บทที่ 5
การรังวัดที่ดิน
มาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ไดใหความหมายเกี่ยวกับ
"การรังวัด" วาหมายถึง "การรังวัดปกเขตและทําเขต จด หรือคํานวณการรังวัด เพื่อให
ทราบที่ตั้ง แนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน" และมาตรา 65 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
บัญญัติวา "การรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง" ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2497) ได
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรังวัดไวดังนี้
หลักเกณฑและวิธีการในการรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินใหกระทําได
2 วิธี คือ
1.แผนที่ชั้นหนึ่ง กระทําโดยวิธีใชกลองธีโอโดไลท (Theodolite) และเครื่องมือ
วัดระยะโยงยึดหลักเขต วัดงามมุม ภาคของทิศ หรือใชกลองสํารวจแบบประมวลผล หรือ
การรังวัดดวยเครื่องวัดสัญญาณดาวเทียมหรือดวยเครื่องมือสํารวจประเภทอื่นที่มีความ
ละเอียดถูกตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กรมที่ดินกําหนด โดยคํานวณเปนคาพิกัดฉาก
สืบเนื่องจากหมุดหลักฐานแผนที่ของกรมที่ดินและคํานวณพื้นที่โดยวิธีคณิตศาสตรจากคา
พิกัดฉากของแตละมุมเขต(1)
2.แผนที่ชั้นสอง ซึ่งใชแผนที่ระวางเปนหลัก กระทําโดยวิธีวัดระยะเปนมุมฉาก
หรือวัดระยะสกัดเปนรูปสามเหลี่ยมจากเสนหมุดหลักฐานโครงงานแผนที่ หรือโดยวิธีจาก
รูปถายทางอากาศ และคํานวณเนื้อที่โดยวิธีคณิตศาสตรหรือโดยมาตราสวน
ที่ดินบริเวณใดควรกระทําโดยวิธีใด อธิบดีกรมที่ดินเปนผูกําหนด โดยคํานึงถึง
ภูมิประเทศและความเจริญของทองถิ่นเปนเครื่องประกอบดวย

(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 ( พ.ศ. 2544 ) ใหใชขอความขางตนแทนขอ 1 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 6
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ที่ดินในแผนที่ระวางออกโฉนดที่ดินซึ่งทําการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินไวแลว
โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง หรือโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง เมื่อมีความจําเปนตองรังวัดใหม ใหทํา
การรังวัดโดยมีมาตรฐานเทาเดิมหรือดีกวา กลาวคือ ถาในการรังวัดครั้งแรกใชวิธีแผนที่
ชั้นหนึ่ง การรังวัดใหมก็ตองใชวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งเชนกัน แตถาในการรังวัดครั้งแรกใชวิธี
แผนที่ชั้นสอง การรังวัดใหมจะใชวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งหรือชั้นสองก็ได
ในการรังวัด ถาปรากฏวาเสนเขตที่ดินที่ทําการรังวัดเปนเสนคดไปคดมา ให
เจาของที่ดินทั้งสองฝายทําความตกลงกําหนดเสนเขตเสียใหม เพื่อใหเปนเสนตรงเสน
เดีย วหรือ หลายเส นต อกันได เมื่ อตกลงกันประการใด ใหพ นักงานเจา หน า ที่รั งวั ด ไป
ตามนั้น ถาตกลงกันไมได เจาหนาที่รังวัดก็ดําเนินการรังวัดไปตามรูปเดิมที่คดเคี้ยวนั้น
ในการรั ง วั ด ที่ ดิ น หรื อ เดิ น พิ สู จ น ส อบสวน พนั ก งานเจ า หน า ที่ แ ละคนงาน
จําเปนตองเขาไปในที่ดิน หรือบางทีจําเปนตองขุดดิน ตัด รานกิ่งไม หรือกระทําการอยาง
อื่ น แก สิ่ง ที่ กี ด ขวางแก ก ารรั ง วั ด หรื อ เดิ น พิ สู จ น ส อบสวน ซึ่ ง การกระทํ า ของพนั ก งาน
เจ า หน า ที่ ค รั้ ง นี้ ผู มี สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น อาจจะไม ยิ น ยอมและเกิ ด การขั ด ขวางขึ้ น ได เหตุ นี้
กฎหมายจึงกําหนดใหอํานาจไว คือ
1.มีอํานาจเขาไปในที่ดินของผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูครอบครองในเวลากลางวันได
แตจะตองแจงใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบกอน และผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูครอบครองที่ดินนั้น
มีหน าที่ อํานวยความสะดวกตามควรแกก รณี ผูใดขั ดขวางหรือ ไม ใหค วามสะดวกแก
พนักงานเจาหนาที่ ยอมมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท ตามมาตรา
108 ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
"เวลากลางวัน " หมายถึง เวลาตั้งแตพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก
2.มีอํานาจสรางหมุดหลักฐานการแผนที่ลงไดตามความจําเปน
3.มีอํานาจที่จะขุดดิน ตัด รานกิ่งไม หรือกระทําการอยางอื่นแกสิ่งที่กีดขวางแก
การรังวัดไดเทาที่จําเปน ทั้งนี้ ใหระลึกถึงการที่จะใหเจาของที่ดินไดรับความเสียหายนอย
ที่สุด(2)

(2) มาตรา 66 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
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หลักหมายเขตที่ดิน หรือหมุดหลักฐานการแผนที่ เปนสิ่งที่พนักงานเจาหนาที่ทํา
ไวเพื่อประโยชนในการออกโฉนดที่ดิน ฉะนั้น ถาผูหนึ่งผูใดนอกจากพนักงานเจาหนาที่
ทําลาย ดัดแปลง เคลื่อนยาย ถอดถอนหลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานดังที่กลาว ยอมมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือทั้งปรับ
ทั้งจําตามมาตรา 109 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานที่ดิน(3)
กรณีที่มีความจําเปนที่จะตองทําลาย ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือถอดถอน
หลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่
บางครั้งอาจจะมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีความจําเปนที่จะตองทําลาย ดัดแปลง
เคลื่ อ นย า ย ถอดถอนหลั ก หมายเขตหรื อ หมุ ด หลั ก ฐานเพื่ อ การแผนที่ ซึ่ ง พนั ก งาน
เจาหนาที่ไดจัดสรางลงไวในที่ดิน เชน มีความจํา เปนตองปรับพื้นที่ดินเพื่อปลูกสรา ง
อาคารบานเรือน เปนตน ในกรณีเชนนี้ ใหยื่นคํารองเพื่อขออนุญาตตอเจาพนักงานที่ดิน
ในกรณีที่เจาพนักงานที่ดินไมอนุญาต ใหเจาของที่ดินมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของ
เจาพนักงานที่ดินตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดภายใน 15 วันนับจากทราบ
คําสั่งไมอนุญาตจากเจาพนักงานที่ดิน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาและ
สั่ ง การภายใน 60
วั น นั บ จากวั น ได รั บ อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยใหถือเปนที่สุด
ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมสั่งภายในกําหนด 60 วัน กฎหมายให
ถือวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหเจาของที่ดินผูยื่นอุทธรณ ทําลาย
ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือถอดถอนหมายเขตที่ดินหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่ใน
ที่ดินแปลงนั้นไดตามที่ยื่นคําขอ(4)
เมื่อเจาพนักงานที่ดินหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตหรือถือวา
อนุญาตแลว ชางแผนที่ของกรมที่ดินจะตองเปนผูออกไปถอดถอน เคลื่อนยายเอง เพื่อ
(3) มาตรา 67 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
(4) มาตรา 68 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
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กรณีที่เจาพนักงานที่ดินจะทําการสอบเขตที่ดินตามแผนที่ระวาง
ที่ดินที่ไดมีการทําแผนที่ระวางไวแลว บางกรณีเจาพนักงานที่ดินอาจจะเห็นเปน
การสมควรที่จะใหมีการสอบเขตที่ดินตามแผนที่ระวางอีกทีหนึ่ง เพราะแผนที่ระวาง
เหลานี้เมื่อทําไวนานๆ อาจจะมีการคลาดเคลื่อนได หรือการรังวัดทําแผนที่ไดทํามาเปน
เวลานาน สมควรที่จะไดทําใหมอีกครั้งหนึ่ง
กอ นการสอบเขตที่ ดิ นตามแผนที่ ระวาง ผู วา ราชการจัง หวัด จะตอ งประกาศ
ใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน การประกาศใหทําเปนหนังสือปดไว
ในบริเวณที่ดินที่จะทําการสอบเขต เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทราบ นอกจากนี้ยังจะตองแจง
กําหนดวัน เวลา ไปใหผูมีสิทธิในที่ดินทราบอีกชั้นหนึ่ง และใหผูมีสิทธิในที่ดินหรือตัวแทน
นําพนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดสอบเขตที่ดินของตน ผูที่ฝาฝนไมนําพนักงานเจาหนาที่
รังวัดหรือไมตั้งตัวแทนมานํารังวัด ยอมมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 500 บาท
ตามมาตรา 107 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
ที่ดินที่พนักงานเจาหนาที่ไดทําการสอบเขตแลว ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจ
ทําโฉนดที่ดินใหใหมแทนฉบับเดิม สวนฉบับเดิมเปนอันยกเลิก เจาของที่ดินตองสงโฉนด
ที่ดินฉบับเดิมคืนตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อจัดการทําลายเสีย(5)
ผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะสอบเขตที่ดินหรือตรวจสอบเนื้อที่
ในกรณีผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน หรือ
ประสงคจะขอใหตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทําประโยชนเฉพาะรายของตน ให
ยื่นคําขอพรอมดวยโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตอเจาพนักงานที่ดิน
และพนักงานเจาหนาที่ก็จะไปทําการรังวัดให

(5) มาตรา 69 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
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ในการรังวัดสอบเขตหรือตรวจสอบเนื้อที่ ถาปรากฏวาการครอบครองไมตรงกับ
แผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน เมื่อผูมีสิทธิในที่ดิน
ขางเคียงที่เกี่ยวของไดลงชื่อรับรองแนวเขต ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจแกไขรูปแผนที่
หรื อ เนื้ อ ที่ ใ ห ต รงกั บ ความเป น จริ ง ได แต ทั้ ง นี้ จ ะต อ งไม ใ ช เ ป น การสมยอมกั น เพื่ อ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย เชน ตัดแบงเนื้อที่ดินใหกันโดยไมตองจดทะเบียนการโอน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาที่ใหมา
ระวังแนวเขตแลว แตไมมาหรือมาแตไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไมคัดคานการรังวัด
ใหพนักงานเจาหนาที่ทําหนังสือแจงใหมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคานการรังวัดโดย
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามที่อยูที่เคยติดตอ
หรือตามที่อยูที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงนั้นไดแจงเปนหนังสือไวตอพนักงานเจาหนาที่
หรือในกรณีที่ไมอาจติดตอผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงใหมาระวังแนวเขตได ใหพนักงาน
เจ า หน า ที่ ป ด หนั ง สื อ แจ ง ให ผู มี สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ข า งเคี ย งนั้ น มาลงชื่ อ รั บ รองแนวเขตหรื อ
คัดคานการรังวัดไวในที่เปดเผย ณ บริเวณที่ดินของผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียง และ ณ
ที่วาการเขตหรือที่วาการอําเภอหรือ กิ่งอําเภอในทองที่อันเปนที่ตั้งของที่ดินแหงละฉบับ
พรอมกับสงหนังสือแจงใหผูนั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคานการรังวัดทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปยังผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามที่อยูที่พนักงานเจาหนาที่สอบถาม
ไดความจากนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น หรือถาสอบถามแลวยังไม
ทราบที่อยูของผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงก็ใหสงไปยังผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามที่อยูที่
ปรากฎหลักฐานที่สํานักงานที่ดิน
ถาผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไมมาลงชื่อรับรองแนวเขต หรือคัดคานการรังวัด
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดสงหนังสือ และผูขอไดใหคํารับรองวามิไดนําทําการรังวัด
รุกล้ําที่ดินขางเคียง และยินยอมใหแกไขแผนที่หรือเนื้อที่ใหตรงกับความเปนจริง ใหเจา
พนักงานที่ดินดําเนินการตอไปไดโดยไมตองมีการรับรองแนวเขต
ในการรั ง วั ด สอบเขต ถ า ปรากฏว า มี ผู คั ด ค า น ให เ จ า พนั ก งานที่ ดิ น เป น
ผูสอบสวน ไกลเกลี่ย ไมใชสอบสวนเปรียบเทียบ ในการไกลเกลี่ย ใหถือหลักฐานแผนที่
เปนหลักในการพิจารณา ถาตกลงกันไดใหดําเนินการไปตามที่ตกลง แตการตกลงกันนี้
จะตองไมเปนการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย
LW 402

147

ถาหากตกลงกันไมได ใหแจงใหคูกรณีไปฟองตอศาลภายในกําหนด 90 วันนับ
แตวันที่รับแจง ผูที่จะฟองศาลก็คือผูที่ขอสอบเขตที่ดินหรือขอตรวจสอบเนื้อที่นั้นเอง ถา
ไมมีการฟองภายในกําหนดดังกลาวใหถือวาผูขอไมประสงคจะสอบเขตโฉนดที่ดินหรือจะ
ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทําประโยชนตอไป พนักงานเจาหนาที่ยอมยกเลิก
คําขอได
ถามีการฟองตอศาลภายในกําหนด 90 วัน และศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว
เจาพนักงานที่ดินก็จะดําเนินการไปตามคําพิพากษาของศาล(6)

อํานาจของพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการรังวัด
เพื่อประโยชนแกการรังวัด กฎหมายไดใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาที่ในการ
1.เรียกผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงมาระวังแนวเขต และลงชื่อรับทราบแนวเขตที่ดิน
ของตน
2.เรียกใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสั่งใหสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใด
ที่เกี่ยวของในการสอบสวน(7)
ถาผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไว ยอมมีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกิน 500 บาท ตามมาตรา 107 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497

(6) มาตรา 69 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
กฎกระทรวงฉบับที่ 31 (พ.ศ.2521)
(7) มาตรา 70 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
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