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ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practice: CoP) เมื่อวันท่ี 29 พฤษภำคม 2562 มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 35 คน โดยควำมรู้ท่ีได้รับ  
มีดังน้ี 
 

ท่ีมำของกำรตรวจสอบแปลงท่ีดินของกรมป่ำไม้  
การตรวจสอบที่ตั้งของแปลงที่ดิน เกิดข้ึนเมื่อครั้งการจัดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า 

เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้้าในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” 4 ภาค ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2562 โดยเป็นกิจกรรมการให้บริการประชาชนของส้านักจัดการที่ดินป่าไม้ที่ให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบที่ตั้งแปลงที่ดินของตนได้ เนื่องจากได้มีประชาชนท้าหนังสือขอความอนุเคราะห์กรมป่าไม้ให้ตรวจสอบ
ว่าที่ตั้งแปลงที่ดินของตนอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ โดยเฉพาะธนาคาร ซึ่งมีความต้องการทราบว่าที่ดิน
ของผู้จ้านองอยู่ในพื้นที่ป่าไม้หรือไม่ และออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

หากอยู่ในพื้นที่ปา่ไม้แตอ่อกโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องเป็น ส.ค.1 ตามกฎหมายทีด่ิน คือ ต้องแจ้งข้ึนทะเบียน
ที่ดินไว้ตั้งแต่ประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน (1 ธันวาคม พ.ศ. 2497) โดยนับถัดจากวันประกาศ 180 วัน 
ต้องมาร้องขอเพื่อด้าเนินการออก ส.ค.1  

การตรวจสอบแปลงที่ดินนี้ เป็นการตรวจสอบในเบื้องต้น หากต้องการทราบข้อมูลที่แน่ชัด จะต้องน้า 
ค่าพิกัดโดยรอบแปลงที่ดินน้ันๆ มาข้ึนรูปแปลง ถึงจะทราบว่าอยู่ในพื้นที่ป่าไม้หรือไม่ 
 

 
งานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้้าในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” 

ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
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ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกรรมสิทธิ์กับสิทธิครอบครอง 

กรรมสิทธิ์ คือ ความเป็นเจ้าของทรัพย์ สิ่งที่ระบุหรือบ่งบอกความเป็นเจ้าของในที่ดิน จะขายเมื่อไหร่ก็ได้
ไม่ต้องประกาศ โดยมีหลักฐาน คือ โฉนดที่ดิน (นส.4), โฉนดตราจอง เป็นต้น 
 

  
 

สิทธิครอบครอง หมายถึง การที่ท่านมีสทิธิที่จะท้าประโยชน์ ท้ากินในที่ดิน แต่ไม่มีกรรมสทิธ์ิ ได้แก่ ส.ค.1, 
น.ส.2, น.ส.3, น.ส.3ก, ใบจอง หากขาย/จ้าหน่าย/จ่ายแจก ต้องมีการประกาศให้มีผู้โต้แย้งได้ 
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ขั้นตอนกำรตรวจสอบท่ีดิน  
 

 
 

 
 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐำนท่ีต้องน ำมำแสดงเพ่ือขอตรวจสอบท่ีดิน มีดังน้ี 
1. โฉนดที่ดิน/ นส.3/ นส.3 ก 
2. เอกสารเพิ่มเตมิ ได้แก่ แบบค้านวณเนื้อที่ (ร.ว. 25 จ) / ค่าพิกัดแปลง และแผนที่สงัเขป 
3. บัตรประชาชนเจ้าของแปลงที่ตรวจสอบ/ บัตรประชาชนผู้มายื่นขอตรวจสอบ  
4. หนังสอืยินยอมจากเจ้าของแปลงที่ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กำรตรวจสอบท่ีดิน 

เอกสารแสดงสทิธิครอบครอง ได้แก่   
น.ส.3ก, น.ส.3, ส.ค.1, น.ส.2, ใบจอง 

เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ ได้แก่ 
โฉนดที่ดิน 

กรณีมข้ีอมลูที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลของกรมที่ดิน 

(26 จังหวัด)  
ตรวจสอบได้ทันท ี

กรณีไม่มีข้อมลูอยู่ในพื้นที่ 
26 จังหวัด ตรวจสอบได้ 
แต่ต้องมีเอกสารเพิม่เติม 
คือ ใบ ร.ว. 25 จ        
จากกรมที่ดิน มาแสดง 

ไม่สามารถ  
ตรวจสอบได้ ได้แก่ 

ส.ค.1, น.ส.2, ใบจอง 

ตรวจสอบได้ แต่ต้องมี
เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ 
นส.3, นส.3ก ต้องน้า   
ค่าพิกัดแปลง และแผนที่
สังเขปมาแสดง เพื่อ
ตรวจสอบเทียบเคียง 
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1. กรณีโฉนดท่ีดิน ท่ีมีข้อมูลอยู่ในฐำนข้อมูลของกรมท่ีดิน (26 จังหวัด) 

โดยการอ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์ “ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน” (http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/) 
จากนั้นกรอกข้อมูลจงัหวัด อ้าเภอ และเลขที่โฉนด เพื่อค้นหาข้อมูลรายละเอียดของแปลงที่ดินที่ต้องการตรวจสอบ
จะปรากฏรายละเอียดแปลงที่ดินที่ค้นหา ให้ใช้ “ค่าพิกัดแปลง” ซึ่งเป็นค่าพิกัดที่ เป็นระบบพิกัดภูมิศาสตร์ 
(Geographic coordinate systems) (Latitude/Longitude) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 

 
ค้นหาจากเว็บไซต์ https://www.google.co.th/ โดยใช้ค้าค้นว่า “ระบบค้นหาแปลงที่ดิน” 

 

 
กรอกข้อมูล จงัหวัด อ้าเภอ และเลขที่โฉนด แล้วกดปุ่ม ค้นหาข้อมูล  

http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/
https://www.google.co.th/


5 

 
 
 

 
จะปรากฏข้อมลูรายละเอียดแปลงที่ดินที่ค้นหา 

โดยค่าพิกัดแปลงจะเป็นค่าพกิัดกลางแปลงเท่านั้น มิใช่ค่าพิกัดมุมแปลง 
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จากนั้นน้าค่าพิกัดเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยโปรแกรม ArcGIS ซึ่งในล้าดับแรกจะตอ้งตั้งค่า       

Coordinate System เป็นระบบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ซึง่มีพื้นหลักฐานอ้างอิง คือ GCS WGS 1984 ซึ่งเป็น   
พื้นหลกัฐานอ้างองิที่ใช้ในปจัจบุัน 

 

   
โดยสามารถตัง้ค่าจาก Layer Properties และตั้งค่าตามภาพที่ปรากฏด้านบนตามล้าดับ ดังนี ้

เลือก Tab Coordinate System, Geographic Coordinate System, World และ WGS 1984 
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จากนั้นใช้ “Go To XY” เพื่อสร้างต้าแหนง่แปลงที่ดินที่ต้องการตรวจสอบ  

และเพิม่ช้ันข้อมูล “แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ” เพื่อตรวจสอบว่าต้าแหน่งแปลงที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติหรือไม ่

 
การอ้างอิงค่าพกิัดแปลงทีด่ินในเว็บไซต์ของกรมที่ดินนั้น มีข้อจ้ากัด คือ การตรวจสอบต้าแหน่งของโฉนดที่ดิน 

สามารถท้าไดเ้พียง 26 จังหวัด ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบค้นหารูปแปลงที่ดินเท่านั้น เนื่องจากกรมที่ดินยังอยูร่ะหว่าง 
อัปเดตฐานข้อมลูใหค้รอบคลุมทั้งประเทศ และค่าพิกัดกลางแปลงนั้นเมือ่ตรวจสอบกับแนวเขตป่าสงวนแหง่ชาติแล้ว 
อาจจะไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แต่อาจจะมีขอบเขตแปลงบางส่วนอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็เป็นได้  
หากมีต้าแหน่งที่ตั้งใกล้เคียงกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติมาก 

 
โฉนดที่ดิน ถือเป็นกฎหมายมหาชน ตามกฎหมายแล้วถือว่ามีความถูกต้อง จนกว่าจะมีการตรวจสอบหรือ 

มีการโต้แย้งว่าออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การตรวจสอบโฉนดกับเว็บไซต์ของกรมที่ดินสามารถเช่ือถือว่าเป็น
โฉนดที่ดินที่ถูกต้อง แต่ไม่ทราบว่าจะอยู่ในพื้นที่ป่าไม้หรอืไม่ เพียงแต่ลดความเสี่ยงและสามารถฟ้องรอ้งทางแพ่งได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

2. กรณี น.ส.3, น.ส.3 ก หรือเป็นโฉนดท่ีดินท่ีไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบค้นหำรูปแปลงท่ีดิน ของกรมท่ีดิน 

โดยการให้เจ้าของแปลงที่ดินน้าช้ีบนแผนที่  เช่น Google Earth, Google Map โดยพิจารณาจาก
ต้าแหน่งอ้างอิงใกล้เคียง เช่น ต้าบล หมู่บ้าน สถานที่ส้าคัญ เป็นต้น เนื่องจากในเอกสารดังกล่าว ไม่ระบุข้อมูล
ต้าแหน่งและไม่สามารถอ้างอิงได้จากแผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000  

 
แนวทำงกำรตรวจสอบท่ีดินของเจ้ำหน้ำท่ีกรมป่ำไม้ 

1. เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้สามารถตรวจสอบได้ทั้งแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามค้าสั่งกรมป่าไม้ ที่ 308/2558 
ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานพิจารณาแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และคณะท้างาน
ถ่ายทอดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลแผนที่แนวเขตของโครงการเร่งด่ วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ท้าลายทรัพยากรป่าไม้ และตามกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ และตรวจสอบควบคู่กันไปกับแนวเขตป่าไม้ถาวร 
แต่ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนี้ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มิได้เป็นผู้ยืนยันเขต ต้องให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ยืนยันแนวเขต 
โดยแนวเขตป่าไม้ถาวรนี้ ใช้ของกรมพัฒนาที่ดินตามโครงการเร่งด่วนฯ ระยะที่ 3  

2. หากหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจ ต้องการให้หน่วยงานกรมป่าไม้ตรวจสอบโฉนดที่ดินของบุคคลหรือ
นิติบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของโฉนดที่ดินก่อน และท้าหนังสือเรียนอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบแปลงที่ดินดังกล่าว 

3. เมื่อตรวจสอบแปลงที่ดินให้แก่ประชาชนแล้ว เจ้าหน้าที่ตอบได้เพียงว่า “ในเบื้องต้น ได้ตรวจสอบจาก
ฐานข้อมูลที่มี ปรากฏ/ไม่ปรากฏ ว่าพื้นที่ที่ให้ตรวจสอบอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่ป่าไม้ถาวร แต่หาก
ต้องการข้อมูลที่แน่ชัด ต้องมีการตรวจสอบค่าพิกัดมุมแปลงในพื้นที่จริง” ซึ่งข้อมูลการตรวจสอบแปลงที่ดิน 
เจ้าหน้าที่ไม่จ้าเป็นต้องลงนามรับรอง เนื่องจากจะเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมาย หรืออาจใช้ภาพแผนที่แทนการ
บอกกล่าวว่าแปลงที่ดินที่ให้ตรวจสอบอยู่ในพื้นที่ป่าไม้หรือไม่ และเขียนค้าว่า “ใช้ในการบริหารจัดการเท่านั้น” 
ก้ากับไว้ด้วย 

4. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ ต้องพิจารณาว่าออกโดยชอบหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมายก่อน โดยอาจพิจารณาจากบริเวณโดยรอบว่า หากเป็นพื้นที่ท้ากินอาจสันนิษฐานได้ว่าออกโดยชอบด้วย
กฎหมาย แต่หากพื้นที่โดยรอบเป็นป่าและบริเวณที่ตรวจสอบอยู่กลางป่า อาจจะต้องด้าเนินการตรวจสอบ 
เพื่อไม่ให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมชิอบ ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือในกรณีที่มี
ผู้โต้แย้ง หรือเจ้าหน้าที่เกิดความสงสัยสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งส้านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ให้เข้าไปด้าเนินการตรวจสอบ  

 


