
  
 มาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497  ไดใหความหมายเกี่ยวกับ 
"การรังวัด" วาหมายถึง "การรังวัดปกเขตและทําเขต จด หรือคํานวณการรังวัด เพ่ือให
ทราบท่ีต้ัง แนวเขตที่ดิน หรือทราบท่ีต้ังและเนื้อท่ีของที่ดิน"  และมาตรา 65 แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 บัญญัติวา "การรังวัดเพ่ือออกโฉนดที่ดิน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง" ซ่ึงกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2497) ได
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรังวัดไวดังน้ี 

 หลักเกณฑและวิธีการในการรังวัดทําแผนท่ีเพ่ือออกโฉนดท่ีดินใหกระทําได     
2 วิธี คือ 

 1.แผนที่ชั้นหน่ึง กระทําโดยวิธีใชกลองธีโอโดไลท (Theodolite) และเคร่ืองมือ
วัดระยะโยงยึดหลักเขต วัดงามมุม ภาคของทิศ หรือใชกลองสํารวจแบบประมวลผล หรือ
การรังวัดดวยเครื่องวัดสัญญาณดาวเทียมหรือดวยเครื่องมือสํารวจประเภทอื่นท่ีมีความ
ละเอียดถูกตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานที่กรมท่ีดินกําหนด โดยคํานวณเปนคาพิกัดฉาก
สืบเน่ืองจากหมุดหลักฐานแผนที่ของกรมที่ดินและคํานวณพื้นที่โดยวิธีคณิตศาสตรจากคา
พิกัดฉากของแตละมุมเขต(1) 

 2.แผนที่ชั้นสอง ซ่ึงใชแผนที่ระวางเปนหลัก กระทําโดยวิธีวัดระยะเปนมุมฉาก 
หรือวัดระยะสกัดเปนรูปสามเหลี่ยมจากเสนหมุดหลักฐานโครงงานแผนที่ หรือโดยวิธีจาก
รูปถายทางอากาศ และคํานวณเนื้อท่ีโดยวิธีคณิตศาสตรหรือโดยมาตราสวน 

 ท่ีดินบริเวณใดควรกระทําโดยวิธีใด อธิบดีกรมท่ีดินเปนผูกําหนด โดยคํานึงถึง
ภูมิประเทศและความเจริญของทองถิ่นเปนเคร่ืองประกอบดวย 

                                                           

LW 402 143
(1) 

 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 49 ( พ.ศ. 2544 ) ใหใชขอความขางตนแทนขอ 1 แหงกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 

การรังวัดที่ดิน 

บทที่ 5 
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 ท่ีดินในแผนที่ระวางออกโฉนดท่ีดินซ่ึงทําการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินไวแลว 
โดยวิธีแผนที่ช้ันหน่ึง หรือโดยวิธีแผนที่ช้ันสอง เม่ือมีความจําเปนตองรังวัดใหม ใหทํา
การรังวัดโดยมีมาตรฐานเทาเดิมหรือดีกวา กลาวคือ ถาในการรังวัดคร้ังแรกใชวิธีแผนที่
ช้ันหน่ึง การรังวัดใหมก็ตองใชวิธีแผนที่ช้ันหน่ึงเชนกัน แตถาในการรังวัดคร้ังแรกใชวิธี
แผนที่ช้ันสอง การรังวัดใหมจะใชวิธีแผนท่ีช้ันหน่ึงหรือช้ันสองก็ได 

 ในการรังวัด ถาปรากฏวาเสนเขตที่ดินท่ีทําการรังวัดเปนเสนคดไปคดมา ให
เจาของท่ีดินท้ังสองฝายทําความตกลงกําหนดเสนเขตเสียใหม เพื่อใหเปนเสนตรงเสน
เดียวหรือหลายเสนตอกันได เม่ือตกลงกันประการใด ใหพนักงานเจาหนาท่ีรังวัดไป
ตามนั้น ถาตกลงกันไมได เจาหนาท่ีรังวัดก็ดําเนินการรังวัดไปตามรูปเดิมท่ีคดเคี้ยวน้ัน     

 ในการรังวัดท่ีดินหรือเดินพิสูจนสอบสวน พนักงานเจาหนาท่ีและคนงาน
จําเปนตองเขาไปในที่ดิน หรือบางทีจําเปนตองขุดดิน ตัด รานกิ่งไม หรือกระทําการอยาง
อื่นแกส่ิงท่ีกีดขวางแกการรังวัดหรือเดินพิสูจนสอบสวน ซ่ึงการกระทําของพนักงาน
เจาหนาท่ีคร้ังน้ี ผูมีสิทธิในที่ดินอาจจะไมยินยอมและเกิดการขัดขวางขึ้นได เหตุน้ี
กฎหมายจึงกําหนดใหอํานาจไว คือ 

 1.มีอํานาจเขาไปในที่ดินของผูมีสิทธิในท่ีดินหรือผูครอบครองในเวลากลางวันได       
แตจะตองแจงใหผูมีสิทธิในท่ีดินทราบกอน และผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูครอบครองท่ีดินน้ัน       
มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแก
พนักงานเจาหนาท่ี ยอมมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท ตามมาตรา 
108 ตรี แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 
 "เวลากลางวัน " หมายถึง เวลาต้ังแตพระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตก 

 2.มีอํานาจสรางหมุดหลักฐานการแผนที่ลงไดตามความจําเปน 

 3.มีอํานาจท่ีจะขุดดิน ตัด รานกิ่งไม หรือกระทําการอยางอื่นแกส่ิงท่ีกีดขวางแก
การรังวัดไดเทาท่ีจําเปน ท้ังน้ี ใหระลึกถึงการท่ีจะใหเจาของท่ีดินไดรับความเสียหายนอย
ท่ีสุด(2) 

                                                           

(2) มาตรา 66 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
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 หลักหมายเขตที่ดิน หรือหมุดหลักฐานการแผนที่ เปนส่ิงท่ีพนักงานเจาหนาท่ีทํา
ไวเพ่ือประโยชนในการออกโฉนดท่ีดิน ฉะน้ัน ถาผูหน่ึงผูใดนอกจากพนักงานเจาหนาท่ี 
ทําลาย ดัดแปลง เคลื่อนยาย ถอดถอนหลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานดังท่ีกลาว ยอมมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือท้ังปรับ 
ท้ังจําตามมาตรา 109 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานท่ีดิน(3) 

กรณีที่มีความจําเปนที่จะตองทําลาย ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือถอดถอน 
หลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่ 

 บางคร้ังอาจจะมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีความจําเปนท่ีจะตองทําลาย ดัดแปลง      
เคลื่อนยาย ถอดถอนหลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพ่ือการแผนที่ ซ่ึงพนักงาน
เจาหนาท่ีไดจัดสรางลงไวในท่ีดิน เชน มีความจําเปนตองปรับพื้นท่ีดินเพื่อปลูกสราง
อาคารบานเรือน เปนตน ในกรณีเชนน้ี ใหยื่นคํารองเพื่อขออนุญาตตอเจาพนักงานท่ีดิน 

 ในกรณีท่ีเจาพนักงานที่ดินไมอนุญาต ใหเจาของที่ดินมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของ             
เจาพนักงานท่ีดินตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดภายใน 15 วันนับจากทราบ
คําส่ังไมอนุญาตจากเจาพนักงานท่ีดิน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาและ
ส่ังการภายใน  60 วันนับจากวันไดรับอุทธรณ คําส่ังของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใหถือเปนท่ีสุด 

 ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมส่ังภายในกําหนด 60 วัน กฎหมายให
ถือวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหเจาของท่ีดินผูยื่นอุทธรณ ทําลาย 
ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือถอดถอนหมายเขตที่ดินหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนท่ีใน
ท่ีดินแปลงนั้นไดตามที่ยื่นคําขอ(4) 

 เม่ือเจาพนักงานท่ีดินหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตหรือถือวา
อนุญาตแลว ชางแผนที่ของกรมที่ดินจะตองเปนผูออกไปถอดถอน เคลื่อนยายเอง เพ่ือ

                                                           

(3) มาตรา 67 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
(4) มาตรา 68 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
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กรณีที่เจาพนักงานที่ดินจะทําการสอบเขตที่ดินตามแผนที่ระวาง 

 ท่ีดินท่ีไดมีการทําแผนท่ีระวางไวแลว บางกรณีเจาพนักงานท่ีดินอาจจะเห็นเปน
การสมควรที่จะใหมีการสอบเขตที่ดินตามแผนท่ีระวางอีกทีหน่ึง  เพราะแผนที่ระวาง
เหลาน้ีเม่ือทําไวนานๆ อาจจะมีการคลาดเคลื่อนได  หรือการรังวัดทําแผนท่ีไดทํามาเปน
เวลานาน สมควรที่จะไดทําใหมอีกคร้ังหน่ึง 

 กอนการสอบเขตที่ดินตามแผนท่ีระวาง ผูวาราชการจังหวัดจะตองประกาศ               
ใหผูมีสิทธิในท่ีดินทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน การประกาศใหทําเปนหนังสือปดไว       
ในบริเวณท่ีดินท่ีจะทําการสอบเขต เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ นอกจากน้ียังจะตองแจง
กําหนดวัน เวลา ไปใหผูมีสิทธิในท่ีดินทราบอีกช้ันหน่ึง และใหผูมีสิทธิในท่ีดินหรือตัวแทน
นําพนักงานเจาหนาท่ีทําการรังวัดสอบเขตที่ดินของตน ผูท่ีฝาฝนไมนําพนักงานเจาหนาท่ี
รังวัดหรือไมต้ังตัวแทนมานํารังวัด ยอมมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 500 บาท
ตามมาตรา 107 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497  

 ท่ีดินท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดทําการสอบเขตแลว ใหเจาพนักงานท่ีดินมีอํานาจ
ทําโฉนดที่ดินใหใหมแทนฉบับเดิม สวนฉบับเดิมเปนอันยกเลิก เจาของที่ดินตองสงโฉนด
ท่ีดินฉบับเดิมคืนตอพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือจัดการทําลายเสีย(5) 

  
ผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะสอบเขตที่ดินหรือตรวจสอบเน้ือที ่

 ในกรณีผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน หรือ
ประสงคจะขอใหตรวจสอบเนื้อท่ีตามหนังสือรับรองการทําประโยชนเฉพาะรายของตน ให
ยื่นคําขอพรอมดวยโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตอเจาพนักงานที่ดิน 
และพนักงานเจาหนาท่ีก็จะไปทําการรังวัดให 

                                                           

(5) มาตรา 69 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
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 ในการรังวัดสอบเขตหรือตรวจสอบเน้ือท่ี ถาปรากฏวาการครอบครองไมตรงกับ
แผนท่ีหรือเน้ือท่ีในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน เม่ือผูมีสิทธิในท่ีดิน
ขางเคียงท่ีเกี่ยวของไดลงช่ือรับรองแนวเขต ใหเจาพนักงานท่ีดินมีอํานาจแกไขรูปแผนที่
หรือเน้ือท่ีใหตรงกับความเปนจริงได  แตท้ังน้ีจะตองไมใชเปนการสมยอมกันเพ่ือ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย เชน ตัดแบงเน้ือท่ีดินใหกันโดยไมตองจดทะเบียนการโอน เปนตน 

 ในกรณีท่ีผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาท่ีใหมา
ระวังแนวเขตแลว แตไมมาหรือมาแตไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไมคัดคานการรังวัด
ใหพนักงานเจาหนาท่ีทําหนังสือแจงใหมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคานการรังวัดโดย
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงตามที่อยูท่ีเคยติดตอ
หรือตามที่อยูท่ีผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงนั้นไดแจงเปนหนังสือไวตอพนักงานเจาหนาท่ี
หรือในกรณีท่ีไมอาจติดตอผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงใหมาระวังแนวเขตได ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีปดหนังสือแจงใหผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงน้ันมาลงช่ือรับรองแนวเขตหรือ
คัดคานการรังวัดไวในท่ีเปดเผย  ณ  บริเวณท่ีดินของผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียง และ ณ 
ท่ีวาการเขตหรือท่ีวาการอําเภอหรือ กิ่งอําเภอในทองท่ีอันเปนท่ีต้ังของที่ดินแหงละฉบับ 
พรอมกับสงหนังสือแจงใหผูน้ันมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคานการรังวัดทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปยังผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามที่อยูท่ีพนักงานเจาหนาท่ีสอบถาม
ไดความจากนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น หรือถาสอบถามแลวยังไม
ทราบท่ีอยูของผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงก็ใหสงไปยังผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามที่อยูท่ี
ปรากฎหลักฐานท่ีสํานักงานท่ีดิน   

  ถาผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงไมมาลงช่ือรับรองแนวเขต หรือคัดคานการรังวัด
ภายใน  30 วันนับแตวันที่ไดสงหนังสือ และผูขอไดใหคํารับรองวามิไดนําทําการรังวัด  
รุกล้ําท่ีดินขางเคียง  และยินยอมใหแกไขแผนที่หรือเน้ือท่ีใหตรงกับความเปนจริง  ใหเจา
พนักงานท่ีดินดําเนินการตอไปไดโดยไมตองมีการรับรองแนวเขต 

 ในการรังวัดสอบเขต ถาปรากฏวามีผูคัดคาน ใหเจาพนักงานที่ ดินเปน           
ผูสอบสวน ไกลเกลี่ย ไมใชสอบสวนเปรียบเทียบ ในการไกลเกลี่ย ใหถือหลักฐานแผนที่
เปนหลักในการพิจารณา ถาตกลงกันไดใหดําเนินการไปตามที่ตกลง แตการตกลงกันน้ี
จะตองไมเปนการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย 
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 ถาหากตกลงกันไมได ใหแจงใหคูกรณีไปฟองตอศาลภายในกําหนด 90 วันนับ
แตวันที่รับแจง ผูท่ีจะฟองศาลก็คือผูท่ีขอสอบเขตที่ดินหรือขอตรวจสอบเนื้อท่ีน้ันเอง ถา
ไมมีการฟองภายในกําหนดดังกลาวใหถือวาผูขอไมประสงคจะสอบเขตโฉนดที่ดินหรือจะ
ตรวจสอบเนื้อท่ีตามหนังสือรับรองการทําประโยชนตอไป พนักงานเจาหนาท่ียอมยกเลิก
คําขอได 

 ถามีการฟองตอศาลภายในกําหนด 90 วัน และศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว                 
เจาพนักงานท่ีดินก็จะดําเนินการไปตามคําพิพากษาของศาล(6) 

 

อํานาจของพนักงานเจาหนาที่เก่ียวกับการรังวัด 

 เพ่ือประโยชนแกการรังวัด กฎหมายไดใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาท่ีในการ 

 1.เรียกผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงมาระวังแนวเขต และลงชื่อรับทราบแนวเขตที่ดิน   
ของตน 

 2.เรียกใหบุคคลท่ีเกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือส่ังใหสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใด            
ท่ีเกี่ยวของในการสอบสวน(7) 

 ถาผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ยอมมีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกิน 500 บาท ตามมาตรา 107 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 

                                                           

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


