แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายในการออกเอกสารสิทธิ์
ในพื้นที่อนุรักษ์

โดย
นายบรรจบ หนูอุไร
นายช่างสารวจชานาญงาน

สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
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แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ในการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่อนุรักษ์
อ้างอิง
หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๑๐.๑๒๑/๑๐๖๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการ
ทาประโยชน์ (นส. ๓ หรือ นส. ๓ ก) ที่ออกโดยคลาดเคลื่อน หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่อนุรักษ์ เรียน
แจ้งผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ – ๑๖ เพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
สาระสาคัญ
เนื่ องจากได้มีพระราชบั ญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ ที่ ๙ ) พ.ศ ๒๕๔๓ แก้ไ ข
เพิ่มเติม มาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกรณีการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการ
ทาประโยชน์ และได้ออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การ
สอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือการจดแจ้ง
เอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตรวจสอบพบว่ามีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นจานวนมาก โดยมีการ
รายงานข้ อมู ล ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ มั ก จะขาดความสมบู ร ณ์ ของเอกสารหลั ก ฐานเพื่ อประกอบการพิ จารณาแจ้ ง
กรมที่ดิน เพื่อขอให้ ใช้อานาจหน้ าที่เพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตาม
กฎหมายดังกล่าวจึงให้สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ ดาเนินการ ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ประกอบด้วย
๑.๑ ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
เป็นประธานคณะทางาน
๑.๒ ผู้อานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เป็นคณะทางาน
๑.๓ ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เป็นคณะทางาน
๑.๔ ผู้อานวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เป็นคณะทางาน
๑.๕ ผู้อานวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เป็นคณะทางาน
๑.๖ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
เป็นคณะทางาน
๑.๗ หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่
เป็นคณะทางานและเลขานุการ
โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินในเขต
พื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งมีการอ้างว่ามีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือสาคัญประเภทต่าง ๆ
(๒) รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแล้วรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ
(๓) ดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้มอบหมาย
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๒. ให้คณะทางานตามข้อ ๑. ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ ที่บุ ค คลน ามาอ้ างว่ าอยู่ ในเขตอุท ยานแห่ งชาติ เขตรั กษาพันธ์สั ตว์ป่ า หรื อเขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่ า
มีตาแหน่งที่ตั้งตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ถูกต้องตรงกันกับที่ตั้งของแปลงที่ดินใน
ภูมิประเทศหรือไม่ อย่างไร ถ้าตรวจสอบแล้วปรากฎว่าไม่ตรงกัน สามารถสรุปได้ว่า โฉนดที่ ดินหรือหนังสือ
รั บ รองการท าประโยชน์ นั้ น ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย แล้ ว จึ ง สรุ ป เรื่ อ งราวความเห็ น พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐาน
ที่เกี่ยวข้อง รายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ
๓. ถ้าตรวจแล้วปรากฏว่า โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ได้ข้อเท็จจริงว่ามีภูมิประเทศ
ถูกต้องตรงกัน ให้ประสานงานกับสานักงานที่ดินที่รับผิดชอบในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ที่ดินแปลงที่ต้องการตรวจสอบ เพื่อขอสาเนาสารบบที่ดิน (เรื่องราว) ที่ใช้ในการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๓.๑ เลขที่ของโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
๓.๒ ตาแหน่งที่ดิน
๓.๓ ออกให้แก่ใคร
๓.๔ ออกโดยวิธีใด
๓.๕ ออกเมื่อใด
๓.๖ ออกโดยอาศัยหลักฐานใด เช่น ส.ค.๑ ใบจอง ฯลฯ
๓.๗ ปัจจุบันผู้ใดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรืสิทธิการครอบครอง
๓.๘ ออกโดยไม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมายประการใด
๓.๙ ออกทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่า
สัตว์ป่า ฯลฯ แปลงใด อย่างไร
๓.๑๐ สาเนาพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า สาเนาประกาศ
กระทรวงกาหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ฯลฯ
๓.๑๑ ลงตาแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินในแผนที่ดังนี้
๓.๑๑.๑ แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร
๓.๑๑.๒ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ของกรมพัฒนาที่ดิน
๓.๑๑.๓ ลงตาแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินในแผนที่ตามข้อ ๓.๑๐
๓.๑๑.๔ จัดทาแผนที่สังเขปที่ตั้งของแปลงที่ดินลงในกระดาษ A๔
๓.๑๑.๕ ลงแนวเขตป่าไม้ทุกแนวที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในแผนที่ตามข้อ ๓.๑๑
๔. การใช้ถ้อยคา ข้อความ ข้อเท็จจริง ฯลฯ ที่ตรวจสอบให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมอุ ทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่ ทส ๐๙๐๕.๒/๑๐๕๔๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การตรวจสอบที่ดินในเขต
ป่าไม้ และให้นาข้อเท็จจริงที่คณะทางานฯ ได้ตรวจสอบทั้งหมดลงในแบบข้อมูล แบบ ๑ แบบ ๒ และแบบ ๓
มาวิเคราะห์และให้ความเห็น แล้วรายงานผลให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ โดยในการ
รายงานทุกครั้งจะประกอบด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็น พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์เสมอ
๕. สาหรับการตรวจพิสูจน์ที่ดินของคณะกรรมการ คณะทางานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคาสั่งเฉพาะกิจ
ให้ ไปตรวจสอบข้อเท็จจริ งในการออกหนังสื อส าคัญสาหรับที่ดิน ที่อยู่ในความรับผิ ดชอบของกรมอุทยาน
แห่ งชาติ สั ตว์ป่ า และพัน ธุ์พืช ให้ ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ ให้ ยกเลิกแนวทางการ
ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ที่ออกโดย
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คลาดเคลื่ อ นหรื อ ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ตามหนั ง สื อ กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ที่ ทส
๐๙๑๐.๘๐๒/๑๒๐๓๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
(ลงชื่อ) นิพนธ์ โชติบาล
(นายนิพนธ์ โชติบาล)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานฯ
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เอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน
เอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน มี ๙ กลุ่ม ๒๒ แบบ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ โฉนดที่ดิน มี ๖ แบบ คือ
๑. น.ส. ๔
ออกตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๑๐)
๒. น.ส. ๔ ก
ออกตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
๓. น.ส. ๔ ข
ออกตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
๔. น.ส. ๔ ค
ออกตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
๕. น.ส. ๔ ง
ออกตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๑๔)
๖. น.ส. ๔ จ (๒๕๒๙) – ปัจจุบัน ออกตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๔
หมายเหตุ โฉนดที่ดินลาดับที่ ๑ - ๕ ไม่มีการออกแล้ว ปัจจุบันกรมที่ดินใช้โฉนดที่ดินแบบ น.ส. ๔ จ
เท่านั้น

โฉนดที่ดิน (น.ส. ๔ จ)
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กลุ่มที่ ๒ มี ๓ แบบ คือ
๑. โฉนดแผนที่ ออกตามประกาศออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) ซึ่งโฉนดฉบับแรกออกที่
อาเภอบ้ านแป้ ง อาเภอพระราชวัง จั งหวัดพระนครศรีอยุธ ยา เหตุที่เรียกโฉนดแผนที่เพราะโฉนดที่ออก
มีแผนที่ด้วย
๒. โฉนดตราจอง ออกในปี ร.ศ. ๑๒๑ รูปแผนที่เป็นรูปลอย ไม่มีระวางโยงยึด ส่วนใหญ่จะพบใน
จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ปัจจุบันไม่มีการออกแล้ว
๓. ตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว” ออกตามกฏหมายที่ดินเดิม ออกให้ในกรณีที่ดินได้ทา
ประโยชน์แล้ว แต่ยังไม่สามารถออกโฉนดแผนที่ให้ได้ เป็นรูปลอยไม่มีระวางโยงยึด ปัจจุบันไม่มีการออกแล้ว

กลุ่มที่ ๓ หนังสือรับรองการทาประโยชน์ มี ๔ แบบ คือ
๑. น.ส. ๓ ออกให้แก่ผู้ครอบครองทั่ว ๆ ไป ในพื้นที่ที่ไม่มีระวางโยงยึด มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย
ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ (ปัจจุบันยังใช้อยู่) ออกมาตั้งแต่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ตามแบบท้าย
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) รัฐ มนตรี ยังไม่ได้อ อกประกาศยกเลิ กอานาจหน้าที่ของหั ว หน้า เขต
นายอาเภอ หรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอาเภอ
๒. น.ส. ๓ ก ออกตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๑๕) โดยวิธีกาหนดตาแหน่งในระวางรูปถ่าย
ทางอากาศ การทานิติกรรมไม่ต้องประกาศ ๓๐ วัน (ยกเว้นโอนมรดกต้องประกาศ ๓๐ วัน)
๓. น.ส. ๓ ข ออกในพื้นที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ รัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอานาจหน้าที่ของ
หัวหน้าเขต นายอาเภอ หรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอาเภอ
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๔. แบบหมายเลข ๓ เป็นหนังสือรับรองการทาประโยชน์ที่ออกให้ตามกฎกระทรวงเกษตราธิการ
ออกตามความใน พระราชบัญญัติ ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๔๘๐ และ
ข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) วิธีการออกเหมือนกับการออก น.ส. ๓ แต่ปัจจุบันไม่มีการออก
แล้ว เพราะกรมที่ดินไม่พิมพ์ไปให้ ถ้ามีการแบ่งแยกที่ดินแปลงแยกจะออกเป็นแบบ น.ส. ๓/

กลุ่มที่ ๔ ใบจอง
ใบจอง คือหนังสือที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นการแสดงความยินยอมให้ครอบครองทาประโยชน์
ในที่ดินเป็นการชั่วคราว ซึ่งใบจองนี้จะออกให้แก่ราษฎรที่ทางราชการได้จัดที่ดินให้ทากินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ซึ่งทางราชการจะมีประกาศเปิดโอกาสให้จับจองเป็นคราว ๆ ในแต่ละท้องที่ และผู้ต้องการจับจองควร
คอยฟังข่าวของทางราชการ
ผู้มีใบจองจะต้องเริ่มทาประโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน ต้องทาประโยชน์ในที่ดินให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบจองและจะต้องทาประโยชน์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ของที่ดินที่จัดให้
ที่ดินที่มีใบจองนี้จะโอนให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะตกทอดทางมรดก เมื่อทาประโยชน์ตามเงื่อนไขดังกล่าว
แล้ว ก็มีสิทธินาใบจองนั้นมาขอออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก หรือ น.ส. ๓ ข) หรือ
โฉนดที่ดินได้ แต่หนังสือรับรองการทาประโยชน์หรือโฉนดที่ดิน นั้นจะต้องตกอยู่ในบังคับห้ามโอนตามเงื่อนไข
ที่กฎหมายกาหนด
ใบจองมีอยู่ ๒ แบบ ดังนี้
๑) น.ส. ๒ คือการออกใบจองในท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้ยกเลิกอานาจหน้าที่
ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอาเภอ หรือ ปลัดอาเภอ ตามมาตรา ๑๙ แห่ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
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๒) น.ส. ๒ ก คือใบจองในท้องที่อื่นนอกเหนือจากน.ส. ๒ ข้างต้น

กลุ่มที่ ๕ ใบใต่สวน (น.ส ๕) ใบนา
ใบไต่สวน หรือ น.ส. ๕ ตามมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ได้ให้ความหมายว่า
เป็นหนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน และให้หมายความรวมถึงใบนาด้วย การออกโฉนดที่ดิน
จะต้องมีการทาใบไต่สวนก่อนการออกโฉนดที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินจะต้องทาการเดินสารวจรังวัด ในการเดิน
สารวจนั้นเมื่อเดินสารวจไปถึงที่ดินของผู้ใดที่มานารังวัด ผู้ครอบครองที่ดินนั้นจะต้องนาเจ้าพนักงานที่ดินชี้แนว
เขตที่ดินของตน ให้ความสะดวกและนารังวัด เจ้าพนักงานที่ดินจะสอบสวนรายละเอียดเกี่ยวกับเขตที่ดินและ
สอบสวนว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ ได้ที่ดินมาอย่างไร เมื่อใด ใครครอบครองที่ดินอยู่ มีหลักฐานสาหรับที่ดินหรือไม่
เมื่อได้ความว่าใครเป็นเจ้า ของโดยไม่มีผู้คัดค้าน เจ้าพนักงานที่ดินก็จะใส่ชื่อผู้นั้นและจดบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับที่ดินที่ได้จากการเดินสารวจรังวัดลงไว้ในใบไต่สวน เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการทาโฉนดที่ดิน
หลังจากนั้นจะประกาศให้มารับโฉนดที่ดินต่อไป
ใบไต่สวน เป็นเพียงพยานหลักฐานว่า ที่ดินนั้นได้มีการนารังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน มิใช่หนังสือสาคัญ
แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เจ้าของที่ดินที่มีใบไต่สวนมีแต่เพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น ใบไต่สวนมี 2 ฉบับ สาหรับ
เจ้าของที่ดิน 1 ฉบับ และสาหรับสานักงานที่ดิน 1 ฉบับ ในทางปฏิบัติจะไม่มีการมอบใบไต่สวนให้แก่ เจ้าของ
ที่ดิน เจ้าของที่ดินเพียงแต่ลงลายมือชื่อรับใบไต่สวนเท่านั้น และสานักงานที่ดินจะเก็บใบไต่สวนนั้นไว้
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ใบไต่สวน (น.ส. ๕)

ใบนา มีฐานะเหมือนใบไต่ส วน บางสมัยทางราชการใช้ใบนา บางสมัยใช้ใบไต่สวน ปัจจุบันนี้ทาง
ราชการใช้ใบไต่สวน ทั้งใบนาและใบไต่สวนเป็นหนังสือสาคัญแสดงการสอบสวน เพื่อออกโฉนดที่ดิน ใบนาออก
ตามพระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดินรัตนโกสินทร์ศก 127 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกโดยมาตรา
4 (2) แห่งพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ดังนั้น มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 จึงได้บัญญัติขึ้นไว้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ใบนา โดยให้มีฐานะเท่ากับใบไต่สวน

ทั้งใบนาและ
ใบไต่สวนเป็น
หนังสือสาคัญ
แสดงการ
สอบสวน เพื่อ
ออกโฉนดที่ดิน
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กลุ่มที่ ๖ ใบเหยียบย่าที่ดิน ตราจอง
ใบเหยียบย่า คือ หนังสือขอจับจองที่ดินเพื่อเข้าทาประโยชน์ในที่ดินรกร้างว่างเปล่ าตามพระราช
บัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2479 ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติเกี่ยวกับใบอนุญาต
ให้จับจองที่ดินว่ามี 2 ชนิด คือ
1. ใบเหยียบย่า นายอาเภอเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ มีอานาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตให้จับจอง
ซึ่งมีระยะเวลาการทาประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบเหยียบย่า
2. ตราจอง เจ้าพนักงานที่ดินเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตให้จับจอง
ซึ่งมีระยะเวลาการทาประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบจอง
กลุ่มที่ ๗ แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน
ส.ค. ๑ คือ แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ซึ่งมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ บัญญัติให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน
ใช้บังคับ (ก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗) โดยไม่มีหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินแจ้งการครอบครองต่อ
นายอาเภอท้อ งที่ภ ายใน ๑๘๐ วัน นั บ แต่วั นที่พระราชบัญ ญัติให้ ใ ช้ประมวลกฎหมายที่ดิ น พ.ศ. ๒๔๙๗
ใช้บังคับ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗) และเนื่องจากปัจจุบันมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กาหนดให้ผู้ซึ่งได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดิน
อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) และยังมิได้
ยื่ น คาขอออกโฉนดที่ดิ น หรื อหนั ง สื อรั บ รองการทาประโยชน์นาหลั กฐานส.ค. ๑ มายื่นคาขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) และเมื่อพ้น
กาหนดเวลาดังกล่าว หากมีผู้นาหลักฐานส.ค. ๑ มาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะออกโฉนดที่ ดิ น หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการท าประโยชน์ ใ ห้ ไ ด้ ต่ อ เมื่ อ ศาลยุ ติ ธ รรมได้ มี
คาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองทาประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อน
วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินบังคับใช้
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เอกสารที่มีปัญหาบ่อยที่สุด คือ ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน หรือที่เรียกว่าส.ค. 1 เหตุที่มีปัญหามาก
ก็เพราะเอกสารประเภทนี้ไม่ถือเป็นเอกสารที่ราชการออกให้ เป็นแค่เอกสารที่ประชาชนทั่วไปมาแจ้งรัฐว่าได้
ครอบครองที่ดิน แปลงใดอยู่ เหมือ นแจ้ งความไว้เป็ นหลั กฐานลอย ๆ เพียงรับรู้เท่านั้ นว่าที่ดินแปลงนี้มี ผู้
ครอบครอง แต่รัฐก็แค่รับรู้ ไม่ได้รับรองว่าที่ดินแปลงนี้เป็น กรรมสิทธิ์ของผู้มาแจ้ง โดยประชาชนผู้ครอบครอง
จะมาแจ้งต่อนายอาเภอไว้ (ตามมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)
ปัญหาที่พบก็คือขอบเขตที่ดิน และ/หรือ ตาแหน่งที่ตั้งแปลงที่ดินคลาดเคลื่อนไปจากที่ปรากฏในส.ค. 1
เพราะรูปแผนที่วาดบนแผนที่ลอย ๆ ไม่ได้รังวัดปักเขตอย่างโฉนดที่ดิน การซื้อขายเปลี่ยนมือหรือส่งมอบส.ค. 1
จึงแค่ส่งมอบใบ ส.ค. 1 ให้กันเองก็ถือว่าได้โอนที่ดินโดยสมบูรณ์แล้ว ไม่ต้องจดทะเบียนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ดังนั้นจะไม่มีการตรวจสอบรับรองตาแหน่งที่ตั้งหรือเนื้อที่ดินจากหน่วยงานรัฐ ดังนั้น หากจะซื้อที่ดินที่มี
เอกสารประเภท ส.ค. ๑ จึงควรให้ผู้ขายไปขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก หรือ น.ส. ๓ ข) ก่อน จะน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งการนาส.ค. ๑ มาขอออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการ
ทาประโยชน์ จะทาได้ใน ๒ กรณี คือ
1) นามาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ
กรณีนี้ทางราชการจะเป็นผู้ออกให้เป็นท้องที่ไป โดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนล่วงหน้า
2) นามาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. 3 น.ส. 3 ก
หรือ น.ส. 3 ข) เฉพาะราย คือ กรณีที่เจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ ก็ให้ไปยื่นคาขอ ณ สานักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่เฉพาะการออกโฉนดที่ดินนี้
ปัจจุบันไม่รับแจ้งและออกส.ค. ๑ อีกแล้ว
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาเดิม โดยมาตรา ๘ ซึ่ง
เกี่ยวกับส.ค. ๑ ได้กาหนดว่าให้ประชาชนผู้มีใบส.ค. ๑ ให้มายื่นออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี นั่นคือภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
กฎหมายฉบั บ นี้ ไม่ได้ลิ ดรอนสิ ทธิเดิม และไม่ได้บอกว่ า ส.ค. ๑ ที่ มีอยู่ในมือประชาชนจะหมด
ความหมายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นโมฆะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ หากผู้ถือส.ค. ๑ ประสงค์จะขอ
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ได้ต่อเมื่อศาลยุติธรรมได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุด
ว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย
ที่ดินใช้บังคับ
กลุ่มที่ ๘ บัญชีรับแจ้งการครอบครองที่ดิน
ส.ค. ๒ คือ บัญชีรับแจ้งการครอบครอง ตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อมีการ
ประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดกาหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการสารวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๕๘
วรรคสอง แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น ใช้บั ง คับ โดยไม่ มี ห นั ง สื อ ส าคั ญ แสดงกรรมสิ ท ธิ์ และมิ ไ ด้แ จ้ งการ
ครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ (ไม่มี ส.ค. ๑)
แต่ได้ครอบครองและทาประโยชน์ติดต่อกันมายาวนานจนถึงวันเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน และเมื่อรับแจ้งแล้ว
เจ้าพนักงานที่ดินจะออกใบรับแจ้งความประสงค์ จะได้สิทธิในที่ดินมอบให้เจ้าของที่ดินยึดไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการเดินสารวจ ตามมาตรา ๕๘ ทวิวรรคสอง (๒)
และตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ แต่จะนามาขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ตามมาตรา
๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่ได้
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กลุ่มที่ ๙ ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน
ส.ค. ๓ คือ แบบใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน ตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ซึ่งเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งออกให้แก่ราษฎรที่มาแจ้งความประสงค์จะได้สิธิในที่ดิน มิได้เป็นหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดิน

