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กฎกระทรวง
การติดต่อผู้มีสิทธิในทีด่ ินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขต
ในการรังวัดสอบเขตโฉนดทีด่ ินเฉพาะราย
พ.ศ. 2565
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ
พ.ศ. ๒๔๙๗ และมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๒ ในการติ ด ต่อ ผู้มี สิท ธิใ นที่ ดินข้ างเคี ยงให้มาระวังแนวเขต ให้ พ นั ก งานเจ้าหน้ าที่
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง
ที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้แจ้งเป็น
หนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ แห่งละหนึ่งฉบับ เว้นแต่
ในกรณีที่มีที่อยู่เพียงแห่งเดียว ให้แจ้งไปยังที่อยู่นั้นหนึ่งฉบับ
กรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งเป็ น บุ ค คลธรรมดา ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบที่ อ ยู่
จากข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ในฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง สาหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ
ในที่ดินข้างเคียงเป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบที่อยู่จากข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ในกรณีที่ที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงที่เคยติดต่อหรือได้แจ้งไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และที่อยู่
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้เป็นที่อยู่เดียวกัน ให้แจ้งไปยังที่อยู่นั้นหนึ่งฉบับ
ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อให้มาระวังแนวเขตตามข้อ ๒ แล้ว
แต่ไม่มา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือ
คัดค้านการรังวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่
ตามข้อ ๒ อีกครั้งหนึ่ง
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ในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดิน ข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตแล้ว แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต
โดยไม่คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาลงชื่อรับรอง
แนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับไปยังที่อยู่ตามข้อ ๒ หรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้แจ้งไว้ในวันที่ทาการรังวัดอีกครั้งหนึ่ง
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ตามข้อ ๒ อีกครั้งหนึ่ง
และปิดหนังสือแจ้งเพื่อให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดไว้
ณ สานักงานที่ดินแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และสานักงานเขตหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือที่ทาการกานันหรือที่ทาการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ แห่งละหนึ่งฉบับ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ
ในที่ดินข้างเคียงนั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง
ได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ปิดหนังสือแจ้ง
ข้อ ๕ ในกรณีที่สานักงานที่ดินแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ได้นาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการติดต่อหรือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ แล้ว และผู้มีสิทธิในที่ดิน
ข้างเคียงได้แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และแสดงความประสงค์ให้ดาเนินการดังกล่าวได้ ให้ถือว่า
สานั กงานที่ดิน แห่ งท้องที่ซึ่งที่ดิน นั้ น ตั้งอยู่ได้ส่งหนังสือถึงผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวันและเวลา
ที่หนังสือนั้นได้เข้าสู่ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง
ข้อ ๖ การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตที่ดาเนินการไปแล้ว
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ต่อไปจนแล้วเสร็จ
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ก ฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓๑
(พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ใช้บังคับ
มาเป็ น เวลานาน ประกอบกั บ ในปั จ จุ บั น กรมที่ ดิ น ได้ น าระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ใ นการปฏิบั ติ ร าชการ
เพื่อให้ การติดต่ อหรื อการแจ้ งผู้ มีสิ ทธิ ในที่ดิน ข้า งเคีย งให้ มาระวั งแนวเขตในการรั งวัดสอบเขตโฉนดที่ ดิ น
เฉพาะรายสามารถดาเนิ น การได้อย่ างรวดเร็ว สมควรปรับปรุงหลั กเกณฑ์การติดต่อหรือการแจ้ งผู้มีสิทธิ
ในที่ดินข้างเคียงดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

