกิจเจาพนักงานท่ีดิน  
1.1  ภารกิจเจาพนักงานท่ีดิน ดานแผนงาน 

(1) วางแผนงาน/โครงการ  จัดทําแผนปฏิบัติงาน  เพ่ือกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานักงาน
ท่ีดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ  ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธของกรมท่ีดิน 

(2) บูรณาการแผนงานโครงการขนาดใหญ  กิจกรรม เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ
สํานักงานท่ีดิน 

(3) ติดตาม  เรงรัดการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย และความยุงยากซับซอนมากให
เปนไปตามแผนงาน  โครงการหรือแผนปฏิบัติงานตลอดจนประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานท่ีดิน 

(4) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํา  ประสาน  ติดตามแผนงาน/โครงการของสํานักงานท่ีดินให
สอดคลองกับนโยบาย/แผนงาน/โครงการของจังหวัด  กรมท่ีดิน  กระทรวง  และรัฐบาล   

(5) เสนอความเห็นในการราง ปรับปรุง  แกไขกฎหมาย  ระเบียบ และคําสั่งตาง ๆ เก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีของสํานักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ     

 
1.2  ภารกิจเจาพนักงานท่ีดิน ดานทรัพยากรและงบประมาณ 

(1) วางแผนการใชจายทรัพยากร และงบประมาณของสํานักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/อําเภอ     
ท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย  พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของกรมท่ีดิน 

(2) ติดตาม ตรวจสอบการใชจายทรัพยากรและงบประมาณจํานวนมาก เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

(3)  กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํางานดานบริหารงานท่ัวไป การเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ  
การประชาสัมพันธ  การบริหารราชการภายในหนวยงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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๒๐๔ 
 

กระบวนงาน 
ท่ีตองกํากับดูแล ข้ันตอนดําเนินงาน หลักการ/ประเด็น 

สําคัญ 
1.การจัดทํางบประมาณ 1. จัดทําแผนปฏิบตัิงาน ประกอบดวย ภารกิจ/งานประจํา 

     กิจกรรม/โครงการสําคัญที่ตองทําเพื่อการแกไข/   
ปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
โดยใหความสําคัญในการ  
1) กําหนดภารกิจ/งาน ท่ีสําคัญ/จําเปนตองทําเพ่ือ

สนับสนุนหรือขับเคลื่อนแนวนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัดและกลุม
จังหวดั และสอดรับกับความตองการของประชาชน 

2) กําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและสะทอนใหเห็น
วาภารกิจหรือการดําเนินงานนั้นสอดรับกับนโยบาย 
ระดับตางๆ รัฐบาล/กระทรวง/จังหวัด/กรมท่ีดิน 

3) กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ/เชิง
คุณภาพท่ีมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และ
สามารถวัดผลไดในเชิงคุณภาพ 

4) กําหนดตัวชี้ วัดผลสําเร็จ ท่ีเหมาะสมในการ
ดําเนินงานเพ่ือใชในการวัดผล 

5) กําหนดชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการดําเนินงาน    
โดยหลักใหแจกแจงเปาหมายเปนรายไตรมาส 

 ตองวางแผนและจัดทํา 
งบประมาณ  ลวงหนา
อยางนอย 1 ปกอน
ปงบประมาณใหมเริ่ม 

 ศึกษารายละเอียดของ 
นโยบาย/ยุทธศาสตร/
แผนพัฒนาตาง ๆ ให
เขาใจในวัตถุประสงค
และเปาหมายในภาพรวม 
ท่ีรัฐบาลตองการ 

 สํานักงานท่ีดินแตละแหง 
ควรจัดทําฐานขอมูล
สถิติปริมาณงาน/การ
จัดเก็บรายได และอ่ืน  ๆ
เพ่ือสะดวกในการนําไป 
ใชเปนขอมูลประกอบ 
การวิเคราะหเปาหมาย
งานตอไป 

 2. จัดทํารายละเอียดงบประมาณประมาณการคาใชจาย 
ท่ีตองใชในการดําเนินงานในแตละแผนงาน/กิจกรรม 
ของแตละสํานักงาน รวมทั้งจังหวัดแจกแจงตาม
ประเภทของงบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินงาน    
และงบลงทุน   
1) ยึดหลักประหยัด ใชทรัพยากรที่มีอยูและที่จะ

จัดหาใหมใหคุมคาและเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนด   

2) การปรับปรุงอาคารสถานท่ี สํานักงานท่ีดินตองจัด
ใหมีแบบแปลนและประมาณคาใชจาย (ปร.4 ,ปร. 

5) เสนอมาพรอมดวย  จึงจะไดรับการพิจารณา 
3) สํานักงานท่ีดินแตละแหง ควรจัดทําฐานขอมูล

วัสดุ/อุปกรณ  สถิติการใชวัสดุอุปกรณในการ
ปฏิบัติงาน  

 ควรสํารวจวัสดุ/อุปกรณ 
ท่ีมีอยูจัดทําเปนฐาน 
ขอมูล ฯ  

 สํารวจสภาพการใชงาน
ของครุภัณฑ ไดแกเครื่อง 
ปรับอากาศเครื่องคอม 
พิวเตอร ตู  โตะ ฯลฯ 

 ตรวจสอบสภาพอาคาร/ 
สถานท่ีสามารถรองรับ 
ประชาชนอยางเหมาะสม 
และพอเพียงสนับสนุน
หรือขับเคลื่อนแนวนโยบาย 
/แผน ระดับ ตางๆ 
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๒๐๕ 
 

กระบวนงาน 
ท่ีตองกํากับดูแล 

ข้ันตอนดําเนินงาน หลักการ/ประเด็น 
สําคัญ 

 3. จัดลําดับความสําคัญของงาน/โครงการ โดยพิจารณา
จากความจําเปน และความตองการของประชาชน 

4. สงคําขอต้ังงบประมาณใหกองแผนงานภายในกําหนด  
หากลาชาจะไมไดระบุไวในกรอบคําขอต้ังงบประมาณ 
ของกรมท่ีดิน 

 ตรงเวลาท่ีกําหนด 
 เตรียมขอมูลและราย 

ละเอียดเก่ียวของ และ
พรอมชี้แจง 

 2.การบริหารงบประมาณ 1. เตรียมการจัดซ้ือจัดจางลวงหนา เพ่ือสามารถบริหาร    
งบประมาณใหบรรลุผลตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ    
การใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

    1) สํานักงานท่ีดินควรเตรียมการใชงบประมาณลวงหนา        
ประมาณ 12 เดือน  กอน พ.ร.บ. งบประมาณ        
รายจายประจําป ประกาศใชในเดือนกันยายน   

    2) กองแผนงานจะไดประสานกับสํานักงานท่ีดินให        
ทราบวาในปงบประมาณตอไปจะไดรับงบประมาณ        
ในรายการท่ีสามารถเตรียมการจัดซ้ือจัดจางไว        
ลวงหนาได ไดแก การจางเหมาบริการ การจัดซ้ือ 

        ครุภัณฑคอมพิวเตอร/ครุภัณฑท่ัวไป การปรับปรุง/        
ตอเติมอาคารสถานท่ีการกอสรางสํานักงานท่ีดิน/        
อาคาร เปนตน 

 เตรียมการดานเอกสาร
ตามระเบียบท่ีกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะใบ
เสนอราคา   

 การแตงต้ังคณะกรรมการ 
ตามระเบียบจัดซ้ือจัดจาง  

 การขอความเห็นชอบ
ตอคณะกรรมการตาม
ระเบียบจัดซ้ือจัดจาง  

 2. จัดทําแผนการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามแนวทาง    
ของมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ   

    ซ่ึงแตละปอาจแตกตางกันไป  
1) งบดําเนินงานท่ีเบิกจายในลักษณะรายจายประจํา        

จะตองเริ่มดําเนินงานและเบิกจายต้ังแตไตรมาส ท่ี 1 
    2) คาใชจายในการฝกอบรม ประชุม และสัมมนาให 
        เบิกจายในไตรมาสท่ี 1 ไมนอยกวารอยละ 50 ของ 
        วงเงินท่ีไดรับจัดสรร 

 3) รายจายในลักษณะงบลงทุนรายการท่ีมีวงเงินไมเกิน         
2 ลานบาท ใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและทําสัญญา 
กอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จและเบิกจายงบประมาณ 
ไดภายในไตรมาสท่ี 1 

 

  เรงรัดเจาหนาท่ีใหดําเนิน 
การตามระเบียบอยาง
เครงครัด โปรงใส    

  รายงานผลการใชงบประมาณ 
ใหครบถวนทุกรายการ 
และตรงตามกําหนด 
เวลา 
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๒๐๖ 
 

กระบวนงาน 
ท่ีตองกํากับดูแล ข้ันตอนดําเนินงาน หลักการ/ประเด็น 

สําคัญ 
  4) รายการท่ีมีวงเงินต้ังแต  2 ลานบาทข้ึนไป แตไม

เกิน 500 ลานบาท  ใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
และทําสัญญากอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จอยางชา
ภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจายตามความ
เหมาะสมของระยะเวลาดําเนินการแตละงวดงาน 

 

 3. กํากับ  ดูแล  และเรงรัดการปฏิบัติตามแผนการ    
ปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณโดย
เครงครัด และใชจายงบประมาณภายใตกรอบวงเงิน
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรอยางประหยัด  และ
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางสงใหกองแผนงานตาม
แบบท่ีกําหนด   

 การรายงานผลการใช
งบประมาณใหครบถวน 
ทุกรายการและตรงตาม 
กําหนดเวลา 

3. การขอสนับสนุน    
งบประมาณเพ่ิมเติม 

     เม่ือสํานักงานท่ีดินไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และใชงบประมาณท่ีไดรับบรรลุผลเปนไปตามเปาหมาย
ระดับหนึ่ง  หากมีปญหาอุปสรรค หรือความจําเปนตอง
แกไข/ปรับปรุงการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
ใหสํานักงานท่ีดินจัดทําโครงการ หรือหนังสือชี้แจง
เหตุผลความจําเปนเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 
พรอมท้ังแนบเอกสารประกอบการจัดซ้ือจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุ  สงใหกรมท่ีดินพิจารณาสนับสนุนตอไป  
เกณฑการพิจารณา ไดแก 
1. ระดับความจําเปนพิจารณาจากผลกระทบตอการ    

บริการประชาชน การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และ    
แนวนโยบายของผูบริหาร   

 เริ่มสงโครงการ ฯ/หนังสือ 
ชี้แจงประมาณเดือน
กรกฎาคม 

 สงผานผูตรวจราชการ
กรมท่ีดิน 

 ในระยะแรกสํานักงาน 
ท่ีดินควรใชงบประมาณ
ท่ีไดรับการจัดสรรมา
เกลี่ยใชกอน เพ่ือแสดง
ใหเห็นความกาวหนา
ในการบริหารและใช
จายงบประมาณ 

 2. หมวดเงิน และจํานวนเงินงบประมาณท่ีขอสนับสนุน    
หากมีงบประมาณในหมวดเงินท่ีตางกันตองใชเวลาใน 

    การหางบประมาณมาสนับสนุนนานกวาปกติ เนื่องดวย 
    ตามระเบียบบริหารงบประมาณ  หนวยงานสามารถใช 
    งบประมาณเหลือจายสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ    

ได ตองเปนภารกิจ/กิจกรรมท่ีอยูภายใตผลผลิตเดียวกัน  
และในการจัดซ้ือจัดจางตองใชหมวดเงินงบประมาณ    
เดียวกัน  หากมีงบประมาณตางหมวด ตองขออนุมัติ 

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณกอน  

 สํานักงานท่ีดินสามารถ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
โดยมีขอกําหนดวาจะ
ทําสัญญาฯ ตอเม่ือไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณ 
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๒๐๗ 
 

กระบวนงาน 
ท่ีตองกํากับดูแล ข้ันตอนดําเนินงาน หลักการ/ประเด็น 

สําคัญ 
  3. เตรยีมความพรอมในการจดัหาครุภัณฑ สํานักงานท่ีดิน    

ตองจัดเตรียมเอกสารขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ    
ราคามาตรฐาน หรือผลการสอบราคา รวมท้ังมีการ    
ตรวจสอบและดําเนินการตามระเบียบท่ีกําหนด 

 

 4. ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร  สํานักงานท่ีดินตอง    
จัดทํารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมูลคา    
ไมเกิน 5 ลานบาท  โดยใชเกณฑราคากลาง และ    
คุณลักษณะพื้นฐาน (Spec) จากเว็บไซตของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
รายงานการจัดหาฯ ใหคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ    
กอนสงกรมท่ีดินพิจารณาตอไป 

 

 สํานักงานท่ีดินควรเลือก 
คุณสมบัติของเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีเหมาะสม 
ในการปฏิบัติงานแตละ
ดานหากใชในการพิมพ 
งานท่ัวไปใชคอมพิวเตอร 
ระดับท่ัวไปจะประหยัด 
งบประมาณแตใชงานไดดี 
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๒๐๘ 
 

2. การจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
 

กระบวนงาน 
ท่ีตองกํากับดูแล 

ข้ันตอนดําเนินงาน หลักการ/ประเด็น 
สําคัญ 

1. การจัด ทําแผนงาน/
โครงการเ พื่อขอรับ   
การสนับสนุนงบประมาณ  
ตามแผนพัฒนาจังหวัด 

    และกลุมจังหวัด 
 

     ในการจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัด 
และกลุมจังหวัด มีจุดเนน  ดังนี้ 
1. แผนพัฒนาจังหวัดมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตสรางโอกาสและอาชีพ ซึ่งตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนในจังหวัด 
โดยเลือกดําเนินการจากศักยภาพของจังหวัด  
ซึ่งไดจากผลการวิเคราะหขอมูลแบบองค
รวมท่ีคอบคลุมทุกมิติ  ท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ
ความม่ันคง   

2. แผนพัฒนากลุมจังหวัด มุงเนนพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ  สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงข้ันของกลุมจังหวัดและนําไปสูการ
กระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและ
สรางรายไดใหกลุมจังหวัดหรือเพ่ือแกไข 
ปญหารวมกันของกลุมจังหวัด    

 
ข้ันตอนการจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนา
จังหวัด และกลุมจังหวัด   
1. ศึกษารายละเอียด/ประเด็นสําคัญของนโยบาย 

หลักเกณฑ วิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดใน
พ้ืนท่ีท่ีสํานักงานท่ีดินต้ังอยูเปนการลวงหนา  
โดยปกติแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
จะเปนแผนระยะปานกลางมีระยะเวลา 5 ป 

2. กําหนดแผนงาน/โครงการ ท่ีมีความสําคัญและ
จําเปนตองไดรับการปรับปรุง/พัฒนา โดยมี
หลักเกณฑ  ดังนี้ 

 

 ขอสังเกตของคณะกรรมา 
ธิการฯ ควรใชสําหรับเติม
เต็มในสวนท่ีมีความจําเปน 
เรงดวนของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด 

 ผูบริหารสํานักงานที่ดิน
จําเปนตองเสริมสรางความรู 
ความเขาใจใหแกบุคลากร
ท่ีรับผิดชอบในการวาง 
แผนงานในสาระสําค ัญ
ของนโยบาย/ยุทธศาสตร 
/แผนพัฒนาตาง ๆ และ
สามารถถายทอด/เชื่อมโยง
กับภารกิจของสํานักงาน
ท่ีดินเพ่ือจัดทําแผนงาน/
โครงการที่เหมาะสมให
สามารถบรรลุเปาหมายใน
ภาพรวมท่ีรัฐบาลตองการ 

 สํานักงานท่ีดินควรประสาน 
งานอยางตอเนื่องกับสํานักงาน 
จังหวัดเพ่ือทราบปฏิทิน
งบประมาณลวงหนา 2 
ปงบประมาณ (กันยายน)  
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๒๐๙ 
 

กระบวนงาน 
ท่ีตองกํากับดูแล 

ข้ันตอนดําเนินงาน หลักการ/ประเด็น 
สําคัญ 

 1) มีความชัดเจนเปนเหตุเปนผลสอดคลอง 
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคและทิศทาง 
การพัฒนา (ประเด็นยุทธศาสตร) และ
เปนความตองการขอประชาชนในพ้ืนท่ี
เปนสําคัญ 

 

 2) สามารถระบุดัชนีชี้วัดท่ีสอดรับและสงผล 
ตอการพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดท่ี
จัดทําโดย สศช.  

3) มีความเหมาะสมและเปนไปไดในการปฏิบัติ 
ท้ังทางดานเทคนิคกายภาพงบประมาณ 
ท่ีตองการระยะเวลาท่ีดําเนินการควรแลว 
เสร็จในปงบประมาณ 

4) เปนการบูรณาการภารกิจหรือกิจกรรม
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาดวยกันเพ่ือ
เกิดผลในการแกไขแบบองครวม   

5) จัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีเสนอ  
 

 
 
 

 

 ดําเนินการตามข้ันตอนจัดทํา 
แผนงาน/โครงการ และ
จัดเตรียมขอมูลและเอกสาร 
ประกอบไวลวงหนากอน
ประมาณ 12 ปงบประมาณ 
(กันยายน)   

 โครงการที่เสนอตองเปน
ประโยชนในการบริการ
ประชาชนแบบบูรณาการ
รวมกับหนวยงานตางๆ ใน
จังหวัด เชนการจัดต้ังศูนย 
บริการรวมดาน....         

 ตัวชี ้ว ัดของกลุ มจังหวัด
จะตองสะทอนสิ ่งที่เปน
เปาหมายของกลุมจังหวัด 

 องคประกอบสําคัญท่ีชวยเสริมความเหมาะสม
และเปนไปไดในการปฏิบัติของแผนงาน/โครงการ   
สํานักงานท่ีดินตองเตรียมการ  ดังนี้ 
1. ศึกษา/รวบรวมขอมูลลักษณะสําคัญขององคกร

กรมท่ีดินในภาพรวม สํานักงานท่ีดินจังหวัด/
สาขา/สวนแยก/อําเภอ ไดแก จํานวนหนวยงาน 
ในสังกัดอํานาจหนาท่ีโครงสรางองคกรอัตรา 
กําลัง  เปนตน 

2. ศึกษา/วิเคราะหความเชื่อมโยงของนโยบาย 
และแผนท่ีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนิน
ภารกิจของกรมท่ีดินและสํานักงานท่ีดิน ไดแก 
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๒๑๐ 
 

กระบวนงาน 
ท่ีตองกํากับดูแล ข้ันตอนดําเนินงาน หลักการ/ประเด็น 

สําคัญ 
  ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2558 

2577) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 25602564) 
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ ยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย  
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรจังหวัดแผนพัฒนา 
จังหวัดและกลุมจังหวัด 

 นโยบายผูบริหารจากขอสั่งการ หนังสือแจง 
เวียนเพ่ือนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   

 นโยบายจังหวดัและกลุมจังหวัด 
      ความตองการของชุมชน และประชาชน 

 

 3. ศึกษา/รวบรวมขอมูลสําคัญในการวางแผน
งาน และการติดตามประเมินผล เพ่ือคาด 
การณหรือหาแนวโนมผลการดําเนินงานใน
อนาคตสําหรับการกําหนดเปาหมายงาน 
1) ขอมูลเชิงปริมาณประมวลจากผลการ

ดําเนินงานท่ีผานมา อยางนอย 3 ป ไดแก   
 ปริมาณงานการบริการประชาชนดาน

ทะเบียนท่ีดิน ดานรังวัดท่ีดิน ดานการ
ออกเอกสารสิทธิ   

 จํานวนเอกสารสิทธิเพ่ือสะทอนภารกิจ
ดานการดูแลหลักฐานทางทะเบียนท่ีดิน 

 ปริมาณการจัดเก็บรายไดเขารัฐในรูป
ของคาธรรมเนียม  อากรแสตมป  
ภาษีหัก ณ ท่ีจายภาษีธุรกิจเฉพาะ   

2) ขอมูลเชิงคุณภาพ  ไดแก ความพึงพอใจ
ของประชาชน ความพึงพอใจของหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของการสํารวจความตองการของ
ประชาชน 

 สํานักงานท่ีดินแตละแหง 
ควรจัดทําฐานขอมูลสถิติ
ปริมาณงาน/การจัดเก็บรายได 
และอ่ืนๆ เพ่ือสะดวกในการ
นําไปใชเปนขอมูลประกอบ 
การวิเคราะหเปาหมายงาน 
ตอไป 

 การพัฒนาระบบฐานขอมูล 
การถือครองและแผนท่ีรูป
แปลงท่ีดินเปนประโยชน
ในการวางแผนงานดาน
ตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ  
เอกชน และประชาชน
อยางมาก 
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๒๑๑ 
 

กระบวนงาน 
ท่ีตองกํากับดูแล ข้ันตอนดําเนินงาน หลักการ/ประเด็น 

สําคัญ 
 4. วิเคราะหโอกาสที่จะพัฒนา และกําหนด

ภารกิจสําคัญท่ีตองดําเนินการ ศึกษา/รวบรวม 
ขอมูลสําหรับการวางแผนและติดตาม 
1) กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสําคัญ/

จําเปนตองทําเพ่ือสนับสนุนหรือขับเคลื่อน 
แนวนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติระยะ 
20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
และสอดรับกับความตองการของประชาชน 

 
 
 
 
 

 2) กําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและสะทอน 
ใหเห็นวาภารกิจหรือการดําเนินงานนั้น
สอดรับกับนโยบายระดับตางๆ รัฐบาล/
กระทรวง/จังหวัด/กรมท่ีดิน 

3) กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานเชิง
ปริมาณ/เชิงคุณภาพท่ีมีความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ และสามารถวัดผลไดใน
เชิงคุณภาพ 

4) กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จท่ีเหมาะสมใน
การดําเนินงานเพ่ือใชในการวัดผล 

5) กําหนดชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการดําเนินงาน  
โดยหลักใหแจกแจงเปาหมายเปนรายไตรมาส 
จัดทํารายละเอียดงบประมาณ ประมาณ
การคาใชจายท่ีตองใชในการดําเนินงานใน
แตละแผนงาน/กิจกรรมของแตละสํานักงาน 
รวมท้ังจังหวัดแจกแจงตามประเภทของ
งบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินงาน และ 
งบลงทุน  

 แบบฟอรมและคําอธิบาย 
การเขียนแผนงาน/โครงการ 
ปรากฏใน website  กอง
แผนงาน/กลุมแผนงานและ
ยทุธศาสตร/คูมือ/คําแนะนํา/
คูมือจัดทําแผนงาน/โครงการ 
เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามแผนพัฒนา 
จังหวัด และกลุมจังหวัด 

 5. การประชุมพิจารณา (ราง) แผนงาน/โครงการ 
เพ่ือวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของภารกิจ
ท่ีสอดรับนโยบายของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
รวมท้ังควบรวมแผนงาน/โครงการท่ีมีลักษณะ  
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๒๑๒ 
 

กระบวนงาน 
ท่ีตองกํากับดูแล ข้ันตอนดําเนินงาน หลักการ/ประเด็น 

สําคัญ 
 คลายกันเขาดวยกัน 

6. เสนอผูบริหารเห็นชอบตามลําดับ เพ่ือนําเสนอ 
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

 
 
 
 
 
ลักษณะโครงการท่ีดี  มีลักษณะสําคัญ  ดังนี้ 

1) สามารถแกไขปญหาขององคกรได 
2) มีรายละเอียด/สาระสําคัญครบถวนชัดเจน 

เหมาะสมมีความเปนไปได และในแตละ
ประเด็นมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน
เปนไปตามรูปแบบมาตรฐานของการ
เขียนโครงการ 

3) กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานแต
ละข้ันตอนชัดเจน     

4) เปนโครงการท่ีปฏิบัติไดและสามารถ
ติดตามและประเมินผลได 

 
 แผนปฏิบัติงานประจําป 
เจาพนักงานท่ีดินใชเปนกรอบ 
แนวทางในการดําเนินงาน 
และการบรหิารงบประมาณ  
ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผล 
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๒๑๓ 
 

กองพัสด ุ
 

1. กระบวนการ : การทําลายแบบพิมพหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 

เรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ี
ของเจาพนักงานท่ีดิน วิธีการตรวจ/พิจารณา หมายเหตุ 

 1.1 การอนุมัติใหทําลาย
แบบพิมพหนังสือแสดง 
สิทธิในท่ีดิน 

 
 1.2 แตงต้ังคณะกรรมการ

ทําลายแบบพิมพหนังสือ 
แสดงสิทธิในท่ีดิน 

 
 1.3 การรายงานผลการ

ดําเนินการทําลายแบบ
พิมพหนังสือแสดงสิทธิ
ใน ท่ี ดิน ใหกรมท่ี ดิน
ทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.4 การกําชับใหเจาหนาท่ี
ปฏิบัติตามมาตรการ
ลดการทําลายแบบพิมพ
หนังสือแสดงสิทธิใน
ท่ีดิน 

    พิจารณาอนุมัติการทําลายแบบพิมพ
ท่ีชํารุดหรือเขียนผิดหรือยกเลิกเรื่อง 
 
 
    พิจารณาแตงต้ังเจาหนาท่ีอยางนอย 
3 คน เปนคณะกรรมการทําลายแบบพิมพ
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 
 
    พิจารณาผลการดําเนินการทําลาย
แบบพิมพหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ซ่ึง
ตอง ดํา เนินการตามระเ บียบสํ านั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
ภายใน 3 วัน นับแตวันท่ียกเลิกเรื่อง
หรือวันท่ีทราบเหตุและการทําลายให
กระทําโดยวิธีเผาไฟ และใหตัดหมายเลข
แบบพิมพท่ีทําลายเก็บไวเปนหลักฐาน 
แลวหมายเหตุการณทําลายแบบพิมพ
ดังกลาวไวในบัญชีรับจายแบบพิมพดวย 
 
 
 
 
    กําชับและเขมงวดใหเจาหนาท่ีใช
ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบ
ในการพิมพหรือเขียนหนังสือแสดงสิทธิ
ในท่ีดิน รวมถึงการพิจารณาใหเปนท่ียุติ
ไดวาสามารถออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ท่ีดินได เพ่ือเปนการลดจํานวนการทําลาย
แบบพิมพหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 

1. ระเบียบกรมทีดินวาดวยการพิมพ
การควบคุมรักษาและเบิกจาย
แบบพิมพโฉนดที่ดิน หนังสือ
รับรองการทําประโยชนและ
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด พ.ศ. 
2547 หมวด 3 ขอ 4 “แตงต้ัง
คณะกรรมการอยางนอย 3 คน
ทําลายแบบพิมพที่ชํารุดหรือ
เขียนผิด หรือยกเลิกเรื่อง ซ่ึงไม
อาจใชแบบพิมพนั้นไดอีกตอไป 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณภายใน
กําหนด 3 วัน นับแตวันท่ียกเลิก 
เรื่องหรือวันท่ีทราบเหตุการณ
ทําลายใหกระทําโดยวิธีเผาไฟ 
และใหตัดหมายเลขแบบพิมพท่ี
ทําลายเก็บไวเปนหลักฐานแลว
หมายเหตุการณทําลายแบบพิมพ
ดังกลาวไวในบัญชีรับจายแบบ
พิมพดวยเสร็จแลวรายงานตาม 
ลําดับใหกรมท่ีดินทราบ" 

 
2. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0508.3/ 

25217 ลงวันที 12 มิถุนายน 
2556 
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๒๑๔ 
 

2. กระบวนการ : แบบพิมพหนังสือแสดงสทิธิในทีด่ินสูญหาย 
เรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ี 
ของเจาพนักงานท่ีดิน วิธีการตรวจ/พิจารณา ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 2.1 มอบหมายใหเจาหนาท่ี
ดําเนินการแจงความ
รองทุกขหรือกลาวโทษ
ตอพนักงานสอบสวน
เพ่ือสืบสวนสอบสวน
หาตัวผูกระทําผิดมา
ลงโทษตามกฎหมาย 

 
 2.2 แตงต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนหาตัวผูรับผิด
ทางแพงเพื่อชดใชคา
แบบพิมพให แกทาง
ราชการ 

 
 

 2.3 แตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริง 

 
 
 

 2.4 การรายงานผลการ
ดําเนินการใหกรมท่ีดิน 

    พิจารณาสั่งการและมอบหมายให
เจาหนาท่ีดําเนินการแจงความรองทุกข
หรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพ่ือ
สืบสวนสอบสวนหาตัวผูกระทําผิดมา
ลงโทษตามกฎหมาย 
 
 
 
     พิจารณาแตงต้ังเจาหนาท่ีเปนคณะ 
กรรมการสอบสวนหาตัวผูรับผิดทางแพง
ในทันทีโดยมิตองรอฟงผลการดําเนินคดี 
อาญาหรือทางวินัย เพ่ือชดใชคาแบบพิมพ
แกทางราชการโดยเร็ว 
 
 
      พิจารณาแตงต้ังเจาหนาท่ีเปนคณะ 
กรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเพ่ือพิจารณา 
เสนอความเห็นเก่ียวกับผูตองรับผิดชอบ 
 
 
   พิจารณารายงานสรุปผลการสอบสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการฯ และ
หลักฐานการแจงความร องทุกข ต อ
พนักงานสอบสวนรวมถึงเอกสารตางๆ 
เพ่ือแจงใหกรมท่ีดินทราบ 

1. ระเบียบกรมท่ีดินวาดวยการ
พิมพการควบคุมรักษาและ
เบิกจายแบบพิมพโฉนดท่ีดิน 
หนังสือรับรองการทําประโยชน
และหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด 
พ.ศ. 2547 หมวด 3 ขอ 3 

 
 
    "แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงโดยไมชักชา เพ่ือพิจารณา
เสนอความเห็นเก่ียวกับผูตองรับผิดชอบ
แลวรายงานกรมท่ีดินโดยเร็วกรณี
แบบพิมพในความรับผิดชอบสูญหาย
และรีบดําเนินการรองทุกขหรือ
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพ่ือ
สืบสวนสอบสวนหาตัวผู กระทํา
ความผิดมาลงโทษตามกฎหมายแลว
สงสําเนาหลักฐานการรองทุกขหรือ
กลาวโทษใหกรมท่ีดินทราบ" 
 
2. หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 0505.2/ 

ว 12203 ลงวันท่ี 26 เมษายน 
2555 " 
(1) ใหจังหวัดต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนหาตัวผูรับผิดทาง
แพงในทันทีโดยมิตองรอฟง
ผลการดําเนินคดีอาญาหรือ
ทางวินัยเพ่ือใหชดใชคาแบบ 
พิมพแกทางราชการโดยเร็ว
..ฯลฯ"  

(2) แจงความรองทุกขหรือกลาว  
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เรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ี 
ของเจาพนักงานท่ีดิน 

วิธีการตรวจ/พิจารณา ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

  โทษตอพนักงานสอบสวนเพ่ือ
สืบสวนสอบสวนหาตัวผูกระทํา
ผิดมาลงโทษตามกฎหมาย มิใช
แ จ ง คว าม ไว เ ป น หล ัก ฐ าน
เทานั้น ในชั้นนี้ใหระบุวัน เวลา 
และสถานท่ีเกิดเหตุพรอมพยาน 
หลักฐานท่ีเก่ียวของ(ถามี) ... 
ฯลฯ" 

3. การตรวจสอบและซอมแซมครุภัณฑ 

 

 

 

 3.๑ การสงซอมเครื่องมือ 
สํารวจรงัวัดและอุปกรณ 

 
 
 
 

 3.2 การเบิกจายหมุดหลัก    
เขตท่ีดินชนิดทองเหลือง 

 
 
 
 

 3.3 การเบิกจายหมุดหลักฐาน 
โครงงานแผนที่ชนิด
ทองเหลือง 

 ตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือ
สํารวจรังวัดวา ยี่หอ รุน หมายเลขเครื่อง
และหมายเลขครุภัณฑ ถูกตองตรงตาม
ทะเบียนคุมครุภัณฑหรือไม เพ่ือความ
รวดเร็วในการซอมและจัดหาอะไหล
พรอมอุปกรณ 

 ตรวจสอบหมุดหลักเขตท่ีดินชนิดทองเหลือง 
ท่ีมีอยูในบัญชีคุมวามีมากนอยเพียงใด 
โดยตรวจสอบจากฝ ายอํานวยการ
สํานักงานท่ีดินหรือฝายตรวจสอบและ
ซอมแซม กองพัสดุ 

 
 ตรวจสอบจํานวนหมุดหลักฐานโครงงาน

แผนท่ีชนิดทองเหลือง (ก.ร.ว.) ท่ีมีอยู
ในบัญชีคุมวามีมากนอยเพียงใดจาก
ฝายอํานวยการของสํานักงานท่ีดิน 

 ใหติดตอสอบถามฝายคลังพัสดุ 
 กรณีท่ีพบวาใชงบ CEO จัดซ้ือ

และยังไมมีหมายเลขครุภัณฑของ
กรมท่ีดิน จะไมสามารถใชเงิน
งบประมาณของกรมท่ีดินในการ
จัดซ้ืออะไหลและอุปกรณได 

 
 ถาเหลือนอยไมพอกับความตองการ

ใหทําหนังสือขอเบิกเพ่ิมเติม (ควร 
ประสานงานกับกองแผนงาน เรื่อง 
งบประมาณในการผลิต) 

 
 
 ถาไมพอกับความตองการใหทํา

หน ัง ส ือขอ เบ ิก เ พิ ่ม เ ต ิมจ าก    
กองเทคโนโลยีทําแผนท่ี 
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4. การบริหารงานของเจาพนักงานที่ดินที่เกี่ยวของกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ   
    จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม) 

 
ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 

 4.1 การมอบอํานาจเก่ียวกับ 
    การพัสดุ 

 

1. เจาพนักงานท่ีดินตองตรวจสอบคําสั่งมอบ
อํานาจท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจ
เก่ียวกับการพัสดุ หรือการจัดซ้ือจัดจาง วา
ไดมอบอํานาจใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดไว
ในกรณีใดบาง และในวงเงินเทาใด เชน ผูวา
ราชการจังหวัดมอบอํานาจใหเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางทุก
กรณีในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท 
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดจะมีอํานาจอนุมัติ
การจัดซื้อจัดจางไดภายในวงเงินไมเกิน 
5,000,000 บาท สวนท่ีเกินก็จะเปนอํานาจ
ของผูวาราชการจังหวัด เปนตน 

2.  เจาพนักงานท่ีดิน ตองแตงต้ังเจาหนาท่ีเพ่ือ 
ทําหนาท่ีเก่ียวกับการพัสดุ 
2.1 เจาหนาท่ีพัสดุ อาจแตงต้ังจากเจาหนาท่ี 

ธุรการ เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี หรือ 
ตําแหนงอ่ืนเพ่ือทําหนาท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ 

2.2 หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ โดยปกติแตงต้ัง 
จากหัวหนาฝายอํานวยการเพ่ือทํา
หนาท่ีกลั่นกรองและเสนอความเห็น 
เก่ียวกับการขอความเห็นชอบ รายงาน
ขอซ้ือขอจาง หรือรายงานขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจาง ควบคุมและดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีพัสดุ ตามขอ 
2.1 รวมท้ังเปนผูลงนามในใบสั่งซ้ือ/
ใบสั่งจาง (ตามระเบียบพัสดุฯ ขอ 39 
วรรคหนึง่  
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ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 
4.2 การเรงรัดดําเนินการ 

เก่ียวกับจัดซ้ือจัดจาง 
 

     การจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...... มีผลใช
บังคับ 

1. หลังจากทราบยอดเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบลงทุนตามท่ีกองแผนงานเวียน
แจงใหทราบแลว สํานักงานท่ีดินจังหวัด
สามารถเตรียมดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ 
ของการจัดซื้อจัดจาง เชน การกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะการจัดทําราง TOR การ
แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลางงาน
กอสรางการจัดเตรียมแบบรูปรายงานกอสราง 
เปนตน รวมท้ังการเผยแพรประกาศจัดซ้ือ
จัดจาง จนถึงข้ันตอนไดตัวผูขาย หรือผูรับ
จางไวกอนได โดยกําหนดเปนเง่ือนไขใน
เอกสารประกาศจัดซ้ือจัดจางไวดวยวาการ 
จัดซ้ือหรือจัดจางในครั้งนี้ จะมีการลงนาม
ในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือตอเม่ือ 
พรบ. งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
.............. มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปจากสํานัก
งบประมาณแลว กรณีท่ีไมไดรับจัดสรร
งบประมาณ สวนราชการสามารถยกเลิก
การจัดหาได 

ถือปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการใชจาย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ....... ท่ี
กรมบัญชีกลางจะไดกําหนด
แนวทางวิธีปกติใหทราบ
แตละป 
 

 4.3 การจัดทําแผนปฏิบัติ 
       การจัดซ้ือจัดจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การจางเอกชนดําเนินงาน (การจางเหมา
บริการ) ประเภทตางๆ เชน จางทําความ
สะอาด จางพนักงานขับรถ หรือจาง
พนักงานอ่ืนๆ รวมถึงการเชา ท่ีมีความ
จําเปนตองจางหรือเชาตอเนื่องไปใน
ปงบประมาณใหมภายหลังจากสัญญาเดิม
สิ้นสุดลงกับผูใหเชาหรือผูรับจางรายเดิม 
หรือรายใหมแลวแตกรณี ซ่ึงสวนราชการ
ไดดําเนินการจัดหาไวกอนแลวจนถึงข้ันได
ตัวผูรับจางหรือผูใหเชาแลว กอนวันท่ี 30 

ตามหนังสือคณะกรรมการ
วาดวยการพัสดุ กรมบัญชี 
กลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) 
/0408.4/ว351 ลว 9 
ก.ย. 2548 
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ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายนของทุกปแตไมสามารถลงนามใน
สัญญาไดทันภายในวันท่ี 1 ตุลาคม ใหมีผล
ยอนหลังไปต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม อันเปน
วันเริ่มตนปงบประมาณหรือวันท่ีมีการจาง
หรือการเชาจริงแลวแตกรณี 

 
 เม่ือหนวยงานไดทราบยอดเงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณเงินรายได เงินกู หรือเงิน
อุดหนุนใหจัดทําแบบรายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจางและแบบรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางโดยจัดทําให
แลวเสร็จภายในวันท่ี 15 ต.ค. ของทุกป และ
สงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลว 
แตกรณีอยางชาภายในวันท่ี 31 ต.ค. ของทุกป 

 ในกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือ
ตัดทอนรายละเอียดหรือระยะเวลาในแผน 
ปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางท่ีไดทําตามวรรคแรก
ใหหนวยงานจัดสงสําเนาแก สตง. หรือ สตง.
ภูมิภาค ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีอนุมัติให
แกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมตัดทอนดังกลาว 

 ใหหนวยงานท่ีมีการจัดซ้ือหรือจัดจางโดยใช
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได 
เงินกู หรือเงินอุดหนุนจัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจางตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. ครุภัณฑท่ีมีราคาเกิน 100,000 บาท และ 
ท่ีดินสิ่งกอสรางท่ีมีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
สําหรับสวนราชการ กระทรวง ทบวง กรม  

2. ครุภัณฑท่ีมีราคาเกิน 100,000 บาท และท่ีดิน
สิ่งกอสรางท่ีราคาเกิน1,000,000 บาท
สําหรับสวนราชการประจําจังหวัด และสวน
ราชการ ซ่ึงมีสํานักงานต้ังอยูในภูมิภาค 

 

 
 
 
 
 
 
 ประกาศคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน (คตง.) 
ลงวัน ท่ี  29 มกราคม
2546 แจงตามหนังสือ
สํานักงานการตรวจเงิน
แผน ดิน  ด วน ท่ีสุ ด  ท่ี 
ตผ.004/ว 97 ลงวันท่ี 
19 มีนาคม 2546 
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ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 
4.4 การประกาศผลการ

พิจารณาการจัดซ้ือจัด
จางของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.5 คําสั่งทางปกครองเก่ียว  
กับการพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 การเปดเผยราคากลาง

ของทางราชการ 

 ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
เว็บไซตของหนวยงาน และปดประกาศ โดย
เปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงาน 
ยกเวน 
1. กรณีจําเปนเรงดวน หรือเปนพัสดุท่ีใชใน       

ราชการลับ 
  2. กรณีท่ีมีวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

หรือมีความจําเปนฉุกเฉินหรือเปนพัสดุท่ี
จะขายทอดตลาด 

3. การจางท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินคาจางตาม
กําหนดในกฎกระทรวงหรือจําเปนเรงดวน 
หรือท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ 

4. กรณีจางออกแบบ หรือควบคุมงานกอสราง 
ท่ีจําเปนเรงดวน หรือเก่ียวกับความม่ันคง
ของชาติ 
 

 กําหนดใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลการพิจารณา
การจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐ เปน
เอกสารท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได โดยใหหนวยงานของ
รัฐจัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ของหนวยงานของรัฐเปนรายเดือนทุกๆเดือน 
ใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางราคากลาง วิธีที่จะซ้ือ
หรือจางรายชื่อผูเสนอราคา และราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปและเลขท่ีและ
วันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง 
เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได  

 
 กรณีเดือนใดไมมีการจัดซ้ือหรือจัดจาง หรือมี 

การยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือขอตกลง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ประกาศคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการ 
ลงวันที่ 16 มกราคม 
2558 ออกตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารราชการ 
พ.ศ. 2540 ขอ 9 (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 12  

(พ.ศ.2543) ออกตาม
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๒๒๐ 
 

ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการซ้ือหรือจาง ใหรายงานไวดวย 
 ใหจัดทํารายงานตามแบบ สขร. 1 
 การดําเนินการของเจาหนาท่ีดังตอไปนี้ เปน

คําสั่งทางปกครอง 
 1. การดําเนินการเก่ียวกับการจัดหา หรือให

สิทธิประโยชนในกรณี ดังตอไปนี้  
(1) การสั่งรับหรือไมรับคําเสนอขาย รับจาง 

 แลกเปลี่ยน ใหเชา ซ้ือ เชา หรือใหสิทธิ  
ประโยชน 

(2) การอนุมัติสั่งซ้ือ จาง แลกเปลี่ยน เชา 
ขาย ใหเชา หรอื ใหสิทธิประโยชน 

(3) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอ  
หรือการดําเนินการอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

 (4) การสั่งใหเปนผูท้ิงงานฯลฯ 
 

 ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดทําขอมูล
รายละเอียดคาใชจายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลาง
ไวในระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อให
ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได ซึ่ง ครม. มี
มติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑแนวทางและ
วิธีปฏิบัติในการเปดเผยราคาของทางราชการ
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 

  (1) การเปดเผยราคากลางงานกอสรางของ       
ทางราชการให ถือปฏิ บั ติตามหนังสือ
กระทรวงการคลั ง  ด วน ท่ีสุ ด  ท่ี  กค 
0421.3/ว.90 ลงวัน ท่ี 22 สิงหาคม 
2555  

(2) การเปดเผยราคากลางเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจางประเภทอ่ืนท่ีมิใชงานกอสรางให
หนวยงานของรัฐใหพิจารณาจากความ
เหมาะสมของประเภทครุภัณฑ และเปน
ประโยชนตอทางราชการ 

ความใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา 103/7 แหง พ.ร.บ.

ประกอบรัฐธรรมนูญวา
ด ว ยการปอ งกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 มติ ครม. เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ 2556 และ
วันท่ี 6 สิงหาคม 2556 

 หนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนท่ีสุดท่ี กค 0421.3/ ว 
111 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2556 
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๒๒๑ 
 

ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     ก. ฮารดแวร และซอฟตแวร ใหใชราคา
มาตรฐานตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด หรือใหใชราคาตลาด
โดยสืบราคาจากทองตลาด รวมท้ังเว็บไซต
ตางๆ เปนราคาอางอิง ท้ังนี้ ใหพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของประเภทสินคาและบริการ 
และเปนประโยชนตอทางราชการ 
     ข. การพัฒนาซอฟตแวรประเภทโปรแกรม
ประยุกต ใหใชราคามาตรฐานตามท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
หรือใหใชราคาตลาด โดยสืบราคาจากทองตลาด 
รวมท้ังเว็บไซตตางๆ เปนราคาอางอิง ท้ังนี้ ให
พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทสินคา
และบริการหรืองานโครงการ และเปนประโยชน 
ตอทางราชการ 
     ค. สําหรับรายการอ่ืนๆ ท่ีกระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารไมไดกําหนดราคา
มาตรฐานใหใชราคาตลาด โดยสืบราคาจาก
ทองตลาด รวมท้ังเว็บไซตตางๆ เปนราคาอางอิง
ดําเนินการประกาศรายละเอียดการคํานวณ
ราคากลางตามแนวทางท่ีคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.) กําหนด ตามคูมือแนวทางการเปดเผย
รายละเอียดคาใชจายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
ราคากลางและการคํานวณราคากลาง ซ่ึงเผยแพร 
ในเว็บไซตของ ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) และ 
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานเห็นควร
เพ่ิมเติมแนวทางการเปดเผยราคากลาง ดังนี้ 
 (1) ครุภัณฑ ใหใชราคามาตรฐานที่สํานัก

งบประมาณกําหนด หากไมมีราคามาตรฐานท่ี
สํานักงบประมาณกําหนดใหใชราคาท่ีเคย
ซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ป 
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๒๒๒ 
 

ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 วธิีจัดซ้ือจัดจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ หรือใหใชราคาตลาด โดยสืบ
ราคาจากทองตลาด รวมท้ังเว็บไซตตางๆ 
เปนราคาอางอิง ท้ังนี้ 

 (2) ในการเปดเผยราคากลางของทางราชการ
สําหรับการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 
100,000 บาท ใหหนวยงานของรัฐ
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการ
คํานวณราคากลางไวในเว็บไซตของหนวยงาน 
และเว็บไซตศูนยขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครั ฐ  (www.gprocurement.go. th) 
ของกรมบัญชีกลาง  

(3) สําหรับการเปดเผยราคากลางของทาง
ราชการในระบบ eGP ใหหนวยงานของ
รัฐถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0421.4/ว.179 ลงวันท่ี 
14 พฤษภาคม 2556 

 
 การจัดซ้ือจัดจางพัสดุอาจกระทําไดโดยวิธ ี 

ดังตอไปนี้ 
   1. วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
   2. วิธีคัดเลือก 
   3. วิธีเฉพาะเจาะจง 
 การจัดซ้ือจัดจางใหใชวิธีประกาศเชิญชวน

กอน เวนแต กรณีตอไปนี้ใหใชวิธีคัดเลือก 
 ประกาศแลว ไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอ

นั้นไมไดรับการคัดเลือก 
 เปนพัสดุท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือ

ซับซอน หรือตองผลิตจําหนาย กอสราง หรือ
ใหบริการโดยผูประกอบการท่ีมีฝมือโดยเฉพาะ 
หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ หรือมีทักษะสูง 

 มีความจําเปนเรงดวนท่ีตองใชพัสดุนั้นอัน
เนื่องมาจากเกิดเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได 

 มีขอจํากัดดานเทคนิคตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางฯ  

มาตรา 55 และ มาตรา 56 
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๒๒๓ 
 

ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 การรับฟงความคิดเห็น

ร า งขอบเขตของงาน 
(TOR) หรือรายละเอียด
ของพัสดุ (Spce) ท่ีจัดซ้ือ 
จ ัด จ า ง แ ล ะ เ อ ก ส า ร  
เชิญชวน 

 
 

 4.9 การแตงต้ังคณะกรรมการ 
และคาตอบแทนผูรับผิด 
ชอบการจัดซ้ือจัดจาง 

 เปนพัสดุท่ีตองซ้ือจากตางประเทศ    
 เปนพัสดุท่ีใชในราชการลับหรือเก่ียวกับความ

ม่ันคงของประเทศ  
 งานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจให

ทราบความชํารุดเสียหายเสียกอนจึงจะประเมิน
คาซอมได 

 กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดซื้อจัดจาง กรณีดังตอไปนี้ ใหใชวิธี

เฉพาะเจาะจง  
 ใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก

หรือวิธีคัดเลือกแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอ 
หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก 

 จัดซ้ือจัดจางในวงเงินท่ีไมเกินวงเงินท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

 มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว 
 ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ 
 จัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณหรือ

ตอเนื่องในการใชพัสดุ (Repeat Order) 
 เปนพัสดุท่ีขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ 
 ซ้ือท่ีดิน สิ่งปลูกสราง เฉพาะแหง 
 กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 กอนทําการจัดซ้ือจัดจางพัสดุดวยวิธีประกาศ 

เชิญชวนท่ัวไป หนวยงานของรัฐอาจจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงาน 
(TOR) หรือรายละเอียดของพัสดุ (Spce) ท่ี
จะทําการจัดซ้ือจัดจาง และรางเอกสารเชิญ
ชวนจากผูประกอบการกอนก็ได เพ่ือนําไปใช
เปนเอกสารเชิญชวนเสนอราคา 

 
 ในการจัดซ้ือจัดจางพัสดุแตละครั้งใหผู มี

อํานาจแตงต้ังรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางนั้น 
ซ่ึงจะกระทําโดยคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางฯ  

มาตรา 59 
 
 
 
 
 
 
 พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางฯ  

มาตรา 61 
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๒๒๔ 
 

ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 
 
 
 
 

 4.10 คุณสมบัติของผูท่ีจะ
ยื่นขอเสนอในการจัดซ้ือ      
จัดจาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.11 หลักการพิจารณา 

คัดเลือกขอเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือเจาหนาท่ีคนใดคนหนึ่งก็ได  
  คาตอบแทนผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางให 

เปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 
 ผูท่ีจะเขายื่นขอเสนอในการจัดซ้ือจัดจางของ 

หนวยงานของรัฐ อยางนอยตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้  

  1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่น 

ขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
โดยมีผลการประเมินไมผานเกณฑท่ีกําหนด 

5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกแจงเวียนชื่อใหเปนผู 
ท้ิงงานของหนวยงานของรัฐ 

6. คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอ่ืนตามท่ี 
คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดใน 

 ราชกิจจานุเบกษา 
  7. ใหหนวยงานของรัฐ กําหนดเปนเง่ือนไขใน 

 ประกาศ และเอกสารเชิญชวน 
 
 หลักการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอตาม "วิธี

ประกาศเชิญชวนท่ัวไป" หรือ "วิธีคัดเลือก" 
ใหหนวยงานดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน 
ของหนวยงานของรัฐ และวัตถุประสงคของ
การใชงานเปนสําคัญ โดยใหคํานึงถึงเกณฑ
ราคาและพิจารณาเกณฑอ่ืนประกอบดวย 
ดังนี้ 

  1. ตนทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใชงาน 
  2. มาตรฐานของสินคา/บริการ 
  3. บริการหลังการขาย 

4. เปนพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือ สนับสนุน 
(ตามกฎกระทรวง) เชน สนับสนุนพัสดุท่ี

 
 
 
 
 พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางฯ  

มาตรา 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางฯ  

มาตรา 65 
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๒๒๕ 
 

ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.12 การประกาศผลผูชนะ

การจัดซ้ือจัดจาง และ
การอุทธรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรางนวัตกรรมหรือพัสดุท่ีอนุรักษพลังงาน 
หรือสิ่งแวดลอม 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู 
ประกอบการ (กรมบัญชีกลางจัดทําผล 
การประเมิน) 

  6. ขอเสนอดานเทคนิค/ขอเสนออ่ืนๆ (ถามี) 
  7. เกณฑอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 ใหหนวยงานประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจาง

หรือผูไดรับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุน
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหนวยงานของรัฐตามวิธีท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ 
สถานท่ีปดประกาศของหนวยงาน 

 ผูซึ่งไดยื่นขอเสนอเพ่ือทําการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ
กับหนวยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณเกี่ยวกับ
การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ ในกรณีท่ีเห็นวาหนวยงาน
ของรัฐมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดเปนเหตุใหตนไมไดรับการ
ประกาศผลเปนผูชนะหรือไมไดรับการคัดเลือก 
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

 การอุทธรณตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผู
อุทธรณ ใชถอยคําสุภาพและระบุขอเท็จจริง
และเหตุผลอันเปนเหตุแหงการอุทธรณใหชัดเจน 
พรอมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของตาม
หลักเกณฑ ดังนี้ 
(1) ผูมีสิทธิอุทธรณตองยื่นอุทธรณตอหนวยงาน

ของรัฐนั้นภายใน 7 วันทําการ นับแตวัน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจางในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

(2) ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัย
อุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ 
นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ในกรณีท่ีเห็นดวย

 
 
 
 
 
 
 
 
 พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางฯ  

มาตรา 66, 114, 116, 
117, 118 และ 119 
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๒๒๖ 
 

ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กับอุทธรณก็ใหดําเนินการตามความเห็น
นั้นภายในเวลาท่ีกําหนดดังกลาว 

(3)  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมเห็นดวยกับ 
อุทธรณ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนใหเรง
รายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังคณะ 
กรรมการพิจารณาอุทธรณ ภายใน 3 วัน
ทําการ นับแตวันท่ีครบกําหนดดังกลาว   

 การอุทธรณตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผู 
อุทธรณ ใชถอยคําสุภาพและระบุขอเท็จจริง
และเหตุผลอันเปนเหตุแหงการอุทธรณใหชัดเจน 
พรอมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของตาม
หลักเกณฑ ดังนี้ 
(1) ผูมีสิทธิอุทธรณตองยื่นอุทธรณตอหนวยงาน 

ของรัฐนั้นภายใน 7 วันทําการ นับแตวัน
ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจางในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

(2) ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัย
อุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ 
นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ในกรณีท่ีเห็น
ดวยกับอุทธรณก็ใหดําเนินการตาม
ความเห็นนั้นภายในเวลาท่ีกําหนดดังกลาว 

(3) ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมเห็นดวยกับ
อุทธรณ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนใหเรง
รายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังคณะ 
กรรมการพิจารณาอุทธรณ ภายใน 3 วัน
ทําการ นับแตวันท่ีครบกําหนดดังกลาว 

(4) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณพิจารณา
อุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแต
วันท่ีไดรับรายงานดังกลาว หากพิจารณา
ไมแลวเสร็จภายในกําหนด ใหขยาย
ระยะเวลาออกไปไดไมเกิน 2 ครั ้ง 
ครั้งละไมเกิน 15 วัน นับแตวันท่ีครบ
กําหนดดังกลาว และแจงใหผูอุทธรณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



227
 

๒๒๗ 
 

ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับ
การคัดเลือกทราบ 

(5) ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
เห็นวา อุทธรณฟงขึ้นและมีผลตอการ
จัดซ้ือจัดจางอยางมีนัยสําคัญ ใหคณะ 
กรรมการฯ สั ่ง ใหหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหม หรือเริ่มจาก 
ข้ันตอนใดตามท่ีเห็นสมควร  

(6) ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
เห็นวาอุทธรณฟงไมข้ึนหรือไมมีผลตอ
การจัดซ้ือจัดจางอยางมีนัยสําคัญ ให
แจงหนวยงานของรัฐเพ่ือทําการจัดซ้ือ
จัดจางตอไป 

(7) การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณใหเปนท่ีสุด  

(8) ในกรณีท่ีพนกําหนดระยะเวลาพิจารณา
การอุทธรณแลวคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ ยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ภายใน
กําหนด ตาม (4) ใหยุติเรื่องและใหคณะ 
กรรมการพิจารณาอุทธรณแจงผูอุทธรณ
และผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับ
การคัดเลือกทราบ พรอมกับแจงให
หนวยงานของรัฐทําการจัดซ้ือจัดจางตอไป 

 (9) ผู อุทธรณผูใดไมพอใจคําวินิจฉัยของ       
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือการ
ยุติเรื่อง ตาม (8) และเห็นวาหนวยงาน
ของรัฐตองรับผิดชดใชคาเสียหาย ผูนั้น
มีสิทธิฟองคดีตอศาลเพ่ือเรียกใหหนวยงาน 
ของรัฐชดใชคาเสียหายได แตการฟอง
คดีดังกลาวไมมีผลกระทบตอการจัดซ้ือ
จัดจางท่ีหนวยงานของรัฐไดลงนามใน
สัญญาจัดซ้ือหรือจัดจางนั้นแลว 

 การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจางจะกระทําได 
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๒๒๘ 
 

ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.13 การทําสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ตอเม่ือไดลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมี
ผูใดอุทธรณ ภายใน 7 วันทําการ นับแตวัน
ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจางในระบบเครือขาย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หรือในกรณีท่ี
มีการอุทธรณ เม่ือหนวยงานของรัฐไดรับแจง
จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหทําการ
จัดซ้ือจัดจางตอไปได  

 
 หนวยงานของรัฐตองทําสัญญาตามแบบท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด เวนแต 
1. เห็นวาขอสัญญาอาจเสียเปรียบหรือไม

รัดกุมพอ ตองสงอัยการเห็นชอบ 
2. กรณีไมอาจทําสัญญาตามแบบท่ีกําหนด

จําเปนตองรางใหมตองสงอัยการเห็นชอบกอน 
3. กรณีทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศให

ทําเปนภาษาอังกฤษ และตองจัดทําสรุป
สาระสําคัญแหงสัญญาเปนภาษาไทยตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

4. กรณีไมทําสัญญาตามแบบหรือไมไดสงราง
สัญญาใหอัยการพิจารณากอนใหหนวยงาน 
ของรัฐสงอัยการพิจารณาในภายหลังได 
หากอัยการเห็นชอบหรือเห็นชอบแตให
แกไขสัญญา  

5. ถาหนวยงานของรัฐแกไขสัญญานั้นใหเปน 
ไปตามความเห็นของอัยการใหถือวาสัญญา 
นั้นมีผลสมบูรณ แตหากไมเห็นชอบตอง
ใหแกไขขอสัญญาตามความเห็นอัยการ 
ท้ังนี้ สัญญาท่ีมีการแกไขหากคูสัญญาไม
ตกลงหรือยินยอมลงนาม ใหถือวาโมฆะ 
ซ่ึงผลท่ีตกเปนโมฆะนั้นหากมีความเสียหาย 
จะตองมีผูรับผิดทางแพง 

 เม่ือลงนามในสัญญาแลวจะแกไขไมได เวนแต  
ผูมีอํานาจอนุมัติใหแกไขได ในกรณีดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 พรบ. การจัดซ้ือจัดจางฯ  

มาตรา 66 วรรคสอง 
และมาตรา 93  95 
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๒๒๙ 
 

ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.14 การแกไขสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) เปนการแกไขตามความเห็นของอัยการ 
ในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ 

(2) ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขสัญญา
หรือขอตกลง หากการแกไขนั้นไมทําให
หนวยงานของรัฐเสยีประโยชน 

(3) เปนการแกไขเพ่ือประโยชนแกหนวยงาน
ของรัฐหรือประโยชนสาธารณะ 

(4) กรณีอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีท่ีมีการแกไขสัญญาหรือขอตกลงเพ่ือ

เพ่ิมวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือ
ขอตกลงเดิมและวงเงินท่ีเพ่ิมข้ึนใหมแลว หาก
วงเง ินรวมดังกลาวมีผลทําให ผู ม ีอํานาจ
อนุมัติสั่งซ้ือสั่งจางเปลี่ยนแปลงไปจะตอง
ดําเนินการใหผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง
ตามวงเงินรวมดังกลาวเปนผูอนุมัติการแกไข
สัญญาหรือขอตกลงดวย  
  

  ในกรณีท่ีมีการแกไขสัญญาหรือขอตกลงเพ่ือ 
ลดวงเงิน ใหผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือสั่งจางตาม
วงเงินเดิมเปนผูอนุมัติการแกไขสัญญาหรือ
ขอตกลง 

  ตองประกาศเผยแพรสาระสําคัญของสัญญา 
หรือขอตกลงท่ีลงนามแลว รวมท้ังการแกไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
หนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 

 ใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจท่ีจะพิจารณา 
ไดตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะใน
กรณี ดังนี้  
1. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง      

ของหนวยงานของรัฐ  
  2. เหตุสุดวิสัย 
  3. เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พรบ. การจัดซ้ือจัดจางฯ  

มาตรา 97, 98 
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๒๓๐ 
 

ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.15 การงดลดคาปรับใหแก 
คูสัญญาหรือการขยาย
ระยะเวลาทําการตาม
สัญญาหรือขอตกลง 

 
 
 
 
 
 

  4.16 การบอกเลิกสัญญา
หรือขอตกลง 

 
 
 
 
 

คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
  4. เหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจท่ีจะบอกเลิก

สัญญาหรือขอตกลงไดเฉพาะในกรณีที่เปน
ประโยชนแกหนวยงานของรัฐโดยตรง หรือ
เพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือแกไขขอเสีย 
เปรียบของหนวยงานของรัฐในการท่ีจะปฏิบัติ 
ตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นในกรณีดังตอไปนี้ 

  1. เหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด 
2. เหตุอันเชื่อไดวาคูสัญญาไมสามารถสง 

มอบงาน หรือทํางานใหแลวเสร็จภายใน    
ระยะเวลาท่ีกําหนดปฏิบัติตามสัญญาได 

3. เหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ. นี้ หรือ
ในสัญญา/ขอตกลง 

  4. เหตุอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 
 ในการดําเนินการตามสัญญาหรือขอตกลงใหผู

มีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เพ่ือรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลง 
และการตรวจรับพัสดุ (มีคณะเดียวทําหนาท่ีท้ัง
ซ้ือจาง จางท่ีปรึกษา จางออกแบบและควบ 
คุมงาน) 

 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจางมีวงเงินเล็กนอย
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงจะแตงต้ังบุคคล
ใดเปนผูตรวจรับพัสดุ โดยใหปฏิบัติหนาท่ี
เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได 
 

 ผูรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลง
และการตรวจรับพัสดุ ซ่ึงมิใชผูท่ีไดรับแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุใหไดรับ
คาตอบแทนตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 งานจางกอสรางท่ีมีข้ันตอนการดําเนินการเปน 
ระยะๆ จําเปนตองมีการควบคุมงานอยางใกลชิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางฯ  

มาตรา 102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางฯ  
มาตรา 103 
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๒๓๑ 
 

ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 
 
 
 
 
 
4.17 การบริหารสัญญา

และตรวจรับพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.18 การท้ิงงาน 
 
 
 
 
 
 
4.19 บทกําหนดโทษ 

หรือมีเง่ือนไขการจายเงินเปนงวดๆ ตามความ 
กาวหนาของงานใหมีผูควบคุมงาน ซ่ึงแตงต้ัง
โดยผูมีอํานาจเพ่ือรับผิดชอบในการควบคุมงาน
กอสรางนั้น ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา 

ของหนวยงานของรัฐกระทําการดังตอไปนี้ 
โดยไม มี เหตุผลอันสมควร ให ถือวาผูยื่น
ขอเสนอหรือคูสัญญานั้นกระทําการอันมี
ลักษณะเปนการท้ิงงาน 

  1. ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญา 
หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีกําหนด 

  2. คูสัญญา/ผูรับจางชวง ไมปฏิบัติตามสัญญา 
หรือขอตกลง 

3. ผูยื่นขอเสนอ/คูสัญญา กระทําการอันมี
ลักษณะเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 
อยางเปนธรรม หรือกระทําการโดยไมสุจริต 

4. ผลการปฏิบัติตามสัญญาของท่ีปรึกษา
หรือผู ใหบริการงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสรางมีขอบกพรอง ผิดพลาด 
หรือกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง   

 5. การกระทําอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 เม่ือไดมีการแจงเวียนรายชื่อผูท้ิงงานแลวหาม

หนวยงานของรัฐทําการจัดซ้ือจัดจางกับผูท้ิง
งานซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นดวย เวนแตจะไดมีการเพิกถอนการ
เปนผูท้ิง 

 
 ผูใดเปนเจาหนาท่ีหรือเปนผูมีอํานาจหนาท่ีใน

การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือ
การบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

 
 
 
 
 
 พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางฯ  

มาตรา 100 และ 101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางฯ  

มาตรา 109 และ 111 
 
 
 
 
 
 
 พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางฯ  

มาตรา 120 
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๒๓๒ 
 

ประเด็น สรุปเนื้อหา กฎหมาย/ระเบียบ/มติครม. 
หนาท่ีเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด 
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดย
ทุจริตตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป 
หรือปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 ผูใดเปนผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิด 
ผูนั้นตองระวางโทษเทากับผูกระทําความผิด 

 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
วินิ จ ฉัย  หรื อ คํ าสั่ ง ของคณะกรรมการ
พิจารณาการอุทธรณ แลวแตกรณี โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ผูนั้นมีความผิดฐานขัด
คําสั่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาใหดําเนินคดีแกผูนั้นตอไป 
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๒๓๓ 
 

กลุมตรวจสอบภายใน 
 

เร่ือง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัตงิานในสํานกังานที่ดิน  
ท่ี ประเด็นท่ีควรสอบทาน วิธีการสอบทาน 
1 เงินคงเหลือประจําวันถูกตอง 1.1 หนวยงานผูเบิก  

1) ตรวจยอดเงินตามรายงานเงินคงเหลือประจําว ันตอง
เทากับยอดคงเหลือของสมุดเงินสด ณ วันเดียวกัน 

2) ตรวจความถูกตองของรายการท่ีแสดงไวในรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน ดังนี้ 
 เงินสดตรวจนับตัวเงินสดท่ีเก็บรักษาใหตรงกับรายงาน

เงินคงเหลือประจําวันชอง “จํานวนเงินธนบัตร และ
เหรียญกษาปณรวมกัน” 

 เช็ค (ถามี) จํานวนฉบับและจํานวนเงินตรงกับรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันชองรายการ “เช็ค” 

3) กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติอยางจริงจังและสมํ่าเสมอในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 
 กําชับคณะกรรมการเก็บรักษาเงินใหตรวจนับตัวเงิน

เก็บรักษาใหตรงกับยอดเงินสดท่ีแสดงไวในรายงาน
เงินคงเหลือประจําวัน 

  ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินถือกุญแจไวคนละดอก 
มิใหเจาหนาท่ีการเงินเก็บไวแตเพียงผูเดียว 

  สอบทานการรับเงินตามงบหลังใบเสร็จรับเงินกับงบหลัง
ใบสั่งคาธรรมเนียมของฝายทะเบียนและฝายรังวัด จาก
ระบบคอมพิวเตอรทุกวัน 

1.2 หนวยงานยอย   
1) ตรวจยอดเงินตามรายงานเงินคงเหลือประจําวันตองเทากับ

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมการรับและนําสงหรือนําฝาก 
และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ (เงินมัดจํารังวัด) ณ วัน
เดียวกัน 

2) ตรวจความถูกตองของรายการท่ีแสดงไวในรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน ดังนี้ 
 เงินสด ตรวจนับตัวเงินสดท่ีเก็บรักษาใหตรงกับ

รายงานเงินคงเหลือประจําวันชอง “เงินสด” 
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๒๓๔ 
 

ท่ี ประเด็นท่ีควรสอบทาน วิธีการสอบทาน 
 เงินฝากธนาคาร ตรวจวายอดเงินท่ีแสดงไวในรายงาน

เงินคงเหลือประจําวันตรงกับยอดใน “ทะเบียนคุมเงินฝาก
ธนาคาร” หรือไม และท่ีสําคัญตองตรวจสอบกับรายการ
ฝากและถอนเงินของธนาคาร (Bank Statement) 
เพ่ือดูวาจํานวนเงินท่ีธนาคารรับฝากไวถูกตองตรงกับ
ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันและทะเบียนคุมเงิน
ฝากธนาคาร หากไมถูกตองตรงกันจะเปนสัญญาณ
อันตรายท่ีจะตองตรวจสอบรายละเอียดการฝาก – 
ถอน ตอไป 

 เงินฝากสวนราชการผูเบิก ตองตรงกับยอดเงินในสมุด 
คูฝาก ซ่ึงเปนหลักฐานแสดงการฝาก – ถอนเงินมัดจํา
รังวัดกับสํานักงานท่ีดินจังหวัด 

  3) กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติอยางจริงจังและสมํ่าเสมอในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 
 กําชับคณะกรรมการเก็บรักษาเงินใหตรวจนับตัวเงิน

เก็บรักษาใหตรงกับยอดเงินสดท่ีแสดงไวในรายงาน
เงินคงเหลือประจําวัน 

 ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินถือกุญแจไวคนละดอก มิให
เจาหนาท่ีการเงินเก็บไวแตเพียงผูเดียว 

 สอบทานการรับเงินตามงบหลังใบเสร็จรับเงินกับงบ
หลังใบสั่งคาธรรมเนียมของฝายทะเบียนและฝายรังวัด 
จากระบบคอมพิวเตอรทุกวัน 

2. กรณียอดเงินฝากธนาคารไมตรง
กับรายการฝากถอนของธนาคาร 
(Bank Statement)      

หนวยงานยอย  
1) รวบรวมใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ซ่ึง

ธนาคารจะจัดสงใหหนวยงานเจาของบัญชี 1 ชุด ทุกเดือนโดย
แสดงรายการนําฝากเงินในแตละวัน และรายการถอนเงินเพ่ือนํา
เงินสงคลัง 

2) ตรวจสอบรายการฝากและการถอนเงินตาม Bank Statement 
กับ “ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร” ใหครบทุกรายการโดย
ตรวจสอบวันท่ีท่ีนําฝาก จํานวนเงิน หรือวันท่ีถอนเงิน จํานวนเงิน 

3) ตรวจสอบความครบถวนการบันทึกขอมูลการรับและนําสงคลัง
ใน “ทะเบียนคุมการรับและนําสงหรือนําฝาก” กับงบหลัง
ใบเสร็จรับเงิน และเอกสาร/หลักฐานการนําเงินสงคลัง 
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๒๓๕ 
 

ท่ี ประเด็นท่ีควรสอบทาน วิธีการสอบทาน 
4) เปรียบเทียบรายการรับเงินใน “ทะเบียนคุมการรับและนําสงหรือ 

นําฝาก”กับรายการฝากและถอนเงิน (Bank Statement) ใน
แตละวัน ตรวจวามีการนําเงินท่ีจัดเก็บแตละวันฝากธนาคาร
ท้ังหมดหรือไม หากนําฝากตํ่ากวาท่ีจัดเก็บ มีการแสดงยอดเงิน
ไวในชอง “เงินสด” ของรายงานเงินคงเหลือประจําวันหรือไม 
และตองมีตัวเงินใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจนับให
ครบถวนดวย 

หากพบวาการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารไม
ตรงกับใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)  เชน 
วันท่ีนําฝาก จํานวนเงินท่ีฝาก เปนตน อีกท้ังการแสดงยอดเงิน
สดและเงินฝากธนาคารในรายงานเงินคงเหลือประจําวันไม
ถูกตองตามจริง นั่นคือการตรวจพบการทุจริต  

3. การนําเงินรายไดคาธรรมเนียม 
ภาษีอากร สงคลังภายในระยะ 
เวลากําหนด 
 

3.1 กรณีเก็บเปนเงินสดไวในตูนิรภัยของสํานักงาน หากวงเงินเกิน 
40,000. บาท จะตองนําเงินท้ังหมดสงคลังอยางชาไมเกิน 3 
วันทําการ (หนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี กค 0514/39481 
ลว. 19 ก.ค. 33) 

3.2 กรณีนําเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธกส.) ทุกวันจะตองนําเงินสงคลัง
สัปดาหละ 1 ครั้ง หากวันใดมีเงินในบัญชีเงินฝากเกิน 1 ลาน
บาท ใหรีบนําเงินสงคลังโดยเร็วอยางชาไมเกินวันทําการถัดไป 
ท้ังนี้ ตองจัดทําทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารเพ่ือบันทึกรายการ
นําเงินฝากธนาคาร และถอนเงินฝากเพ่ือนําเงินสงคลัง และตอง
เสนอทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารพรอมหลักฐานใบนําเงินฝาก
ธนาคาร หรือ เช็ค ถอนเงินฝากเพ่ือนําเงินสงคลังตอเจาพนักงาน 
ท่ีดินสาขา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายตรวจสอบและลงนามใน
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารชอง “ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน
ยอย” (หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0526.5/ว 18 ลว. 
14 มี.ค. 43) 

3.3 กรณีใชบริการของบริษัทกรุงไทยธุรกิจ จํากัด (KGS) รับเงิน
จากสํานักงานถือเปนการนําเงินสงคลัง มิใชนําเงินฝากธนาคาร 
ดังนั้น กําหนดเวลาและวงเงินตองใชตามหลักเกณฑในขอ 3.1 
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ท่ี ประเด็นท่ีควรสอบทาน วิธีการสอบทาน 
4. การเก็บรักษาเงินมัดจํารังวัดไม

เกินวงเงิน 
หนวยงานผูเบิก 
     ตรวจสอบยอดเงินมัดจํารังวัดคงเหลือจากทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณเงินมัดจํารังวัดชองคงเหลือ “เงินสด” และ “เงินฝาก
ธนาคาร” (ถามี) รวมกันแลวไมเกิน 80,000. บาท หากเกินตองนํา
ฝากคลังภายใน 7 วันทําการ 
หนวยงานยอย 
         ตรวจสอบยอดเงินมัดจํารังวัดคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันชอง “เงินสด” และชอง “เงินฝากธนาคาร” ถามีรวมกัน
แลวไมเกินวงเงินเก็บรักษา หรือดูจากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
เงินมัดจํารังวัดชองคงเหลือ “เงินสด” และ “เงินฝากธนาคาร” 
รวมกันแลวไมเกินวงเงินเก็บรักษา หากเกินตองนําฝากสํานักงานท่ีดิน
จังหวัด (สวนราชการผูเบิก) ภายใน 7 วันทําการ 
วงเงินเก็บรักษา      สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 
                           และสํานักงานกรุงเทพมหานคร 
                           สาขา ไมเกิน 80,000. บาท  
                         สํานักงานท่ีดินสาขาและสวนแยก  
                            ไมเกิน 50,000. บาท 
                         สํานักงานท่ีดินอําเภอ ไมเกิน  
                           12,000. บาท 

5. การจัดทําบัญชีครบถวนถูกตอง การบันทึกบัญชีดวยมือ 
    เรียกตรวจเอกสาร สมุดบัญชีทะเบียนคุมตาง ๆ  ท่ีสําคัญดังนี้ 
    หนวยงานผูเบิก 
 รายงานเงินคงเหลือประจําวันตรวจวามีการจัดทําเปน

ประจําทุกวันอยางสมํ่าเสมอหรือไม มีกรรมการเก็บรักษาเงิน
ลงลายมือชื่อครบถวนหรือไม 

 สมุดเงินสด  ทะเบียนคุมการรับและนําสงหรือนําฝาก ทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินมัดจํารังวัด ตรวจวามีการ
ลงรายการอยางตอเนื่องทุกวันและเปนปจจุบันรวมท้ังมี
รองรอยการสอบทานความถูกตองจากผูรับผิดชอบและลง
ลายมือชื่อกํากับไวทุกวัน 

 ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ทะเบียนคุมเงินมัดจํารังวัดที่ฝากคลัง 
ทะเบียนคุมเงินประจํางวดสวนจังหวัด ทะเบียนคุมการ
เบิกจายเงินในระบบ GFMIS ทะเบียนคุมหลักฐานขอ
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๒๓๗ 
 

ท่ี ประเด็นท่ีควรสอบทาน วิธีการสอบทาน 
เบิก ทะเบียนคุมเช็ค ทะเบียนคุมยอยเงินรายไดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีการบันทึกทุกครั้งที่เกิดรายการ 
และมีรองรอยการสอบทานความถูกตอง 

    หนวยงานยอย 
 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ตรวจวามีการจัดทําเปน

ประจําทุกวันอยางสมํ่าเสมอหรือไม มีกรรมการเก็บรักษาเงิน
ลงลายมือชื่อครบถวนหรือไม    

 ทะเบียนคุมการรับและนําสง หรือนําฝาก ตรวจวามีการ
ลงรายการอยางตอเนื่องทุกวันและเปนปจจุบันหรือไม 
รวม ท้ัง มีรองรอยการสอบทานความถูกตองจากผู ท่ี
รับผิดชอบและลงลายมือชื่อกํากับไวทุกวัน 

 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ตรวจวามีการจัดทํา
ทะเบียนคุมไวครบถวนทุกประเภท และแสดงยอดคงเหลือใน
ทะเบียนคุมแตละประเภทเปนปจจุบันหรือไม รวมท้ังมี
รองรอยการตรวจสอบความถูกตองจากผูท่ีรับผิดชอบ และ
ลงลายมือชื่อกํากับไว ไดแก ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
(เงินมัดจํารังวัด) ทะเบียนคุมยอยเงินรายไดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ตรวจวามีการลงรายการนําเงิน
ฝากธนาคารทุกวันและเปนปจจุบันหรือไม 

 
การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 
       กํากับดูแลการปฏิบัติงานตามระบบการรับและนําเงินสงคลัง
ใหเปนไปตามแนวทางท่ีระเบียบกําหนดไว ดังนี้ 
 
    หนวยงานผูเบิก 
 บันทึกขอมูลการรับเงินรายไดแผนดิน และเงินมัดจํารังวัด

ในระบบ GFMIS ทุกวันท่ีมีการรับเงิน ท้ังนี้เงินมัดจํารังวัด
ของหนวยงานยอยใหบันทึกขอมูลการรับและจายเงินใน
ระบบเดือนละ 1 ครั้ง (หนังสือกรมท่ีดิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0503.2/ว 20444 ลว. 15 ต.ค. 57)  

 การนําเงินรายไดแผนดินสงคลังภายในระยะเวลาตาม
ระเบียบกําหนด 
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๒๓๘ 
 

ท่ี ประเด็นท่ีควรสอบทาน วิธีการสอบทาน 
 มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการรับและนําสงเงิน

จาก Web Online แยกตามศูนยตนทุน โดยตรวจสอบการ
จําแนกประเภทเงิน จํานวนเงิน และรหัสเงิน (ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.3/ว 239 ลว. 12 ก.ค. 53)   

หนวยงานยอย 
        บันทึกขอมูลการรับเงินรายไดแผนดิน ในระบบ GFMIS 
ทุกวันท่ีมีการรับเงิน  
        การนําเงินรายไดแผนดินสงคลังภายในระยะเวลาตาม
ระเบียบกําหนด 
        ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการรับและนําสงเงินจาก 
Web Online ทุกครั้ง เชน การจําแนกประเภทเงิน จํานวนเงิน และ
รหัสเงิน เปนตน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.3/ว 239 
ลว. 12 ก.ค. 53)   

6. การเรียกเก็บเงินคาใชจายใน
การรังวัดถูกตอง 

     ตรวจสอบจํานวนเนื้อท่ี (ไร) ประเภทเอกสารสิทธิ สาเหตุการ
เพ่ิมวันทําการรังวัด และวิธีการรังวัดใหตรงกับอัตราและหลักเกณฑ
ตามประกาศกําหนดไว โดยดูขอมูลจากใบนัดรังวัด (ท.ด. 2 ก) ซ่ึง
ตองระบุสภาพพ้ืนท่ีท่ีขอรังวัด และรายงานผลการรังวัด (ร.ว. 3 ก) 
ขอตรวจพบในเรื่องนี้มีประเด็นท่ีปฏิบัติไมถูกตองดังนี้ 
 การเพ่ิมวันรังวัดไมเปนไปตามหลักเกณฑตามประกาศกําหนด 

เชน พ้ืนท่ีท่ีขอรังวัดเปนท่ีนา ไรมันสําปะหลัง ไรออย ซ่ึงมิได
เปนไมยืนตนตามระเบียบกําหนด 

 เรียกเก็บคาใชจายไมตรงตามประเภทเอกสารสิทธิ  เชน 
เอกสารสิทธิเปน น.ส.3 ก. แตเรียกเก็บคาใชจายในอัตรา
โฉนดท่ีดิน หรือรังวัดโดยวิธีแผนท่ีชั้นสอง แตเรียกเก็บ
คาใชจายรังวัดโดยวิธีแผนท่ีชั้นหนึ่ง 

7. เงินมัดจํารังวัด  การจายเงินมัดจํารังวัดคืนผูขอท้ังกรณียกเลิกเรื่องรังวัดตอง
คืนเงินท้ังจํานวน หรือกรณีเงินเหลือจาย (ดําเนินการรังวัด
เสร็จ) ควรมีหลักฐานท่ีระบุผูรับเงิน หลักฐานการยกเลิก
เรื ่องรังวัด (กรณียกเลิกเรื ่อง) หนังสือมอบอํานาจ เปน
หลักฐานประกอบการจายเงิน เพราะมีกรณีการปลอม
ลายมือชื่อผูขอรังวัดยกเลิกเรื่อง และรับเงินคืนท้ังท่ีเรื่องอยู
ระหวางชางรังวัดดําเนินการยังไมแลวเสร็จไมมีการยกเลิก
เรื่องแตอยางใด  
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๒๓๙ 
 

ท่ี ประเด็นท่ีควรสอบทาน วิธีการสอบทาน 
 ใหเจาหนาท่ีการเงินตรวจเช็คยอดคงเหลือตาม บ.ท.ด. 59  

ใหตรงกับทะเบียนคุมทุกป กรณีมีเงินมัดจํารังวัดคางบัญชี
เกิน 5 ป ใหดําเนินการตามระเบียบ และรายงานผลให
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดทราบ 

8. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ 
ตองมีการปรับปรุงขอมูลทะเบียน 
ท่ีดินในระบบคอมพิวเตอรใหเปน
ปจจุบันรวมท้ังการสํารองขอมูล 

8.1 ระบบคอมพิวเตอรตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(บริษัทสามารถ) ตรวจสอบวามีการปรับปรุงขอมูลครบถวน
หรือไมจาก 
รายงานบัญชีรับทําการ (บ.ท.ด.2) ซ่ึงมีการจัดพิมพทุกวัน 

หากรายการจดทะเบียนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ยังมี
สัญลักษณรูปฟนเฟอง( )ปรากฏทายรายการแสดงวาการ
จดทะเบียนรายนี้ยังไมปรับปรุงขอมูลในระบบ 

ระบบงาน โดยเขาไปท่ีระบบงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ดวยเมนู “งานจดทะเบียนสิทธิและอนุมัติรับคําขอ” และ
คลิกเมนูยอย “ตรวจสอบงานคางจดทะเบียน ระบุชวงเวลา 
และคลิกปุม คนหา จะปรากฏรายการงานคางจดทะเบียน 
และมีสัญลักษณเปนรูปฟนเฟอง ( ) ปรากฏท่ีรายการนั้น 
ซ่ึงการปรับปรุงขอมูลใหคลิกท่ีรูปฟนเฟองแตละรายการ ใน
กรณีท่ีการปรับปรุงขอมูลการจดทะเบียนครบทุกรายการ
แลวจะไมปรากฏรายการข้ึนท่ีหนาจอแตอยางใด 

     การปรับปรุงขอมูลการจดทะเบียนของระบบงานนี้ตองปรับปรุง
ขอมูลในระบบในวันท่ีจดทะเบียน หากปรับปรุงภายหลังจะทําใหวันท่ี
ปรับปรุงขอมูลเปนวันท่ีจดทะเบียนในระบบ ซ่ึงไมตรงกับวันท่ีจด
ทะเบียนตามเอกสาร 
8.2 ระบบ Land 2012 ตรวจสอบวามีการปรับปรุงขอมูลทะเบียน

ท่ีดินครบถวนหรือไมจาก 
รายงานบัญชีรับทําการ (บ.ท.ด.2) ซ่ึงมีการจัดพิมพทุกวัน 

และรายการจดทะเบียนท่ีมีการเปลี ่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
รายการใดยังไมปรับปรุงขอมูลจะมีเครื่องหมายกากบาท 
(x) ปรากฏในชองหมายเหตุ หากปรับปรุงขอมูลแลวจะไม
ปรากฏเครื่องหมายดังกลาว 

      ระบบงาน 
ข้ันตอนท่ี 1 เขาไปท่ีเมนูรายงานเลือก “บัญชีรับทําการ 
(บ.ท.ด.2)” เลือก “เรื่องท่ียังไมไดปรับปรุงขอมูล” ระบุ
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๒๔๐ 
 

ท่ี ประเด็นท่ีควรสอบทาน วิธีการสอบทาน 
ชวงเวลา และคลิกท่ีปุมคนหา จะปรากฏรายละเอียดเรื่อง
ท่ียังไมไดปรับปรุงขอมูลในชวงเวลาที่ระบุแลว   สั่งพิมพ
รายการดังกลาวเพ่ือนําไปปรับปรุงขอมูลตอไป 

          ข้ันตอนท่ี 2  เขาไปท่ีเมนูสอบถามขอมูล ระบุเลขท่ีเอกสาร
สิทธิ หรือ ชื่อ – สกุล ผู ถือกรรมสิทธิ์  ซ่ึงไดขอมูลจาก
ข้ันตอนท่ี 1  ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลใหตรวจสอบ
กับเอกสารสิทธิฉบับสํานักงานท่ีดินวา เปลี่ยนแปลงเปน
ปจจุบัน ถูกตองตรงกันหรือไม หากตรงกันแลวไมตอง
ดําเนินการอะไร แตถาหากไมตรงกันตองเขาไปดําเนินการ
คลิก “จดทะเบียน” เรื่องนั้นในเมนูจดทะเบียน 

8.3  สําหรับสํานักงานท่ีดินท่ีใชระบบ Land 2012 จะตองทําการ
สํารองขอมูลทะเบียนท่ีดินลงในอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก 
เชน แผนซีดี แฟลชไดรฟเอ็กซเทอรนอลฮารดดิสท จํานวน 2 ชุด 
เปนประจําทุกวัน เก็บรักษาไวท่ีสํานักงานท่ีดิน เพ่ือลดความ
เสี่ยงกรณีขอมูลสูญหายสามารถนําขอมูลท่ีสํารองมาใชไดทันที 
เนื่องจากขอมูลของระบบไมไดถูกสงขอมูลโดยอัตโนมัติไปเก็บ
ไวท่ีศูนยสารสนเทศท่ีดินเหมือนระบบตามโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ (บริษัทสามารถ) 

8.4 ใหมอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบการปรับปรุง
ขอมูล และรับผิดชอบในการสํารองขอมูลตามขอ 8.3 และ
รายงานผลใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา ทราบทุกวัน 

9. การควบคุมงานรังวัดและการ
รายงานผล 

9.1 เรียกตรวจทะเบียนคุมตางๆ ท่ีสําคัญวามีการบันทึกครบถวน
เปนปจจุบันและถูกตองตามรูปแบบท่ีกําหนด ดังนี้ 

ฝายรังวัด 
บัญชีรับเรื่องรังวัด (ร.ว.12)  สําหรับบันทึกควบคุมการรับ  

คําขอเรื่องรังวัดท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน 
บัญชีงานคาง (กองกลาง) บันทึกควบคุมเรื่องรังวัดท่ีขัดของ

ดวยเหตุตางๆ  
ขอมูลการรายงานผลการรังวัด (ร.ว.19) ประกอบดวย 

งานท่ียังไมถึงวันรังวัด งานคางของชาง งานคางกองกลาง และ
งานคางอ่ืนๆ (ถามี) ตองมีรายละเอียดจํานวนเรื่อง/ราย 
เปนหลักฐาน เพ่ือใหขอมูลท่ีรายงานถูกตอง ตรวจสอบได
และนาเชื่อถือ 
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๒๔๑ 
 

ท่ี ประเด็นท่ีควรสอบทาน วิธีการสอบทาน 
จํานวนรายงานรังวัดคางยังไมไดดําเนินการ ตาม ร.ว.12 

ตองเทากับเรื่องรังวัดท่ีมีอยู 
ฝายทะเบียน 

บัญชีคุมเรื ่องรังวัด (บ.ท.ด.11) บันทึกรับคําขอรังวัด       
ที่เกิดขึ้นในแตละวันและการดําเนินการจนแลวเสร็จผูขอ
ลงลายมือชื่อรับโฉนดท่ีดิน 

บัญชีรับเรื่องรังวัดและแจงผูขอมาดําเนินการ(บ.ท.ด.71) 
บันทึกคุมเรื่องรังวัดท่ีดําเนินการแลวเสร็จจากฝายรังวัด
และแจงผูขอมาดําเนินการ 

9.2 ถาบันทึกขอมูลรังวัดในทะเบียนคุมตางๆ ท้ังฝายรังวัดและฝาย
ทะเบียนครบถวนเปนปจจุบันมีการตรวจสอบจํานวนเรื่องรังวัด
ที่คางอยูในฝายรังวัดและฝายทะเบียนกับทะเบียนคุมอยาง
สมํ่าเสมอจะทําใหระบบการควบคุมงานรังวัดคาง งานเสร็จและ
งานรังวัดอยูระหวางดําเนินการของสํานักงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

 10 การควบคุมแบบพิมพเอกสารสทิธิ มอบหมายและกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเบิกจายแบบ
พิมพ ตรวจนับแบบพิมพท่ีรับจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดในแตละ
ครั้งใหครบถวนถูกตองตามรายการท่ีขอเบิกแลวบันทึกในบัญชีรับ
จายแบบพิมพ (บ.ท.ด. 69) สําหรับโฉนดท่ีดินและหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุดหรือใบแทนและบัญชีรับจายแบบพิมพ 
(ค.ท.ด. 24) สําหรับหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือใบแทน 

การจายแบบพิมพใหเจาหนาท่ีท่ีจายแบบพิมพบันทึกจายแบบ
พิมพในบัญชีรับจายแบบพิมพ (บ.ท.ด. 69, ค.ท.ด. 24) ทุกครั้ง 
โดยกรอกขอความใหชัดเจนวา แบบพิมพหมายเลขใด จายให
ผูใดและใหระบุวานําไปดําเนินการรายใด ท่ีดินต้ังอยูทองท่ีตําบล 
อําเภอใดแลวใหผูเบิกลงลายมือชื่อรับแบบพิมพ พรอมท้ังวัน 
เดือน ป กํากับไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 

บัญชีรับจายแบบพิมพ (บ.ท.ด. 69, ค.ท.ด. 24) ในชอง  
“เจาพนักงานท่ีดินผูลงนาม (วัน/เดือน/ป)” ใหเจาพนักงาน
ท่ีดินผูซ่ึงลงนามในโฉนดท่ีดิน หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดหรือ
ใบแทน เปนผูลงนามในชองดังกลาวดวยทุกครั้ง เพ่ือติดตาม
และตรวจสอบวา แบบพิมพฉบับใดท่ียังไมลงนามและมีการนํา
แบบพิมพท่ีเบิกไปใชตรงตามรายและเรื่องท่ีขอเบิกหรือไม 
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๒๔๒ 
 

ท่ี ประเด็นท่ีควรสอบทาน วิธีการสอบทาน 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการเบิกจายแบบพิมพสรุปยอดเบิกใชไป

และคงเหลือของแบบพิมพ ใบแทนแตละประเภทใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบแบบพิมพท่ียังไมไดใชเดือนละครั้งวาถูกตองตรงกับ
ยอดคงเหลือตามบัญชีหรือไม เพ่ือปองกันแบบพิมพสูญหายแลว
รายงานใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัด/สาขาทราบ (ระเบียบ  
กรมท่ีดินวาดวยการพิมพ การควบคุมรักษาและการเบิกจาย
แบบพิมพโฉนดท่ีดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน และ
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด พ.ศ. 2547) 

ขอพึงระวังในการตรวจราชการประจําป 
   การตรวจสอบตองตรวจใหครบข้ันตอนท่ีสําคัญในเรื่องนั้นๆ เชน ตรวจสอบความถูกตองการจัดเก็บ  
นําสงเงินคาธรรมเนียม ภาษีอากร ควรเริ่มตรวจต้ังแตการจัดเก็บเงินตามใบเสร็จรับเงิน (ทดสอบการบวกเลข)  
การนําเงินฝากธนาคาร        การบันทึกทะเบียนคุมตางๆ ท่ีเก่ียวของ        การนําเงินสงคลัง เปนตน 
   ปริมาณงานท่ีสุมตรวจตองเพียงพอเหมาะสมท่ีจะตรวจพบการทุจริตได (ถามี) 
   สํานักงานท่ีดินท่ีมีการนําเงินฝากธนาคารทุกสิ้นวัน ใหขอหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ณ 
วันเขาตรวจ เพ่ือดูวาจํานวนเงินถูกตองตรงกับยอดเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจําวันและ
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารหรือไม 
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๒๔๓ 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

เรื่อง  แนวทางการตรวจสอบการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา 
        อนญุาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

หลักการพิจารณา กฎหมาย/
ระเบียบ/คําสั่ง ผลแหงการไมดําเนินการ 

1. แจงใหพนักงานเจาหนาท่ีผูทําหนาท่ีรับคําขอ
ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานท่ียื่นพรอมคําขอใหถูกตองครบถวน
ตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด หากเห็นวา
คําขอไม ถูกตองหรือยั งขาดเอกสารหรือ
หลักฐานท่ีใชประกอบการดําเนินการแจงใหผู
ยื่นคําขอทราบทันที 

 ถาเปนกรณีท่ีสามารถแกไขหรือเพ่ิมเติมได 
ในขณะนั้นใหแจงใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเ พ่ิมเติมให
ครบถวน 

 แตถาเปนกรณีท่ีไมอาจดําเนินการไดใน
ขณะนั้นใหบันทึกความบกพรองและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานท่ีจะตองยื่นเพ่ิมเติม
พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาท่ีผูยื่น คําขอ
จะตองดําเนินการแกไขหรือยื่นเพ่ิมเติมไวใน
บันทึกดังกลาวดวยโดยใหพนักงานเจาหนาท่ี
และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นและให
พนักงานเจาหนาท่ีมอบสําเนาบันทึกใหผูยื่นคํา
ขอไวเปนหลักฐานดวย 

 พระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 
2558 มาตรา 8  
 

 ถาเอกสารหลักฐานท่ีผูขอตอง
นํามายื่นพรอมคําขอไมครบถวน
สมบูรณเกิดจากความประมาท
เลินเลอหรือทุจริตของพนักงาน 
จาหนา ที ่ และเป นผลให ไม
อาจอนุญาตใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการทางวินัยหรือเนินคดี
กับพนักงานเจาหนาที่ผูทุจริต
หรือประมาทเลินเลอดังกลาว
โดยไมชักชา 

 ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอไดจัดทําคําขอถูกตองและ
แนบเอกสารหรือหลักฐานครบถวนตามท่ีระบุ
ในคูมือสําหรับประชาชนแลว หรือไดแกไข 
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมครบถวน 

  ตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแนะนําหรือตามท่ี
ปรากฏในบันทึกแลว พนักงานเจาหนาท่ีจะ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนใดอีก
ไมไดและจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอนั้น
โดยอาศัยเหตุแหงความไมสมบูรณของคําขอ
หรือความไมครบถวนของเอกสารหรือ
หลักฐานไมได 
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๒๔๔ 
 

หลักการพิจารณา กฎหมาย/
ระเบียบ/คําสั่ง ผลแหงการไมดําเนินการ 

 เวนแตเปนกรณีท่ีความไมสมบูรณหรือความ
ไมครบถวนเกิดจากความประมาทเลินเลอ
หรือทุจริตของพนักงานเจาหนาท่ี และเปนผล
ให ไม อาจอนุญาตไดกรณีนี้ ใหพนักงาน 
เจาหนาท่ีผูอนุญาตสั่งการตามท่ีเห็นควรได 

  

2. กรณีผูยื่นคําขอไมแกไขเพ่ิมเติมคําขอหรือไม
ส ง เอกสารหรือหลักฐานเ พ่ิมเ ติมตาม ท่ี
พนักงานเจาหนาท่ีแจงใหทราบ หรือตามท่ี
ปรากฏในบันทึกความบกพรอง และรายการ
เอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมใหพนักงาน
เจาหนาท่ีคืนคําขอใหแกผูยื่นคําขอพรอมท้ัง
แจงเปนหนังสือถึงเหตุแหงการคืนคําขอใหผู
ยื่นคําขอทราบ 

 พระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 
2558 มาตรา 9 
วรรค 1 

 
 

 ผู ยื ่น คําขอสามารถอ ุทธรณ
คําสั ่งคืนคําขอไดตามพระราช 
บัญญัติวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง  พ .ศ .  2539 
พรอมยื่นคําขอใหม แตกรณียื่น
คําขอใหมตองยื่นคําขอภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
3. แจงใหผูอนุญาตดําเนินการใหผูขอตามกําหนด 

เวลาที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนและ
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จขอใหแจงใหผู ขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลว
เสร็จดวย และเมื่อครบกําหนดเวลาตามท่ี
ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนแลว เจาหนาท่ี 
ผูอนุญาตยังพิจารณาไมแลวเสร็จใหแจงเปน
หนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความ
ลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ 

 พระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวก
ในการพ ิจ า รณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
มาตรา 10 
 

 กรณีเจาหนาท่ีผูอนุญาตไมแจง
เหตุไมแลวเสร็จหรือเหตุลาชา
ใหถือวาผูอนุญาตกระทําการละ
เวนหรือกระทําการเพ่ือใหเกิด
ความเสียหายแกผูอ่ืน 

 ในกรณีการดําเนินการไมแลว
เสร็จตามท่ีกําหนดไวในคู มือ
สําหรับประชาชน หากคณะ 
กรรมการพัฒนาระบบราชการ 

พรอมท้ังสงสาํเนาการแจงดังกลาวใหคณะ 
กรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

เห็นวาความลาชาเกินสมควร
แกเหตุหรือเกิดจากการขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิ บั ติ
ราชการของหนวยงานของผู
อนุญาต คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการมีหนาท่ีรายงาน
ต อคณะร ัฐ มนตร ีพ ร อม ทั ้ง
เสนอแนะใหมีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหนวยงานหรือระบบ
การปฏิบัติราชการของหนวยงานผู
อนุญาต 
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๒๔๕ 
 

ศูนยปฏิบตัิการตอตานการทุจริต กรมที่ดิน 
 

คูมือจริยธรรมของเจาพนักงานท่ีดิน 
จริยธรรมของเจาพนักงานท่ีดิน ขอปฏิบัติในดานจริยธรรม หมายเหตุ 

ประการท่ี 1  
จริยธรรมในการดํารงตน 

 ขอ 1 เจาพนักงานท่ีดินพึงดํารงตนตาม
ฐานานุรูป โดยยึดหลักธรรมโลกบาลและ
การมีสติสัมปชัญญะ  

 ขอ 2 เจาพนักงานท่ีดินพึงละเวนการ
กระทําการอันใดใหเปนท่ีเสื่อมเสียภาพพจน 
ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของกรมท่ีดิน  

 ขอ 3 เจาพนักงานท่ีดินพึงประพฤติตน
เปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชาในการ
นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

 ขอ 4 เจาพนักงานท่ีดินพึงประพฤติและ
ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน จรรยาขาราชการกรมที่ดินและ
คานิยมหลักกรมท่ีดินอยางเครงครัด 

ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน 

ประการท่ี 2 
จริยธรรมในการปฏิบัติตนตอ

ผูอ่ืน 

 ขอ 1 เจาพนักงานท่ีดินพึงดูแลเอาใจใส
ผูใตบังคับบัญชาท้ังในดานการปฏิบัติงานขวัญ 
กําลังใจ สวัสดิการ และรับฟงความคิดเห็น
ผูใตบังคับบัญชา ดวยหลักการและเหตุผลท่ี
ถูกตองตามทํานองคลองธรรม  

 ขอ 2 เจาพนักงานท่ีดินพึงควบคุม กํากับ 
ดูแล ผูใตบังคับบัญชาในความรับผิดชอบ
ของตนไมใหกระทําการหรือมีพฤติกรรม
ในทางมิชอบ  

 ขอ 3 เจาพนักงานท่ีดินพึงสงเสริมให
เกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ  

 ขอ 4 เจาพนักงานท่ีดินพึงใหความเปน
ธรรมในเรื่องการบริหารงานบุคคล และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน 
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๒๔๖ 
 

จริยธรรมของเจาพนักงานท่ีดิน ขอปฏิบัติในดานจริยธรรม หมายเหตุ 

ประการท่ี 3 
จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 

 ขอ 1 เจาพนักงานที่ดินตองขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลและกรมที่ดิน ใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด  

 ขอ 2 เจาพนักงานท่ีดินตองยึดถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและกฎหมายดวยความซ่ือสัตย
สุจริต  

 ขอ 3 เจาพนักงานท่ีดินตองพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในการใหบริการแกประชาชน
อยางเต็มกําลังความสามารถ  

 ขอ 4 เจาพนักงานท่ีดินตองสามารถ
ประสานสัมพันธกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน 
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๒๔๗ 
 

จริยธรรมที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานที่ดิน 
 

หนาท่ีของเจาพนักงานท่ีดิน ประมวลจริยธรรม 
ขาราชการพลเรือนท่ีเก่ียวของ หมายเหตุ 

1. หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 ๑.๑ ดําเนินการตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

กฎหมายวาดวยการจัดสรรท่ีดิน กฎหมาย 
วาดวยอาคารชุด กฎหมายวาดวยชาง
รังวัดเอกชน และกฎหมายวาดวยการเชา
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรมในจังหวัด 

๑.๒ ดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ท่ีดิน หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด การจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดินและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 

๑.๓ ดําเนินการรังวัด การรังวัดพิสูจน
สอบสวนการทําประโยชน สอบเขต 
ตรวจสอบเนื้อท่ี    

 
 
 

๑.๔ ดําเนินการแบงแยกท่ีดินออกเปน
หลายแปลง การรวมท่ีดินหลายแปลง
เขาเปนแปลงเดียวกัน การทําแผนท่ี
สําหรับท่ีดิน   

 
 

๑.๕ ดํา เนินการจัด เ ก็บค าธรรมเนียม 
คาใชจาย และภาษีอากรเก่ียวกับการ
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมหรือการดําเนินการเ ก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย 

 

  
ขอ 7 ขาราชการตองเคารพและ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอยางตรงไปตรงมา 

 
 
ขอ 4 ขาราชการตองมีจิตสํานึก

ท่ีดีและความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี เสียสละ ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความรวดเร็ว โปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได 

ขอ 7 ขาราชการตองเคารพและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอยางตรงไปตรงมา 

ขอ 4 ขาราชการตองมีจิตสํานึก 
ท่ีดีและความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี เสียสละ ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความรวดเร็ว โปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได 

ขอ 4 ขาราชการตองมีจิตสํานึกท่ี
ดีและความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี เสียสละ ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความรวดเร็ว โปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได 

ขอ 4 ขาราชการตองมีจิตสํานึกท่ี
ดีและความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี เสียสละ ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความรวดเร็ว โปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได 

เว็บไซต 
https://th.wikipedia 
/wiki กรมท่ีดิน 
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๒๔๘ 
 

หนาท่ีของเจาพนักงานท่ีดิน ประมวลจริยธรรม 
ขาราชการพลเรือนท่ีเก่ียวของ 

หมายเหตุ 

๑.๖ กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และสนับ 
สนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขาและสํานักงานท่ีดินอําเภอ 

    
 

๑.๗ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอ 10 ขาราชการตองมุงผล 
สัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ
และมาตรฐานแหงวิชาชีพ
โดยเครงครัด 

ขอ 4 ขาราชการตองมีจิตสํานึก 
ท่ีดีและความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี เสียสละ ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความรวดเร็ว โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได 

ขอ 5 ขาราชการตองแยกเรื่อง
สวนตัวออกจากตําแหนง
หนาท่ี และยึดถือประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติ 
เหนือกวาประโยชนสวนตน 

 

๒. ดานแผนงาน 
๒.๑ วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนดเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานท่ีดินจังหวัด/
สาขา/อําเภอ ใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนกลยุทธของกรมท่ีดิน 

 
๒.๒ บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ 

กิจกรรม เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานท่ีดิน 

 
 

 ๒.๓ ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย และความ
ยุงยากซับซอนมากใหเปนไปตามแผนงาน 
โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานตลอดจน 

        ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
เ พ่ื อ ให เ ป น ไปตามเป าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานท่ีดิน 

 
ขอ 10 ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน รักษาคุณภาพและ
มาตรฐานแหงวิชาชีพโดย
เครงครัด 

 
 

ขอ 10 ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษาคุณภาพและ
มาตรฐานแหงวิชาชีพโดย
เครงครัด 

ขอ 10 ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษาคุณภาพและ
มาตรฐานแหงวิชาชีพโดย
เครงครัด 

 
 
 

เว็บไซต 
https://th.wikipedia 
/wiki กรมท่ีดิน 
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๒๔๙ 
 

หนาท่ีของเจาพนักงานท่ีดิน ประมวลจริยธรรม 
ขาราชการพลเรือนท่ีเก่ียวของ 

หมายเหตุ 

๒.๔ ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําประสาน 
ติดตามแผนงาน/โครงการของสํานักงาน 
ท่ีดิน ใหสอดคลองกับนโยบาย/แผนงาน/
โครงการของจังหวัด กรม กระทรวง 
และรัฐบาล 

 
๒.๕ เสนอความเห็นในการราง ปรับปรุง 

แกไขกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งตาง ๆ 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขาและสํานักงานท่ีดินอําเภอ 

ข อ  1 0  ข า ร าชการต อ ง มุ ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
คุณภาพและมาตรฐานแหง
วิชาชีพโดยเครงครัด 

 
 
ขอ 7 ขาราชการตองเคารพและ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอยางตรงไปตรงมา 

 

3. ดานบริหารงาน  
3.๑ กําหนดกลยุทธ  ระบบงาน และ

วิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของเจ าหน า ท่ีของสํ านักงาน ท่ี ดิน
จังหวัด / สาขา / อําเภอ  

3.๒ มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขใน
เรื่องตางๆ ท่ีเ ก่ียวของกับภารกิจท่ี
หลากหลาย และเบ็ดเสร็จของสํานักงาน
ท่ี ดิน เ พ่ือใหการปฏิ บั ติ งานบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

3.๓ วินิจฉัย สั ่งการ เรื ่องที่มีขอบเขต
ผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอน 
ของประเด็นปญหา ซึ่งตองพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต การดําเนินการตาง ๆ 
ตามภารกิจท่ีสํานักงานท่ีดินรับผิดชอบ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด 

 
 

3.๔ ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ี
เก่ียวของเพ่ือใหเกิดความรวมมือ หรือ
บูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และ  

 
ขอ  10 ขาราชการตองมุ งผล 

สัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ
และมาตรฐานแหงวิชาชีพ
โดยเครงครัด 

 
ขอ  10 ขาราชการตองมุ งผล 

สัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ
และมาตรฐานแหงวิชาชีพ
โดยเครงครัด 

 
 
ขอ 4 ขาราชการตองมีจิตสํานึก

ท่ีดีและความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี เสียสละ ปฏิบัติหนาท่ี 
ดวยความรวดเร็ว โปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได 

ขอ 10 ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษาคุณภาพและ
มาตรฐานแหงวิชาชีพโดย
เครงครัด 

ขอ 5 ขาราชการตองแยกเรื่อง
สวนตัวออกจากตําแหนง
หนาท่ีและยึดถือประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติ  

เว็บไซต 
https://th.wikipedia 
/wiki กรมท่ีดิน 
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๒๕๐ 
 

หนาท่ีของเจาพนักงานท่ีดิน ประมวลจริยธรรม 
ขาราชการพลเรือนท่ีเก่ียวของ 

หมายเหตุ 

ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ 
3.๕ ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น 

ขอเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการ
และคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง 
หรือเวทีเจรจาตางๆ ในระดับหนวยงาน 
หรือองคกรท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ในฐานะเปนผูมีบทบาทหลัก เพ่ือรักษา
ผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ 
 
 

 
 

3.๖ พิจารณา วินิจฉัยใหคําปรึกษา เสนอ
ความเห็นในการควบคุมและคุมครอง
ท่ีดินของรัฐ การจัดท่ีดินเพ่ือประชาชน
การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินหนังสือ 
กรรมสิทธิ์หองชุดและใบแทน การออก
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.) 
การจดทะเบียนสิทธิและนิต ิกรรม
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยการรังวัด 
การสอบเขตท่ีดินและการตรวจสอบ
เนื้อท่ี การแบงแยกท่ีดินออกเปนหลาย
แปลง การรวมท่ีดินหลายแปลงเขาเปน
แปลงเดียวกัน การทําแผนท่ีสําหรับท่ีดิน
การจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย คา
ภาษีอากรเก่ียวกับการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมหรือทําธุระกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย 

 3.๗ พิจารณา วินิจฉัยใหคําปรึกษา เสนอ
ความเห็นในการตอบขอหารือ และขอ
รองเรียนเก่ียวกับขอกฎหมายหรือแนว
ทางการปฏิบัติงาน  

 
 

เหนือกวาประโยชนสวนตน 
ขอ 4 ขาราชการตองมีจิตสํานึก

ท่ีดีและความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี เสียสละ ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความรวดเร็ว โปรงใส      
และสามารตรวจสอบได 

ขอ 5 ขาราชการตองแยกเรื่อง
สวนตัวออกจากตําแหนง
หนาท่ีและยึดถือประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติ 
เหนือกวาประโยชนสวนตน 

 
ขอ 4 ขาราชการตองมีจิตสํานึก

ท่ีดีและความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี เสียสละ ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความรวดเร็ว โปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได 

ขอ 7 ขาราชการตองเคารพและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอยางตรงไปตรงมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 4 ขาราชการตองมีจิตสํานึก

ที่ดีและความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี เสียสละ ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความรวดเร็ว โปรงใส 

   และสามารถตรวจสอบได 
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3.๘ ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และ
วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานท่ีดินให
สามารถบริการประชาชนได ถูกตอง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
4. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

4.๑ จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ี
ในสํานักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/อําเภอ 
มีความหลากหลายท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ เพ่ือให
การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และ
ความคุมคา 

4.๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ี
ในบังคับบัญชาเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับวัตถุประสงคของสํานักงาน 
ท่ีดิน และบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอ  8 ข าราชการตองปฏิ บั ติ
หนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม 
เป นกลางท า ง ก า ร เ ม ือ ง
ใหบริการแกประชาชนโดยมี
อั ธ ย า ศั ย ท่ี ดี และ ไม เ ลื อก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

ขอ 10 ขาราชการตองมุ งผล 
สัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ
และมาตรฐานแหงวิชาชีพโดย
เครงครัด 

 
 

ขอ 10 ขาราชการตองมุ งผล 
สัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ
และมาตรฐานแหงวิชาชีพโดย
เครงครัด 

 
 
 
ขอ 5 ขาราชการตองแยกเรื่อง

ส วน ตัวออกจากตําแหน ง
หนา ท่ีและยึดถือประโยชน
ส วนรวมของประเทศชาติ 
เหนือกวาประโยชนสวนตน 

ขอ 6 ขาราชการตองละเวนจาก
การแสวงประโยชนท่ีมิชอบ
โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและ
ไมกระทําการ อันเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวน
ตนและประโยชนสวนรวม 

ขอ 10 ขาราชการตองมุ งผล 
สัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ
และมาตรฐานแหงวิชาชีพโดย
เครงครัด 

ข อ  12 ข าราชการตอง เปน
แบบอยางท่ีดีในการดํารงตน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต 
https://th.wikipedia 
/wiki กรมท่ีดิน 
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4.๓ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ในบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดความสามารถ
และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ี
ปฏิบัติ 

4.๔ ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม ๆ 
หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
ในการผลิตผลงานการบริการหรือผล
การดําเนินงานท่ีมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 

5. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
5.๑ วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณ

ของสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/
อําเภอ ท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือให
สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และ
เปนไปตามเปาหมายของกรมท่ีดิน 

5.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากร
และงบประมาณจํานวนมาก เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพ ความคุมคาและ
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด 

5.๓ กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํางาน
ดานบริหารงานท่ัวไป การเงินการคลัง 
งบประมาณ การพัสดุการประชาสัมพันธ 
การบริหารราชการภายในหนวยงาน
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ
ของราชการโดยรวม 

ขอ 10 ขาราชการตองมุงผล 
สัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ

และมาตรฐานแหงวิชาชีพโดย
เครงครัด 

 
 

ขอ  10 ขาราชการตองมุ งผล 
สัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ
และมาตรฐานแหงวิชาชีพโดย
เครงครัด 

 
 
ขอ 10 ขาราชการตองมุ งผล 

สัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ
และมาตรฐานแหงวิชาชีพโดย
เครงครัด 

 
ขอ 10 ขาราชการตองมุ งผล 

สัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ
และมาตรฐานแหงวิชาชีพโดย
เครงครัด 

 
ขอ 7 ขาราชการตองเคารพและ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอยางตรงไปตรงมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต 
https://th.wikipedia 
/wiki กรมท่ีดิน 
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สํานักงานตรวจราชการ 
 

ประเด็นสําคัญ การดําเนินการ หมายเหตุ 

1. การตรวจราชการ 
ของผูตรวจราชการ 
กรมท่ีดินระจําปฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1 การเตรียมความพรอมกอนรับการตรวจ 

เจาพนักงานท่ีดินจัดทําคําส่ังแตงตั้งเจาหนาท่ีหรือ
มอบหมายเจาหนาท่ีเตรียมความพรอมเพ่ือรับการ
ตรวจฯ  โดยองคประกอบของเจาหน า ท่ี ท่ี ไดรับ
มอบหมาย ควรมีเจาหนาท่ีจากทุกฝายในสํานักงานและ
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดรับทราบ/รับรูในข้ันตอน/
กระบวนงาน     

1) เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจในเกณฑมาตรฐานการ
ตรวจประเมินฯ การปฏิบัติงานในสํานักงานท่ีดิน
ตามท่ีกรมท่ีดินกําหนด 

2) เพ่ือทําการประเมินตนเองดูวาในสถานะท่ีเปนอยูใน
ปจจุบันมีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานในประเด็นใดบาง  

3) เพ่ือหาสาเหตุของความไมสอดคลองและกําหนด
แนวทางในการแกไข  

4) เพ่ือกระตุนใหเกิดการเรียนรูและมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงแกไข ขอบกพรองตางๆ  

5) เจาพนักงานท่ีดินไดรับทราบถึงสถานภาพและรวมมือ 
ในการปรับปรุงแกไขในสิ่งท่ีบกพรอง 

 

    เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายศึกษาขอมูล ดังนี้ 
1) ศึกษาแผนการตรวจราชการประจําปและประเด็นการตรวจ 
2) ทําความเขาใจตัวชี้วัดตามเกณฑการประเมินผลการ

ตรวจราชการตามท่ีกรมท่ีดินกําหนด   
3) ใหความสําคัญกับประเด็นการตรวจนั้นๆ และหลักการ 

พิจารณาใหคะแนนในแตละประเด็น  
 

 
 
แผนการตรวจราชการ
ของผู ตรวจราชการ
กรมท่ีดิน ประจําปฯ 
และเกณฑการประเมิน
การพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการตามท่ี
ก ร ม ท่ี ดิ น กํ า ห น ด 
ประจําปฯ 
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 4) ปรึกษาหารือและท าความเข๎าใจเกี่ยวกับหัวข๎อหรือ
ประเด็นตํางๆ ที่จะรับการประเมิน  

5) จัดท าแผนงานเตรียมรับการตรวจให๎สอดคล๎องกับ
แผนการตรวจราชการของผู๎ตรวจราชการกรมที่ดินที่
จะเข๎าตรวจในรอบการตรวจหนึ่งๆ 

6) จัดเตรียมหลักฐานประกอบการตรวจและการพิจารณา 
ในแตํละประเด็นตัวชี้วัด 

 
1.2 ระหว่างรับการตรวจ 

1) เจ๎าหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายเข๎ารํวมรับฟังนโยบายใน
รอบการตรวจที่ 1 และน านโยบายที่ได๎ไปสูํการปฏิบัติ
พร๎อมกับถํายทอดสูํเจ๎าหน๎าทีทุ่กระดับ     

2) การตรวจติดตามความก๎าวหน๎าของหนํวยรับการตรวจ
(Progress Review) ในเรื่องการน าข๎อเสนอแนะไปสูํ
การปฏิบัติจริง ผู๎ตรวจราชการกรมที่ดินจะสุํมตรวจ
การปฏิบัติงานในส านักงานที่ดินทุกประเภท และทุก
กลุํม/ฝุาย ตามแผนงานด๎านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่
บริการให๎แกํประชาชน เนื่องจากเป็นผลผลิตหลักของ
กรมท่ีดิน ทั้งงานฝุายทะเบียน งานฝุายรังวัด กลุํมงาน
วิชาการที่ดิน งานฝุายอ านวยการ งานฝุายควบคุม
และรักษาหลักฐานที่ดิน 

 

แผนการตรวจราชการ
ของผู ๎ตรวจราชการ
กรมที่ดิน ประจ าปีฯ 
และเกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาคุณภาพ
การให๎บริการตามที่
ก ร ม ที ่ด ิน ก า ห น ด 
ประจ าปีฯ 
 

 
1.3 หลังการตรวจ 

1) ให๎หนํวยรับการตรวจด าเนินการตามที่ผู๎ตรวจราชการ 
กรมบันทึกไว๎ในสมุดตรวจในกรณีท่ีสามารถด าเนินการ 
ได๎โดยทันทีให๎รีบด าเนินการโดยไมํชักช๎า แล๎วบันทึกไว๎ 
ในสมุดตรวจราชการ ในกรณีที่ไมํสามารถด าเนินการ  
ได๎ทันที หรือไมํสามารถด าเนินการได๎ให๎บันทึกแจง
ข๎อขัดข๎อง พร๎อมเหตุผลไว๎ในสมุดตรวจราชการแล๎ว 
 

 
 

ระเบียบกรมที่ดินวํา
ด๎วยการตรวจราชการ 
พ.ศ. 2555   
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รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
         แกไขและรายงานใหผูตรวจราชการกรมทราบดวย 

2) ใหหนวยรับการตรวจจัดทําสําเนาการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกรมในสมุดตรวจราชการและผลดําเนินการ
ของหนวยรับการตรวจเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

3) ใหหนวยรับการตรวจนําผลดําเนินการตามขอ 1.3.2 
และขอสั่งการของผูบังคับบัญชาปดตอทายบันทึกการ 
ตรวจราชการของผูตรวจราชการกรมในคราวนั้นใน
สมุดตรวจราชการดวย และรีบรายงานผลดําเนินการ 
ท้ังหมดใหผูตรวจราชการกรมทราบ 

2. บันทึกขอมูลการ
ตรวจราชการตาม 
ระบบ Einspection 

 

เจาพนักงานท่ีดินมอบหมายเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลผล
การปฏิบัติงานในสํานักงานท่ีดิน ผานระบบ EInspection
เพ่ือการรับสงขอมูลและรายงานขอมูลเ พ่ือเปนขอมูล
ประกอบการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรมท่ีดินสง
สํานักงานตรวจราชการภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน   

หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
0524/ว  26810 
ลงวันท่ี 30 กันยายน 
2551    

3. การประชุมขาราชการ
สําน ักง าน ที่ด ิน
จ ัง ห ว ัด  ส า ข า 
ส ว น แ ย ก แ ล ะ
สําน ักง าน ที่ด ิน
อําเภอ   

เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดจัดประชุมขาราชการสํานักงาน
ท่ีดินจังหวัดสาขา สวนแยก และสํานักงานท่ีดินอําเภอประจําเดือน 
และรายงานผลการประชุมสงกรมท่ีดิน ภายในวันท่ี 10 ของทุก
เดือน (เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกรมท่ีดินและเปนขอมูลทางการบริหาร ตอไป) 
 

หนั งสือกรมท่ี ดิน ท่ี 
มท 0514/ว17406   
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2549  
 

4. การตรวจราชการ
ในอํานาจหนาท่ี
ของเจาพนักงาน 

    ท่ีดินจังหวัด  
 

เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดจัดทําแผนการตรวจราชการ 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา  สวนแยกและสํานักงานท่ีดิน
อําเภอ โดยถือเกณฑวาจังหวัดใดมีสํานักงานท่ีดินจังหวัด
สาขา สวนแยกและสํานักงานท่ีดินอําเภอ ไมเกิน 15 แหง 
ใหออกตรวจราชการอยางนอยปงบประมาณละสองครั้ง  
หากมีเกินกวา 15 แหง ใหออกตรวจราชการ ปงบประมาณ
ละหนึ่งครั้ง โดยใหสงแผนการตรวจราชการใหถึงกรมท่ีดิน
ภายในเดือนตุลาคม และเม่ือตรวจราชการสํานักงานท่ีดิน

หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท 
0524/ว 33176 
ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน  
2552  
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๒๕๖ 
 

ประเด็นสําคัญ การดําเนินการ หมายเหตุ 

แหงใดแลว ใหสงรายงานการตรวจราชการใหกรมท่ีดินทราบ
ภายในวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป  หากไมสามารถตรวจราชการ
ไดตามแผนการตรวจราชการใหชี้แจงเหตุผลใหกรมท่ีดิน
ทราบดวย (เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกรมท่ีดินและเปนขอมูลทางการบริหารตอไป) 
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๒๕๗ 
 

ศูนยขอมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน 
 

เรื่อง วิธีการ หมายเหตุ 

1. การตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน    
ของรัฐ เพ่ือประกอบการ    
พิจารณาในการออกเอกสาร 

    สิทธ ิ
 

 

1. เขา website http://nlpc.dol.go.th 

2. เม่ือเขาหนาโปรแกรม ใหคลิ้กเลือกท่ี ปุม 

3. หนาหลักแสดงแผนท่ี สามารถเปด – ปด ชั้น    
ขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของในโครงการ เชน เลือก    
แสดงผลแผนท่ีฐานจากภาพดาวเทียม หรือ    
ขอบเขตการปกครอง (Base Layer) 

 

 

 
 

ดูรายละเอียดใน
คูมือท่ีแนบมา
ดวย 

2. การตรวจสอบขอมูลหนังสือ    
สําคัญสําหรับท่ีหลวง 

1. เขา website http://dolgis.dol.go.th 

2. ใหเจาหนาท่ีกรอกรหัสผูใชงาน และรหัสผานท่ี
ไดรับจากสวนกลาง ขอมูลสามารถคนหาได    
เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีไดรับสิทธิ์เทานั้น 

3. เลือกคนหาขอมูลแปลงท่ีดิน และกําหนดเง่ือนไข
โดยเลือกประเภทเอกสารสิทธิเปนหนังสือสําคัญ    
สําหรับท่ีหลวง และกําหนดชื่อหนังสือสําคัญ    
สําหรับท่ีหลวง เลือกจังหวัดและอําเภอ 

ดูรายละเอียดใน
คูมือท่ีแนบมา
ดวย 
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๒๕๘ 
 

โปรแกรมศูนยขอมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน 

http://nlpc.dol.go.th 

ความเปนมา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหพิจารณาปรับปรุงระบบเอกสารสิทธิในท่ีดินท้ังหมด ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน  โดยไดราง “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยมาตรฐานระวางแผนท่ีและแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินใน
ท่ีดินของรัฐ พ.ศ.2550”เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2547 กรมท่ีดินจึงไดให ศูนยขอมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน 
ดําเนินการดังกลาวโดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการจัดทําระวางแผนท่ีและแผนท่ีรูปแปลง
ท่ีดินในท่ีดินของรัฐ 

(๒) ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินในท่ีดินของรัฐในระบบภูมิสารสนเทศ 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและใหบริการแผนท่ีและขอมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินในท่ีดินของรัฐ 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานระวางแผนท่ี และแผนท่ีรูป

แปลงท่ีดินในท่ีดินของรัฐ 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 
รูปภาพ แสดงหนาโปรแกรมศูนยขอมูลแผนท่ีรปูแปลงท่ีดิน. 
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๒๕๙ 
 

 เม่ือเขาหนาโปรแกรม ใหคลิ้กเลือกท่ี ปุม  เพ่ือเขาสูโปรแกรมศูนยขอมูลแผน
ท่ีรูปแปลงท่ีดิน 

 
รูปภาพ แสดงหนาโปรแกรมศูนยขอมูลแผนท่ีรปูแปลงท่ีดิน. 

เขาสูหนาตางหลัก แสดงแผนท่ีประเทศไทยและเมนูการใชงานตางๆ 

 

 แถบเมนูแสดงหนาแผนท่ี , หนารายงานสถานะโครงการ , หนาแสดง
เนื้อหาอ่ืนๆ  

 

 แถบปุมเครื่องมือ เลื่อนแผนท่ี  , ปุมขยายแผนท่ี   , ปุมยอแผนท่ี   , ปุมซู
มแผนท่ีท้ังหมด   , ปุมกลับไปยังตําแหนงการแสดงผลท่ีผานมา   , ปุมกลับไปยัง
ตําแหนงการแสดงผลไปขางหนา , ปุมดูรายละเอียด , ปุมวัดระยะทาง  , ปุมวัด
ขนาดพ้ืนท่ี , ปุมซูมไปตําแหนงท่ีตั้ง  

 
 เครื่องมือซูมไปยังภาคตางๆ โดยคราว 
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๒๖๐ 
 

 
 แถบแสดงชั้นขอมูล Layers ตางๆ 

 
 แถบเครื่องมือขยาย ยอ แผนท่ี  
 

 

 

โปรแกรม แสดงหนาโปรแกรมศูนยขอมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน. 

 
รูปภาพ แสดงหนาหลักโปรแกรม 

หนาหลักแสดงแผนท่ี สามารถเปด – ปด ชั้นขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของในโครงการ เชน เลือกแสดงผล
แผนท่ีฐานจากภาพดาวเทียม หรือขอบเขตการปกครอง (Base Layer) 
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๒๖๑ 
 

 
รูปภาพ แสดงการเปด–ปด แผนท่ีฐาน 

 เลือกแผนท่ีฐานแบบภาพดาวเทียม Google Map จะปรากฏดังภาพ 

 
รูปภาพ แสดงผลแผนท่ีฐานภาพดาวเทียม 

 เปดชั้นขอมูลรูปแปลงท่ีดินของรัฐแสดงขอบเขตท่ีราชพัสดุ (สธ.1) 
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๒๖๒ 
 

 
รูปภาพ แสดงผลแผนท่ีฐานภาพดาวเทียมซอนกับขอบเขตท่ีราชพัสดุ (สธ.1)  

สามารถใชเครื่องมือ ดูรายละเอียด  โดยกดท่ีปุม  แลวเลือกแปลงท่ีดินท่ีตองการดู
รายละเอียด จะปรากฏหนาตางรายละเอียดดังภาพ 

 
รูปภาพ แสดงผลรายละเอียดท่ีราชพัสดุ รายแปลง 
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๒๖๓ 
 

 กด See PDF File… เพ่ือการเรียกดูหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 

 
รูปภาพ แสดงผลรายละเอียดท่ีราชพัสดุ รายแปลง 

 

 
รูปภาพ แสดงการเรียกดูหนังสือสาํคัญสําหรับท่ีหลวง 

 

 

รูปภาพ แสดงการเรียกดูหนังสือสาํคัญสําหรับท่ีหลวง 

 

 

การเรียกดูหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงจะแสดงหนาตาง ดังภาพ 
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๒๖๔ 
 

คูมือการใชโปรแกรมใหบริการขอมูลท่ีดินและแผนท่ีดวยระบบภูมิสารสนเทศท่ีดิน  
เพ่ือคนหาขอมูลรูปแปลงหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.) 

แบบ Intranet (สําหรับเจาหนาท่ีกรมท่ีดิน) โดยเขา web site http://10.252.102.58/adm  

 

 ใหเจาหนาท่ีกรอกรหัสผูใชงาน และรหัสผาน ท่ีไดรับจากสวนกลาง ขอมูลสามารถคนหาไดเฉพาะพ้ืนท่ี
ท่ีไดรับสิทธิ์เทานั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกรหัสผูใชงาน 
และรหัสผาน 

1. เลือกคนหาขอมูล
แปลงท่ีดิน 2. กําหนด

เง่ือนไข 

เลือกหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวง 

พิมพช่ือ น.ส.ล. 

เลือกจังหวัด 

เลือกอําเภอ/เขต 

3. คนหา 

4. ขอมูล น.ส.ล. 
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๒๖๕ 
 

 

สํานักงานบริหารโครงการพัฒนากรมทีด่ินและเรงรัดการออกโฉนดที่ดนิทั่วประเทศ 
 
 

เรื่อง วิธีการ 

1. การพัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สอบถามปรึกษาขอสงสัยเก่ียวกับ 
   ภาษาอังกฤษ หรือการแปลเอกสาร 
   ท้ังทางราชการ และเอกสารอ่ืน ๆ 

1. ดูรายการขาวภาคภาษาอังกฤษ เชน CNN หรือ BBC และดูหนังฝรั่ง     
(Soundtrack) ท่ีมีคําบรรยาย (Subtitle) ภาษาอังกฤษ เพ่ือฝกทักษะ    
การฟงและไดศึกษาคําศัพทใหม ๆ หรือรายการอ่ืน ๆ ของตางประเทศ    
ท่ีสนใจและชื่นชอบ เชน รายการกีฬา รายการทําอาหาร และรายการ  
เก่ียวกับสุขภาพและความงาม ฯลฯ หัดออกเสียงตามท่ีไดยินเปน    
ประโยคหรือเปนคํา ๆ  

2. ฟงเพลงฝรั่งในแนวเพลงท่ีชื่นชอบและลองฝกฝนดวยการจับ
ใจความเนื้อเพลงบางประโยคใหไดวา แปลความหมายวาอยางไร 

3. หากไมทราบคําศัพทภาษาอังกฤษตองคนควาจาก Dictionary จะ 
    ทําใหจดจําคําศัพทไดแมนยํามากยิ่งข้ึน และ website Dictionary 
    Online ท่ีแปลคําศัพทเชื่อถือได คือ www.longdo.com 
4. ศึกษาภาษาอังกฤษดวยตนเองทางอินเตอรเน็ต เชน รายการ     

English Room ทาง YouTube หรือรายการ VOA Learning    
English ทาง YouTube 

 

 
  ติดตอสํานักงานบริหารโครงการพัฒนากรมท่ีดินฯ  
Email : ltpo@dol.go.th 
โทรศัพท  02 141 5861 
             02 141 5865 
โทรสาร    02 143 9181 

 
 
 
 
 
 
 




