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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
---------------- 

 
  ดวยกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร ปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลชวยเหลือควบคุมการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๑๙ ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน สอดคลองกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยใหครอบคลุมถึงกรุงเทพมหานคร องคการบริหาร 
สวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นดวย  
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการมอบหมาย 
ใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นชวยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญ 
สําหรับท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๔๓" 
  ขอ ๒*  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  *[รก ๒๕๔๓/๔๓ ง/๒๕/๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓] 
  ขอ ๓  ใหยกเลิก 
  (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลมีสวน 
ชวยเหลือควบคุมการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๑๙ 
  (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลมีสวน 
ชวยเหลือควบคุมการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  ขอ ๔  ในระเบียบนี้  
  "สภาตําบล" หมายถึง สภาตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาตําบล และองคการ 
บริหารสวนตําบล 
  "องคกรปกครองสวนทองถิ่น" หมายถึง กรุงเทพมหานคร องคการบริหาร 
สวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และราชการสวนทองถิ่นอื่นที่ม ี
กฎหมายจัดต้ังข้ึน 
  "ผูบริหารทองถิ่น" หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และประธานกรรมการองคการบริหารสวนตําบล 
  "สภาทองถิ่น" หมายถึง สภากรุงเทพมหานคร สภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา และสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  "นายอําเภอ" ใหหมายความรวมถึง ผูอํานวยการเขต ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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ประจํากิ่งอําเภอ 
  ขอ ๕  ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ใหจังหวัดสั่งอําเภอทุกอําเภอในเขต 
จังหวัด ทําการสํารวจที่ดินสาธารณประโยชนในเขตทองที่ของตนวายังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวงเปนจํานวนเทาใด สมควรดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไวเปนหลักฐาน 
หรือไม เพียงใด พรอมท้ังเหตุผล แลวรายงานใหจังหวัดทราบ เพื่อรายงานกรมที่ดินตามแบบ 
ทายระเบียบนี้ 
  ในการสํารวจนี ้อําเภออาจขอใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมมือชวยเหลือในการสอบสวนประวัต ินําชี้อาณาเขตที่สงสัยและปฏิบัติการอื่น ๆ เทาท่ี 
สภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจะทําได 
  เมื่อทองที่อําเภอใดไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงครบถวนหมดในปใด 
แลว ปตอไปใหอําเภอนั้นงดการสํารวจตามขอนี้ได 
  ขอ ๖  หลังจากทําการสํารวจแลว เมื่อเจาหนาที่ไดออกไปทําการรังวัดเพื่อ 
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ณ ทองท่ีใด ใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นให 
ความรวมมือและชวยเหลือประสานงานกับเจาหนาที่ดังกลาว ดังนี้ 
  (๑) ชี้แจงและประกาศใหราษฎรในทองที่ทราบ 
  (๒) ใหความอนุเคราะหและใหความสะดวกแกเจาหนาที่ในเรื่องที่พัก ความ 
ปลอดภัย การติดตอนัดหมายกับเจาหนาที่ของที่ดินขางเคียง 
  (๓) ชวยแกไขปญหาอุปสรรค และขอขัดของตาง ๆ หากจะเกิดมีขึ้น 
  (๔) ปฏิบัติการอื่น  ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหการดําเนินการไดเสร็จเรียบรอย 
สมความมุงหมาย 
  ขอ ๗  เพื่อใหการรังวัดในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไดเปนไปโดย 
ถูกตอง ไดเนื้อที่และขอบเขตที่แทจริง เมื่อเจาหนาที่จะไปทําการรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญ 
สําหรับท่ีหลวงแปลงใด ในทองท่ีใด นายอําเภอจะไดแจงใหสภาตําบลหรือองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินทราบ ใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายผูแทนไปชวยควบคุม 
ดูแลการรังวัดของเจาหนาท่ี หากเห็นวาเปนการไมถูกตองดวยประการใด ใหประธานสภาตําบล 
หรือผูบริหารทองถิ่นแจงใหนายอําเภอทราบดวย 
  เมื่อเจาหนาที่ไดรับแจงจากประธานสภาตําบลหรือผูบริหารทองถิ่นตามความ 
ในวรรคหนึ่งแลว ใหระงับการรังวัดและการดําเนินการไวกอนจนกวาจะไดรับคําส่ังจากนายอําเภอ
   
  ขอ ๘  ในกรณีที่ปรากฏวา การรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
แปลงใดไดเนื้อที่นอยไปจากหลักฐานเดิม โดยไมปรากฏวามีผูบุกรุก ใหออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
ท่ีหลวงตามผลการรังวัดดังกลาวไปกอน เสร็จแลวใหนายอําเภอสอบสวนขอเท็จจริงวา ท่ีดิน 
สาธารณประโยชนแปลงนั้นนอยไปเพราะเหตุใด มีจํานวนเนื้อที่เทาใด โดยขอความเห็นตอ 
สภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประกอบการพิจารณา หากสภาตําบลหรือ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นภายในสามสิบวัน ใหดําเนินการตอไป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๙  ในกรณีที่มีปญหาวา ที่ดินสาธารณประโยชนแหงใดสมควรจะคงสภาพ 
เพื่อทําการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไวเปนหลักฐาน หรือสมควรจะถอนสภาพเพื่อนํามา 
จัดสรรใหราษฎรทํากิน หรือจัดประโยชนอยางอื่น หรือกรณีที่มีผูบุกรุกสมควรจะดําเนินการขับไล 
หรือไม เมื่อนายอําเภอรองขอ ใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัดประชุมพิจารณา 
ใหความเห็น โดยใหประชาชน ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา หนวยงานของรัฐหรือองคการเอกชน 
เขามามีสวนรวมตัดสินใจรวมกับสภาตําบลหรือสภาทองถิ่นดวย เสร็จแลวสงผลการประชุมให 
นายอําเภอเพื่อดําเนินการตอไป  
  ขอ ๑๐  ในการมอบหมายใหผูใดเปนผูแทนสภาตําบลหรือองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นตามขอ  ๗ การประชุมใหความเห็นชอบตามขอ ๘ และการพิจารณาใหความเห็น 
ตามขอ ๙ ใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทํารายงานการประชุมไวเปนหลักฐาน 
ทุกครั้ง 
  ขอ ๑๑  ในการที่สภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความ 
ชวยเหลือในการรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแกทางราชการตามระเบียบนี้  
สภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจไดรับการชวยเหลือคาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทน  
คาจาง และคาเบี้ยเลี้ยงตามอัตราที่กรมที่ดินจะกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
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      รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
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